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APRESENTAÇÃO

Prezados congressistas,

 O Museu Nacional/UFRJ, juntamente com a Sociedade Brasileira de 
Ornitologia, tem o orgulho de trazer para o Rio de Janeiro o XXI Congresso Brasileiro 
de Ornitologia. O nosso CBO realizar-se-á entre os dias 6 e 12 de dezembro de 2014 
com o tema “A Ornitologia Brasileira como Ciência”. 
 O nosso maior objetivo é contribuir para o conhecimento das aves brasileiras, 
aproximando a ecologia, a biogeografi a, a sistemática, a fi logenética, a educação, 
a observação de aves e tantas outras especialidades associadas à ornitologia. 
A missão é fazer um CBO inovador que inclua, além de nomes consagrados da 
ornitologia, jovens doutores e mestres que têm se destacado em suas áreas de 
atuação. 
 Nossa programação segue linhas simultâneas em três fóruns paralelos:
 Área 1: Ecologia, Conservação e Comportamento
 Área 2: Evolução, Biogeografi a, Morfologia e Sistemática
 Área 3: Licenciamento, Educação, Ciência Cidadã e Observação de 
Aves
 Ao todo, o evento conta com cerca de 80 palestrantes nacionais e 
internacionais e um público estimado de 500 congressistas que apresentarão 
aproximadamente 300 resumos (243 painéis e 36 apresentações orais). Além de 
palestras, o CBO conta com simpósios e mesas redondas onde serão discutidos 
temas que representem o mais fi elmente possível o “estado da arte” de nossa ciência. 
Também de modo inovador, reunimos as apresentações orais de participantes em 
grupos de três, compondo pequenas mesas redondas que além de motivarem os 
participantes, estimularão a melhor difusão dos debates. 
 Lembramos também a todos sobre a importância de nossos congressos e 
a extrema relevância que tem a Sociedade Brasileira de Ornitologia para todos nós. 
Associem-se! 
 Agradecemos a todos os participantes, patrocinadores, parceiros e 
colaboradores que contribuíram de alguma forma para tornar a realização deste 
evento possível.

  Nosso sincero muito obrigado!

Comissão Organizadora do XXI CBO
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OBSERVAÇÕES SOBRE O PARASITISMO DE MOLOTHRUS BONARIENSIS (AVES: 
ICTERIDAE) SOBRE ZONOTRICHIA CAPENSIS (AVES: PASSERELLIDAE), COM 

UTILIZAÇÃO DE MICRO CÂMERAS CFTV COM INFRAVERMELHO 
 
Adão Henrique Rosa Domingos¹ e Ana Glaucia da Silva Martins¹ 
¹IPBio – Instituto de Pesquisas da Biodiversidade 
E-mail: henrique.domingos@ipbio.org.br 
 
 O chopim Molothrus bonariensis, também conhecido como gaudério, vira bosta, entre 
outros, é uma ave que não constrói ninho e não cuida da prole. Para se reproduzir utiliza 
uma estratégia conhecida como parasitismo interespecífico de ninhadas, na qual o 
parasita realiza a postura de seus ovos no ninho de outras espécies hospedeiras, sendo 
elas responsáveis por todo o cuidado parental. O objetivo deste trabalho consiste na 
observação direta e aquisição de imagens em vídeo do momento em que Molothrus 
bonariensis realiza a postura dos ovos em ninhos de Zonotrichia capensis. O estudo foi 
realizado em uma área de Mata Atlântica, na Reserva Betary, Iporanga, São Paulo, 
durante o período de novembro de 2009 a dezembro de 2010. Os ninhos de Zonotrichia 
capensis encontrados, quatro no total, foram monitorados por observação direta e, após, 
postura do primeiro ovo, foram monitorados com micro câmeras cftv com infravermelho, 
nos horários entre 17h00min e 8h00mim. Após a postura dos ovos de Molothrus 
bonariensis, o monitoramento passou a ser feito durante o dia, entre as 9h00mim e 
17h00mim, para registrar os cuidados parentais de Zonotrichia capensis. Em dois dos 
quatros ninhos monitorados houve o registro do momento da postura realizada pelo 
parasita. O primeiro registro ocorreu no dia 29 de Setembro de 2010, sendo registradas 
as posturas sucessivas de quatro fêmeas num período de 13 minutos: a primeira às 
05h39min, a segunda às 05h43min, a terceira às 05h48min e a quarta às 05h56min. A 
média de tempo de permanência dos M. bonariensis no ninho do hospedeiro foi de 30 
segundos. O segundo registro ocorreu no dia 10 de Outubro de 2010, com quatro 
posturas sucessivas, às 05h35min, 05h38min, 05h39min e 05h43min. A média de tempo 
de permanência no ninho do hospedeiro foi de 44 segundos. Em ambos os ninhos as 
posturas ocorreram nos horários próximos ao nascer do sol, entre 05h35min e 05h56min, 
com a média de permanecia por posturas nos dois ninhos de 37 segundos. A média de 
tempo entre a primeira e a última postura nos dois ninhos foi de 21 minutos. O padrão de 
comportamento observado indica que a ovoposição do M. bonariensis ocorre de forma 
coletiva, em período noturno e concentrado num curto espaço de tempo. 

Palavras chave: Molothrus bonariensis, nidoparasitismo, biologia reprodutiva. 
Órgão Financiador: CPEA e  IPbio. 
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OCORRÊNCIA DE AVES FRUGÍVORAS EM FRAGMENTOS FLORESTAIS COM 
DIFERENTES ÁREAS  

 
Alex Augusto de Abreu Bovo1,3; Eduardo Roberto Alexandrino2,3, Katia Maria 
Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz3 
1Programa de Pós-graduação em Recursos Florestais (ESALQ/USP) 
2Programa de Pós-graduação Interunidades em Ecologia Aplicada (PPGI-
EA/ESALQ/USP-CENA) 
3Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre (LEMaC), 
Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agricultura 'Luiz de 
Queiroz', Universidade de São Paulo. 
E-mail: alex_bovo@hotmail.com 
 
A conversão de habitats florestais por meio de atividades antrópicas tem gerado 
remanescentes pequenos e isolados. A mudança na estrutura dos fragmentos (e.g, 
redução de área, efeito de borda) causam efeitos sobre a comunidade de aves, 
beneficiando espécies generalistas e reduzindo a ocorrência de grupos funcionais 
especializados. Assim, o objetivo desse estudo foi comparar a ocorrência de frugívoros 
em fragmentos florestais de diferentes tamanhos de áreas, uma vez que este é um dos 
grupos funcionais considerados altamente prejudicados pela fragmentação florestal. 
Foram analisados dados sobre a comunidade de aves de 12 fragmentos localizados na 
Mata Atlântica divididos em três classes de área, pequeno (peq: < 100 ha), médio (med: 
entre 100 e 1000 ha) e grande (gde: > 1000 ha), provenientes de 12 artigos indexados. 
Atentamos à riqueza geral de frugívoros (espécies que se alimentam exclusivamente de 
frutos) e onívoros-frugívoros (espécies que usam os frutos para complementar sua 
alimentação), e à respectiva riqueza destes grupos em duas categorias de massa: 
pequenas, aquelas com massa abaixo de 100 gramas, e grandes, aquelas com massa 
acima de 100 gramas. A riqueza geral de espécies capazes de consumir frutos (frugívoras 
ou onívoras-frugívoras) diminui de acordo com a redução da área dos fragmentos (gde, 
N=123; med, N=79 e peq, N=58). Esse padrão se repete quando é considerada a 
massa das aves, sendo mais expressivo para os grandes frugívoros (gde: 28; med: 19 e 
peq: 11) e para os pequenos onívoros-frugívoros (gde: 73; med: 50 e peq: 37). Além da 
redução na riqueza, percebemos que nos pequenos fragmentos há a ausência de 
importantes frugívoros das famílias Cracidae, Cotingidae e Ramphastidae (exceto 
Ramphastos toco), capazes de dispersar grandes sementes. A diminuição de frugívoros 
pode ter severas consequências para a manutenção dos processos ecológicos, visto que 
nos trópicos a maioria das espécies de árvores possui dispersão zoocórica. A prevalência 
da ocorrência de apenas pequenos frugívoros nos fragmentos pode causar a seleção de 
espécies ou morfotipos vegetais com sementes menores. Embora demais estudos já 
tenham relatado que a área não é o único fator a afetar a ocorrência de espécies de aves, 
percebemos que este fator está diretamente relacionado com a riqueza de espécies 
frugívoras. 
 
Palavras chave: aves frugívoras, fragmentação, tamanho de área. 
Órgãos financiadores: FAPESP (Processos nº 2013/24929-9 e 2010/05343-5) 
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STATUS DE CONSERVAÇÃO DAS AVES DO ESTADO DE GOIÁS 
 

Alice Moreira Pereira(1), Brunno Tolentino Oliveira(1)e Anamaria Achtschin Ferreira(1)(2) 
(1) Universidade Estadual de Goiás  
(2) Programa para o Conhecimento da Fauna do Centro-Oeste Brasileiro  
E-mail: alicemoreirabio@gmail.com 
 
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 22% do território 
nacional, com área de 2.036.448 km2. Abriga uma rica  avifauna, que compreende 837 
espécies registradas, sendo 32 espécies endêmicas. Devido sua heterogeneidade, o 
Cerrado é a mais diversificada savana tropical do mundo. É um hotspot por sua rica 
biodiversidade, principalmente em espécies endêmicas e por possuir um alto grau de 
degradação ambiental, onde as ações para a conservação da biodiversidade mundial são 
mais urgentes. Esse importante bioma vem sofrendo uma crescente degradação, onde o 
desmatamento e a perda da biodiversidade veem transformando consideravelmente seu 
perfil. No Estado de Goiás existem 14 Unidades de Conservação (UCs) de proteção 
integral. O objetivo deste trabalho é identificar o status de conservação das aves no 
Estado de Goiás, a partir das listas de espécies ameaçadas publicadas pela IUCN. Para 
atingir o objetivo, foi realizado o levantamento das espécies que potencialmente ocorrem 
no estado, seu status de conservação junto à IUCN, os endemismos e sua 
representatividade em UCs. Foram listadas 529 espécies que potencialmente ocorrem no 
estado. Destas, 26 estão em algum nível de ameaça, segundo a IUCN (4,9%). Quatro 
espécies (0,76%) estão na categoria “Em perigo”, oito (1,51%) são “Vulneráveis” e 13 
(2,46%) são consideradas “Quase ameaçadas”. Não foram constatadas espécies 
“Criticamente ameaçadas” e para oito(1,51%) não foram obtidas informações junto à 
IUCN. Na categoria “Em perigo” de quarto espécies, duas são endêmicas, das 
“Vulneráveis” de oito espécies, duas são endêmicas e das 13 espécies que estão na 
categoria de “Quase ameaçadas” três são endêmicas. Nenhuma das espécies com 
algum nível de ameaça está em todas as unidades de conservação do estado. A 
categoria “Em perigo” possui quarto espécies representadas em uma única unidade de 
conservação e das oito espécies “Vulneráveis” quatro estão representadas em duas UCs. 
A espécie Neothraupis fasciata “Quase ameaçadas” está representada em sete UCs. 
Nenhuma das espécies listadas está amplamente protegida em UCs, sendo possível 
perceber a necessidade de levantamentos mais sistematizados e gestão das unidades 
para que estas cumpram seu papel efetivo na conservação.  
 
Palavras chave: conservação, risco de extinção, Cerrado.  
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ESPACIAL E DISPONIBILIDADE DE HABITAT PARA 
FORMICIVORA LITTORALIS (AVES: THAMNOPHILIDAE) 

 
Amanda Quina Navegantes1, Henrique Rajão2, Rui Cerqueira3 e Maria Lucia Lorini4 
1Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
3Departamento de Ecologia, UFRJ 
4Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) 
Email: amanda_navegantes@hotmail.com 
 
A perda da conectividade é uma das maiores ameaças para a conservação da 
biodiversidade e para a manutenção das funções ecológicas na paisagem. Estratégias de 
conservação efetivas baseiam-se no entendimento de como tais alterações da paisagem, 
no nível das manchas de habitat e da matriz circundante, afetam o movimento dos 
organismos. A teoria dos grafos e a disponibilidade de habitat são duas abordagens 
complementares utilizadas para analisar a conectividade da paisagem e auxiliar os 
gestores na tomada de decisões para planejamento de conservação. Neste estudo 
buscamos integrar dados de movimentos rotineiros de Formicivora littoralis (com-com) e 
abordagens baseadas na teoria dos grafos e análises de rede para modelar a resposta 
funcional da espécie à estrutura da paisagem e indicar áreas prioritárias para 
conservação ao longo de toda a sua distribuição geográfica.  Aplicando os índices de 
Número de Componentes e de Probabilidade de Conectividade encontramos que quanto 
maior a capacidade de deslocamento na matriz, maior a disponibilidade de habitat para 
F. littoralis. A paisagem da área de extensão de ocorrência da espécie apresentou-se 
fragmentada em um grande número de redes de habitat, que variaram entre 351 redes 
distintas para os movimentos rotineiros de alta frequência (20m) e 63 redes de habitat 
distintas para os movimentos rotineiros de baixa frequência (110m). Considerando a 
capacidade de 20m de deslocamento, a conectividade funcional da paisagem na área de 
distribuição da espécie apresentou-se muito baixa, uma vez que as manchas de habitat 
encontram-se muito isoladas umas das outras, diminuindo a quantidade de manchas de 
habitat que a espécie pode vir a colonizar. A situação é ainda agravada pelo fato de que 
apenas 32% das manchas de habitat podem ser capazes de sustentar populações viáveis 
da espécie. Ressalta-se que a Restinga da Massambaba representa o bloco de habitat 
mais importante para manter a conectividade funcional para a espécie. Nossos resultados 
confirmam que a conectividade da paisagem é uma questão crítica a ser considerada na 
tomada de decisão sobre questões relacionadas ao planejamento de conservação e à 
viabilidade das populações de Formicivora littoralis nas restingas fluminenses. 
 
Palavras chave: Formigueiro-do-litoral, conectividade na paisagem, conservação. 
Órgão Financiador: Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e bolsa 
CAPES para AQN. 
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DADOS PRELIMINARES DO MONITORAMENTO DE AVIFAUNA NA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DO APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO BATALHA (FURNAS), GO/MG 

 
Amara Borges Amaral1, Adriano Rodrigues Lagos2, Khelma Torga1, Davi Leandro 
Santos Correia1, Maria Marlene Martins1e Alexandre Gabriel Franchin1 
1Ekos Planejamento Ambiental 
2Furnas Centrais Elétricas 
E-mail: amara@ekosplanejamentoambiental.com.br 
 
Aves são utilizadas na avaliação da qualidade ambiental por serem sensíveis às 
mudanças ambientais. Os objetivos do presente estudo foram: avaliar a riqueza, 
composição (dieta, uso do hábitat), abundância e a distribuição em áreas de influência do 
AHE Batalha e analisar os efeitos na avifauna acompanhando parâmetros das aves 
capturadas (sexo, idade, muda, placa). O estudo vem sendo realizado em campanhas 
trimestrais de 20 dias, desde novembro de 2013, em sete sítios amostrais. Até o momento 
foram realizadas três campanhas (restando ainda cinco). Os registros das espécies foram 
visuais e auditivos pela manhã (5h às10h) e tarde/noite (16h às 19h). Foram utilizados os 
métodos de contagem por pontos (três pontos por área) e transectos (dois de 1,5 km). 
Também foram utilizadas 10 redes (12x3m) para captura, das 06h às 11h e 15h às 18h 
em cada área, sendo as aves marcadas com anilhas CEMAVE. Para definição da 
abundância foram considerados apenas os dados de contagem por pontos. Foram 
registradas 192 espécies de aves distribuídas em 17 ordens e 42 famílias. Foram obtidos 
5.101 contatos, sendo Volatinia jacarina (n=164 contatos) a espécie com maior 
abundância relativa. As áreas 1 e 3 foram as que apresentaram maior riqueza (n=140), 
sendo que 26 espécies ocorreram em apenas uma das áreas. A área 3 apresentou maior 
número de espécies exclusivas (n=7). Em relação à dieta, a maioria das aves foi 
insetívora (n=68, 35%) ou onívora (n=54, 28%). Em termos de uso do hábitat, 100 
espécies são tipicamente florestais e 89 campestres. Foram capturadas nas redes 216 
indivíduos, de 60 espécies. Dentre as aves capturadas havia 195 adultos e 21 jovens e, 
quando possível, foram reconhecidos 38 machos e 25 fêmeas. Apenas 10 indivíduos 
apresentaram placa de incubação e 79 mudas de pena. Oito espécies endêmicas do 
Bioma Cerrado foram registradas: duas espécies ameaçadas em Minas Gerais (EN – 
Spizaetus melanoleucus e VU – Ara ararauna) e duas globalmente quase ameaçadas 
(Rhea americana e Alipiopsitta xanthops). A avifauna registrada nas áreas até o momento 
demonstra que, embora seja composta predominantemente por espécies comuns e com 
ocorrência em ambientes alterados, apresenta um potencial para presença de espécies 
indicadoras de áreas em melhor estado de conservação. 
 
Palavras chave: usinas hidrelétricas, reservatório, Cerrado 
Órgão Financiador: FURNAS Centrais Elétricas 
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Existem diversos métodos que utilizam as aves no monitoramento e avaliação de 
impactos em habitats fragmentados. Uma dessas ferramentas é a condição corporal, que 
consiste em uma avaliação qualitativa relacionada diretamente à aptidão da ave e pode 
ser avaliada a partir do Índice de Massa Relativa (IMR) através da estimativa das reservas 
nutricionais baseada na biomassa e no comprimento de uma estrutura rígida do corpo da 
ave. O objetivo deste trabalho foi comparar os valores de IMR da espécie Myiothlypis 
flaveola entre quatro fragmentos florestais do Cerrado de diferentes tamanhos e analisar 
se o IMR dessa espécie varia entre as estações seca e chuvosa. As aves foram 
capturadas em redes de neblina (janeiro de 2013 a maio de 2014) nos fragmentos 
florestais Fazenda Água Fria (200 ha), Fazenda Experimental do Glória (30 ha), Fazenda 
São José (20 ha) e Estação Ambiental Galheiro (16 ha). Os valores do IMR foram 
calculados considerando a biomassa e o comprimento do tarso, por meio de uma 
regressão linear simples. Os valores residuais da regressão foram utilizados como IMR, 
pois tais valores refletem as reservas de gordura das aves. Para comparar o IMR entre 
fragmentos foi utilizado Kruskal Wallis e entre estações, Mann-Whitney. Foram capturados 
46 indivíduos (“Água Fria” = 7, “Glória” = 7, “São José” = 16 e “Galheiro” = 16). Não 
houve diferença significativa nos valores do IMR entre os fragmentos (H0.05,7,7,16,16=0,359; 
p=0,949) e nem entre as estações (U0.05,30,16=0,809; p=0,368), o que indica que fatores 
como tamanho e qualidade ambiental não influenciaram na condição corporal dessa 
espécie. Estes dados demonstram que M. flaveola é capaz de obter alimento o suficiente 
para não comprometer sua condição corporal ao longo de todo o ano, independente do 
nível de perturbação. Myiothlypis flaveola não expressou diferença suficiente para 
considera-la uma espécie biomonitora, apesar de o IMR ser uma ferramenta de 
biomonitoramento eficaz para várias espécies. 

Palavras chave: Myiothlypis flaveola, IMR, regressão linear 
Órgão Financiador: FAPEMIG (CRA-APQ 01654-12), PIBIC UFU-FAPEMIG² e CNPq 
(PELD - processo: 403733/2012-0) 
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Aves dispersoras de sementes podem exercer papel fundamental na recuperação e 
manutenção de fragmentos florestais degradados, por isso são essenciais em áreas que 
passaram por ações de restauração florestal. Assim, este estudo objetivou identificar a 
avifauna potencial dispersora (PD) através do número de frutos consumidos e as 
interações frugívoros-planta em ambientes restaurados inseridos em uma paisagem 
agrícola. O método adotado foi a observação focal das interações ocorridas entre as aves 
e 11 indivíduos arbóreos em frutificação, sendo que o observador permanecia uma hora 
em cada árvore focada. Foram utilizadas quatro áreas restauradas para a coleta de dados 
localizadas no campus “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, em 
Piracicaba/SP. No total, 71 horas de observação foram realizadas durante 28 dias. Ao 
longo do estudo, 62 espécies de aves foram observadas, porém, apenas 26 consumiram 
frutos de cinco espécies arbóreas (Cecropia pachystachya, Cordia myxa, Melia azedarach, 
Schinus terebinthifolius e Trema micrantha). Algumas destas aves foram consideradas 
principais PDs destas espécies arbóreas, pois apresentaram maior número de frutos 
consumidos (FC), como: Turdus leucomelas (158 FC), Tangara sayaca (157 FC), Pitangus 
sulphuratus (94 FC) e Turdus amaurochalinus (92 FC). Além de elevado FC, tais espécies 
foram observadas carregando os frutos no bico para longe da planta-mãe. Já outras aves 
esperadas a serem PDs apresentaram baixo FC, além de terem sido observadas 
deixando cair os frutos da planta-mãe logo abaixo dela, como: Tangara cayana (9 FC), 
Icterus pyrrhopterus (7 FC) e Colaptes melanochloros (6 FC). As aves dispersoras 
observadas neste estudo são generalistas e comuns em ambientes antrópicos, mas 
podem ser consideradas importantes potenciais dispersoras de sementes, auxiliando em 
processos ecológicos e contribuindo para a manutenção dessas áreas. 
 
Palavras chave: frugivoria, paisagem antrópica, aves generalistas 
Órgão Financiador: bolsa PIBIC/CNPq para IC (Projeto nº 2013-2794). 
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A arara-canindé é uma das aves mais capturadas para o tráfico de animais silvestres. São 
consideradas monogâmicas e, ao serem capturadas, suspeitamos que possa ocorrer a 
retirada desproporcional de um dos sexos, gerando desvio na razão sexual da 
população. Aves apreendidas são comumente encaminhadas aos Centros de Triagem de 
Animais Silvestres/CETAS/IBAMA, onde é necessária a identificação do sexo para 
formação de casais em cativeiro ou para planejar uma possível soltura. A espécie não 
apresenta dimorfismo sexual, nem há relato de características morfométricas que possam 
auxiliar na identificação do sexo. Em outubro de 2013, foram apreendidos 65 indivíduos 
de Ara ararauna, encaminhados ao CETAS/RJ, no município de Seropédica, Rio de 
Janeiro. Nossos objetivos foram: confirmar o sexo por análise genética para avaliarmos 
se há desvio na razão sexual entre os indivíduos capturados e investigar se há alguma 
característica morfométrica diferenciada entre machos e fêmeas. O DNA foi extraído a 
partir do sangue por precipitação por Acetato de Amônio, os primers P2 e P8 foram 
usados para amplificação por PCR dos genes CHDZ/CHDW e o produto gerado foi 
analisado em gel de poliacrilamida a 10%. Para a análise morfométrica de 56 indivíduos, 
foi utilizada trena (1 mm de precisão), para medir o comprimento da asa direita e do rádio 
e  paquímetro (0,1 mm), para o tarso. Os dados foram analisados pelo teste-t de Student. 
Foram identificados 31 fêmeas (bandas de aproximadamente 400 e 410 pares de base no 
gel) e 34 machos (uma banda de aproximadamente 400 pb) representando 48% e 52% 
de cada sexo, respectivamente. Apenas o comprimento da asa direita diferiu 
significativamente, sendo maior nos machos (p = 0,003), embora este dado não seja 
suficiente para distinguir machos de fêmeas A proporção entre os sexos foi similar neste 
grupo, o que pode ser atribuído à maior chance de captura quando o casal retorna ao 
ninho. A diferença significativa no comprimento da asa demonstra que pode haver 
variáveis úteis para a identificação do sexo. Embora não tenha sido verificado o desvio na 
razão sexual, consideramos que o estudo dos grupos apreendidos deve ser intensificado 
para compreendermos melhor as consequências do tráfico de animais. 
 
Palavras-chave: arara-canindé, morfometria, dimorfismo sexual. 
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As alterações das características dos habitats afetam as dinâmicas das comunidades e 
funções ecológicas importantes na manutenção da biota. As aves são um grupo útil 
como ferramenta na avaliação das comunidades em ambientes florestais. O objetivo do 
trabalho foi realizar o levantamento das espécies de aves que ocorrem na paisagem; 
categorizar a estrutura da comunidade de aves a partir da riqueza de espécies nas 
diferentes guildas e identificar se há efeito do tamanho da área core dos remanescentes 
florestais sobre a diversidade de guildas. O levantamento das espécies de aves foi feito 
na fazenda Nossa Senhora da Paz, Mata de São João, Bahia, em três fragmentos com 
diferentes áreas de core, utilizando o método de lista de MacKinnon. As espécies de aves 
foram classificadas dentro das guildas, e posteriormente, foram elaborados os perfis de 
diversidade para cada fragmento e curvas de rarefação por randomização. O fragmento 
2, de tamanho médio (61,5 ha e área centro), obteve a maior riqueza de guildas, 
entretanto a menor equitabilidade. Ao contrário, o fragmento de maior área core (F1, com 
951 ha) apresentou menor valor de riqueza, mas a maior equitabilidade, indicando uma 
maior diversidade em guildas, mas não proporcional ao tamanho do fragmento. No 
entanto, a curva acumulativa de espécies mostrou que fragmentos maiores não obtiveram 
um maior número de espécies adicionadas com o aumento do número de listas. Os 
resultados revelam que a riqueza de guildas encontrada não pode ser relacionada 
exclusivamente ao tamanho dos fragmentos, outros fatores como, estágio sucessional, 
isolamento, corte seletivo da vegetação, extensão do efeito de borda e matriz de entorno 
influenciam na diversidade de guildas dos fragmentos. Estudos baseados em parâmetros 
isolados não são suficientes para inferir a respeito da avifauna nos fragmentos, é preciso 
informação integrada da paisagem e compreender como interagem entre si e influenciam 
a comunidade. 

Palavras chave: fragmento, aves, guilda. 
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O papagaio-verdadeiro, Amazona aestiva, possui uma ampla distribuição no Brasil e não 
é considerada uma espécie ameaçada pela lista da International Union for Conservation of 
Nature de 2014; contudo, é alvo continuo do tráfico ilegal de animais silvestres, 
principalmente pela característica de imitar a voz humana. Assim como outras espécies 
da família Psittacidae, são considerados monogâmicos e é observado o cuidado parental. 
Com isso, espera-se que a razão sexual entre os filhotes seja de 1:1. Entretanto, acredita-
se que o desvio da razão sexual secundária possa ocorrer, caso haja vantagem para o 
casal em produzir maior proporção de filhotes de um dos sexos. Em outubro de 2013, foi 
apreendido no Rio de Janeiro um grupo de 55 filhotes de papagaio-verdadeiro 
desprovidos de plumagem, sem informação sobre a procedência. Nosso objetivo foi 
identificar o sexo dos indivíduos por análise genética para avaliarmos a razão sexual dos 
ninhegos, além de contribuir para a futura formação de casais em cativeiro. Os filhotes 
estudados estão alocados no Centro de Triagem de Animais Silvestres/CETAS/IBAMA/RJ 
localizado no município de Seropédica, Rio de Janeiro. A extração do DNA foi feita a 
partir do sangue, por precipitação por Acetato de Amônio e a confirmação do sexo se 
deu pela amplificação por PCR dos genes CHDZ/CHDW utilizando os primers P2 e P8. Os 
fragmentos amplificados foram analisados em gel de poliacrilamida a 12%. Dos 55 
indivíduos analisados, 28 são machos (uma banda de 440 pares de base em gel) e 27 
são fêmeas (duas bandas de 440pb e 450pb), caracterizando 51% e 49% de machos e 
fêmeas, respectivamente. Não houve desvio da razão sexual de 1:1, estando o resultado 
obtido de acordo com a razão sexual primária esperada para a espécie. Para melhor 
compreensão das consequências da captura de filhotes de Amazona aestiva pelo tráfico 
ilegal, recomendamos que estudos de longo prazo sejam realizados com estes 
indivíduos, para verificarmos, inclusive, a redução da sua expectativa de vida em cativeiro 
descrita em outros estudos. 
 
Palavras-chave: papagaio-verdadeiro; Psittaciformes; conservação. 
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O papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) é uma espécie de ampla distribuição e 
apreciada como animal de estimação. No Estado de Goiás, as apreensões de animais 
silvestres são levadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (IBAMA), 
permanecendo em viveiros até que seja possível dar destinação aos indivíduos 
apreendidos. Animais cativos tendem a apresentar deficiências físicas e 
comportamentais, como baixa capacidade de locomoção e pouca sociabilidade entre 
indivíduos. O objetivo desta pesquisa foi descrever o comportamento de um grupo de 15 
indivíduos de A. aestiva, em cativeiro no CETAS/IBAMA/GO. As aves foram mantidas em 
viveiros controlados com dimensões de 7 x 3 m e 3 m de altura, enriquecidos com 
troncos e galhos, com chão de terra batida e alimentação com frutas e ração oferecida às 
8h00 e 16h00 em recipientes suspensos. As observações ad libitum foram desenvolvidas 
por 32 horas, nos meses de novembro e dezembro, nos períodos matutinos e 
vespertinos, em dias alternados, utilizando o método animal focal, por um minuto, com 
intervalo também de um minuto entre as observações. Foi elaborado um etograma 
baseado em 22 atos comportamentais distribuídos em: alimentação = 3, deslocamento = 
8, interações amigáveis = 5, manutenção = 4 e estresse = 2. Foram anotadas datas, 
horários e condições climáticas. As freqüências obtidas foram testadas utilizando o teste 
do Chi-quadrado (α=5%), sendo considerados os esforços amostrais no cálculo das 
freqüências esperadas. Foram obtidos 1721 registros de atos comportamentais (em 
média 2,22 atos por minuto, considerando os intervalos nas observações). A conduta de 
movimentação foi a mais frequente (69,96%), seguida das interações (15,28%) e as que 
representam estresse (bicar o poleiro e brigar) foram menos frequentes (0,23%). 
Considerando-se o período do dia (matutino/vespertino) foram observadas diferenças na 
movimentação, interações e manutenção. Considerando-se a condição climática 
(sol/nublado/chuva) foram observadas diferenças significativas nos comportamentos de 
movimentação e manutenção. Concluímos que as condutas ligadas ao estresse foram as 
mais baixas e que houve diferenças nas freqüências de comportamentos ao longo dos 
períodos do dia e condições climáticas. 
 
Palavras-chave: Amazona aestiva, etograma, conduta comportamental. 
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Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) é um Passeriforme (Todirostrinae), insetívoro, 
amplamente distribuído pelo continente americano. O objetivo deste estudo foi descrever 
aspectos da reprodução de T. cinereum. Foram realizadas observações diárias, porém 
não sistemáticas e registros fotográficos (Nikon Coolpix L1), da construção do ninho até o 
voo dos filhotes, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, entre setembro e novembro de 
2011. As dimensões do ninho foram aferidas, com auxílio de uma régua metálica, após o 
abandono do mesmo pelas aves. A construção do ninho ocorreu principalmente no 
período da manhã e foi realizada pelo casal. Ocasionalmente, as atividades de cada 
indivíduo foram alternadas, ou seja, quando a fêmea estava presente manipulando 
material de construção, o macho estava ausente e vice versa. O ninho de formato 
pendular foi construído em 32 dias, fixado na extremidade de galhos verdes de 
Bougainvillea spectabilis, a 1,70 m de altura em relação ao solo. A câmara interna media 
11 cm de altura e a entrada do ninho as dimensões de 3,5 cm de altura e 3,0 cm de 
largura. Inicialmente, o ninho foi construído com galhos secos e finos formando a 
estrutura, em seguida foram acrescentadas folhas secas de Bougainvillea spectabilis e 
Ficus benjamina. Também foi observado material fibroso semelhante à teia de aranha, 
retirado pela fêmea, de uma árvore localizada cerca de 10 m do ninho. Na câmara interna 
foram observadas penas de Tangara sayaca e Columbina talpacoti. De maneira geral, os 
adultos entraram e saíram do ninho sem pousar no mesmo e o defenderam ativamente. 
Foram postos dois ovos brancos com intervalo de dois dias e a fase de incubação durou 
18 dias. Após a eclosão, o macho foi mais ativo no cuidado parental, principalmente na 
alimentação da fêmea e no ataque contra predadores. Os dois filhotes saíram do ninho 
juntos, apresentando plumagem completa, 19 dias após a eclosão do primeiro ovo. Os 
adultos tornaram-se mais agressivos e a vigilância mais acentuada após o nascimento 
dos filhotes. Quando os dois filhotes estavam emplumados, a fêmea foi vista capturando 
lepidópteros nas proximidades do ninho para alimentá-los, interagindo agonisticamente 
com Troglodytes musculus. O ninho não foi reaproveitado pelo casal, nem por outra 
espécie.  

Palavras-chave: Todirostrum cinereum, biologia reprodutiva, ninho. 
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Membros do gênero Enterococcus compõem a microbiota intestinal de humanos e 
animais saudáveis estando também amplamente distribuídos no ambiente. Podem atuar 
como reservatórios de genes devido a grande capacidade de adquirir e transferir 
elementos genéticos. Soma-se a esse contexto, o fato da microbiota intestinal das aves 
de rapina reflete a microbiota dos animais dos quais se alimentam, fornecendo 
informações sobre o ambiente de origem da ave. O objetivo do presente estudo foi 
caracterizar amostras de Enterococcus isoladas de rapinantes. Para tal, foi coletado 
material fecal, com auxílio de swabs, da cloaca de dez aves pertencentes a diferentes 
espécies de Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformesrecém admitidas no CETAS-RJ e 
no CRAS-UNESA, entre janeiro e julho de 2013. Os materiais fecais foram semeados em 
caldo Enterococcosel e, após incubação a 36ºC/24-48h, alíquotas das culturas foram 
semeadas em meio de agar Enterococcosel. A partir de cada cultura, colônias sugestivas 
de Enterococcus foram identificadas considerando os resultados de testes bioquímicos. 
Para avaliação da suscetibilidade a 18 antimicrobianos, empregados com maior 
frequência na medicina humana e veterinária, utilizou-se o método de disco-difusão, 
seguindo-se as recomendações do CLSI (M31-A3, 2009 e M100-S23, 2013). Os genes 
associados à resistência aos antimicrobianose aos metais cobre e mercúrio foram 
pesquisados através da técnica de PCR. Amostras de Enterococcus foram isoladas de 
90% das aves, sendo 88,46% das 26 amostras identificadas como E. faecalis; 7,70% 
E.avium e 3,84% como Enterococcus. Os percentuais de amostras não suscetíveis aos 
antimicrobianos testados foram: ciprofloxacina, 30,8%; cloranfenicol, 7,7%; enrofloxacina, 
80,8%; eritromicina, 65,4%; estreptomicina, 7,7%; nitrofurantoína, 7,7%; norfloxacina, 
11,5%; quinupristina/dalfopristina, 88,5%; rifampicina, 69,2% e tetraciclina, 11,5%. Dentre 
as amostras não suscetíveis, foi determinada a presença dos genes: ant(6)-Ia;ermA; 
ermB; tetM etetL. Em relação aos metais, foi observado o gene  tcrB associado a 
resistência ao cobre em 3,8% das amostras. Os resultados alertam quanto a circulação 
de amostras de Enterococcus isoladas da microbiota normal de rapinantes, contendo 
múltiplos marcadores de resistência a antimicrobianos e metais. 
 
Palavras-chave: resistência a antimicrobianos e metais pesados, Enterococcus, aves 
de rapina. 
Órgãos- financiadores: CAPES, FAPERJ 
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Estudos da fase em que o filhote deixa o ninho até atingir a sua maturidade e 
independência podem esclarecer muitas dúvidas existentes sobre o ciclo de vida de 
muitas aves. A biologia reprodutiva descrita para Turdus leucomelas não traz informações 
detalhadas sobre a duração do cuidado parental fora do ninho e como se dá o 
deslocamento dos filhotes após a saída do ninho. O conhecimento dessa fase ajudará a 
compreender o funcionamento do ciclo de vida desta espécie de sabiá tão comum em 
ambientes urbanos no Brasil. O estudo investigou, através de observações focais, como e 
qual é a duração do cuidado parental durante o período pós-ninho, quais os papéis de 
macho e fêmea e o deslocamento dos filhotes em relação ao ninho. 
O trabalho foi realizado no campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - UNESP, município de Rio Claro, SP. O período de pós-ninho é definido como a 
fase entre a saída do ninho e a independência dos filhotes. Os ninhos foram visitados 
diariamente antes e após o nascimento dos filhotes, para registrar a saída do ninho. 
Procurou-se por famílias em territórios próximos ao ninho, registrando a cada intervalo de 
5 min a distância dos filhotes em relação ao ninho, quantas vezes foram alimentados e 
por qual dos pais (macho ou fêmea). Os registros ocorreram até que não mais fossem 
encontrados na área de estudo. Houve um afastamento dos filhotes em relação ao ninho, 
com o avanço da idade. Por outro lado, no decorrer do dia os filhotes provavelmente 
tendem a voltar às imediações dos ninhos. Machos e fêmeas participaram da provisão de 
alimentos aos filhotes. É conclusivo que as distâncias dos filhotes em relação ao ninho 
onde nasceram variam temporalmente, tanto na escala diária quanto semanalmente. O 
período em que os filhotes de Turdus leucomelas permanecem sob o cuidado dos pais 
após deixarem o ninho está de acordo com o que foi observado para outros sabiás em 
áreas temperadas. 
 
Palavras chave: Turdus leucomelas, cuidado parental, pós-ninho. 
Órgão Financiador: bolsa CNPq para PIBIC. 
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RUBROCAPILLA (AVES: PIPRIDAE) 

 

Andreza de Lourdes Souza Gomes¹, José Luiz Fernandes Vieira² e Jose Maria 
Cardoso da Silva³ 
¹,² Universidade Federal do Pará. Av Perimetral, 1901- Terra Firme, 66077-830 Belém, 
Pará, Brazil. 
³ Conservation International. 2011 Crystal Drive, Suite 500. 22202 - Arlington, - 
Estados Unidos. 
E-mail:algomes@ufpa.br 
 
O estresse oxidativo modula respostas comportamentais e fisiológicas nos animais 
desenvolvendo um importante papel ecológico e evolutivo. Os piprideos constituem um 
modelo ideal para investigar as interações ecofisiológicas entre o estresse oxidativo e a 
resposta adaptativa das aves na alocação de recursos antioxidantes. São passeriformes 
frugívoros com elevada diversidade na região Amazônica apresentam dimorfismo sexual, 
comportamento reprodutivo em leques e elaboradas exposições de corte do sexo 
masculino. Neste estudo foram investigadas as relações entre as medidas de soro 
do estado oxidativo dos machos adultos e indivíduos imaturos de Dixiphia pipra e Pipra 
rubrocapilla, os indivíduos em processo de muda, reprodução e recaptura foram 
excluídos. O estudo foi realizado no período de novembro de 2010 a outubro de 2011 em 
um trecho de floresta de terra firme na Floresta Nacional de Caxiuanã, Melgaço, Pará, 
Brasil. Os indivíduos foram capturados com redes ornitológicas abertas das 6:00 h às 
14:00 h, com esforço amostral de 23.040 horas-redes e identificados quanto ao sexo, 
maturidade, muda ou placa de incubação, posteriormente foram marcados com anilhas 
metálicas e mantidos em sacos de algodão. Também foram coletadas amostras de fezes 
ou de regurgito para determinar a composição e teor antioxidantes dos frutos e de 
sangue para determinaçao do estresse oxidativo. A relação entre substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico e a capacidade antioxidante total foi utilizado como índice de estresse 
oxidativo. Os machos adultos registraram níveis mais elevados de estresse oxidativo do 
que os indivíduos imaturos. O consumo de frutos com alto teor antioxidantes foi mais 
significativo nos machos. A alta taxa metabólica, resultante de fatores como o esforço de 
voo para evitar predadores, comportamento de exibição para as fêmeas e defesa de 
território podem aumentar a geração de compostos pró-oxidantes nos machos. O 
consumo de frutos com alto teor antioxidante pelos machos podem minimizar os efeitos 
danosos do estresse oxidativo, além de serem utilizados na sinalização sexual, como a 
coloração da plumagem, e na atividade do sistema imune garantindo maior sobrevivência 
e uma prole mais resistente. 

Palavras-chave: estresse oxidativo, avifauna, antioxidantes. 
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O processo de desmatamento em áreas florestais pode levar à formação de fragmentos 
isolados, tornando-se uma barreira para várias espécies de aves e impedindo o fluxo de 
indivíduos entre os fragmentos, frequentemente levando a redução da variabilidade 
genética das populações. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o estado de 
conservação de quatro fragmentos florestais periurbanos na Amazônia Sul-Ocidental, 
utilizando as guildas tróficas de aves como bioindicadores. Dentre os fragmentos, três 
localizam-se na margem direita do rio Madeira no entorno da cidade de Porto Velho, no 
interflúvio entre os rios Madeira e Ji-Paraná ou Machado (Zona Zoogeográfica ZZ1): 
classificados como F1 (335 ha), F2 (217 ha) e F3 (538 ha), localizados respectivamente a 
9, 9 e 4 km em linha reta de Porto Velho. Um fragmento localiza-se na margem esquerda 
do rio Madeira, interflúvio Madeira/Purus (ZZ5): Classificado como F4 (308 ha), localizado 
a 4 km de Porto Velho. Visando inferir a qualidade ambiental dos remanescentes, foram 
analisados o tamanho, formato, efeito de borda, matriz de entorno e grau de isolamento. 
O método de amostragem da avifauna utilizado foi o de Pontos de Observação. O estudo 
foi realizado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2013. O esforço amostral foi de 14 
dias, somando um total de 112 horas efetivas de observação, sendo os pontos amostrais 
considerados independentes, com espaçamento mínimo de 200 metros, distribuídos 
aleatoriamente ao longo de trilhas e acessos. No total, foram registradas 133 espécies de 
aves, distribuídas em 31 famílias e 19 ordens. As guildas tróficas mais bem representadas 
foram a onívora e a insetívora, ambas com 24% do total das espécies registradas em 
todos os fragmentos estudados. De maneira geral, pode-se considerar que estes 
fragmentos apresentam qualidade ambiental reduzida, pois estas guildas, principalmente, 
principalmente os onívoros, no geral abrangem as espécies menos exigentes em termos 
ambientais, o que as torna cada vez mais abundantes em ambientes antropicamente 
alterados. 
 
Palavras-chave: Rondônia, Fragmentação de hábitat, bioindicadores.  
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A maioria dos remanescentes de floresta da Mata Atlântica são fragmentos isolados, 
compostos por vegetação secundária em diferentes estágios de sucessão, condição que 
limita a ocorrência de espécies que apresentam características específicas em relação ao 
habitat e hábito alimentar. Objetivamos investigar a influência da complexidade do habitat 
na riqueza, abundância, proporção das guildas tróficas e ocorrência de espécies de aves 
com maior sensibilidade às alterações ambientais em um fragmento de Floresta 
Ombrófila Mista. Realizamos o estudo no Parque Estadual das Araucárias, em São 
Domingos e Galvão, SC. Coletamos os dados em quatro expedições de campo (fevereiro 
a novembro/2013), por meio de amostragem por pontos de escuta, redes de neblina e 
registros qualitativos no deslocamento entre pontos e revisão das redes. Foram 
amostrados cinco ambientes: borda de mata com lavoura/pecuária (3 a 8m da floresta), 
interior de mata sem trilha (80 a 600m da borda), estrada de carro que corta o parque (30 
a 700m), trilha de visitante (190 a 490m) e trilha de pesquisa (350 a 490m). Registramos 
171 espécies de aves (45 famílias e 17 ordens). Os cinco ambientes amostrados diferiram 
entre si quanto à riqueza de aves (p<0,01), sendo que os ambientes de borda e estrada 
de carro apresentaram as maiores médias (21,2+5,2 e 21 +5,7, respectivamente). Estes 
dois ambientes foram similares em sua composição com 62 espécies em comum e isso 
pode estar relacionado à presença da estrada, que atua como uma borda. A maioria das 
espécies de aves registradas é de baixa sensibilidade (95). O ambiente de interior de 
mata sem trilha, com estágio de sucessão mais avançado, apresentou maior número de 
espécies de média (51) e alta (3) sensibilidade. As guildas insetívora generalista (45) e 
onívora (42) apresentaram maior número de espécies. A proporção das guildas nos 
ambientes foi similar, com exceção dos insetívoros de tronco, que foram mais presentes 
no interior de mata sem trilha (11) e insetívoros de folha em menor número no ambiente 
de borda (10). As alterações, como a presença das trilhas, da estrada e os diferentes 
estágios de sucessão influenciam na ocorrência de determinadas espécies e as mais 
generalistas e menos sensíveis se beneficiam das clareiras existentes no interior do 
Parque. 
 
Palavras chave: guildas tróficas, sensibilidade às alterações ambientais, Floresta 
Ombrófila Mista. 
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Nos últimos 50 anos têm sido discutidos os impactos negativos sobre a avifauna 
provenientes da instalação de parques eólicos. Porém, a ausência de estudos não 
permite que sejam conhecidos os reais impactos ocasionados por esse tipo de 
empreendimento. Diante disso, o objetivo desse estudo foi monitorar a avifauna da área 
diretamente afetada pela instalação do Complexo Eólico São Bento do Norte, localizado 
no município de São Bento do Norte, Rio Grande do Norte, enfocando a abundância de 
indivíduos e riqueza de espécies da comunidade. Para tanto, foram realizadas cinco 
expedições a campo distribuídas entre novembro de 2011 e novembro de 2013 de forma 
que fossem realizadas amostragens antes (primeira e segunda campanhas), durante 
(terceira e quarta expedições) e após (quinta campanha) a instalação do 
empreendimento. As atividades de campo foram desenvolvidas a partir da aplicação 
conjunta de dois métodos de amostragem: 1) captura com redes de neblina; 2) pontos 
de escuta. Ao longo do estudo foi aplicado um esforço de 1440 horas*rede e 200 pontos 
de contagem. O total de 4644 indivíduos, pertencentes a 143 espécies, distribuídas em 45 
famílias, foi registrado nesse estudo. Deste total, 1163 indivíduos de 94 espécies foram 
catalogados durante a primeira e 1222 indivíduos de 91 espécies na segunda expedição. 
Por sua vez, durante a terceira campanha, foram catalogados 737 indivíduos de 70 
espécies, enquanto na quarta e quinta campanhas foram registrados 777 indivíduos de 
85 espécies e 745 indivíduos pertencentes a 74 espécies, respectivamente. Diante destes 
resultados, verificamos uma diminuição tanto na riqueza quanto no total de indivíduos 
registrados a partir da terceira expedição. A diminuição observada pode ser decorrente 
da redução de habitat florestal ocasionado pelo desflorestamento da área necessária 
para instalação dos aerogeradores. Com essa perda, alguns indivíduos podem ser 
afugentados temporariamente ou definitivamente para a vegetação do entorno da área 
afetada, podendo ocasionar o aumento na competição por territórios. Diante disso, 
evidenciamos a necessidade da realização de estudos durante a operação de parques 
eólicos para fornecer informações acerca do retorno da avifauna às áreas afetadas pela 
instalação destes empreendimentos.  
 
Palavras-chave: Avifauna, Aerogeradores, Perda de habitat. 
Órgão financiador: Galvão; Ecology Brasil 
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Impactos gerados por estradas e trilhas podem alterar a estrutura da vegetação e a oferta 
de frutos, gerando variações na comunidade de aves. Nesse contexto, a identificação de 
padrões envolvendo essas relações pode prover importantes informações sobre como a 
dinâmica das clareiras impostas por esses trajetos afetam as interações entre aves e 
plantas, auxiliando a gestão de áreas de conservação na busca por um equilíbrio entre 
ação antrópica e conservação.  Esse estudo investigou o efeito de diferentes tipos de 
caminhos na relação entre oferta de frutos e a comunidade de aves frugívoras na Mata 
Atlântica. Para isso, a vegetação e a avifauna foram amostradas na borda de três 
caminhos – rodovia, estrada e trilha – e em uma área controle contínua no PE Carlos 
Botelho, SP. Além da largura do caminho foram consideradas algumas variáveis da 
vegetação na sua borda, como abertura do dossel, número de indivíduos de plantas em 
estado reprodutivo e quantidade de frutos produzidos, registrando-se a composição e 
abundância de aves. Foram determinados quatro pontos amostrais para cada área, cada 
um com uma parcela de 100m2 para amostragem da vegetação e produção de frutos e 
um ponto de escuta com raio ilimitado para amostragem da avifauna. As amostragens 
foram realizadas ao longo de 10 meses, e neste período, dentre árvores e arbustos, 343 
indivíduos apresentaram fase reprodutiva. A abertura de dossel se mostrou altamente 
relacionada com o número de indivíduos de plantas que apresentou fase reprodutiva, 
mostrando uma relação positiva significativa (R2 = 0,611; F = 47,25; P <0,001). A 
quantidade de frutos produzidos foi influenciada pelo tipo de caminho, onde a borda dos 
caminhos mais largos – rodovia e estrada – produziram mais frutos quando comparadas 
às áreas de trilha e controle (F = 5,70; P = 0,002). Foram detectadas 74 espécies de 
aves. A abundância de aves variou em função do tipo de caminho e da quantidade de 
frutos (F = 5,64; P = 0,001). A área controle apresentou maior abundância total de aves e 
maior abundância de vários frugívoros especialistas, porém, essa área teve baixa 
produção de frutos. Esses resultados demonstram que a avifauna responde à produção 
de frutos, mas que para frugívoros especialistas a estrutura e integridade do habitat 
podem ser determinantes. 

Palavras-chave: Mata Atlântica, aves frugívoras, estradas. 
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A disponibilidade de recursos alimentares em diferentes graus de regeneração de uma 
floresta pode contribuir para possíveis variações na abundância de espécies e na 
composição da comunidade de aves. Esse estudo comparou, durante um ano, a relação 
entre as comunidades de aves frugívoras e nectarívoras e a disponibilidade de recursos 
(néctar e frutos) entre dois estádios de regeneração (primária e secundária) em uma área 
de Mata Atlântica no sudeste do Brasil. As aves foram comparadas em riqueza, 
composição de espécies, abundância relativa e diversidade, através do método de 
pontos fixos. Para estimar a produção de flores e frutos, foram demarcadas três 
repetições de quatro parcelas (10x10m) em cada estádio de sucessão. A estrutura da 
vegetação foi analisada e os dois estádios sucessionais estudados diferiram 
significativamente para a maioria dessas variáveis. A composição e abundância relativa 
de algumas espécies de aves também apresentaram diferenças entre os dois estádios, 
mas não nos parâmetros quantitativos como a riqueza e diversidade. Houve variações 
nas curvas fenológicas da comunidade vegetal e na quantidade de recurso floral 
produzido entre os dois estádios sucessionais. A abundância relativa de aves frugívoras 
teve uma relação significativamente positiva com a quantidade de frutos maduros 
produzidos (F1,70 = 7,59; P = 0,007). Houve uma relação significativamente positiva entre 
a abundância relativa de aves nectarívoras e o número de indivíduos de espécies vegetais 
epífitas em floração (F1,34 = 10,39; p = 0,003) apenas nas áreas em estádios avançados 
de regeneração, Assim, os resultados indicam que a estrutura da vegetação pode afetar a 
composição da comunidade de aves e abundância relativa de algumas espécies, e 
mudanças na fenologia influenciar a quantidade de recursos alimentares para aves, que 
podem responder variando sua abundância. Ressaltamos a importância da manutenção 
de grandes áreas contínuas de florestas compostas por diferentes estádios sucessionais 
para fins de conservação. 

Palavras-chave: Aves, disponibilidade de recursos, estádios sucessionais. 
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Considera-se que existam no Brasil 1901 espécies (spp) de aves, segundo o Comitê 
Brasileiro de Registros Ornitológicos. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, 
cobrindo cerca de 22% do território nacional e é considerado um dos hotspots mundiais, 
em função da riqueza de spp, grau de endemismos e destruição ambiental. Existem no 
Estado de Goiás 14 unidades de conservação (UC) de proteção integral sob 
administração federal ou estadual, que cobrem uma área de 3474,19 km2, o que 
corresponde a 10,22% da área do estado (340086 km2). Muitas spp estão mal 
representadas em unidades de conservação, situação que pode comprometer sua 
persistência a longo prazo. O objetivo desta pesquisa é avaliar a representatividade das 
aves em UCs que ocorrem no Estado de Goiás. Para tanto foram utilizados mapas de 
distribuição de spp fornecidos pela BirdLife International e estes foram sobrepostos aos 
mapas contendo os limites das UCs, fornecido pelo Sistema Estadual de Geoinformação 
(SIEG). Foi utilizado o software ArcGis. As ocorrências potenciais das spp foram 
comparadas com a ocorrência registrada em planos de manejo. As UCs do estado 
apresentam áreas variando de 1,5 km2 a 1334,65 km2. Foram consideradas 547 spp e 
destas 176 (39,37%) não estão representadas em nenhuma unidade de conservação. 
Utilizando dados dos planos de manejo, este percentual é de 14,62% (80). Com os 
mapas da BirdLife International, constatamos que apenas 32 spp estão representadas em 
todas as UCs estaduais (5,85%) em comparação com 174 (31,80%) listadas nos planos 
de manejo. Das spp aqui avaliadas 371 estão representadas em pelo menos uma UC 
(67,82%) e se compararmos com os dados dos planos de manejo este valor é igual a 467 
(85,37%) das spp. A riqueza estimada nas UCs variou de 340 a 419. Fora estimadas 413 
spp no Parque Nacional das Emas (1334,65 km2) e o plano de manejo do mesmo listou 
um total de 400, sendo portanto uma boa aproximação. Porém, segundo as estimativas, o 
Parque Estadual de Paraúna, com 419 spp, possui área de apenas 33,46 km2. 
Naturalmente, ao utilizarmos a sobreposição dos mapas, não foi computada a área dos 
parques ou as extensões das várias fitofisionomias do Cerrado que permitam a 
manutenção de populações viáveis de aves e tais modelagens devem ser utilizadas com 
cautela. 
 
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Aves, conservação. 
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AVIFAUNA DO CAMPUS ITAPERI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, 
FORTALEZA, CEARÁ 
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³ Coordenador do Laboratório de ornitologia e sistemática animal 
Email: bruno.araujo.bio@gmail.com 
 
O Ceará apresenta diversos ecossistemas associados à Caatinga, tais como, os brejos de 
altitude e o complexo litorâneo. A maior parte das pesquisas com aves no estado estão 
relacionadas com as serras úmidas enquanto que, nas demais fitofisionomias são 
escassas. O presente trabalho teve por objetivo investigar a composição da avifauna no 
Campus do Itaperi (UECE), em Fortaleza (3°47’23.26’’ S/ 38°33’15,46’’ W), durante o 
período de um ano (jun/2011 a mai/2012). O campus está inserido no complexo litorâneo 
e sua área (101.2 hectares) foi dividida em quatro setores: área edificada; ambiente 
lacustre; área de campos abertos; área florestada (fragmento de mata de tabuleiro pré-
litorâneo). Cada setor foi amostrado pela manhã (6h às 10h) uma vez por mês. Para a 
amostragem das espécies foram utilizadas as metodologias de “transectos em fita” (800 
metros cada), ponto fixo (16 pontos, raio máximo de 50m, duração de 15 min. cada). 
Registros oportunísticos também foram utilizados para obter dados qualitativos. 
Utilizaram-se binóculos (10x42), guias de campo e método de playback. Como resultado 
foi obtido uma lista com 77 espécies distribuídas em 32 famílias. A família Thraupidae 
apresentou a maior riqueza de espécies em relação às demais (13%). Apenas 28 
espécies apresentaram 100% de frequência destacando Progne chalybea, espécie 
migrante que apenas variou o número de indivíduos. A curva do coletor apontou um 
crescente número de espécies nos primeiros dez meses, seguidos de um platô horizontal 
nos últimos dois (abr/12 e mai/12). O mês com maior abundância foi agosto de 2011 
(18,02%) correspondendo ao pico migratório de Tyrannus savana e Progne chalybea e, o 
menor foi novembro de 2011 (5,66%) coincidindo com o início da estiagem (precipitação: 
0.0 mm/FUNCEME). A riqueza variou de 57,14% (ago/11) a 71,43% (nov/11 e fev/12) 
segundo, o teste Mann-Whitney não apresenta diferença estatística significativa (p= 
1,000).  Sendo assim, concluímos que o campus funciona como uma área de refúgio 
para ornitofauna dentro de uma zona urbana, capaz de abrigar, inclusive, espécies 
migratórias como Tyrannus savana. Além disso, o presente estudo fornece subsídios para 
a elaboração de um manejo adequado das áreas do campus, bem como, incentiva a 
realização de pesquisas posteriores. 

 
Palavras chave: Ceará, avifauna, levantamento. 
Órgãos Financiadores: Bolsa FUNCAP; Bolsa IC-UECE 
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RIQUEZA, COMPOSIÇÃO E A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 
ESPÉCIES DE AVES DO ESTADO DA BAHIA. 
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4 Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Instituto de Biologia, Universidade 
Federal de Uberlândia, Bolsista PNPD/CAPES. 
E-mail: caiogracomachado@gmail.com 
 
A Bahia é o 5º maior estado do Brasil, com uma área de 564.733 km2, onde ocorrem três 
biomas brasileiros (a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado) e diversos tipos 
fitofisionômicos, como caatingas, cerrados, matas, restingas, manguezais, campos 
rupestres, dunas, praias, ilhas oceânicas, etc. Consequentemente, a riqueza da sua 
avifauna corresponde a esta diversidade de ambientes. O objetivo do presente estudo foi 
determinar a riqueza e composição da avifauna do estado da Bahia e avaliar o estado de 
conservação de suas espécies. Para tanto, a riqueza e composição da sua avifauna foram 
determinadas através da análise de registros em literatura (livros, periódicos científicos, 
teses, EIA’s, etc.), em coleções científicas e por registros em sites especializados 
(Wikiaves, Xeno-canto). A avaliação do estado de conservação das aves se deu pela 
análise de cada espécie utilizando-se os critérios da Internacional Union for Conservation 
of Nature (IUCN), em duas oficinas realizadas em 2013, compostas por 16 ornitólogos da 
Bahia e de outros estados; os resultados destas oficinas foram validados em outra 
oficina, realizada em Ilhéus (maio de 2014), também seguindo os critérios da IUCN. A 
riqueza de aves na Bahia é de 815 espécies. Quatro espécies foram categorizadas como 
Regionalmente Extinta (Aburria jacutinga, Merulaxis ater, Micrastur mintoni e Trogon 
collaris); 18 espécies como Criticamente Ameaçada (e.g. Glaucis dorhnii e Mergus 
octosetaceus) - dentre elas, Cyanopsitta spixii provavelmente Extinta; 42 espécies foram 
categorizadas como Em Perigo (e.g. Discosura langsdorffi e Geositta poeciloptera); 27 
como Vulnerável (e.g. Haematopus palliatus e Chamaeza meruloides), 15 como Quase 
Ameaçada (e.g. Acrobatornis fonsecai e Berlepschia rikeri) e 43 espécies como Dados 
Insuficientes (e.g. Micrastur mirandollei e Pluvialis dominica). A avaliação não foi aplicável 
a 77 espécies (cujos registros são pontuais no estado); as demais 588 espécies foram 
categorizadas como Menos Preocupante. Este estudo foi a primeira diagnose do estado 
de conservação da avifauna baiana e a partir dele, serão possíveis planejamentos de 
ações de conservação destas espécies e de seus ambientes. 
 
Palavras chave: Bahia, avifauna, estado de conservação. 
Órgão Financiador: SEMA/Bahia, Instituto Dríades 
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COMPORTAMENTO REPRODUTIVO DO QUERO-QUERO VANELLUS CHILENSIS 
(MOLINA, 1782) (AVES: CHARADRIIDAE) NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA 
 
Camila do Santos Materco1 e Ildemar Ferreira2 

1Graduação em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural do Rio de janeiro 
2Depto. de Biologia Animal, UFRRJ, ,Seropédica-RJ  
E-mail: camilamatercosh@gmail.com 
 
Vanellus chillensis (quero-quero)  é amplamente distribuída em todo território nacional. 
Possivelmente tem ampliado sua distribuição por desmatamento e adaptação a 
ambientes urbanos e grandes extensões de áreas abertas cobertas, principalmente, por 
gramíneas, onde se alimenta e se reproduz. Durante a reprodução, ataca intrusos que se 
aproximem dos seus ovos e filhotes.  Essa ave tem causado problemas, como por 
exemplo, em aeródromos, devido à colisão com aeronaves, o que leva a tomada de 
medida de controle populacional.  O objetivo do presente estudo foi estudar o 
comportamento reprodutivo de Vanellus no campus da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRRJ) entre 2012 e 2014 com finalidade de compreender ciclo biológico. Na 
fase reprodutiva, que na área estudada vai de janeiro a dezembro (praticamente todo o 
ano) há formação do par reprodutor e a delimitação do território, os indivíduos dos 
grupos em que geralmente ocorrem  (três ou quatro indivíduos) ficam afastados  do par 
retornando  quando o território é invadido,  ninhos são construídos no solo e a postura 
varia de 3 a 4 ovos. O período de eclosão é de 18 dias e a incubação é feita por ambos 
os sexos. O cuidado parental é compartilhando com os componentes do trio não é 
sempre que se encontrar a época que há dupla. Reproduziram-se durante todo o ano na 
área estudada. A predação foi intensa em torno de cada 4 ovos encontrado   2 eram 
predados, sendo os maiores exemplo:cachorro predadores representados por aves, 
répteis e mamíferos. Não foi ainda possível determinar sua estratégia reprodutiva 
(monogamia ou poliandria) no campus da UFFRJ. Acreditamos que subadultos de 
estações reprodutivas recentes constituíam o trio ou quarteto auxiliando na defesa dos 
territórios 

Palavras-chave: Aves, Charadriidae, comportamento reprodutivo. 
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USO DA ASSIMETRIA FLUTUANTE EM AVES NO BIOMONITORAMENTO DE 
FRAGMENTOS FLORESTAIS DO CERRADO. 
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¹Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, MG. 
²Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, 
UFU. 
E-mail: camillabaesse@gmail.com 
 
Assimetria Flutuante (AF) é a diferença entre dois lados de caracteres com simetria 
bilateral. É um índice de conservação prático, confiável e considerado um sensível 
método de biomonitoramento. Como as aves são sensíveis às condições ambientais, elas 
são boas indicadoras da qualidade ambiental. O objetivo foi determinar se a AF 
(tarso/asa) varia entre as espécies de aves e entre as áreas. O estudo foi realizado em 
quatro áreas de florestas estacionais semideciduais no Triângulo Mineiro, no domínio 
Cerrado. Dois fragmentos maiores e afastados de cidade (Água Fria e Galheiro), e outros 
dois menores, próximos à cidade (Glória e São José). A captura das aves foi feita em 
duas campanhas por área (5-7 dias). Foram utilizadas 25 redes de neblina por área com 
esforço de campo de 800 horas/redes por campanha em cada área. Os indivíduos 
capturados foram identificados e anilhados com anilhas metálicas cedidas pelo 
CEMAVE/ICMBio. Tarsos e asas dos indivíduos foram medidos (paquímetro digital) três 
vezes para obtenção da média aritmética de cada caracter. Para verificar se AF 
(tarsos/asas) varia entre as espécies e entre as áreas foram realizados testes Anova. Foi 
observada AF (tarso/asa) para 17 espécies (304 indivíduos). Não houve diferença da AF 
de tarsos (F16,287=0,919; p=0,547) e asas (F16,287=1,300; p=0,196) entre as espécies. 
Demonstrando que todas as espécies respondem bem a AF, sendo possível escolher a 
espécie mais capturada para utilizar esta técnica. Houve diferença na AF das aves entre 
as áreas tanto para tarsos (F3,300=5,109; p=0,002) quanto para asas (F3,300=14,308; 
p<0,01), sendo São José o fragmento com maior AF, seguido por Galheiro. Glória e 
Água Fria apresentaram menores valores de AF. Um fator que pode explicar a variação 
da AF das aves entre as áreas é o sub-bosque, pois afeta o deslocamento delas quando 
está denso e sujo. São José é um fragmento menor e com sub-bosque sujo. Galheiro, 
mesmo sendo uma área conservada, possui sub-bosque sujo devido ao histórico de uso 
da área (agropecuária). Já Glória, mesmo sendo menor, apresenta fase sucessional 
avançada com sub-bosque limpo. E Água Fria, por ser maior e apresentar sub-bosque 
limpo apresentou o menor valor de AF. AF foi eficaz para identificar áreas que dificultam a 
manutenção de populações de aves. 
  
Palavras chave: Tarso, asa, medidas morfométricas. 
Órgãos financiadores: FAPEMIG (CRA-APQ01654-12), CNPq (PELD-processo: 
403733/2012-0), CEMIG, Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação 
de Recursos Naturais-UFU. 
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MICRONÚCLEOS EM BASILEUTERUS CULICIVORUS DEPPE, 1830 
(PASSERIFORMES: PARULIDAE) E SEU USO NO BIOMONITORAMENTO DE 

FRAGMENTOS FLORESTAIS DO CERRADO 
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Um grupo sensível às condições ambientais são as aves, especialmente por 
responderem a diversas perturbações rapidamente. Dentre as práticas de 
biomonitoramento, a quantificação de micronúcleos tem se mostrado eficiente para 
comprovar a exposição das aves a agentes químicos. Assim, a detecção de micronúcleos 
permite o monitoramento de áreas expostas a poluição química em diversos ambientes. 
Basileuterus culicivorus é uma ave insetívora que habita florestas, capoeiras e cerradões. 
O objetivo foi quantificar e comparar a presença de micronúcleos em B. culicivorus entre 
áreas com diferentes níveis de exposição à poluição química. Foram avaliados indivíduos 
de quatro populações no Triângulo Mineiro, capturados em dois fragmentos distantes 
(Água Fria e Galheiro) e dois próximos a áreas urbanas (Glória e São José). Foram 
realizadas duas campanhas de captura (800 horas/redes) em cada um dos fragmentos. 
Os indivíduos capturados foram identificados e marcados com anilhas metálicas cedidas 
pelo CEMAVE/ICMBio. Foram confeccionadas extensões sanguíneas, cujas lâminas 
foram fixadas em Metanol e coradas com solução a 5% de Giemsa e tampão fosfato. 
Foram analisados 5.000 eritrócitos por indivíduo em microscópio óptico. Foi realizado o 
teste Kruskal-Wallis para verificar se existe diferença na quantidade de micronúcleos da 
espécie estudada nas diferentes áreas. Foram analisadas 72 lâminas de 36 indivíduos. No 
total foram encontrados 40 micronúcleos, sendo 31 nas populações dos fragmentos 
próximos ao perímetro urbano (Glória e São José). Houve diferença significativa no 
número de micronúcleos de B. culicivorus entre as áreas (K=15,669; gl=3; p=0,001). 
Esta diferença encontrada evidencia as altas taxas de poluição encontradas nas cidades 
(poluição do ar). Nas áreas distantes das cidades, apesar da agropecuária no entorno, 
não houve elevação das taxas de micronúcleos. Apesar da análise de micronúcleos ainda 
ser pioneira em aves, especialmente nas silvestres, tem sido demonstrado a eficácia das 
aves como biomonitoras. A quantificação de micronúcleos em B. culicivorus demonstrou 
que esta espécie pode ser utilizada como biomonitora da qualidade ambiental, pois ela é 
sensível o suficiente para apresentar micronúcleos e que tal técnica foi eficiente. 
 
Palavras chave: Genética, poluição do ar, extensão sanguínea. 
Órgãos financiadores: FAPEMIG (CRA-APQ01654-12), CNPq (PELD-processo: 
403733/2012-0), CEMIG, Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação 
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Aves de rapina ou rapinantes são termos taxonomicamente não funcionais, porém, 
amplamente usados no meio científico com o intuito de agrupar aves carnívoras que 
apresentam diversas adaptações para a caça. Por serem predadores de topo, são 
excelentes bioindicadores da qualidade de um determinado ambiente. Como controlam 
as populações de presas, a ausência de aves de rapina permite um aumento 
descontrolado de certos animais. As dificuldades de execução de metodologias e 
acessibilidade de seus habitats por parte dos pesquisadores contribuem para a sub 
amostragem de dados populacionais e para a atual defasagem de informações dos 
principais grupos. O objetivo deste trabalho foi levantar informações sobre a riqueza e 
índice pontual de abundância (IPA) de espécies inclusas nas três ordens de rapinantes 
diurnos (Accipitriformes, Falconiformes, Cathartiformes) que ocorrem na Serra da 
Ouricana. Esta é uma área de Mata Atlântica inserida no Parque Nacional de Boa Nova, 
que é uma das regiões mais ricas em aves no Brasil, englobando cerca de 430 espécies 
de aves. É considerada uma IBA e uma EBA (área importante para a conservação de 
aves e de endemismo). De fevereiro a maio de 2014 foram contabilizadas 240 h de 
observação em cinco pontos, das 7 às 17h, totalizando 275 registros. Foram avistadas 15 
espécies de rapinantes, pertencentes à Cathartiformes (4 espécies), Falconiformes (2 
espécies) e Accipitriformes (9 espécies). Cathartiformes apresentou registros mais 
frequentes (n=207 sendo 57,0% de urubu-de-cabeça-preta Coragyps atratus), seguido 
por Accipitriformes (n=35, sendo 22,2% de gavião-de-cauda-branca Geranoaetus 
albicaudatus) e por Falconiformes (n=31, sendo 38,9% de carcará Caracara plancus). A 
única espécie com risco de extinção registrada no estudo foi o gavião-pombo-grande 
(Pseudastur polionotus), que obteve o segundo maior IPA da ordem Accipitriformes 
(0,056) sendo a segunda espécie de gavião mais frequente na área. O maior pico de 
registros ocorreu entre 9 e 10:00h, turno este com maior atividade do que o vespertino. 
Em síntese, este estudo se destaca como pioneiro em levantamento de aves de rapina na 
região, obtendo dados que descrevem parâmetros das populações ocorrentes na Serra 
da Ouricana e já preveem a importância do parque na conservação de espécies em 
ameaça. 
 
Palavras chave: Aves de rapina, índice pontual de abundância, Mata Atlântica. 
Órgão financiador: Programa de Recursos Humanos da Petrobras – PRH-PB 211 
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DETERMINANDO A ORIGEM GEOGRÁFICA DE AVES APREENDIDAS DO TRÁFICO 
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Email: cabarau@gmail.com 
 

Apesar de ser uma estratégia central no combate ao tráfico de animais silvestres, as 
fiscalizações do ICMBio geram um problema de ordem prática. As aves apreendidas não 
podem ser soltas em qualquer localidade pelo risco de desequilíbrios nos processos 
locais de evolução e a resolução 179 do IBAMA prevê que aves só sejam soltas após a 
determinação de sua origem geográfica. Isso vem superlotando os CETAS, uma vez que 
a caracterização genética se apresenta demasiadamente custosa. Buscamos aqui 
verificar a viabilidade de utilização de vocalizações como um método alternativo para a 
determinação da origem das aves provenientes do tráfico. Para tal, realizamos três 
passos: 1) criamos modelos de nicho ecológico para gerar uma hipótese de estruturação 
geográfica da espécie, o que  resulta em manchas isoladas de habitat hipoteticamente 
apropriado; 2) Por meio da análise de 67 vocalizações de Diopsittaca nobilis e 82 
vocalizações de Crypturellus soui, testamos a presença de características distintas entre 
as manchas por meio de uma ANOVA; 3) Examinamos a possibilidade de classificar as 
vocalizações dentre manchas distintas por meio de uma análise discriminante. As 
vocalizações de Diopsittaca nobilis apresentaram um ligeiro agrupamento dos cantos 
pertencentes à mesma localidade, mas enquanto os MNE apontam para a existência de 4 
áreas distintas, só duas foram estatisticamente confirmadas pela bioacústica. A análise 
discriminante apresentou uma baixa eficiência, atribuindo as vocalizações às manchas 
com uma taxa de acerto que variou entre 0-80%. Por outro lado, as vocalizações de 
Crypturellus soui corroboraram a hipótese espacial do MNE, uma vez que as vocalizações 
apresentaram diferenças entre todas as comparações realizadas entre as seis manchas. 
A análise discriminante apresentou uma eficiência maior, com uma taxa de acerto que 
variou entre 60-100%. Concluímos que é possível utilizar a metodologia aqui descrita para 
a realocação de animais apreendidos do tráfico. No entanto, isso deve ser realizado com 
cuidado, uma vez que a metodologia parece não se adequar aos grupos com um forte 
componente de aprendizado vocal, tal como psitacídeos. Estudos com outros táxons são 
necessários para determinar a extensão taxonômica da aplicabilidade da metodologia 
aqui apresentada. 
 

Palavras-chave: aves; bioacústica; distribuição geográfica. 
Financiamento: CAPES 
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DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS CLIMATICAMENTE ADEQUADAS PARA HEMITRICCUS 
MIRANDAE (AVES, TYRANNIDAE) NO CENÁRIO DAS FUTURAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS  
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As mudanças climáticas estão entre as principais ameaças para a conservação da 
biodiversidade. As emissões de CO2 geradas pela ação humana e intensificadas no 
século XX vão afetar o clima por milhares de anos. Tais mudanças já ocasionaram vários 
impactos sobre a biodiversidade, sobretudo na modificação da distribuição das espécies 
e no aumento de seu risco de extinção. Portanto, a investigação dos impactos futuros das 
mudanças climáticas adquire grande importância para apoiar estratégias de manejo e 
conservação. Contudo, ainda que as regiões tropicais abriguem grande parte das 
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, esse tipo de avaliação é bastante escassa 
para espécies de aves neotropicais. Nesse estudo nós aplicamos modelagem de nicho 
ecológico/distribuição potencial de espécies para avaliar os impactos das futuras 
mudanças climáticas sobre Hemitriccus mirandae (Snethlage, 1925) em termos de locais 
potencialmente adequados e de status de conservação. Endêmica do nordeste da Mata 
Atlântica, esta ave é classificada globalmente como Vulnerável pela IUCN. Realizamos a 
modelagem de adequabilidade ambiental associando registros de ocorrência a seis 
variáveis bioclimáticas, selecionadas pelos critérios de menor correlação e maior 
importância biológica. Utilizamos seis algoritmos (BIOCLIM, DOMAIN, SVM, MAXENT, BP-
ANN, GLM) para desenvolver os modelos do presente (variáveis do Worldclim) e projetá-
los em 2050 (variáveis do cenário A2a do Modelo Global Acoplado Oceano-Atmosfera do 
Hadley Centre). A partir dos modelos com boa performance (AUC < 0,8) geramos 
modelos de consenso (ensemble) pela regra da maioria (concordância ≥50%). No 
modelo de consenso final em intersecção com a Extensão de Ocorrência da espécie, as 
áreas climaticamente adequadas somaram 97.954 km2 no presente e 2.142 km2 em 2050, 
indicando uma perda expressiva de 97,8%. Seguindo o critério A3(c) da IUCN,  a espécie 
deveria passar a ser categorizada como Criticamente em Perigo (CR). 
 
Palavras-chave: Modelagem de distribuic ̧ão de espe ́cies, Mata Atlântica, Mata 
Atlântica Nordestina, Mudanças climáticas, Hemitriccus mirandae 
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A IMPORTÂNCIA DO REGIME FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNICA NA 
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PSITACÍDEOS 

  
Carlos Eduardo B. Portes¹,², Adriana Akemi Kunyi¹, Dany Edgar Apaza Lazarinos¹ 
¹JGP Consultoria e Participações Ltda 
²Departamento de Ornitologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade Federal 
do Pará 
Email:cebportes@gmail.com 
 
A forma pela qual os animais investem em um determinado item alimentar tem sido 
relacionada tanto à variação temporal e espacial na disponibilidade de recursos quanto à 
capacidade física de forrageadores, e acredita-se que a distribuição espacial no modo de 
forrageio permita a utilização de diferentes tipos de alimento. Estas características 
ambientais podem sofrer mudanças ao longo de um ciclo anual, levando a variações 
sazonais na oferta de recursos alimentares. Assim, as técnicas utilizadas pelas aves para 
obter alimento e os fatores que atuam sobre elas podem ser particularmente importantes 
para entender sua dieta e, consequentemente, a estrutura de uma comunidade. Sabe-se 
que a família Psittacidae é essencialmente frugívora, entretanto, já foi documentado que 
diversas espécies complementam suas dietas através do fenômeno denominado 
Geofagia, onde os indivíduos ingerem o solo argiloso exposto nos "barreiros", o qual 
auxilia na digestão, além de fornecer suplementação mineral. Aqui mostramos mais uma 
forma alternativa de obtenção sazonal de recurso alimentar. Entre os dias 13 e 30 de 
junho de 2013, observamos em diversas ocasiões, bandos de espécies de Psitacídeos se 
alimentando aparentemente de caules e folhas de uma espécie de macrófitas da família 
Podostemaceae em áreas de corredeiras no Rio Ji-Paraná, afluente direito do Rio Madeira 
no Estado de Rondônia. Estas macrófitas surgem apenas durante a estiagem do rio, na 
estação da seca Amazônica, na qual expõe os pedrais. Este é o primeiro relato na 
literatura científica deste comportamento alimentar. Estes registros levantam o 
questionamento se as aves estão buscando recurso alimentar nas folhas e caules das 
macrófitas ou se estão obtendo sais minerais que se acumulam no substrato de briófitas 
e líquens presos aos rochedos onde as macrófitas crescem, assim como fazem dutrante 
o fenômeno da geofagia. 
 
Palavras-chave: Podostemaceae, Psittacidae, Dieta 
Órgão Financiador: JGP Consultoria e Participações Ltda. 
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AVES COMO POTENCIAIS DISPERSORAS DE SEMENTES DE EMBAÚBA 
(CECROPIA PACHYSTACHIA, URTICACEAE) EM ÁREAS DE MATA CILIAR DO 

TRIÂNGULO MINEIRO 
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E-mail: carlosmagno.ufop@gmail.com 
 
A embaúba (Cecropia pachystachia, Urticaceae) é uma árvore pioneira de médio porte 
comum em áreas com vegetação em regeneração. Sua frutificação ocorre ao longo de 
todo o ano e sua infrutescência é carnosa, sendo atrativa para espécies de aves 
frugívoras. As matas ciliares de vários pontos do reservatório de Volta Grande provém de 
reflorestamentos, uma vez que as originais foram suprimidas durante o enchimento do 
lago; nessas áreas são encontrados vários indivíduos de embaúba. O objetivo deste 
trabalho foi caracterizar a comunidade de aves que utiliza os frutos da embaúba como 
fonte alimentar, além de seu comportamento, inferindo sobre quais espécies podem 
funcionar como dispersores de suas sementes. O estudo foi desenvolvido em cinco 
fragmentos de mata ciliar em diferentes estágios sucessionais no Baixo Rio Grande, entre 
dezembro de 2013 e junho de 2014. Dois fragmentos estão localizados em Minas Gerais 
e três em São Paulo. A coleta de dados comportamentais foi realizada através do método 
focal, com registro contínuo, em 20 árvores-focais. Foram registradas 27 espécies de 
aves se alimentando nas embaúbas, distribuídas em 12 famílias e quatro ordens. As 
famílias Thraupidae e Psittacidae foram as mais representativas, com seis e quatro 
espécies cada. A espécie que mais frequentemente se alimentou dos frutos foi o 
sanhaço-cinzento (Tangara sayaca), com 47 visitas. A espécie que mais tempo 
permaneceu se alimentando nas embaúbas foi o tuim (Forpus xanthopterygius): 2 horas, 
7 minutos e 40 segundos. Os comportamentos mais exibidos pelas aves durante a 
alimentação foram “colher” e “alcançar” (65,25% e 16,08% das ocorrências, 
respectivamente). “Engolir partes” (75,41%) e “quebrar e macerar” (23,52%) foram as 
maneiras mais frequentes de manipulação dos frutos. A embaúba é uma espécie arbórea 
muito utilizada como recurso alimentar nas áreas estudadas do Triângulo Mineiro. A 
maior parte das espécies frugívoras pode funcionar como dispersora de sementes, uma 
vez que os comportamentos alimentares apresentados provavelmente não danificam as 
sementes. O grande número de dispersores potenciais facilita a colonização e o 
estabelecimento da embaúba em novos ambientes, contribuindo para a regeneração das 
matas ciliares do reservatório. 
 
Palavras chave: matas ciliares, comportamento alimentar, dispersores de sementes 
Órgão financiador: CEMIG/FAPEMIG 
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POTENCIAIS PREDADORES DE NINHOS DE AVES NO CENTRO DE ENDEMISMO 
PERNAMBUCO, MURICI - AL 

  
Cauay Vianna Gazele1, Márcio Amorim Efe1, Jackson Fortaleza de Lima1, Massylon T. 
Oliveira-Junior1   
1Laboratório de Bioecologia e Conservação de Aves Neotropicais, LABECAN – 
ICBS/UFAL.  
E-mail: cauayvianna@hotmail.com  
 
O uso de armadilhas fotográficas em monitoramento de ninhos são escassos no Brasil. 
Essas armadilhas fotográficas são geralmente utilizadas para registrar as espécies que 
ocorrem em determinada área. Esse estudo visa determinar os potenciais predadores de 
ninhos de aves que ocorrem na Mata da Fazenda Bananeira em Murici-AL. Esse 
fragmento de Mata Atlântica faz parte da Estação Ecológica de Murici, um dos locais com 
a maior quantidade de espécies de aves ameaçadas de extinção nas Américas. Foram 
instaladas 6 armadilhas fotográficas de dezembro de 2013 ao fevereiro de 2014 
monitorando 6 ninhos artificiais com ovos de codorna, colocados a 2,5m de distância, 
sendo três no solo e três a 1,5m de altura (semelhante à altura dos ninhos naturais já 
encontrados). Os aparelhos registraram 460 fotografias, registrando 7 momentos 
diferente de atividade de mamíferos no entorno de um dos ninhos de solo, qual foi o 
único que teve o ovo predado. Entre estes foram registrados uma paca (Cunnicolus paca) 
e dois quatis-de-rabo-anelado (Nasua nasua). Vale ressaltar o registro visual da Irara (Eira 
barbara) em cinco ocasiões na área de estudo, sendo duas delas nas proximidades dos 
ninhos. Na literatura apenas a irara e os quatis têm registros de predação de ninhos de 
aves, já a paca, não se enquadra como predador potencial por ser herbívora.  
 
Palavras-chave: Armadilha fotográfica, predação de aves, mamíferos, ninhos 
artificiais. 
Apoio financeiro: CNPq. 
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O ATROPELAMENTO E A SAZONALIDADE DE AVES NUMA RODOVIA DO SUDESTE 
BRASILEIRO 
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Rodovias são responsáveis por milhares de atropelamentos de animais, atuando como 
barreiras ao fluxo gênico e afetando o tamanho e a distribuição de populações. Os 
objetivos deste trabalho são identificar e contabilizar as aves atropeladas em um trecho 
da rodovia BR-040, buscando uma relação entre esses registros e a sazonalidade. Foi 
realizado monitoramento diário ao longo de sete anos (2007-2014) percorrendo 180,4 km 
da concessão, entre Rio de Janeiro (RJ) e Juiz de Fora (MG). Aqui foram contabilizados 
os indivíduos depositados na coleção de aves do Museu Nacional. Cada atropelamento 
foi georreferenciado e mapeado, de forma a verificar qual fitofisionomia (arbórea, 
arbórea/arbustiva, arbustiva, capim, capim/arbórea, capim/arbustiva e 
capim/arbustiva/arbórea) apresentou o maior número de ocorrências. A área de estudo 
atravessa diferentes tipos de paisagem (urbanas, baixadas, pastagens, florestas) 
cruzando o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, atravessando, inclusive, UCs 
Foram identificados 546 espécimes distribuídos em 120 espécies. As ordens e famílias 
com maior número de registros foram, respectivamente Passeriformes (23,6%; n=127), 
Strigiformes (20,8%; n=114) e Cuculiformes (17,0%; n=93), Cuculidae (17,0%; n=93), 
Strigidae (15,9%; n=87) e Psittacidae (6,77%; n=37). Já as espécies com os maiores 
índices de atropelamento foram o anu-preto Crotophaga ani (7,69%; n=42), coruja-
orelhuda Asio clamator (6,95%; n=38) e o periquitão-maracanã Psittacara leucophthalmus 
(5,86%; n=32). A maior frequência de atropelamentos foi no outono (n=154), seguido 
pelo verão (n=148), primavera (n=139) e inverno (n=116). O elevado número de 
espécies atropeladas pode estar relacionado, no caso de Strigidae, à presença de 
roedores, constantemente atraídos por grãos jogados na pista durante o seu transporte 
por caminhões bem como ao hábito de cruzar a rodovia em sobrevoos de baixa altura, 
como no caso de Cuculidae e Psittacidae. Medidas mitigadoras para aves são 
relacionadas ao manejo da paisagem no entorno da rodovia, o que nem sempre é 
possível. 
 
Palavras chave: BR-040, atropelamento de aves. 
Órgão finaciador: Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio.  
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Pyrrhura griseipectus, o periquito-cara-suja, é considerado o segundo psitacídeo mais 
ameaçado de extinção do Brasil, classificado pela IUCN como em perigo crítico de 
extinção. É uma espécie endêmica do Ceará de biologia ainda pouco conhecida, com 
sua maior população residente no Maciço de Baturité.  O objetivo deste trabalho é 
determinar quais características bióticas e abióticas podem interferir na escolha de ocos 
para reprodução. Através de busca ativa e entrevistas com moradores locais foram 
encontrados 67 ocos e selecionados 36 que foram classificados em duas categorias: 
ocos reprodutivos (n=15), quando comprovado que ali houve eclosão de ovos e ocos 
não reprodutivos (n=21), aqueles que não constaram nenhuma atividade reprodutiva, 
podendo ou não ser utilizado para outras atividades, por exemplo, para dormir. P. 
griseipectus se apropria de ocos pré-formados principalmente na espécie de árvore Inga 
ingoides (ingá) 33,3% e Albizia polycephala (camuzé) 20%. Foram analisadas as variáveis 
a) altura do oco ao chão, b) diâmetro na altura do peito da árvore, c) temperatura fora do 
oco, d) temperatura dentro do oco, e) umidade fora do oco, f) variação de umidade 
dentro e fora de ocos reprodutivos, g) profundidade dos ocos, h) diâmetro da entrada 
dos ocos, i) presença de dossel e j) azimute. De todas as variáveis as únicas que 
apresentaram diferenças significativas foram a “variação de temperatura dentro e fora de 
ocos reprodutivos” (Teste T de Student, p=0.04075; t = 2.1764, df = 21.61, n=27) e 
“umidade dentro dos ocos” (Teste T de Student, p=0.00845, t = 2.8657, df = 24.288, 
n=25), sendo os reprodutivos mais úmidos que os não reprodutivos. Tais resultados 
sugerem que as variáveis micro-climáticas podem ser importantes na escolha do oco a 
ser ocupado, sendo necessárias condições ideais para a eclosão dos ovos e manutenção 
da ninhada. A seleção de hábitat para nidificação influencia diretamente no sucesso 
reprodutivo dos indivíduos, sendo o conhecimento destas variáveis um fator chave na 
preservação de espécies ameaçadas de extinção.  
  

Palavras chave: Pyrrhura griseipectus, ocos, parâmetros reprodutivos.  
Apoio: Aquasis, ONG responsável pelo projeto periquito-cara-suja.   
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Áreas urbanas desempenham papel importante na manutenção da avifauna uma vez que 
podem ser utilizadas como refúgios para as espécies que, pressionadas pela degradação 
das áreas naturais, conseguem se ajustar às pressões da urbanização. Este trabalho 
determinou a composição da avifauna do Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de 
Santos, com o intuito de ampliar o conhecimento da riqueza avifaunística do local. Este 
parque possui uma área de cerca de 25 mil m² sendo a sua vegetação constituída por 
espécies da Mata Atlântica e algumas exóticas. O presente levantamento foi feito através 
de observações diárias, de março a agosto de 2014, com auxílio de binóculo (50 X 10 
mm) e máquina fotográfica Sony (DSC W690). As aves observadas foram agrupadas em 
residentes e visitantes. Neste período de estudo (outono e inverno) foram observadas 38 
espécies em 17 famílias e 8 ordens.  Destas, as de maior riqueza foram Passeriformes (23 
espécies em 10 famílias) e Apodiformes (5 espécies, todos da subfamília Trochilinae) - as 
demais ordens tiveram poucos representantes. Entre as aves residentes, as mais 
frequentes foram Brotogeris tirica, Passer domesticus, Turdus rufiventris e Coereba 
flaveola. Dentro desta categoria as menos avistadas foram Nycticorax nycticorax, 
Ramphocelus bresilius e Pitangus sulphuratus. As visitantes mais observadas foram 
Parabuteo unicinctus, Turdus leucomelas e Tangara palmarum. Ainda nesta categoria, 
Chloroceryle americana e Celeus flavecens foram observadas apenas uma vez. Há cerca 
de 20 anos atrás houve um levantamento similar ao presente, com duração de um ano, 
que encontrou 49 espécies residentes e visitantes no Parque. As espécies encontradas 
foram categorizadas quanto à guilda alimentar, sendo predominantes as insetívoras e 
onívoras. Observações preliminares mostram que as aves frequentam o Parque em busca 
de alimento, local para reprodução e para descanso. Exemplo típico deste último caso é 
Ardea alba e Egretta thula, que chegam ao final do dia para pernoitar. Desta forma, a 
presença de áreas verdes urbanas é de fundamental importância já que amplia 
sobremaneira a riqueza avifaunística nas cidades.  
 
Palavras chave: Observação, avifauna, Orquidário. 
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Attila phoenicurus Pelzeln, 1868, é um passeriforme (Tyrannidae) com ampla distribuição 
pela América do Sul, sendo encontrado do sul da Venezuela ao sul do Brasil. O 
comportamento migratório da espécie é pouco conhecido, sendo geralmente assumido 
que ela se reproduz de outubro a fevereiro na porção sul da Mata Atlântica, passando o 
inverno austral na Amazônia. Ressalta-se que a biologia reprodutiva da espécie é 
completamente desconhecida. Este estudo investiga a distribuição sazonal da espécie. 
Para isso realizou-se uma revisão das informações disponíveis na literatura, arquivos 
sonoros, bancos de dados online e 20 coleções zoológicas do Brasil, Europa e EUA, o 
que resultou na compilação de 430 registros da espécie. Os resultados obtidos 
corroboram fortemente a realização de movimentações sazonais pela espécie, que de 
meados de outubro a meados de março tem os seus registros concentrados 
predominantemente na Mata Atlântica, nas ecoregiões “Florestas costeiras da Serra do 
Mar” e, em menor proporção, nas “Florestas com Araucária”. A área de invernada da 
espécie não pôde ser delimitada com precisão, pois, devido à escassez de dados 
(apenas 8% dos registros foram obtidos fora da Mata Atlântica), fica difícil determinar se 
tratam-se de indivíduos apenas transientes ou invernando. A partir de meados de março e 
abril, registros esparsos começam a ser encontrados ao longo do Cerrado, Pantanal e 
Chaco, sugerindo a movimentação da espécie em direção à Amazônia, para onde já 
existem registros disponíveis na última semana de março. De abril a setembro os 
registros disponíveis ficam concentrados em uma ampla área do centro da Amazônia e, 
em menor grau, no Cerrado, Chaco e Pantanal. Registros isolados para a Mata Atlântica 
(Florestas Ombrófilas Densa e Mistas) já podem ser encontrados a partir do final de 
agosto, mas é apenas em outubro que os registros de fato ficam concentrados neste 
domínio biogeográfico. Os registros para a Mata Atlântica da Argentina são, em sua 
quase totalidade, para o período de outubro a fevereiro, sugerindo que a espécie também 
se reproduz na região. Os dois únicos registros para a Bolívia são para agosto, sugerindo 
tratar-se de indivíduos em passagem ou que esta seja uma região marginal onde a 
espécie inverna. Os dados disponíveis para o Paraguai, com registros em janeiro, abril, 
maio e outubro são ainda inconclusivos. Devido às dificuldades de se registrar a espécie 
fora do seu período reprodutivo, acredita-se que apenas com o uso de técnicas mais 
modernas, tais como geolocalizadores, é que será possível determinar com precisão as 
áreas de reprodução e invernada da espécie. 
 
Palavras chave: Attila phoenicurus, migração, distribuição 
Órgão Financiador: bolsa FAPEMIG. 
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Estudos sobre os grupos tróficos das comunidades de aves são importantes para a 
avaliação de perturbações ambientais, pois a avifauna é fortemente influenciada pela 
complexidade da vegetação. O objetivo deste estudo foi identificar os grupos tróficos das 
comunidades de aves da região de Maracás (Área I) e Milagres (Área II). A Área I 
apresenta uma vegetação dominante de campo rupestre, afloramentos rochosos e 
espelhos d’água, além de mata decídua; a Área II apresenta vegetação do tipo caatinga 
arbustiva com mata decídua e muitas ilhas de bromélias terrestres. Foi realizada uma 
expedição para os dois municípios no mês de abril de 2013 com duração de cinco dias 
em cada área. A determinação dos grupos tróficos foi baseada nas observações em 
campo e em dados de literatura. No total foram computadas 125 espécies, sendo 90 
espécies na região de Maracás e 92 espécies na região de Milagres. Em ambas as áreas, 
houve predomínio de espécies insetívoras (44%; n= 55), seguidas por espécies onívoras 
(22,40%; n=28) e granívoras (9,6%, n=12). De forma geral, a maior representatividade de 
espécies insetívoras, está diretamente relacionada à grande quantidade de espécies das 
famílias Tyrannidae e Thamnophilidae. O segundo maior grupo foi o dos onívoros, o que 
também segue ao padrão encontrado em outros estudos. Nessa região essa 
representatividade pode ter relação com uma menor disponibilidade de recursos 
alimentares especializados, demonstrando certo grau de perturbação ambiental fazendo 
com que aumente o número de onívoros e de insetívoros menos especializados e 
diminuindo o número de insetívoros mais especializados. Os granívoros formaram o 
terceiro grupo em maior número, sendo representadas principalmente pelas famílias 
Columbidae e Emberizidae, provavelmente por serem favorecidas pelo maior grau de 
perturbação da área. Deste modo, deve-se ter cautela quanto ao uso de grupos tróficos 
na análise da avifauna para a avaliação de áreas com diferentes níveis de conservação na 
caatinga, sendo importante considerar também outras características estruturais destas 
comunidades.  
 
Palavras chave: Grupos tróficos, perturbações ambientais, caatinga. 
Órgão Financiador: PPBio – Semiárido/CNPq 
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A espécie Tyto furcata, popularmente conhecida como coruja-da-igreja, possui uma 
distribuição cosmopolita estando mais difundida em regiões tropicais, presente em vários 
tipos de ambientes, inclusive lugares antropizados. Trabalhos anteriores sobre sua dieta 
registram uma grande variedade de itens, tais como, insetos, mamíferos e aves. Os restos 
de alimentos não digeridos egagrópilas, são regurgitados no seu local de abrigo e de 
nidificação. Poucos estudos foram realizados no nordeste sobre esta temática. Deste 
modo, o presente estudo teve como objetivo inventariar os itens alimentares presentes na 
dieta desta coruja, à partir das egagrópilas e ossadas encontradas em uma área de 
dormitório, localizada na Estação Ecológica do Tapacurá – EET (8°02’ S, 35°13’ W), 
situada no município de São Lourenço da Mata, Pernambuco. A EET possui 776 ha, 
sendo 382 ha ocupados por remanescentes de Mata Atlântica Estacional e 394 ha pelo 
reservatório formado pelo represamento do Rio Tapacurá. A vegetação ao redor do lago 
é formada por florestas secundárias, campos e canaviais. Foram coletadas ossadas e 
egagrópilas nos assoalhos de uma construção em ruinas presente em uma ilha do 
reservatório, em duas coletas de campo, que ocorreram em agosto de 2013 e maio de 
2014. Um total de 27 egagrópilas foram coletadas (13 em 2013 e 14 em 2014). No 
material avaliado, foi encontrado representantes de diversos táxons: anfíbios, aves e 
mamíferos. As aves estavam presentes em cinco egagrópilas e também na ossada 
adjacente. A identificação dos táxons de aves presente no material foi baseada em 
bibliografia especializada e na comparação com material osteológico depositado na 
coleção de Ornitologia do Museu Nacional/UFRJ. No material avaliado, foram registradas 
como presas de T. furcata, representantes das famílias Ardeidae, Cuculidae, Rallidae, 
Jacanidae, Icteridae, Tyrannidae, Thamnophilidae e Troglodytidae. Um total de 20 
espécies de aves foram registradas. A espécie Jacana jacana foi a mais abundante com 
17 indivíduos, seguida por Galinula galeata com cinco indivíduos. Apesar do percentual 
de aves ser significativo, os pequenos mamíferos totalizam cerca de 70% da dieta e estão 
presentes na maior parte das pelotas coletas. 
 
Palavras chave: Coruja-da-igreja, egagrópilas, aves predadas. 
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Na floresta Atlântica, a pouca luminosidade dos estratos florestais mais baixos e as 
colorações crípticas das aves que ali habitam podem criar dificuldades nos estudos com 
esses animais. Assim, ainda há lacunas no conhecimento sobre a ecologia trófica das 
aves de sub-bosque de pequeno porte, dentre elas, Chamaeza campanisona. Pertencente 
à família Formicariidae, a espécie ocorre em florestas úmidas da América do Sul, como 
em alguns locais da Amazônia e Mata Atlântica. A ave é classificada como insetívora por 
diversos autores e busca por alimento principalmente no solo, local onde é mais comum 
o seu forrageamento. Em um estudo sobre a dieta de aves realizado no Parque Estadual 
Carlos Botelho - SP (24º06’55’’ e 24º14’41’’ S, 47º47’18” e 48º07’17 W) entre maio de 
2012 e junho de 2013, capturamos em uma rede de neblina um indivíduo de C. 
campanisona no dia 07 de dezembro de 2012, o qual regurgitou fragmentos identificados 
como partes de um anfíbio (Amphibia, Anura) e uma aranha (Arachnida, Araneae). A dieta 
de C. campanisona é composta principalmente por invertebrados encontrados na 
serrapilheira das matas, como aranhas, opiliões e lagartas, podendo ingerir, inclusive, 
alguns tipos de frutos e sementes. Há registros de vertebrados na dieta de algumas  aves 
pertencentes à família Formicariidae, como roedores, pequenas serpentes, entre outros; 
todavia, não há indícios de registros documentados sobre o consumo de vertebrados por 
C. campanisona. Apesar de não ser uma espécie classificada em alguma categoria de 
ameaça, o conhecimento da biologia das espécies, principalmente as que habitam locais 
com severa pressão antrópica como a Mata Atlântica, podem auxiliar em planos de 
gestão para a conservação destes locais. 
 
Palavras-chave: C. campanisona, Mata Atlântica, primeiro registro. 
Órgãos financiadores: bolsa Capes – Reuni para DJM; Fapesp. 
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Pelecanus occidentalis apresenta ampla distribuição no continente americano, ocorrendo 
desde os Estados Unidos, América Central e norte da América do Sul. Eventualmente faz 
deslocamentos mais ao sul, podendo alcançar até a Terra do Fogo, no extremo sul do 
continente. Na zona costeira brasileira constam cinco registros documentados de P. 
occidentalis: dois na região Nordeste e três na região Sudeste. No interior do Brasil, 
constam dois registros documentados, ambos na região Norte. Aqui apresentamos o 
primeiro registro com documentação fotográfica de P. occidentalis no interior do Brasil, 
realizado na Amazônia Oriental, em Santarém, Pará. Em 22 de novembro de 2013, 
fotografamos um indivíduo que estava pousado sobre o telhado de um mercado de peixe 
na orla fluvial da cidade. Segundo o relato de pescadores, a ave foi observada pela 
primeira vez no local uma semana antes desta data. efetuamos visitas periódicas para 
documentar o período de permanência e atividades da ave. A última visualização ocorreu 
em 28 de dezembro de 2013 e durante sua permanência o indivíduo passava a maior 
parte do tempo pousado no telhado do mercado, junto com indivíduos de Ardea alba e 
Coragyps atratus. Foi observado também forrageando ativamente no Rio Tapajós e 
nadando junto com Phalacrocorax brasilianus ou realizando voos circulares com C. 
atratus. A ocorrência de P. occidentalis não é esperada para o interior do continente. É 
possível que este indivíduo tenha chegado acompanhando a calha rio Amazonas, ou 
pousado em alguma embarcação. É importante documentar a ocorrência de espécies em 
locais onde não são esperadas. Destaca-se também que P. occidentalis não constava da 
lista das aves registradas em Santarém e região. Espécies consideradas atípicas nesta 
região talvez não sejam tão incomuns, mas sim, mal documentadas pela dificuldade de 
acesso e baixo numero de observadores. Assim, atualmente, ferramentas como o website 
www.wikiaves.com.br, entre outros, e também maior intercâmbio entre os pesquisadores, 
casos como este estão sendo melhor documentados. 
 
Palavras-chave: Conservação, espécie atípica, distribuição. 
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Comunidades de aves foram avaliadas em nove fragmentos de Floresta Ombrófila Mista 
na Região Metropolitana de Curitiba, municípios de Curitiba, Fazenda Rio Grande e 
Araucária, com diferentes tamanhos (1,1 a 61,4 ha) e estruturas florestais numa área com 
aproximadamente 10 km de diâmetro. Este trabalho teve como objetivo comparar a 
riqueza, guildas e sazonalidade de ocorrência de aves entre os fragmentos, utilizando-se 
também algumas características que determinam a suscetibilidade das espécies em 
relação à perda de habitat (massa corporal, dependência do ambiente florestal e grau de 
endemismo na Mata Atlântica). Foram analisadas imagens aéreas desta área (1980, 2000 
e 2010) visando uma interpretação temporal da ocupação e uso do solo, área dos 
fragmentos e seu entorno imediato. Os inventários foram realizados entre maio de 2009 e 
abril de 2012 através de contato visual e auditivo com esforço total de 1.800 horas. Foram 
registradas 144 espécies de aves e 34 famílias, sendo Tyrannidae, Furnariidae e 
Thraupidae as mais representativas. Uma correlação positiva entre riqueza e tamanho 
dos fragmentos foi registrada, sendo a regressão linear significativa (r²=0,81). Não houve 
decréscimo da riqueza de aves não Passeriformes e do tamanho corporal com a 
diminuição dos fragmentos. Foi registrada maior riqueza de espécies dependentes 
florestais em fragmentos acima de cinco hectares. Diferenças significativas 
(PERMANOVA) na riqueza de espécies e guildas entre os fragmentos e sazonalidade 
foram registradas. As espécies que apresentaram as maiores contribuições (SIMPER) 
para os fragmentos foram Basileuterus culicivorus, B. leucoblepharus, Cyclarhis 
gujanensis, Cranioleuca obsoleta, Camptostoma obsoletum, Poospiza cabanisi, Piaya 
cayana, Parula pitiayumi, Picumnus temminckii, Rupornis magnirostris, Stephanophorus 
diadematus, Thamnophilus caerulescens e Turdus rufiventris. As guildas mais 
representativas (SIMPER) foram onívoros, insetívoros e carnívoros. O tamanho dos 
fragmentos apresentou influência na caracterização das comunidades e na relação de 
espécies com dependência florestal. Apesar do longo histórico de alterações antrópicas 
na região e na composição de aves, estes fragmentos ainda desempenham importante 
papel ecológico para a avifauna florestal. 
 
Palavras-Chave: fragmentação, floresta com araucária, conservação.  
Órgão financiador: REPAR/PETROBRÁS 
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Nyctibius aethereus aethereus refere-se a subespécie ocorrente na Mata Atlântica do 
Brasil, Argentina e Paraguai, onde possui registros escassos e pontuais ao longo de toda 
a sua área de distribuição geográfica. Descreve-se aqui um novo registro documentado 
da espécie para o Paraná com considerações sobre sua distribuição no sul do Brasil. No 
amanhecer do dia 17/08/2013 um exemplar foi registrado no início da Trilha do Poço 
Preto (25°37´39´´S-54°27´44´´W) Parque Nacional do Iguaçu (PNI), Foz do Iguaçu, 
Paraná. O mesmo estava pousado na parte superior do tronco de uma árvore morta a 
aproximadamente cinco metros de altura do solo, onde permaneceu imóvel por mais de 
30 minutos, sem demonstrar qualquer comportamento de fuga frente aos observadores. 
Tal registro se configura no primeiro documentado para o PNI, embora Straube e Urben-
Filho (2004) considerem sua ocorrência hipotética nesta unidade de conservação 
baseada em observações na Província de Misiones, Argentina. Apesar da localidade de 
registro ser frequentemente visitada por inúmeros birdwatchers brasileiros e estrangeiros, 
a espécie não possui relatos anteriores, indicando assim sua raridade natural e/ou 
inconspicuidade. Este novo registro localiza-se a aproximadamente 120 km do município 
de Marechal Cândido Rondon/PR, conhecido anteriormente como limite meridional de 
ocorrência da espécie no Brasil, através da coleta de um exemplar no ano de 1961. 
Ressalta-se ainda que todos os registros publicados da espécie no Paraná também estão 
localizados nos domínios da Mata Atlântica, mais especificamente na Floresta Estacional 
Semidecidual das regiões norte e oeste, indicando uma possível preferência de hábitat 
por esta fitofisionomia. Sugere-se assim uma busca da espécie em áreas com vegetação 
similar, principalmente nas florestas da divisa entre Brasil e Argentina (Misiones), ao 
longo do rio Uruguai nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Parque 
Estadual do Turvo) visando assim ampliar a sua distribuição e contribuir com informações 
ecológicas na região sul do Brasil. 
 
Palavras-chave: mãe-da-lua-parda, Parque Nacional do Iguaçu, distribuição. 
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O canário-do-brejo (Emberizoides ypiranganus), Thraupidae, Passeriformes, é uma 
espécie meridional com uma biologia reprodutiva pouco conhecida, e trabalhos que 
abordem seu sucesso reprodutivo são inexistentes. Durante duas estações reprodutivas 
(outubro a março de 2012-2013 e 2013-2014) estudamos a sobrevivência dos ninhos da 
espécie no Parque Estadual do Tainhas, no nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Os 
ninhos encontrados (n = 93) foram monitorados, em intervalos de 1-4 dias, até sua 
inatividade. Um ninho foi considerado sucesso quando pelo menos um filhote deixou o 
ninho e predado quando o conteúdo (ovos ou ninhegos) desapareceu entre duas visitas 
consecutivas. Calculamos as taxas de sobrevivência diária (TSD) através do método de 
Mayfield e também utilizando o programa MARK, o qual permite avaliar a influência de co-
variáveis na sobrevivência dos ninhos. O sucesso aparente dos ninhos foi 41,9% (n = 39). 
A predação é a principal causa de perda de ninhadas, afetando 76% dos ninhos 
insucesso. O sucesso reprodutivo calculado pelo método Mayfield foi 39,3%, sendo a 
TSD durante a incubação (0,989 ± 0,004) maior do que na fase de ninhego (0,93 ± 0,01), 
o que resultou em uma probabilidade de sobrevivência significativamente maior no 
período de ovo (0,847 ± 0,05, n = 665 dias-ninho) do que no período de ninhego (0,464 
± 0,05, n = 601 dias-ninho) (Z = 5,23; P < 0,0001). O sucesso calculado pelo programa 
MARK foi 35% e a TSD 0,961 ± 0,005 (n = 86 ninhos). O modelo que combina a idade e 
a altura do ninho, mais o ano (temporada reprodutiva) e o local de construção (seco ou 
úmido) foi o que melhor explicou a sobrevivência dos ninhos de E. ypiranganus. A idade 
do ninho e a altura em relação ao solo influenciaram negativamente as TSDs (βidade = -
0,19 em escala logit, EP = 0,03; 95% IC: -0,25; -0,13 e βaltura = -4,72 em escala logit, EP 
= 1,50; 95% IC: -7,68; -1,77). Em relação às temporadas reprodutivas e os locais dos 
ninhos, constatou-se que a segunda estação apresentou um aumento nas TSDs, 
enquanto a sobrevivência dos ninhos construídos em ambientes secos foi menor. 
 
Palavras-chave: sobrevivência de ninhos, MARK, Mayfield 
Órgãos financiadores: CAPES, Neotropical Grassland Conservancy 
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A urbanização leva à uma homogeneização da biodiversidade, devido a substituição das 
espécies que ali ocorriam por espécies capazes de invadir este ambiente. Nestas áreas, 
ocorre perda no número de espécies nativas e invasão de espécies não nativas 
configurando uma alteração na comunidade natural. O objetivo do presente estudo é 
identificar as espécies de aves que ocorrem na área urbana da cidade de Ouro Preto, 
Minas Gerais. O levantamento das aves está sendo conduzido através do método de 
pontos de escuta e observação direta, no qual consiste em anotar todas as aves 
detectadas em um ponto fixo durante 20 minutos. Para isso, estabelecemos 35 pontos no 
perímetro urbano do município de Ouro Preto, distantes no mínimo 300 metros entre si. A 
amostragem está sendo realizada pela manhã, durante sete dias consecutivos a cada 
mês, entre 06:00 e 09:00 horas. São amostrados cinco pontos por dia. Os resultados 
preliminares aqui apresentados foram obtidos em amostragens realizadas durante 10 
meses entre agosto de 2013 e agosto de 2014. Até o momento foram registradas 138 
espécies, distribuídas em 39 famílias e 17 ordens. Destas, cinco espécies foram 
registradas apenas fora dos períodos amostrais. A família Tyrannidae foi a que 
apresentou maior número de espécies (n = 27). Em seguida aparecem as famílias 
Thraupidae (n = 24) e Trochilidae (n = 10) como as mais representativas. O índice 
Jacknife de 1ª ordem estimou uma riqueza de 151 espécies para a área de estudo. 
Portanto, a riqueza observada representa 88% da riqueza estimada. Os hábitos 
alimentares predominantes foram: insetívoros (59 espécies, 43%), onívoros (35 espécies, 
25%) e frugívoros (12 espécies, 9%). Do total de espécies registradas, 16 são endêmicas 
do bioma Mata Atlântica. Algumas delas são: Aramides saracura, Florisuga fusca, 
Leucochloris albicollis, Pyriglena leucoptera, Lepidocolaptes squamatus, Mionectes 
rufiventris, Knipolegus nigerrimus, Turdus subalaris e Tangara desmaresti. Também foi 
registrada uma espécie endêmica dos topos de montanha do Sudeste do Brasil: 
Embernagra longicauda. Este estudo contribui para a preservação das espécies de aves, 
além de gerar entendimento sobre quais princípios ecológicos permitem reduzir o 
impacto da urbanização nestas espécies.   A informação gerada serve para chamar a 
atenção da população para a conservação das espécies que ocorrem em áreas urbanas 
 
Palavras chave: Áreas urbanas, Avifauna, Mata Atlântica 
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No Estado do Rio de Janeiro, tal como no resto da Mata Atlântica, formações florestais 
localizadas em áreas de baixa altitude foram as mais severamente reduzidas e 
fragmentadas. Parte considerável das espécies de aves ameaçadas desse bioma habitam 
formações florestais abaixo de 500m de altitude. Com 3.216 ha entre 20m e 350m de 
altitude, a Reserva Biológica (ReBio) União é um dos mais representativos remanescentes 
de Floresta Ombrófila Densa de baixa altitude do estado do Rio de Janeiro, sendo 
considerada área prioritária para conservação de aves da Mata Atlântica e em todo o 
continente americano, por constituir habitat de elevado número de espécies de aves 
ameaçadas. Entretanto, boa parte dos trabalhos provem de estudos de modelagem que 
indicam distribuição potencial de espécies. Nosso objetivo foi obter registros empíricos 
de aves ameaçadas na ReBio União, bem como reunir dados secundários disponíveis. 
Parte da ReBio União vem sendo amostrada em nossos estudos desde dez/08, incluindo 
transecções sistematizadas, capturas com redes de neblina e registros ocasionais. 
Considerando dados primários e secundários, compilamos para a ReBio União um total 
de 37 espécies de aves de listas vermelhas regional, nacional ou global, das quais 11 
constam como quase (ou provavelmente) ameaçadas. Dados primários de nossos 
estudos ainda em andamento já acrescentaram uma espécie provavelmente ameaçada e 
seis ameaçadas para a lista da ReBio União, entre as quais uma espécie em perigo 
(Urubitinga coronata) e quatro vulneráveis globalmente (IUCN 2014): Touit melanonotus, 
Sporophila frontalis, S. falcirostris e Tangara peruviana. Das 13 espécies globalmente 
ameaçadas presentes na ReBio União, oito (61,5%) são dependentes e/ou indicadores de 
Florestas Ombrófila Densa de baixa altitude em bom estado de conservação. A 
manutenção no longo termo da rica avifauna da ReBio União possivelmente dependerá 
da conservação e restabelecimento da conectividade com fragmentos adjacentes e com 
a região serrana fluminense, para o que será crucial a implantação de corredores de 
vegetação e a ampliação da ReBio União, projetos atualmente em curso. 
  
Palavras chave: conservação, Mata Atlântica, unidades de conservação. 
Órgãos Financiadores: bolsas FAPERJ (E-26/102837/2012) e CNPq (308792/2009-2) 
para MASA;  FAPERJ para EAR. 
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A RPPN El Nagual está localizada na base da Serra dos Órgãos, dentro do Município de 
Magé, RJ, (23k 698883 E / 7505729 S - UTM) e constitui cerca de 172.000m2 de floresta 
em altitudes oscilando de 170 a 400m. A vegetação é Floresta Ombrófila Densa 
Submontana. O objetivo deste estudo foi realizar o inventário qualitativo das aves da 
RPPN El Nagual. Foram realizados seis dias de campo no período de inverno (Junho e 
Julho de 2013) e seis dias de campo durante o verão (Outubro de 2013 e Janeiro de 
2014) para levantamento qualitativo da avifauna. A cada dia de campo foram realizadas 
observações do amanhecer até o anoitecer e nas três primeiras horas da noite, 
totalizando 72h de observação diurna e 18h noturna por período. Pelo menos uma vez 
por período um observador (EAR) percorreu duas trilhas que cortam longitudinalmente 
toda a extensão da RPPN e uma que corta transversalmente. Foram somados aos 
resultados deste levantamento registros aleatórios realizados por EAR nos 5 anos 
anteriores ao levantamento. Foram encontrados um total de 164 espécies de aves na 
RPPN, sendo uma ameaçada na lista global (Procnias nudicollis), uma na global e na 
regional (Touit surdus) e uma nas três listas (global, nacional e regional - Amadonastur 
lacernulatus). Florestas de baixa altitude, tais como as das formações Ombrófila Densa 
Submontana e de Terras Baixas, principalmente as localizadas abaixo de 300m de 
altitude são as com menor área remanescente e concentram o maior número de espécies 
de aves ameaçadas de extinção se comparadas com outras formações do estado. Na 
região da Serra dos Órgãos as áreas de vegetação de baixa altitude remanescentes se 
encontram, principalmente no interior de áreas particulares. A criação de RPPNs pode ser 
a melhor forma de proteger estas áreas de florestas de baixa altitude já que a criação de 
Unidades de Conservação Públicas nestas áreas é dificultada pela necessidade de 
desapropriações. 
 
Palavras chave: conservação, aves ameaçadas, Mata Atlântica. 
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Thamnomanes ardesiacus, é um Thamnophilidae encontrado na Amazônia. Tem como 
característica marcante uma mancha gular que é negra no macho e esbranquiçada e na 
fêmea. Costuma agrupar-se aos casais e a bandos mistos. Apesar de sua ampla 
distribuição, esta espécie teve sua biologia e ecologia pouco estudadas. Buscando 
contribuir com informações sobre a ecologia desta espécie, este estudo realizou analise 
do comportamento de forrageamento de T. ardesiacus na Floresta Nacional do Amapá-
FLONA/AP, no período de outubro de 2011 a janeiro de 2012. A cada detecção, os 
indivíduos foram observados por cerca de 30 min para a análise de táticas de 
forrageamento para machos e fêmeas. Foram definidas categorias de substrato utilizado: 
ar, folha viva, folha morta, galhos ou troncos, chão, água e outros (ex. flores, rochas). 
Também foram analisados: altura do poleiro, tempo de procura, distância de saída, 
considerando a média de cada parâmetro. Foram registradas 87 manobras de 
forrageamento de T. ardesiacus relacionadas a diferentes substratos, executadas por 18 
indivíduos, 11 machos e sete fêmeas. As manobras mais frequentes foram relativas ao 
substrato folha morta (51,7%; n = 45), e à folha viva (24,1%; n = 21). A maior altura de 
poleiro (m) registradas durante a realização das manobras, foi para capturas no ar 
(8,14±0,98). Detectou-se que existe diferença entre os comportamentos de 
forrageamento de machos e fêmeas, sendo significativo para tempo de procura pela 
presa (t = -1.837 e p = 0.045). A fêmea gastou menor tempo na busca por presas, em 
cinco dos sete substratos Média±DP (ar 1 ± 0; folha viva 1,2 ± 0,8; folha morta1,6 ± 0,8; 
galhos1,3 ± 0,4; troncos 2,10 ± 1,4; chão 1,5 ± 0,8; água 2 ± 2), o macho só apresentou 
menor tempo de procura no substrato tronco Média±DP (ar 1 ± 0,5; folha viva 1,7 ± 0,7; 
folha morta 1,8 ± 0,7; galhos 1,5 ± 0,8; troncos 1 ± 0,5; chão 1,6 ± 1; água 0 ± 0). A 
correlação entre os comportamentos de forrageamento de machos e fêmeas em relação 
à altura do poleiro foi significativa de acordo com o teste Spearman (r = 0.93 e p = 
0.002). Este resultado, indica movimentação coesa entre o casal, mostrando que uma vez 
estabelecida a altura do substrato pelo casal, a distância de saída do poleiro e tempo de 
busca pela presa dependem da habilidades individuais. 

 
Palavras Chave: Thamnomanes ardesiacus, Ecologia, Forrageamento. 
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Várias espécies de aves da família Ardeidae se reproduzem em colônias que congregam 
muitos casais. As colônias comumente são compostas por mais de uma espécie, incluindo 
aves de outras famílias. Este é o caso, por exemplo, de Ardea alba, que forma colônias 
reprodutivas com espécies como Egretta thula e Phalacrocorax brasilianus.Via de regra, estas 
colônias situam-se às margens de corpos d´água ou em ilhas. Na Amazônia a biologia 
reprodutiva de A. alba ainda é pouca conhecida. Este estudo estimou o tamanho de uma 
colônia reprodutiva de A. alba na área urbana de Santarém e caracterizou o período 
reprodutivo desta espécie na região. A colônia está distribuída em dezenas de árvores em 
ruas bastante movimentadas da cidade. Foram realizadas amostragens quinzenais de janeiro 
de 2013 a junho de 2014, onde foi estimado o número de ninhos ativos, a partir de um prédio 
próximo a colônia, com auxílio de binóculos. Nos dois anos, a reprodução iniciou em março, 
sendo que em 2013 ela se estendeu até setembro; em 2014 as amostragens ainda estão em 
andamento. Em 2013, havia 134 ninhos ativos em março, 156 em junho e apenas nove em 
setembro. Em 2014 o número de ninhos foi menor; em abril havia 46 ninhos ativos e em 
junho 79 ninhos. A diminuição no número de ninhos pode estar associada ao corte de 
algumas árvores pelos moradores locais, incomodados com os dejetos gerados pela 
colônia. Nosso estudo mostrou que a reprodução desta espécie na região inicia-se no 
período de subida das águas, diferindo, por exemplo, do pantanal, onde ocorre no período 
de seca (entre julho e outubro). Também chama a atenção o fato da colônia estar situada a 
500 metros do corpo d’água mais próximo e em local com elevado grau de antropização. 
Além disso, não é uma colônia mista, como normalmente documentada para esta espécie. É 
composta exclusivamente por indivíduos de A. alba. Entre as espécies que ocorrem na 
região estudada e que apresentam sistemas de reprodução em colônias mistas com A.alba, 
como  E. thula, Bulbucus íbis e P. brasilianus, A. alba é a espécie que desenvolve  colônias 
reprodutivas em ambiente urbano e intensamente antropizado. O entendimento de como as 
espécies reage às modificações causadas pelo homem no ambiente é fundamental para 
aplicar ações conservacionistas. 
 
Palavras chaves: Colônia reprodutiva, Conservação, Amazônia. 
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A Amazônia representa cerca de 40% de todas as florestas tropicais do mundo e nela já 
foram registradas mais de 1.200 espécies de aves. Muitas dessas espécies estão restritas 
a determinadas regiões (áreas de endemismos). Este trabalho é resultado de três anos 
de monitoramento de aves na área de influência do empreendimento de mineração da 
Mina de Ouro Palito, localizada no município de Itaituba, oeste do estado do Pará e 
inserida no Centro de Endemismo (CE) Tapajós. As três áreas amostradas (S1, S2, S3) 
compõem-se de Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Cipós e Floresta Ombrófila 
Densa Submontana com Dossel Emergente e áreas em diversos estágios de sucessão 
vegetacional, ou completamente alteradas pela atividade garimpeira e madeireira. Foram 
instaladas duas trilhas de 1 km em cada uma das três áreas de amostragem. Foram 
utilizados transectos lineares, IPAs e capturas com redes de neblina. Foi registrado um 
total de 269 espécies nos seis módulos amostrados, representando 53% do total de 
espécies conhecidas no CE Tapajós. Destas, nove são endêmicas do interflúvio Xingu-
Tapajós: Epinecrophylla leucophthalma sordida, Myrmotherula longipennis paraensis, 
Pyriglena leuconota similis, Myrmoborus myotherinus ochrolaema, Willisornis poecilinotus 
nigrigula, Hemitriccus m. minor, Dixiphia pipra separabilis e Campylorhampus cardosoi. A 
área S1 foi onde se obteve o maior número de espécies (205), seguida pela S3 (202) e S2 
(162). Das espécies registradas 46 (17%) foram exclusivas da área S1, 28 (10%) da S3 e 
12 (4%) da S2. Quanto ao uso de hábitat, houve um predomínio de espécies típicas de 
sub-bosque 143 (53%), seguidas por aves de dossel 10 (4%). Foram registradas oito 
espécies que figuram nas listas oficiais das espécies da fauna ameaçada de extinção 
(MMA, 2003; SEMA, 2007; IUCN, 2014) tais como: Anodorhynchus hyacinthinus, Psophia 
dextralis e Lepidothrix vilasboasi. Espécies cinegéticas como Tinamus tao e Penelope 
superciliaris foram registradas em alta freqüência durante todo estudo. Acredita-se que os 
resultados aqui apresentados sirvam de subsídios para continuidade do monitoramento 
da avifauna e de pesquisas futuras na área de estudo, no intuito de avaliar melhor a 
situação de populações das espécies de interesse para conservação.  
 
Palavras-chave: Riqueza, CE Tapajós, Amazônia 
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O SITE WIKIAVES PODE SER USADO COMO UMA BASE DE LOCALIDADES PARA 
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ATLÂNTICA 
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Bases de dados online com registros documentados por imagens e sons têm sido cada 
vez mais utilizadas como fonte de informação para monitoramento e levantamento de 
biodiversidade e estudos biogeográficos. Contudo, a maioria dos pesquisadores ainda é 
receosa em recorrer a tais bases. No Brasil, bancos de dados online são recentes, apesar 
disso, o site WikiAves tem ganhado notoriedade pelo grande número de registros (fotos e 
sons), depositados, pelos critérios de avaliação para divulgação e seriedade de seus 
propósitos. Portanto, o presente trabalho propôs-se a avaliar a confiabilidade dos 
registros apresentados no site. Para tanto, nos anos de 2011 e 2013 foram obtidas, no 
site, todas as localidades, das seis espécies endêmicas da Mata Atlântica do gênero 
Drymophila (Swainson ,1824) a fim de comparar essa base de localidades com uma outra 
base, construída a partir de visitas a museus de história natural brasileiros e 
internacionais, além de extensa revisão bibliográfica. Para isso, a extensão de ocorrência 
(EOO) foi calculada, através do método do mínimo polígono convexo para cada espécie 
nas duas bases, a fim de comparar a sobreposição dos registros obtidos. A seguir, 
obtiveram-se os seguintes valores de área, em quilômetros quadrados, para a base 
referência: D. genei (74.209.555), D. squamata (625.448.710), D. rubricollis (571.068.456), 
D. ochropyga (819.520.994), D. malura (1.264.430.582) e D. ferruginea (877.521.343). Para 
a base elaborada a partir dos registros do WikiAves: D. genei (57.335.336), D. squamata  
(486.702.757), D. rubricollis (541.768.056), D. ochropyga (767.850.256), D. malura 
(711.402.683), D. ferruginea (608.588.667). A partir da comparação, concluiu-se que os 
registros da base do WikiAves estão contidos na área do polígono da base referência,  
acompanham a distribuição de cada espécie corretamente, comprovando a 
confiabilidade da mesma, adicionalmente, os registros obtidos no site contribuem com 
novas localidades para todas as espécies, aumentando assim, a extensão de ocorrência 
da mesma. Concluímos que, ao menos para o caso específico de Drymophila na Mata 
Atlântica, o site WikiAves mostrou-se uma confiável e importante fonte de localidades, 
devido a quantidade de dados e a sua dinamicidade. A base é de extrema importância 
para estudos relacionados à biogeografia , programas de monitoramento de 
biodiversidade; além de ser uma boa fonte complementar aos dados já existentes em 
museus. 
 
Palavra chave: WikiAves, Drymophila, Biogeografia. 
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A maria-catarinense (Hemitriccus kaempferi) é uma ave ameaçada de extinção e 
endêmica da Floresta Atlântica do litoral de Santa Catarina (SC) e do Paraná (PR). Até o 
início de 1990, sua distribuição era resumida a apenas duas localidades de SC. Este 
trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento da distribuição geográfica de 
Hemitriccus kaempferi. A distribuição geográfica de Hemitriccus kaempferi foi 
determinada através da extensão de ocorrência (EO), delimitada pelo Mínimo Polígono 
Convexo, englobando os locais de ocorrência conhecidos (presentes em literatura e 
registros inéditos obtidos em campo a partir do ano de 2008). Uma grade amostral com 
parcelas de 1 km2 foi sobreposta ao MPC e, para a avaliação da presença-ausência da 
espécie, foram consideradas apenas as parcelas contendo remanescentes florestais em 
altitude potencial à ocorrência da espécie (até 250 m acima do nível do mar - altitude 
máxima conhecida para a espécie). A extensão de ocorrência estimada totaliza 8.202 
km2, com 2.959 km² de remanescentes florestais em até 250 m de altitude 
(aproximadamente 36% da EO). Das 8.294 parcelas geradas, 995 parcelas foram 
desconsideradas (606 acima da cota de altitude e 389 sem remanescentes florestais). 
Das 105 parcelas avaliadas até o momento com habitat adequado, obteve-se 29,5% (31 
parcelas) de presença e 70,5% (74 parcelas) de ausência. De modo geral, a espécie foi 
registrada em bordas de florestas secundárias, estando ausente em pequenos 
fragmentos florestais (e. g., ~5 ha) e/ou locais com presença de gado no subbosque. A 
porção setentrional da distribuição (norte de SC e PR) pode ser considerada de maior 
importância para a espécie, por possuir remanescentes florestais mais representativos e 
apresentar maior concentração de unidades de conservação (UC). O limite meridional da 
distribuição está localizado no entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Vale 
ressaltar o registro da espécie no município de Brusque (duas presenças em 11 
parcelas), sendo esta uma das ações de conservação propostas pela BirdLife 
International. Medidas para a conservação da espécie devem ser priorizadas, 
principalmente em SC, tendo em vista a baixa representatividade de UCs abrangendo a 
sua distribuição. Além disto, seu habitat, que já se encontra amplamente fragmentado, 
enfrenta uma redução rápida e contínua, principalmente por abranger alguns dos maiores 
municípios do Estado. 
 
Palavras chave: Hemitriccus kaempferi, distribuição, conservação. 
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Hemitriccus kaempferi (maria-catarinense), pertencente à família Rhynchocyclidae, é uma 
espécie endêmica da Floresta Atlântica brasileira, restrita ao leste dos Estados de Santa 
Catarina e Paraná. É considerada ameaçada em Santa Catarina (vulnerável – VU), no 
Paraná (criticamente em perigo – CR), no Brasil (criticamente em perigo – CR) e 
globalmente (em perigo – EN). O presente trabalho objetivou a descrição biométrica de 
Hemitriccus kaempferi. As informações sobre Hemitriccus kaempferi foram obtidas nos 
municípios de Biguaçu (27º 22’ S e 48º 39’ O, 10-100 m a.n.m.) e Palhoça (27º 39’ S e 
48º 43’ O, 90 m a.n.m.), na região da Grande Florianópolis, e Gaspar (26º 52’ S e 49º 00’ 
O, 90 m a.n.m.), no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Os indivíduos foram capturados com 
redes-de-neblina (2,5 x 10 m), entre maio de 2013 e abril de 2014 (esforço amostral de 
captura de 33.600 m2.h). Foram capturados nove indivíduos, sendo quatro em Biguaçu, 
quatro em Palhoça e um em Gaspar. As medidas foram obtidas com régua metálica, 
paquímetro e balança Pesola® 100 g. Os dados são apresentados por média e desvio 
padrão, além dos valores mínimos e máximos (entre parênteses), sendo: comprimento do 
tarso: 18,6 mm ± 0,43 mm (18 mm – 19,2 mm), largura do bico: 8,6 mm ± 0,52 mm (7,9 
mm – 9,6 mm), comprimento da narina até a ponta do bico: 8,1 mm ± 0,44 mm (7,2 mm 
– 8,7 mm), tamanho do cúlmen exposto: 13,6 mm ± 0,54 mm (13 mm – 14,5 mm), 
comprimento da cabeça: 30,6 mm ± 0,44 mm (30,1 mm – 31,2 mm), comprimento da asa 
49,6 mm ± 1,83 mm (46 mm – 51 mm), comprimento da cauda: 44,3 mm ± 4,27 mm (38 
mm – 50 mm), comprimento total: 112,3 mm ± 4,05 mm (106 mm – 116 mm) e massa 
corporal: 8,5 g ± 0,53 g (8 g – 9,5 g). Poucos dados biológicos estão disponíveis sobre 
Hemitriccus kaempferi e a busca por essas informações é de extrema importância, visto 
que a espécie possui distribuição extremamente restrita e a perda de seu habitat 
encontra-se em ritmo acelerado, como observado durante este estudo, onde todos os 
locais amostrados se encontram na área de influência futuros empreendimentos 
rodoviários de grande porte. 
 
Palavras chave: Hemitriccus kaempferi, espécie ameaçada, biometria. 
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Avaliações parasitológicas são de grande importância para o estudo sanitário de uma 
população, da qualidade do ambiente e para compreender determinadas relações entre 
os parasitos-hospedeiros e o ecossistema em que vivem. Compreender tais interações 
tem sido indispensável para o entendimento dos processos ecológicos, evolutivos, 
comportamentais, de migração e competição entre espécies animais. Considerando a 
falta de estudo sobre a ocorrência de parasitos em aves da Caatinga, o objetivo do 
presente trabalho foi investigar a prevalência de hemoparasitos nas aves desse bioma e 
discutir os fatores ecológicos que possam influenciar a taxa de parasitismo. Foram 
analisadas 62 amostras de sangue de aves coletadas em setembro de 2012 e janeiro de 
2013 na Estação Ecológica de Aiuaba (ESEC-Aiuaba), Ceará. O diagnóstico de 
parasitismo foi realizado através da técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) 
com marcadores moleculares que amplificam o gene mitocondrial de Plasmodium e 
Haemoproteus. Apenas um indivíduo, da espécie Coereba flaveola, foi diagnosticado 
infectado. Apesar do baixo número de amostras analisadas para hemoparasitos nessa 
área de Caatinga, seria esperada uma prevalência em torno de 20%, como tem sido 
reportado em estudos moleculares de hemoparasitos em comunidades de aves na região 
neotropical (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica). A falta de hemoparasitos na área 
amostrada da ESEC AIUABA pode ser explicada pela provável ausência de vetores 
apropriados como ácaros hematófagos, pois acredita-se que condições climáticas como 
pluviosidade e altas temperaturas são fundamentais na proliferação dos vetores. Dessa 
forma, estudos de hemoparasitos, em áreas de Caatinga, são essenciais para explicar as 
taxas de hemoparasitismo, assim indicando o estado de saúde desses indivíduos, em 
comunidades de aves neotropicais, pois nossos resultados preliminares mostraram uma 
grande diferença para os demais biomas. 
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O jacu, Penelope obscura é um cracídeo endêmico da Mata Atlântica. A degradação de 
seu habitat juntamente com a caça indiscriminada, pode levar a uma redução significativa 
na sua população, contribuindo assim para uma possível ameaça a espécie. Por esta 
razão, com objetivo de oferecer subsídios a sua conservação, foram avaliadas a 
ocorrência sazonal e espacial de P. obscura em uma área fragmentada na região de Irati - 
PR. O trabalho foi realizado entre novembro de 2013 à junho de 2014 perfazendo 16 
saídas de campo num total de 58 horas. As observações foram realizadas nos períodos 
matutino (5h30 as 9h00) e vespertino (17h30 as 19h30). A área é caracterizada como 
mata secundária parcialmente degradada, cercada por terreno de plantio, localizada em 
propriedade particular, com campos abertos e dois sítios para produção de leite. Para 
facilitar as observações o local foi dividido em três subáreas (A, B e C) e foi construído um 
ponto fixo de observação, uma cabana de bambu próximo a alguns silos (subárea A), as 
outras subáreas foram amostradas através de caminhadas esporádicas. O número total 
de jacus visualizados (n) variou entre 13 e 46 indivíduos. Quanto à ocorrência, notou-se 
que as aves possuem preferência pela subárea A, onde foi observado o maior número de 
jacus se alimentando (n= 46), seguida pela subárea B (n= 15). Isso pode estar 
relacionado com o fato da proximidade do alimento (silagem). A maior densidade, até 
então, foi registrada no início do inverno (junho) (n= 46) no período vespertino. Estudos 
mais prolongados, com relação à área e a espécie devem ser realizados, pois a retirada 
do alimento (silagem) pode significar uma ameaça ao grupo, pois não se sabe se a mata 
dispõe de alimento o suficiente para P. obscura que não possui hábitos migratórios. 
 
Palavras-chave: Jacuguaçu, ocorrência, conservação. 
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NINHOS ARTIFICIAIS EM PALOTINA: ESPÉCIES DE AVES E SUAS PREFERÊNCIAS 
DE AMBIENTE  
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Macedo Mestre¹ 
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Email: martins.f.a.7@gmail.com 
 
Neste estudo investigamos as espécies de aves, suas preferências de ambiente e 
dimensões de ninhos artificiais dispostos no campus da Universidade Federal do Paraná, 
em Palotina, Paraná. Utilizamos 80 caixas de madeira com dobradiças na parte superior 
com dois tamanhos (pequenas: 15x15x21cm, entrada de 4,4cm de diâmetro; e grandes: 
18x18x35cm, entrada de 6,6cm de diâmetro). Estas caixas foram instaladas a 4m do chão 
e a uma distância mínima de 20m entre si. Distribuímos os ninhos artificiais em áreas 
abertas, borda de mata e mata (interior de um remanescente florestal de 4 ha). 
Realizamos revisões semanais entre setembro de 2011 e abril de 2013. Registramos 
ocupação (ninho ou vestígios); local do ninho ocupado (área aberta, borda e mata); 
tamanho da caixa (pequena/grande); nidificação (quando houve postura de ovos); 
espécie que ocupou/nidificou; presença e número de ovos e ninhegos. Das 80 caixas 
50% foram ocupadas. Observamos maior porcentagem de ocupação em áreas abertas 
(95% dos ninhos disponibilizados nestes ambientes), seguida da borda (16%), e apenas 
uma caixa ocupada no interior da mata (6%). Do total de caixas ocupadas 58% eram 
pequenas e 43% grandes. Observamos nidificação em 31 caixas (78% das caixas 
ocupadas), uma ou mais de uma vez. Registramos quatro espécies de aves ocupando os 
ninhos; Sicalis flaveola (27 caixas), Troglodytes musculus (16) Myiodynastes maculatus (3) 
e Passer domesticus (1). Mais de uma espécie ocupou a mesma caixa em tempos 
distintos. Todas as espécies nidificaram (presença de ovos), com exceção de P. 
domesticus, e a maioria obteve sucesso (com ninhegos e/ou juvenis). Registramos 
posturas entre os meses de setembro a abril, sendo mais frequentes em outubro. O 
número de ovos colocados nos ninhos variou de dois a seis, com sobrevivência de dois a 
quatro ninhegos. Concluímos que nas condições e região estudada os ninhos artificiais 
são mais utilizados nos ambientes abertos, independentemente do tamanho. Sugerimos 
estudos com ninhos artificiais em outros ambientes, pois podem favorecer espécies com 
maior valor conservacionista. Mesmo assim, enfatizamos que esta técnica deve ser 
monitorada, pois pode beneficiar espécies generalistas de ambientes antropizados. 
 
Palavras-chave: Nidificação, caixas-ninho, Oeste do Paraná. 
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REPERTÓRIO VOCAL DE CORYTHOPIS DELALANDI (ESTALADOR) (AVES: 
TYRANNIDAE) NA RESERVA BIOLÓGICA MUNICIPAL POÇO D'ANTA - JUIZ DE 

FORA - MG 
 
Fábio Bignoto Palácio1, Ludemila Martins de Souza1, Marco Antônio Manhães1 e 
Artur Andriolo1,2 

1Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora 
- MG 
2PG em Comportamento e Biologia Animal, Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Juiz de Fora - MG 
E-mail: fabiopalacio14@gmail.com 
 
A vocalização tem diversas funções sociais na comunicação entre as aves. Dentre as 
aves neotropicais, Corythopis delalandi (Tyrannidae) é um passeriforme suboscine 
insetívoro terrícola abundante em Mata Atlântica e Cerrado cujo repertório vocal é pouco 
conhecido e não formalmente descrito. O objetivo deste trabalho é descrever as 
características vocais da espécie, acrescentado conhecimento à sua biologia. Foram 
obtidas 23 gravações de vocalizações espontâneas em 2013 e 2014 na Reserva Biológica 
Municipal Poço D’Anta/Juiz de Fora/MG (21°45’10”S-43°19’00”O), utilizando-se gravador 
Zoom H4n (taxa de amostragem 44.1 kHz/16 bits). Os arquivos. WAV foram analisados 
por espectrogramas configurados como DFT 2048 amostras, 70% de sobreposiçao e 
janela Hann de 1024 pontos no programa Raven Pro 1.4. Os parâmetros analisados 
foram freqüência (n=91), energia (n=91) e número de notas (n=76). Foram detectados 
dois padrões básicos distintos de vozes, denominados V1 e V2. A V2 foi mais homogênea 
do que a V1 quanto ao padrão de notas, pois a quantidade de notas por vocalização 
variou de 18 a 22 para V2 e de 13 a 21 para V1 (coeficientes de variação: 5,49%(V2, 
n=13), 14,32%(V1, n=63), teste de Fligner-Kileen, p=0,043). As médias de outros valores 
para V1 foram 1819,5 Hz (σ=571) para freqüência baixa, 4127,3 Hz (σ=187,72) para 
freqüência alta, 97,7 dB (σ=6,7) para energia e 17,65 (σ=2,5) para número de notas.  
Para V2 as médias foram 1606,1 (σ =494,1) para freqüência baixa, 4041,5 (σ=90,8) para 
freqüência alta, 97,3 dB (σ=8,6) para energia e 21,23 (σ=1,17) para número de notas. A 
comunicação entre as aves é representada por cantos, chamados e gritos de alerta com 
diferentes propriedades, mas as funções das vocalizações V1 e V2 de Corythopis 
delalandi não puderam ser determinadas de modo mais específico, embora a V2 pareça 
ser um chamado, pois em várias gravações pode-se observar outro indivíduo 
respondendo ao fundo. Contudo as diferenças de homogeneidade nesses padrões de 
vocalização representaram um resultado inesperado, principalmente por tratar-se de uma 
espécie suboscine. As funções dessas diferentes vocalizações e as causas e 
conseqüências das diferenças nos parâmetros devem ser alvo de estudos futuros nessa 
espécie.  
 
Palavras chave: Corythopis delalandi, insetívoro de sub-bosque, repertório vocal. 
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ALÉM DAS ESPÉCIES: O EFEITO DA SILVICULTURA SOBRE A DIVERSIDADE 
FUNCIONAL DE AVES 
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A conversão de áreas naturais em florestas plantadas é atualmente grande responsável 
pela simplificação e perda de habitat, ameaçando a biodiversidade local. Entretanto, esse 
tipo de ambiente pode criar condições favoráveis à recolonização da biota nativa em 
ambientes degradados e funcionar como corredor ecológico, conectando fragmentos. 
Estudos que investigam a real contribuição da silvicultura na manutenção da 
funcionalidade ecossistêmica são escassos. Aqui avaliamos os efeitos da monocultura de 
duas espécies exóticas, Eucalyptus spp. e Pinus spp., sobre a diversidade funcional de 
aves. Nosso objetivo foi (1) identificar as diferenças funcionais entre as assembleias de 
aves em silviculturas e vegetação nativa, particionando a Diversidade Beta Funcional (β-
FD) em “turnover funcional” (β-FDturn, substituição funcional de espécies) e “aninhamento 
funcional” (β-FDnest, diferença na riqueza funcional das assembleias); (2) entender como a 
atividade silvicultural afeta a estrutura funcional das assembleias de aves. Compilamos os 
dados de 16 estudos de caso com listas de aves presentes em áreas pareadas de 
silvicultura e de vegetação nativa, com esforço amostral comparável. Definimos como 
características funcionais massa corpórea e dieta, e substrato, método e período de 
forrageamento. Em 56% dos estudos a “substituição funcional” das assembleias foi a 
maior responsável pela β-FD observada, enquanto nos outros 44% a β-FD é atribuída à 
redução do espaço funcional. As florestas plantadas apresentaram consistentemente 
uma menor riqueza de espécies (SR) e menor diversidade funcional, utilizando o índice 
FD. Porém, utilizando o índice de Rao (Q) e Dispersão Funcional (FDis), independentes 
da SR, essa perda de diversidade funcional foi observada apenas nas áreas em que o β-
FDnest foi mais importante para a β-FD. Em contrapartida, nas áreas em que a β-FD foi 
mais explicada pelo β-FDturn, a diversidade funcional não foi perdida nas áreas de 
silvicultura, mas sim alterada. Dessa forma, apesar de em alguns casos as áreas de 
silvicultura suportarem um nível de diversidade funcional comparável ao encontrado em 
áreas naturais, representam grande ameaça na manutenção da diversidade funcional por 
não serem capazes de manter as mesmas funções presentes em áreas de vegetação 
nativa. 
 
Palavras chave: Diversidade BetaFuncional, florestas plantadas,impacto antrópico. 
Órgão Financiador: bolsa CAPES de mestrado para F. M. Labecca. 
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EFEITOS DA INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL PORTUÁRIO NO PADRÃO DE USO DO 
ESPAÇO PELO GAVIÃO-ASA-DE-TELHA (PARABUTEO UNICINCTUS) EM SANTOS, 

SP 
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As aves de rapina exercem funções importantes no equilíbrio dos ecossistemas naturais. 
Assim como diversas espécies da família Accipitridae, o gavião-asa-de-telha (Parabuteo 
unicinctus) é pouco conhecido em relação a sua biologia e os efeitos da ação antrópica 
nas populações desta espécie tem sido pouco ou nada avaliados em estudos 
sistemáticos. Para diagnosticar os efeitos da implantação de um terminal portuário sobre 
o grupo de gaviões ocorrentes nas áreas do empreendimento (anteriormente ocupadas 
com vegetação secundária oriunda de aterro sanitário abandonado), durante 35 meses 
(mar/11–jan/14), nós monitoramos indivíduos do gavião-asa-de-telha em seis pontos de 
observação distribuídos no interior e no entorno do empreendimento. Com o auxílio de 
um binóculo 8x40 mm, em cada ponto de observação os gaviões foram amostrados 
durante uma hora em dois dias consecutivos a cada mês. Para identificar com maior 
precisão a intensidade de uso dos ambientes amostrados, foi utilizado o índice de 
Intensidade de Uso de Ambientes (IUA) que considerou maior intensidade de uso do 
habitat quando: (a) os gaviões eram registrados nos dois dias de amostragem mensais, 
(b) os registros somavam mais de um indivíduo observado e (c) os gaviões eram 
observados empoleirados ou em voo baixo (até 5 m de altura), e não apenas 
sobrevoando ou cruzando as áreas. Os valores de IUA semestrais ponderados pelo 
esforço amostral (horas de amostragem) foram: 0,21 (mar/11-jul/11); 0,23 (ago/11-jan/12); 
0,14 (fev/12-jul/12); 0,13 (ago/12-jan/13); 0,12 (fev/13-jul/13); 0,10 (ago/13-jan/14). Apesar 
da progressiva diminuição dos valores IUA, no último semestre de monitoramento, foram 
registrados indivíduos imaturos nas proximidades do empreendimento e em fevereiro de 
2013 um indivíduo adulto foi observado sobrevoando as áreas com restos de materiais 
vegetais no bico, indicando possível nidificação da espécie na região. Assim, embora o 
grupo de gaviões possa estar se mantendo íntegro e se reproduzindo na região, a 
diminuição de aproximadamente 50 % no uso das áreas pelos gaviões pode ter sido 
influenciada, entre outros fatores, pela perda e a transformação do habitat em virtude da 
construção do empreendimento.  
 
Palavras-chaveː Licenciamento ambiental, Uso de habitat, Aves de rapina 
Órgão financiadorː Brasil Terminal Portuário LTDA, Probiota Consultoria Ambiental. 
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 CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA AVIFAUNA AO LONGO DE UM 
GRADIENTE ALTITUDINAL NA SERRA DO MAR, SUDESTE DO BRASIL 
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São raros os estudos de longo prazo das comunidades de aves da Mata Atlântica, 
especialmente aqueles dedicados a entender a sua distribuição altitudinal. O objetivo 
deste trabalho é caracterizar a avifauna que ocorre ao longo de um gradiente altitudinal 
no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Curucutu (23°59' S, 46°44' W), localizado 
nos municípios de São Paulo, Juquitiba e Itanhaém. Utilizamos os métodos de ponto fixo 
(5 pontos de 10 minutos cada) e redes-de-neblina (20 redes, 12 x 2 m, malha 30 mm), 
distribuídos em 11 pontos de amostragem, sendo que 5 destes estão localizados em um 
mesmo eixo ao longo de um gradiente que vai de 30 a 800 m a.n.m, em áreas de Mata 
Ombrófila Densa, além de 1 ponto na mata de baixada e 5 pontos no planalto, 
compreendendo todas as fitofisionomias da região. O estudo foi conduzido entre maio de 
2007 e junho de 2011, totalizando 315 dias de campo. As redes capturaram 5.081 
indivíduos (173 espécies), dos quais 4.070 receberam anilhas do CEMAVE. Um total de 
1.013 aves foi recapturada, e 49 indivíduos, pertencentes a 20 espécies (a maioria de 
sub-bosque), demonstraram movimentos de 200 e até 400 metros relacionados à altitude. 
Os métodos de ponto fixo e observação obtiveram respectivamente 210 (12.366 contatos) 
e 333 espécies. A região do planalto apresenta a maior riqueza (275 espécies), em função 
da variedade de habitats, como campos e matas nebulares, sendo seguida pela baixada 
(226) e pela encosta (172 espécies), onde registramos o contato entre a avifauna dos 
extremos da Serra, com Piculus flavigula e P. aurulentus ocorrendo juntos. Estes dados 
mostram a importância do uso de métodos simultâneos e complementares em estudos 
de campo e colocam o Núcleo Curucutu entre as áreas mais importantes e bem 
conhecidas ornitologicamente da Serra do Mar paulista. Os dados obtidos em campo 
mostram que esta região ainda abriga uma avifauna diversificada, incluindo espécies 
raras ou ameaçadas de extinção a nível nacional e estadual, como Tinamus solitarius, 
Aburria jacutinga, Touit melanonotus, Leucopternis lacernulatus, Glaucidium 
minutissimum, Carpornis melanocephalus, Lanisoma elegans, Myrmotherula unicolor, M. 
minor, Platyrinchus leucoryphus, Sporophila frontalis e Sporophila angolensis. 
 
Palavras chave: Serra do Mar, Núcleo Curucutu, gradiente altitudinal. 
Órgãos financiadores: Fundação Grupo Boticário de Proteção À Natureza 
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OCORRÊNCIA DA DOENÇA DE PACHECO EM AVES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 
(ARARA-AZUL - ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS E PAPAGAIO-DE-CARA-ROXA - 

AMAZONA BRASILIENSIS). DETECÇÃO POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 
TRANSMISSÃO 
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A doença de Pacheco é uma enfermidade altamente infecciosa, de curso agudo, que 
afeta todas as espécies de psitacídeos, nativas ou exóticas e a que causa maior taxa de 
mortalidade. O agente etiológico é o herpesvírus Psittacidae (PsHV1) pertencente à 
família Hespesviridae e ao gênero Iltovirus. Os principais sintomas e sinais clínicos 
incluem anorexia, sonolência, letargia, penas eriçadas, diarreia amarelada, regurgitação e 
às vezes, nervosos. A infecção ocasiona principalmente a necrose do fígado e baço, 
levando as aves à morte súbita. Numerosos corpúsculos de inclusão intranucleares 
podem ser visualizados no fígado, rim, baço e intestinos. Aves assintomáticas e 
portadoras podem manifestar a doença quando submetidas a fatores estressantes. A rota 
de transmissão é a oral-fecal e o período de incubação, de 3 a 7 dias. As espécies 
Anodorhynchus hyacinthinus e Amazona brasiliensis encontram-se ameaçadas de 
extinção, e devido ao comércio ilegal nacional e internacional, a descaracterização do 
seu habitat e a coleta de penas para adornos indígenas, a sua população tornou-se 
bastante reduzida. Foram encaminhadas ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do 
Instituto Biológico de São Paulo, 24 amostras de fragmentos de órgãos e fezes de 3 aves, 
sendo 2 araras-azuis (A. hyacinthinus) e 1 papagaio-de-cara-roxa (A. brasiliensis), 
provenientes de um criadouro do Rio de Janeiro, RJ. Os fragmentos de pulmão, fígado, 
intestino, rim, pâncreas, baço, traquéia, coração, ventrículo e fezes, foram processados 
utilizando as técnicas de contrastação negativa (preparo rápido) e de imunocitoquímica 
(reação antígeno-anticorpo com imunomarcação do antígeno com partículas de ouro 
coloidal). Ao microscópio eletrônico de transmissão Philips EM 208, pela técnica de 
contrastação negativa, partículas com morfologia semelhantes à herpesvírus, 
pleomórficas, características, algumas envelopadas, medindo entre 120 e 200 nm de 
diâmetro, foram visualizadas nas amostras de todas as aves. A reação antígeno-anticorpo 
foi realçada pelas partículas de ouro coloidal, confirmando o diagnóstico de herpesvírus. 
A aplicação de tais técnicas foi efetiva para a rápida detecção do agente etiológico e 
tomada de medidas profiláticas e de controle no plantel. 
 
Palavras chave: Doença de Pacheco, Psitacídeos, Microscopia Eletrônica de 
Transmissão  
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COMPORTAMENTO DE BRINCADEIRA PREDATÓRIA DE UM JOVEM GERANOAETUS 

MELANOLEUCUS (VIEILLOT, 1819) COM UM BANDO DE RAMPHASTOS TOCO 
(STATIUS MULLER, 1776) 
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O comportamento de brincar, conhecido em vários grupos de vertebrados, é importante 
para o aprendizado e desenvolvimento de habilidades importantes para sobrevivência. 
Para as aves, o comportamento é conhecido para pelo menos 13 ordens. No Brasil há 
poucos registros, restritos aos grupos Psittacidae, Falconidae, Trochilidae, 
Phalacrocoracidae, Ardeidae, Hirundinidae, Tyrannidae e Acciptridae. Reporto aqui um 
comportamento de brincar de um jovem Geranoaetus melanoleucus que se aproximou e 
perseguiu um bando de Ramphastos toco. A observação foi realizada na Serra de São 
José, Tiradentes, MG. No dia 14 de janeiro de 2013, entre 09:00 h e 11:00 h, um indivíduo 
jovem foi observado sobrevoando a encosta da serra, acima da mata, enquanto quatro 
indivíduos de Ramphastos toco permaneciam nos arbustos abaixo. Ao perceber a 
movimentação a ave começou a sobrevoar o bando em círculos. Os tucanos se alertaram 
e começaram a deixar à encosta sentido à mata. Sempre que um indivíduo saía, a águia o 
perseguia por cima, vez ou outra se aproximando através de rasantes com as asas 
entreabertas, porém, quando se aproximava o suficiente para o ataque, não o fazia, 
deixando o tucano escapar. Logo em seguida, a águia abandonava seu alvo e voltava a 
sobrevoar as aves que permaneciam nos arbustos. Apesar de incluir aves de médio e 
grande porte em sua alimentação, G. melanoleucus não demonstrou comportamento de 
ataque completo. Ao caçar, esta ave sobrevoa a presa a 40/50 metros e, após escolhê-la, 
desce com grande velocidade, atingindo a presa com as garras. Entretanto, no caso 
observado, a águia investia contra os tucanos, mas sem demonstrar habilidades de caça, 
com baixa velocidade e sem tocá-los, apesar de ter oportunidade. O comportando 
apresentado não parece ser de defesa territorial, já que a ave era jovem fora do período 
reprodutivo e não esboçou grande agressividade. O comportando aqui relatado, de fato é 
o de brincar já que apresenta premissas para sua identificação, tais como falta de 
propósito, repetição e sem consumação final. Este tipo de comportamento ainda é pouco 
registrado e conhecido na região tropical, sobretudo no Brasil, carecendo de mais 
estudos para se compreender seus padrões ecológicos e evolutivos.  
 
Palavras chave: Comportamento de brincar, águia chilena, interação predador 
presa. 
Órgão financiador: Bolsa FAPEMIG para FDT. 
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A Serra de Paranapiacaba, sudoeste do Estado de São Paulo, é um dos maiores blocos 
de Mata Atlântica do mundo (120.000 ha). Apesar disso, os registros avifaunísticos na 
região ainda são insuficientes. Assim, realizamos o censo da avifauna da Fazenda João 
XXIII (23º55’S, 47º51’W; 2.486 ha), de propriedade da Duratex S.A., localizada na borda 
norte do Contínuo Florestal de Paranapiacaba (CFP), munícipio de Pilar do Sul, SP. A 
fazenda consiste em mosaicos de plantações de Eucalyptus sp. e fragmentos de floresta 
ombrófila densa. A mata do sudoeste da fazenda, onde se concentrou nossa 
amostragem, é parte do CFP, contínua ao oeste até o Estado do Paraná. Nosso 
levantamento de dados de base resultou em 471 espécies de aves com ocorrência no 
CFP. Durante as quatro campanhas, de cinco dias cada, realizadas entre 09/2013 e 
07/2014, a avifauna foi inventariada com redes de neblina (10.800 h.m2) e listas de 10 
espécies (186 listas). Até o momento, nossos dados de campo resultaram em 230 
espécies (48% do esperado), sendo 143 estritamente florestais. Algumas destas são 
ameaçadas de extinção e/ou de interesse regional, como Tinamus solitarius, Amadonastur 
lacernulatus, Strix hylophila, Triclaria malachitacea, Biatas nigropectus, Onychorhynchus 
swainsoni, Phylloscartes paulista, enquanto outras são reportadas para o CFP pela 
primeira vez: Columbina squammata e Psittacara leucophthalma. A atividade das aves 
(representada pelo Índice de Frequência em Listas, IFL), e a taxa média de captura em 
rede (0,003 ind/h.m2), mostraram-se baixas em todas as campanhas quando comparadas 
a outras áreas de Mata Atlântica. Os valores de IFL demonstram que 70% das espécies 
registradas são observadas em até 10 listas. Embora não quantificada, a abundância das 
espécies foi considerada reduzida com base em conhecimento adquirido ao longo de 10 
anos de experiência dos autores em áreas de Mata Atlântica. Esta situação foi observada 
também em trechos distantes >1 km das bordas e sem alterações aparentes na estrutura 
da vegetação. Atividades relacionadas ao plantio de eucalipto são, por hora, descartadas 
como influência nestes resultados. Esta comunidade empobrecida com populações 
reduzidas assemelha-se ao fenômeno descrito para “florestas vazias”, e merece estudos 
mais aprofundados. 
 
Palavras chave: Comunidade, Mata Atlântica, Serra de Paranapiacaba 
Financiamento: Duratex S.A. 
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ABUNDÂNCIA RELATIVA DE JACUPEMBA PENELOPE SUPERCILIARIS (TEMMINCK, 
1815): ESTIMATIVA DE UMA ESPÉCIE AINDA COMUM DA MATA ATLÂNTICA DO 
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A Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial para conservação devido à alta 
riqueza, endemismo e muitas espécies ameaçadas. Para aves, estimam-se 98 espécies 
ameaçadas. Um destaque é a família Cracidae, por possuir aves cinegéticas e 
ameaçadas, principalmente pela perda de habitat e caça. Jacupemba (Penelope 
superciliaris) é um cracídeo cinegético considerado abundante e comum (status “Pouco 
preocupante”). Contudo sabe-se que espécies abundantes não estão isentas da extinção, 
precisando que suas populações sejam monitoradas. Este estudo objetivou estimar a 
abundância relativa (avistamentos/10 km) de P. superciliaris, em dois fragmentos de Mata 
Atlântica da Bahia e comparar os dados. Foram percorridos pelo método de transecção 
linear 205,57 km na porção norte do Parque Estadual Serra do Conduru (PESC) (entre 
janeiro e dezembro de 2013), e 300,68 km na Reserva Biológica de Una (RBU) (entre 
janeiro e fevereiro de 2014). Obtiveram-se seis registros e abundância relativa de 0,29 
registros/10 km no PESC e 27 registros e abundância relativa de 0,46 registros/10 km na 
RBU. Comparando ao estudo realizado em 2006 na RBU (0,48 registros/10 km), o valor 
aqui observado foi menor, sendo estes dois estudos o marco inicial de um 
monitoramento destas populações em longo prazo. A abundância relativa de jacupembas 
nas duas áreas da BA foi menor que em fragmentos florestais de SP (3,49 registros/10 km 
no Parque Nacional Morro do Diabo e 2,24 registros/10 km na Fazenda Tucano). 
Entretanto, destaca-se os dois fragmentos florestais da BA por serem grandes áreas 
protegidas do estado (RBU:18.715 ha e PESC ~9.300 ha), onde ainda há indícios de 
caça (tiros, cães domésticos, armadilhas). Estudos comparando abundância relativa 
podem auxiliar a compreender como a espécie se comporta frente à fragmentação 
florestal e pressão de caça. Altas abundâncias em locais com essas características 
podem estar relacionadas à pouca sensibilidade à fragmentação ou baixa apreciação de 
sua carne como em fragmentos de SP. Recomenda-se continuar o monitoramento da 
espécie para que flutuações populacionais possam ser percebidas em longo prazo, bem 
como iniciar estudos com este objetivo em outras áreas, tendo em vista que é mais 
custoso recuperar uma espécie ameaçada do que mantê-la fora de ameaça. 
 
Palavras-chave: Espécie comum, aves cinegéticas, transecto linear. 
Órgãos financiadores: FAPESB, Fundação Boticário, IDEA WILD, The Rufford Small 
Grant Foundation, UESB. 



88 89

REGISTROS DE PREDAÇÃO DE NINHOS DE PATO-MERGULHÃO (MERGUS 
OCTOSETACEUS) NA REGIÃO DA SERRA DA CANASTRA, MINAS GERAIS, BRASIL 

 
Flávia Ribeiro¹, Edmar Simões dos Reis¹ e Lívia Lins¹ 
¹ Instituto Terra Brasilis 
E-mail: flavia@terrabrasilis.org.br 
 
O pato-mergulhão é considerado como criticamente em perigo em nível global e uma das 
aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. É uma das raras espécies de anatídeos 
especializadas em rios de águas rápidas e límpidas, margeados por vegetação ciliar. 
Nidifica em cavidades nas margens dos rios como ocos de árvore, fendas em paredão 
rochoso e em barrancos de terra, onde bota até oito ovos. São conhecidos apenas 24 
ninhos da espécie, a maioria em barrancos de terra, 70% deles registrados na região da 
Serra da Canastra. Nos últimos anos foram registrados uma tentativa de predação de 
ninho e três eventos de predação de ovos, durante o período de incubação, todos em 
cavidades em barrancos de terra. Em 2013, uma câmera trap instalada próximo a um 
ninho registrou por dois dias consecutivos a tentativa de predação do mesmo por um 
gavião-preto (Urubitinga urubitinga). A pequena abertura do ninho e a distância da 
câmara oológica em relação à entrada podem ter sido fatores decisivos para impedir sua 
predação. O primeiro registro de predação de ovos ocorreu em 2011, em um ninho que 
continha cinco ovos. A proximidade da câmara oológica em relação à entrada e a 
presença de uma abertura secundária, podem ter propiciado a predação. O segundo 
registro ocorreu em 2012 em um ninho que continha seis ovos e cuja abertura 
encontrava-se maior devido ao desgaste natural do barranco onde o mesmo se localiza, 
o que provavelmente o deixou mais vulnerável. Após este evento, a fêmea não foi mais 
observada, o que pode ser um indício de que a mesma também tenha sido predada. Em 
2013 o mesmo macho com uma nova fêmea reutilizou esta mesma cavidade e também 
teve seus ovos predados. Apesar de não ter sido possível identificar o predador em 
nenhum dos eventos, a partir dos vestígios deixados, como cascas de ovos e plumas, é 
possível inferir que o predador tem o comportamento de se alimentar no local, e não de 
carregar ovos para comer em outros locais, e não ingeri-los inteiro. Em geral, eventos de 
predação não são significativos em populações estáveis, mas em populações de baixa 
densidade como a do pato-mergulhão, pode representar uma causa importante de 
declínio. Estes registros podem indicar uma vulnerabilidade dos ninhos disponíveis e a 
ausência de cavidades adequadas para nidificação. 
 
Palavras-chave: Anatidae, nidificação, Urubitinga urubitinga 
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A arara-azul-grande, Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790), se destaca pela sua 
beleza, sendo o maior psitacídeo do mundo. É considerada ameaçada de extinção, 
sendo o número total em vida livre no Brasil estimado em 6.500 animais, distribuídos em 
três regiões aparentemente isoladas: no Pará, no nordeste e centro do país e no 
Pantanal. Dados genéticos apontam uma estruturação moderada entre diferentes grupos 
amostrados e, além disso, as áreas de ocorrência da espécie são fisionomicamente 
distintas resultando em diferentes hábitos de alimentação e nidificação. Assim, é 
importante conhecer o seu status e a sua biologia nas diferentes áreas de ocorrência. O 
presente trabalho foi realizado na região do Carajás/Pará através de três campanhas de 
coletas de dados por busca ativa, percorrendo estradas e trilhas de carro e a pé com 
finalidade de avistar as araras. O esforço amostral aproximado das três campanhas foi de 
65 horas. Os avistamentos foram realizados com auxílio de binóculo Kowa 10x42. As 
coordenadas geográficas dos avistamentos foram obtidas através de GPS Garmim E-trex 
e anotadas em planilha padronizada. A espécie foi observada em três locais distintos: 1) 
rio Itacaíunas (RI) com uma Floresta Ombrófila Densa; 2) entorno da cidade de Canaã 
dos Carajás (CC), onde predominam áreas de pastagem; 3) entorno da FLONA 
Itacaiúnas (FI) onde predomina um ambiente antropizado por queimadas. Em cada área 
foram observadas diferenças na escolha das aves por árvores para nidificação, sendo 
que nas áreas de pastagens as araras utilizam árvores do gênero Sterculia (CC e FI) e, 
nas áreas de floresta (RI) outras espécies vegetais. As áreas apresentam uma distância 
mínima em linha reta de 40 Km. A frequência de 3 araras/hora foi obtida na estação 
reprodutiva e 4,98 na estação não-reprodutiva. Foi estimada a frequência de 5,94, 3,09 e 
3,19 araras/hora no RI, CC e FI, respectivamente. A diferença de frequência observada no 
RI em relação às outras áreas pode ser correlacionada com o ambiente menos 
antropizado. Embora os dados obtidos demonstrem uma plasticidade na utilização de 
locais de permanência e nidificação, as estimativas de abundância de animais demonstra 
que o monitoramento deve ser feito a longo prazo, proporcionando medidas mais 
seguras para a conservação da espécie.  
 
Palavras chave: Anodorhynchus hyacinthinus, mosaico Carajás, conservação. 
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Dentro da etnoornitologia o registro de nome, vernáculos, é uma ferramenta importante 
para o registro ornitológico, que parte de uma denominação não formal de um 
conhecimento local e regional. Mas este nome pode variar entre regiões e entre 
gerações. Estudos acerca do conhecimento popular ou local sobre as aves e suas 
relações com interações humanas ainda são poucos no Brasil. Com o objetivo de trazer 
contribuições à etnoornitologia, foi realizado um levantamento dos nomes populares em 
uma comunidade tradicional - quilombola, localizada na Área de Proteção Ambiental do 
rio Curiaú – Macapá-AP (00°14’58”S, 00°14’17”N, 50°56’54”L e 51°07’46”W.). Foram 
entrevistados de forma não estruturada 40 moradores (33 homens e 7 mulheres) com 
idade entre 22 a 75 anos. Com questionamento sobre aspectos ornitológicos como 
alimentação, reprodução e vernáculos. Com intervenções de três dias por semana, seis 
horas por dia, totalizando 300 horas de trabalho de campo. Neste estudo foram descritos 
113 vernáculos, classificados em 46 famílias, onde 16 não estão registrados no Comitê 
Brasileiro de Registros Ornitológicos. Alguns vernáculos são originários da língua Tupi, 
tais como, Moari - Ardea cocoi, Acaã - Herpetotheres cachinnans, Quiriru - Guira guira, 
Ticoara - Certhiaxis cinnamomeus e Jacapanum - Buteogallus urubitinga. O xexéu, 
Cacicus cela, foi registrado com três vernáculos: Japiim, Xexéue e Cacu. O vernáculo 
“cacu” se mostra originário de um acrônimo de seu canto “quem quer cacu”. Foi possível 
ainda o registro de ornito- áugures como o atribuído ao Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) 
“Quando ele para na nossa frente se for mulher é porque está grávida”. A ecologia trófica 
citada pelos moradores da APA, mostra-se bem semelhante ao conhecimento científico, 
onde citaram que aves se alimentam de peixes, aves carnívoras, aves que se alimentam 
de insetos “carrapato de boi” e gafanhotos, formigas, cupins, “bixinhos” de madeira e 
“aranhinha do teto”. Pode-se observar ainda que os moradores demonstraram um 
conhecimento das aves semelhante ao conhecimento científico até mesmo entre a 
diferenças de idade, revelando que a pesquisa científica não pode deixar de lado os 
valores culturais e que o registro vernacular é apenas o trabalho inicial para traçar a 
origem do conhecimento popular. 
 
Palavras chave: etnoornitologia, vernáculo, comunidade tradicional. 
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O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado no nordeste do estado do Espírito Santo, 
possui 3.500 hectares e abriga formações de restinga, floresta de tabuleiro, ecossistemas 
aquáticos e manguezais. A despeito de sua importância, são escassos estudos sobre sua 
avifauna. A publicação mais recente sobre o tema é o Plano de Manejo (PM) do Parque, 
de 2007, com 184 espécies de aves, das quais 136 amostradas de forma direta e as 
demais oriundas de dados secundários. No entanto, observações preliminares apontam a 
existência de uma avifauna significativamente mais rica. Diante disso, o presente trabalho 
- primeira fase de um projeto de três anos - tem por objetivos caracterizar a avifauna do 
PEI, complementando as informações do PM e indicando as espécies de maior 
relevância para ações de conservação e estímulo ao turismo ecológico. As amostragens 
foram realizadas entre fevereiro e agosto de 2014, através de observações diretas e 
registros audiovisuais em transectos distribuídos nos diferentes ecossistemas do PEI, 
totalizando cerca de 300 horas de amostragens. Registramos 58 novas espécies, 
ampliando a riqueza de aves do PEI em 32%, de 184 para 242 espécies. Dentre os novos 
registros, destacam-se as espécies Ciconia maguari (criticamente em perigo - ES), Circus 
buffoni (vulnerável - ES), Amazona rhodocorytha (em perigo – IBAMA), Tangara peruviana 
(vulnerável - IUCN); registramos também a ocorrência de Sporophila angolensis 
(criticamente em perigo – ES), listada no PM, mas há anos não observada na região; e 
colhemos relatos de recentes tentativas de captura desta espécie com uso de arapuca. 
Outros registros relevantes incluem espécies com distribuição restrita: Pionus reichenowi, 
Dixiphia pipra, Phaethornis idaliae, Thamnophilus ambiguus, Tangara brasiliensis e T. 
peruviana, esta última com poucos registros para o Espirito Santo; e espécies migratórias 
até então ignoradas na UC: Chordeiles minor, Progne subis e Hirundo rustica. Estes 
dados preliminares reforçam a importância do PEI para manutenção da biodiversidade e 
a necessidade de aprofundamento dos estudos em áreas protegidas, complementando 
as informações dos PM, visto que estes, em geral, envolvem pequeno esforço amostral e 
limitada capacidade a identificação de espécies relevantes para conservação. 
 
Palavras chave: avifauna, restinga, conservação.  
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A Biologia da Conservação baseia-se no entendimento das ameaças enfrentadas pela 
natureza, sendo uma de suas estratégias a publicação das listas de espécies ameaçadas 
de extinção. A principal Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, da IUCN, classifica as 
espécies sob o risco de extinção global nas categorias Criticamente em Perigo (CR), em 
Perigo (EN) e Vulnerável (VU). A Biogeografia da Conservação relaciona as distribuições 
dos táxons a problemas de conservação da biodiversidade, possibilitando caracterizar as 
biotas quanto ao seu status de conservação. Nesse trabalho analisamos a distribuição 
espacial das espécies de aves brasileiras ameaçadas de extinção, bem como das 
ameaças a que estão submetidas, com base na Lista Vermelha da IUCN. Para cada 
espécie compilamos dados sobre ocorrência nos biomas, categoria de ameaça, impactos 
antrópicos a que estão submetidas e critérios de ameaça para as espécies CR. Os 
resultados revelaram que as aves ameaçadas do Brasil, excluindo as marinhas, totalizam 
139 espécies (7,3% das espécies), das quais 60,4% são classificadas como VU, 25,2% 
como EN e 14,4% como CR. A maior parte das espécies foi categorizada pelos critérios 
A3c (69,1%) e C2a(i) (51,1%). Entre os biomas, a Mata Atlântica apresentou a maior 
porção de espécies ameaçadas (9%), enquanto o maior percentual de espécies CR foi 
registrado na Caatinga (27,3%). A principal ameaça para as espécies foi a modificação do 
habitat pela agricultura (87,7%) e pecuária (71,9%). Apesar de haver alguma relação entre 
grau de modificação dos biomas e percentual de espécies ameaçadas, os dados 
demonstram que tal associação deve ser considerada com ressalva. A pressão de caça 
também representou importante ameaça, motivada principalmente pelos usos para 
alimentação, domesticação e comércio ilegal. A análise da distribuição das ameaças 
ressalta a necessidade de adotar estratégias diferentes para a conservação das espécies 
em distintos biomas, onde o principal vetor de ameaça para as aves na Mata Atlântica é a 
perda de habitat pela especulação imobiliária, enquanto que na Caatinga é a pressão de 
caça. Os resultados obtidos para as aves apontam a importância da análise biogeográfica 
das espécies ameaçadas de extinção para apoiar a decisão em temas relativos à 
conservação da biodiversidade. 
 
Palavras-chave: Espécies ameaçadas, Lista Vermelha IUCN, Biogeografia da 
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O fogo é um distúrbio muito comum no Cerrado, sendo considerado um importante fator 
de alteração do ecossistema. Por isso, estudos a respeito do efeito do fogo nos 
ecossistemas do cerrado são de grande importância. Existem muitos estudos sobre 
impactos na vegetação, porém poucos sobre a fauna. Essa dificuldade se deve, 
principalmente, pelo caráter oportunista e imprevisível de se aproveitar uma queimada 
natural para estudar como as populações ou comunidades de animais reagem a esse 
distúrbio. Em agosto de 2013, a Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF pegou 
fogo. Lá havia uma área de estudo de longo prazo, onde o acompanhamento da 
comunidade de aves já era feito por meio de anilhamento desde 2005. Aproveitamos à 
oportunidade e anilhamos as aves após o fogo entre setembro de 2013 e fevereiro de 
2014, na mesma área utilizando o mesmo método, 500hs/rede. Nos 8 anos anteriores a 
queimada a médias de indivíduos capturados era de 190 num total de 36 espécies, já em 
2013 foram 129 indivíduos de 11 espécies. Para avaliar como a comunidade variou ao 
longo dos anos foi feito um NMDS de 3 dimensões, que mostrou que a cada ano as 
comunidades eram bastante diferentes entre si(stress =  0,003). Uma randomização por 
meio de permanova também foi feita e a variação que o fogo causou não foi maior do que 
a variação aleatória da comunidade (p= 0,69). Após o fogo, uma analise de 
dissimilaridade Morisita-Horn foi feita e uma tendência de que a comunidade ao passar 
do tempo ficou mais similar foi comprovada por um teste Mantel (p=0,002; r = 0,65). 
Esses dados sugerem que o fogo não exerce grande efeito na diversidade de aves da 
área estudada, indicando que a comunidade no local pode estar adaptada a esse 
distúrbio. 

 
Palavras chave: cerrado, aves, fogo, queimada. 
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Entre as aves que procuram cavidades em árvores para nidificar está o papagaio-de-
peito-roxo Amazona vinacea, a exemplo da maioria dos psitacídeos. Encontra-se 
ameaçada de extinção e depende da disponibilidade de cavidades de agosto a janeiro, 
sendo que a inexistência destas é um dos fatores que agravam sua atual situação. 
Buscando conhecer as características reprodutivas do papagaio-de-peito-roxo, para 
subsidiar programas de conservação, foram caracterizados ambientes de nidificação 
da espécie no município de Abdon Batista – SC. A partir da fitossociologia, 
demarcamos parcelas de 50x10 m ao redor dos ninhos encontrados. Foram 
mensurados os indivíduos arbóreos com CAP maior que 30 cm, quanto à altura, fuste, 
DAP e o estado fitossanitário (estado de saúde do exemplar, classificado de 1 a 5). 
Para a análise estatística foram utilizados os parâmetros ecológicos de frequência, 
densidade, dominância, índice do valor de cobertura (IVC) e índice do valor de 
importância (IVI). Sete ninhos foram localizados, e estando três deles muito próximos, 
apenas cinco parcelas foram demarcadas. Em 2.500 m² mensuramos 39 indivíduos (1-
14 entre as parcelas; média:7,8; DP±4,97) de 14 táxons encontrados em famílias como 
Lauraceae, Araucariaceae e Arecaceae. As maiores densidades relativas encontradas 
foram de Araucaria angustifolia (23,08 %), Nectandra megapotamica (17,95%) e 
Cryptocarya aschersoniana (15,38%). As três espécies de maior IVI foram igualmente N. 
megapotamica (46,72), C. aschersoniana (42,55), e A. angustifolia (19,69). Entre as 
outras espécies encontradas, estão: Lamanonia ternata, Sloanea monosperma, 
Matayba elaeagnoides, Cupania vernalis, Capsicodendron dinisii, Sapium glandulosum. 
Destas, apenas A. angustifolia está na lista das espécies ameaçadas de extinção (CR). 
A sucessão vegetal de todas as parcelas encontrava-se em estado avançado e com 
35,90% dos indivíduos enquadrados no estado fitossanitário denominado “3”, onde os 
mesmos estão em início de senescência. Em uma parcela, o único exemplar arbóreo 
presente foi a própria árvore-ninho, um Syagrus rommanzofiana, o que demonstra o 
nível de degradação destas áreas. Apesar deste contexto, as árvores enquadradas 
como mortas (estado fitossanitário “5”) correspondem a apenas 7,69 % do total. 
 
Palavras-chaves: vegetação, papagaio-de-peito-roxo, reprodução 
Órgãos financiadores: Acordo TFCA 
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PERÍODO DE MUDA E REPRODUÇÃO DE PASSERIFORMES (AVES) NO CENTRO DE 
ENDEMISMO PERNAMBUCO 
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Descrever aspectos da biologia reprodutiva de aves ameaçadas, além de ter grande 
relevância para o detalhamento da história natural dessas espécies, é um dos caminhos 
para planejar medidas conservacionistas tanto para as aves como para seus ambientes. 
A muda de penas é um processo importante e custoso para as aves, pois envolve alto 
gasto energético para produção de penas novas que resulta em momentos de 
fragilidade. Tal gasto energético é similar ao período reprodutivo que foi estimado por 
meio da análise da placa de incubação. Deste modo, a sobreposição de períodos de 
trocas de penas e de reprodução seria prejudicial às aves. O presente estudo procura 
investigar a dinâmica reprodutiva das aves da Mata da Fazenda da Bananeira, ESEC – 
Murici, Alagoas, através da análise do período de muda de penas e placa de incubação. 
Realizado na Estação Ecológica de Murici que está situada no Centro de Endemismo 
Pernambuco, tal região possui um dos locais com a maior quantidade de espécies de 
aves ameaçadas de extinção nas Américas. Para captura, utilizou-se 12 redes de neblina 
de malha 36 e 12 m de comprimento. Utilizaram-se anilhas metálicas cedidas pelo 
CEMAVE/ICMBio para marcação das aves. As placas de incubação foram classificadas 
em ausente, parcial e completa. As mudas foram observadas nas rêmiges, nas retrizes e 
no contorno (cabeça, dorso e ventre). Foram analisados dados de 291 aves entre 
dez/2011 e abr/2014 e gerado gráfico para análise de duração dos processos. 
Passeriformes com placas de incubação parcial foram predominantes nos meses entre 
julho e dezembro tanto no ano de 2012 quanto no de 2013, indicando que as aves estão 
se preparando para o período reprodutivo em momentos diferentes. Nesses dois anos, 
entre os meses de outubro e dezembro, pássaros com placa completa foram mais 
evidentes caracterizando o pico reprodutivo. De 2012 à 2014, nos intervalos de fevereiro a 
julho os pássaros realizaram a muda completa (que inclui trocas de penas de voo e 
contorno). Além de apresentar picos no período de muda completa, as mudas de 
contorno também foram expressivas entre junho e dezembro de 2012 e 2013 
caracterizando a muda parcial. Poucos indivíduos (apenas 3) apresentaram sobreposição 
de muda e placa de incubação.  
  
Palavras chave: Placa de incubação, muda de penas, reprodução. 
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ANÁLISE DA PREFERÊNCIA DE FRUTOS POR AVES EM UM FRAGMENTO DE 
CERRADO, EM UM PARQUE URBANO DE DIVINÓPOLIS, MINAS GERAIS 
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A dispersão de sementes é um importante passo no ciclo reprodutivo da maioria das 
plantas, pois desempenha um papel crucial em seu ciclo de vida, ligando sucessivas 
gerações, influenciando as taxas de fluxo gênico e estrutura genética das populações. As 
aves são consideradas um dos mais eficientes agentes dispersores, pela sua habilidade 
de voar a grandes distâncias e mobilidade, como consequência disso, uma variedade de 
plantas possui frutos atrativos e primeiramente dispersos por aves. Estudos envolvendo o 
uso de frutos artificiais têm demonstrado ser uma boa alternativa para testar as 
preferências no consumo de frutos por animais, devido à possibilidade de manipular 
características dos frutos que podem influenciar nas escolhas das espécies dispersoras. 
O objetivo deste trabalho é determinar as preferências de frutos por aves de acordo com 
a cor (vermelho, amarelo, verde) e local (borda/mata fechada), no Parque do Gafanhoto, 
Divinópolis/MG. Em cada área foram traçados três transectos, com um total de dez 
árvores e dez frutos em cada uma destas. Foram confeccionados 600 frutos artificiais 
feitos com massa de modelar atóxica, distribuídos individualmente em cada árvore. Os 
resultados foram analisados três dias após a disposição dos frutos artificiais nas áreas e 
verificadas as tentativas de predação e visitação aos frutos. Dos 591 frutos dispostos 
durante o período de descanso das aves, entre os meses de maio e junho de 2014, a cor 
vermelha apresentou maior visitação/predação por aves, com total de 14, seguido pelo 
verde com 10 e amarelo com 8. O local de maior visitação/predação dos frutos foi à área 
fechada, com total de 19 para 13 da área de borda. Provavelmente, a maior procura por 
frutos vermelhos pode ser explicada pelo fato das aves dependerem principalmente da 
visão para suas atividades de forrageamento, sendo uma cor atrativa e indicadora de 
maturidade do fruto. Em relação à área de maior visitação/predação, uma possível 
explicação deve-se a maior proteção contra predadores, uma vez que áreas fechadas 
propiciam menor visibilidade da presa. Estes resultados, porém, são preliminares, uma 
vez que o projeto terá continuidade no período reprodutivo e muda das penas. Dessa 
forma, conclusões do estudo poderão ainda nos fornecer respostas mais significativas. 
 
Palavras chave: Aves, preferência alimentar e habitat. 
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EXISTIRIA DIMORFISMO SEXUAL CRÍPTICO NO GÊNERO LIPAUGUS (BOIE, 1828) 
(AVES: COTINGIDAE)? ANÁLISE ESPECTROGRÁFICA DA PLUMAGEM 
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E-mail: giovannaforcato@hotmail.com 

A família Cotingidae, inserida na ordem Passeriformes, é conhecida pela exuberância de 
suas formas e cores. Suas espécies apresentam forte dimorfismo sexual, sendo o gênero 
Lipaugus (Boie, 1828) uma de suas exceções. Dentre as três espécies brasileiras de 
Lipaugus, apenas L. streptophorus (Salvin & Godman, 1884) tem plumagem sexualmente 
dimórfica, enquanto que L. vociferans (Wied-Neuwied, 1820) e L. lanioides (Lesson, 1844) 
não apresentam dicromatismo sexual na plumagem, segundo a literatura. Sendo as aves 
possuidoras de visão tetracromática, é possível que a ausência de dimorfismo sexual seja 
decorrente de uma impressão provocada pela visão tricromática humana. A verificação 
de um eventual dimorfismo críptico em L. lanioides e L. vociferans passa a ser 
interessante, tanto para a melhor compreensão da evolução do grupo, quanto para o 
entendimento de diferentes facetas da seleção sexual nas aves. No presente trabalho, 
investigamos a reflectância da plumagem de L. vociferans e L. lanioides através de 
espectrofotometria, compreendendo as porções ultravioleta e visível do espectro de luz 
(300-700 nm). Valores de brilho, variação de reflectância visível e variação de reflectância 
ultravioleta foram obtidos a partir da medição da plumagem nas áreas da garganta, nuca 
e crisso de 12 espécimes de L. vociferans (8 fêmeas e 4 machos) e 12 espécimes de L. 
lanioides (6 fêmeas e 6 machos). A verificação estatística dos dados foi realizada com 
uma Análise de Variância Univariada (ANOVA – One Way) e a diferenciação entre os 
sexos foi testada com uma Análise Discriminante. Embora nossos resultados tenham 
apontado para a ausência de dimorfismo sexual em L. lanioides, no caso de L. vociferans 
houve diferença nos valores da variável UV, particularmente, na plumagem da nuca de 
machos e fêmeas. O resultado observado está possivelmente relacionado à seleção 
sexual e a aspectos comportamentais das espécies em questão. Mais estudos são 
necessários para que tais relações sejam testadas. 

Palavras-chave: Lipaugus; espectrofotometria; dicromatismo sexual. 
Órgão financiador: CNPq/PIBITI para UFRJ 
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DESCRIÇÃO DO CUIDADO PARENTAL DA AVE CHOCA-BATE-CABO 
(THAMNOPHILUS PUNCTATUS) 

 
Gisiane Rodrigues Lima1  
1PG em Diversidade Biológica, Universidade Federal do Amazonas 
E-mail: gisiane.biologia@gmail.com 
 
Thamnophilus punctatus um passeriforme (Thamnophilidae) com distribuição a noroeste 
da Amazônia, habita áreas de solos arenosos como campinas e campinaranas, mas 
também podem ser encontrado em vegetações de capoeira rala em borda de florestas 
secundárias. O objetivo deste trabalho é descrever características do cuidado parental e 
da nidificação que venham a mostrar os aspectos da história de vida da espécie. O 
presente trabalho foi realizado parte na Reserva biológica de Campina do INPA (Julho a 
Setembro de 2009) e um acompanhamento de ninhego no Parque Nacional do Viruá 
(Novembro de 2013). Cada ninho encontrado (n= 4) foi monitorado durante três dias, por 
observações constantes de no mínimo quatro horas. Toda a observação etológica da 
atividade do cuidado dos pais para com o ninho foi registrada em caderneta de campo, 
obtendo dados sobre movimentação e rotina diária dos indivíduos adultos e juvenis. 
Gravações foram realizadas nos ninhos para descrição vocal dos indivíduos (pais e 
filhotes). T. punctatus constrói ninhos abertos em forma de “taça” em meio a forquilhas de 
arbustos de até um metro de altura, escondidos na vegetação, isto por serem compostos 
por fibras, musgos e folhas encontrados na própria vegetação de sub-bosque da 
Floresta. Todos os ninhos observados continham dois filhotes com no máximo quatro 
dias de vida.  Os comportamentos realizados pelos pais foram os mais variados 
possíveis, desde o cuidado com a alimentação, limpeza e defesa. A fêmea ao perceber o 
perigo simula estar machucada para chamar a atenção do predador (“observador”). 
Outro comportamento curioso foi a defesa feroz e destemida dos pais (macho e fêmea) 
ao espantar um jacuraru (Tupinambis sp.) que se aproximou do ninho. As vocalizações 
realizadas pelos filhotes foram três, duas sendo utilizadas para os mais diversos 
contextos comportamentais e uma especifica para alimentação. As vocalizações dos 
adultos foram descritas totalizando quatro voalizações distintas.   
 
Palavras chave: Thamnophilus, choca-bate-cabo, ninho, cuidado parental. 
Órgão Financiador: bolsa FAPEAM 
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O BICUDINHO-DO-BREJO-PAULISTA (FORMICIVORA PALUDICOLA) E OS 
PRIMEIROS PASSOS PARA CONSERVAR UMA ESPÉCIE 
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As várzeas do Alto Tietê e do Alto Paraíba do Sul, na Mata Atlântica do sudeste brasileiro, 
têm sido severamente exploradas e ocupadas por agricultura, mineração e cidades nos 
últimos 150 anos. Endêmico destas áreas, o bicudinho-do-brejo-paulista (Formicivora 
paludicola) foi descoberto à beira da extinção e descrito apenas em 2014. Nada se sabe 
sobre sua distribuição, história natural e estrutura populacional, o que dificulta estratégias 
para sua conservação. Usando estimativas geradas por Kernel, modelos de distribuição 
de espécies, modelos de ocupação, amostragens em campo, e uma nova ferramenta 
para estudos de associação de habitat em zoologia, a “Torus Shift”, este trabalho 
investiga seu tamanho populacional, sua categoria de ameaça e quais são os ambientes 
mais adequados à sua existência. Apontamos que a espécie apresenta área de vida de 
0,55 ha e tamanho populacional entre 383 e 985 indivíduos maduros. Por apresentar área 
de ocupação severamente fragmentada de 1.42 km2, e por ter perdido mais de 300 km2 

de habitat adequado à sua ocorrência, ela deve ser considerada Criticamente Ameaçada 
de acordo com os critérios da IUCN. Além disso, mostramos que a planta exótica 
invasora, lírio-do-brejo (Hedychium coronarium) é evitada por F. paludicola, de forma que 
a invasão biológica representa mais uma ameaça às populações existentes. Por fim, 
mostramos que  brejos heterogêneos, com menor densidade de taboa (Typha 
dominguensis) apresentam maior probabilidade de ocorrência da espécie, e que essas 
áreas devem ser priorizadas em futuros esforços de conservação. Por causa de sua 
estrutura populacional marcada pela alta densidade, a espécie pode prosperar em áreas 
alagadas protegidas da ocupação humana, de contaminação química e plantas exóticas 
invasoras. A criação de áreas protegidas com essas características poderia beneficiar não 
apenas esta espécie, mas também restaurar parte importante das quase perdidas áreas 
alagadas da Mata Atlântica. 
 
Palavras chave: conservação, espécie ameaçada, história natural. 
Órgão Financiador: FAPESP, CNPq, Cooper Ornithological Society, Idea Wild 
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CONHECIMENTO CIENTÍFICO PRODUZIDO ENTRE 1973 E 2013 

 
Gloria Denise Augusto Castiglioni1,2, Luiz Pedreira Gonzaga3 e Maria Alice dos 
Santos Alves2                                                                  

1PPG em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro-
RJ                                                      
2Departamento de Ecologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro-RJ                                                 
3Departamento de Zoologia, UFRJ                                                                                                       
E-mail: gdacastiglioni@hotmail.com 
 
As corujas (famílias Tytonidae e Strigidae) são predadores com hábitos noturnos e 
possuem adaptações que contribuem para que sejam pouco detectadas. Assim como 
outros animais noturnos (e.g. canídeos, anuros, grilos), essas aves possuem um sistema 
de comunicação a longa distância baseado principalmente em sinais acústicos. Isso 
torna o conhecimento de suas vocalizações muito útil para o estudo da biologia e 
ecologia das corujas porque, frequentemente, elas são mais ouvidas do que vistas. Os 
objetivos desta revisão foram: compilar a literatura científica das últimas quatro décadas 
relacionada aos estudos sobre corujas, com enfoque na atividade vocal; fornecer uma 
visão geral das formas pelas quais as vocalizações das corujas da família Strigidae têm 
sido usadas nas pesquisas; e como a taxa de publicação sobre os diversos temas tem 
evoluído. Uma busca por referências de artigos, feita na base de dados ISI-Web of 
Science e complementada pelos buscadores Scopus e Searchable Ornithological 
Research Archive, resultou em 229 trabalhos que foram classificados em uma ou mais de 
dez categorias, de acordo com o tema tratado. De cada artigo foram colhidas 
informações sobre o país onde os dados foram coletados, a espécie estudada, o tema 
abordado e a data da publicação. Os Estados Unidos e a Espanha ocuparam a primeira e 
a segunda posição, com respectivamente 86 (37,7%) e 21 (9,2%) trabalhos publicados. O 
Brasil ocupou a terceira posição junto com o Canadá, com 13 (5,7%) trabalhos. Embora 
abrigue cerca de um terço das espécies de corujas conhecidas, a região Neotropical 
ocupou a terceira posição em número de trabalhos publicados. As pesquisas foram feitas 
com 94 espécies de corujas. Strix varia (27 artigos), S. aluco (25 artigos) e S. occidentalis 
(22 artigos) estavam presentes na maioria dos trabalhos, provavelmente devido à sua 
grande área de ocorrência e grau de ameaça. O tema abordado com maior frequência 
(42,8% dos artigos) incluiu trabalhos onde a vocalização foi usada para levantamentos de 
espécies de corujas. Uso de hábitat ocupou a segunda posição, com 24% dos artigos. 
Artigos sobre Individualidade Vocal, Repertório e Taxonomia foram publicados nas quatro 
décadas consideradas. Individualidade Vocal é o único tema ausente na região 
Neotropical.  
 
Palavras-chave: aves noturnas, comunicação acústica, produção científica.                                                                                        
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COMUNIDADE DE AVES EM ÁREAS NATURAIS E DE FLORESTAMENTO NOS 
CAMPOS DO BRASIL E URUGUAI 
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As áreas de vegetação campestre estão entre as mais afetadas mundialmente por 
atividades antrópicas. Os campos da América do Sul são de extrema importância tanto 
para a biodiversidade como para a segurança alimentar, além de apresentarem um 
importante papel na provisão de serviços ambientais. No sul do Rio Grande do Sul (RS) e 
em todo o Uruguai (UY) a fisionomia campestre é dominante na paisagem. Esta região 
apresenta grande riqueza de aves com 12.5% e 6% das espécies sob algum grau de 
ameaça no RS e UY, respectivamente, e somente 4% de sua área total com algum tipo de 
proteção. Dentre às crescentes ameaças à região destaca-se o florestamento com 
espécies exóticas, como o eucalipto. Nosso objetivo foi avaliar mudanças na comunidade 
de aves de campos nativos e áreas de silvicultura. Entre 2010 e 2012, no período de 
primavera-verão, amostramos aves em quatro áreas com campos utilizados para 
pecuária extensiva e quatro com eucaliptos, nos municípios de Dom Pedrito, Aceguá e 
Bagé (RS) e nos departamentos de Rivera e Cerro Largo (UY). Utilizamos pontos de 
contagem para levantamentos qualitativos e quantitativos e ANOVA para verificar 
possíveis diferenças na riqueza de espécies e abundância das aves entre os dois 
ambientes. Registramos 83 espécies de aves no total, sendo 63 em campo (40 
exclusivas) e 43 em eucalipto (19 exclusivas). Os campos apresentaram maior riqueza 
(F1,6=38,12, p<0,001) e abundância (F1,6=28,91, p=0,001), com predomínio de espécies 
especialistas campestres enquanto que nas áreas de florestamento apareceram espécies 
mais características de habitats florestais, comprovando uma mudança na composição 
da avifauna. Espécies ameaçadas (Xanthopsar flavus, Anthus nattereri e Xolmis 
dominicanus) foram registradas somente nas áreas de campo nativo. Nosso resultados 
ressaltam a importância da manutenção dos campos para a comunidade de aves 
campestres na região, principalmente para espécies características de campo e espécies 
ameaçadas. A expansão das atividades de silvicultura na região ameaçam a conservação 
das aves nos campos do sul do Brasil e do Uruguai e devem ser vistas com extrema 
cautela. 
 
Palavras chave: conservação, aves campestres, silvicultura 
Órgãos financiadores: CAPES bolsa doutorado (GD) bolsa mestrado (TWS), Rufford 
Small Grants, Department of Zoology 
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A Mata Atlântica é um dos biomas de maior diversidade biológica no planeta. Seu 
elevado estado de fragmentação impõe sérios riscos à biodiversidade e às interações 
biológicas. A frugivoria e a dispersão de sementes são processos mutualísticos em que 
as aves se alimentam dos frutos de vegetais adaptados à ornitocoria e, em troca, 
dispersam suas sementes. Acnistus arborescens (Solanaceae), conhecida no Brasil como 
fruta-de-sabiá, é uma espécie típica de bordas e clareiras de mata. Seus frutos se 
enquadram na síndrome de dispersão ornitocórica - bagas globulosas, amarelas ou 
alaranjadas. Este trabalho teve como objetivo identificar as aves que se alimentam de 
Acnistus arborescens em um fragmento de Floresta Ombrófila Densa (7,5 ha) no Parque 
Municipal Jardim Herculano (São Paulo - SP) e inferir quais aves podem atuar como 
dispersores. Para tanto, foram realizadas sessões de observação focal em cinco 
indivíduos da planta. Durante as observações foram registradas as espécies de aves 
visitantes, o horário e a duração das visitas, número de visitas de cada espécie, o número 
de diásporos consumidos e o comportamento empregado na coleta (forrageio) e 
manipulação dos frutos. Cada um dos cinco indivíduos foi observado durante 14 horas, 
totalizando 70 horas de observação. Dezesseis espécies de aves pertencentes a sete 
famílias foram registras visitando A. arborescens e alimentando-se de seus frutos, em um 
total de 248 visitas e 595 frutos consumidos. Tangara sayaca foi considerado o dispersor 
mais eficiente devido a grande quantidade de visitas (N=69 - 28% do total) e de frutos 
consumidos (N=134 - 22% do total), além de engolir os frutos inteiros. Outras espécies 
de aves também contribuíram de maneira significativa para a dispersão das sementes, 
como Turdus rufiventris, T. amaurochalinus e Patagioenas picazuro. A fruta-de-sabiá se 
mostrou uma espécie generalista em seu processo de dispersão, atraindo aves que 
contribuíram de maneira distinta neste processo. O grande número de visitas sugere que 
a espécie seja uma fonte de alimento importante para as aves presentes no PMJH, 
podendo ser utilizada na recuperação de áreas degradadas, atraindo aves que trazem 
sementes de fragmentos adjacentes e favorecendo a sucessão ecológica local. 

 
Palavras chave: Frugivoria, dispersão de sementes, Acnistus arborescens. 
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A AVIFAUNA DO OESTE PAULISTA ÀS MARGENS DA REPRESA DE PORTO 
PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PANORAMA 

 
Guilherme Cavicchioli1, Carlos Candia-Gallardo2 e Samuel Eurich Betkowski1 
1Ambiens Soluções Ambientais 
2 Dept. de Ecologia, IB, Universidade de São Paulo 
E-mail: candiagallardo@usp.br 
 
O município de Panorama encontra-se no limite oeste do Estado de São Paulo, na bacia 
do Alto Paraná, às margens da represa de Porto Primavera. Pouco resta da vegetação 
original da região, a Floresta Estacional Semidecidual. Neste cenário, os fragmentos 
remanescentes assumem um papel vital na conservação da avifauna regional. Uma vez 
que informações sobre a avifauna desta região são escassas, este estudo teve como 
objetivo caracterizar a avifauna do município de Panorama, SP. Foram realizadas quatro 
campanhas trimestrais entre agosto de 2013 e julho de 2014 totalizando 24 dias de 
amostragens. O levantamento foi baseado na técnica de contagem por pontos e 
observações não-sistemáticas. Foram distribuídos 20 pontos de contagem, espaçados 
por no mínimo 200 m de distância entre si, ao longo de quatro trajetos. Os pontos foram 
alocados em diferentes ambientes, como fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual, além de matas de galeria, brejos e taboais adjacentes à margem esquerda 
da represa de Porto Primavera e seus afluentes. As contagens em cada ponto duraram 10 
minutos e foram realizadas até quatro horas após o alvorecer e duas horas antes do pôr-
do-ssol. Num total de 133 pontos de contagem e 23 horas de amostragem, foram 
registradas 202 espécies de aves, distribuídas em 54 famílias. Grande parte das aves 
registradas é dependente em algum grau de formações florestais (71 spp, 35,14% ), 
porém são majoritariamente espécies com baixa sensibilidade a alterações ambientais 
(147 spp., 75,77%). Apesar disso, destacamos o elevado número de espécies citadas na 
lista de fauna ameaçada do Estado de São Paulo (31 espécies, 15,34%) e ainda uma 
espécie citada na lista global (Alipiopsitta xanthops). Muitas destas espécies são 
consideradas raras no estado como Anhima cornuta, Diopsittaca nobilis, Monasa 
nigrifrons, Campylorhamphus trochilirostris, Schoeniophylax phryganophilus, Progne subis, 
Tachyphonus rufus e o próprio Alipiopsitta xanthops. A baixa porcentagem de cobertura 
florestal (apenas 7%) e o alto número de espécies ameaçadas faz com que a região 
apresente um alto valor para a conservação das aves do oeste paulista.  

 
Palavras chave: Porto Primavera, Panorama/SP, Floresta Estacional Semidecídua. 
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O processo de comunicação estabelece uma relação entre dois indivíduos. Através de 
suas características fisiológicas um emissor gera um sinal com propriedades físicas 
apropriadas para determinado contexto. A estrutura da comunicação também reflete as 
características ambientais do hábitat, já que o sinal emitido sofre influência do meio. 
Sendo assim, o ambiente exerce uma pressão seletiva na comunicação vocal das aves. 
Taraba major (Thamnophilidae) tem ampla distribuição geográfica e o estudo de suas 
vocalizações permite registrar possíveis variações presentes em suas vocalizações, 
podendo determinar se elas são distintas o suficiente para caracterizar cada população 
ou subespécie. Sendo assim, o estudo buscou verificar possíveis variações vocais, 
relacionando-as com três subespécies de T. major: T. m. major, T. m. stagurus e T. m. 
semifasciatus. As vocalizações coletadas são oriundas de diversas localidades do Brasil e 
devido à ampla distribuição da espécie, elas foram obtidas a partir de bancos de dados 
pré-existentes. A partir das localidades fornecidas, foi possível identificar a subespécie da 
amostra coletada naquela região. Cada arquivo sonoro foi subdividido de acordo com o 
número de cantos presentes. Foram amostradas apenas as gravações com o canto 
característico da espécie. Ao todo foram coletados 47 arquivos e 119 vocalizações. Para 
cada arquivo sonoro foi calculada a média e o desvio padrão das variáveis bioacústicas 
de todas as vocalizações: número de sílabas A, número de sílabas B, duração do canto, 
duração da primeira sílaba A, duração da última sílaba A, duração da sílaba B, frequência 
mínima do canto, frequência máxima do canto, variação na frequência do canto, 
frequência de pico da primeira sílaba A, frequência de pico da ultima sílaba A, frequência 
de pico da sílaba B e andamento. A análise de ANOVA demonstra que as subespécies se 
diferenciaram no número de sílabas A, número de sílabas B, duração do canto inteiro, na 
frequência mínima do canto, no pico de frequência da última sílaba A e no andamento. 
Os atributos que apresentaram maior variação são os relacionados à estrutura temporal 
das vocalizações, segundo o DFA. A distribuição das duas funções discriminantes mostra 
que T. m. major é uma subespécie mais homogênea que as outras duas. 
 
Palavras chave: variação geográfica, suboscine, choró-boi, subespécies 
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Atualmente, as aves marinhas compõem o grupo mais ameaçado entre toda a Classe 
Aves. As atividades humanas representam uma importante causa, desde milhares de 
anos até o presente. Embora dados demográficos sejam escassos, é possível identificar 
evidências de eventos de gargalo populacional nas gerações passadas através de 
marcadores moleculares altamente informativos. Neste estudo, foram amostrados rabo-
de-palha-de-bico-laranja (RPBL; Phaethon lepturus) e rabo-de-palha-de-bico-vermelho 
(RPBV; P. aethereus) (Aves: Phaethontiformes: Phaethontidae) durante o período 
reprodutivo nas colônias dos arquipélagos de Abrolhos e Fernando de Noronha. Foram 
utilizadas 40 amostras de RPBL e 39 de RPBV e amplificados 11 loci de microssatélites, a 
fim de avaliar diversidade genética, evidências de recentes gargalos populacionais e 
diferenciação populacional. Para ambas as espécies, a diversidade genética ficou abaixo 
dos valores encontrados em populações ameaçadas de outras espécies de aves. Não foi 
detectado excesso de heterozigosidade, mas as duas espécies tiveram uma razão M 
comparável entre si e entre populações que enfrentaram gargalo populacional. O evento 
de gargalo populacional, tanto para RPBL como para RPBV, foi estimado ter ocorrido há 
30-50 gerações. Comparando esses resultados com informações históricas, sugerimos 
que as populações de Phaethontidae que nidificam no Brasil declinaram devido à 
massiva exploração por navegadores que viajavam entre o Novo e o Velho Mundo nos 
últimos séculos, os quais utilizavam ilhas oceânicas para obtenção de alimento fresco. 
Uma taxa de 0,2 migrantes por geração entre os dois arquipélagos foi estimada para 
RPBL, indicando isolamento entre Abrolhos e Noronha, e de 2,4 migrantes para RPBV, 
indicando maior conexão entre as ilhas. O presente trabalho destaca a utilidade dos 
microssatélites em testar a ocorrência de eventos de gargalo populacional nas gerações 
passadas. Baseados nesses resultados, sugerimos a erradicação de espécies exóticas 
como medida prioritária de conservação e recuperação das populações de aves 
marinhas em ambos os arquipélagos. 
 
Palavras-chave: aves marinhas, microssatélites, redução populacional. 
Órgão financiador: CNPq. 
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O conhecimento atual sobre o sucesso reprodutivo e características da história de vida da 
maioria das espécies de aves neotropicais é deficiente. Apesar de ser uma espécie 
comum em diversos ambientes, incluindo urbanos, pouco se sabe sobre a história natural 
de Tyrannus melancholicus. Este estudo descreveu aspectos da biologia reprodutiva de 
T. melancholicus, apresentando conhecimentos acerca da história de vida da espécie, 
incluindo o período reprodutivo, tamanho da ninhada, tempo de incubação e 
permanência dos filhotes no ninho, descrição de ninhos, ovos e filhotes, e plantas 
escolhidas para nidificação. Ao todo 54 ninhos foram monitorados a cada 2-3 dias, 
durante duas estações reprodutivas (2012-2014) em uma área protegida de restinga no 
Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, ES. Indivíduos adultos foram marcados 
com anilhas metálicas fornecidas pelo CEMAVE/IBAMA e anilhas coloridas. Tyrannus 
melancholicus constrói ninhos em forma de "taça", tendo estes apresentado as seguintes 
medidas: largura externa: 122,35 ± 10,71 mm, largura interna: 77,72 ± 7,42 mm, 
profundidade da câmara oológica: 55,28 ± 5,19mm, altura: 73,44 ± 11,08 mm (n = 25), 
altura do substrato: 1,98 ± 0,59 m (n = 54). As nidificações começaram ao final da 
estação seca e início da estação chuvosa. Entre as duas estações reprodutivas 
estudadas, houve variação no início do pico de chuvas, o que culminou 
conseqüentemente na variação dos picos de nidificação. O período de incubação (15,8 
dias) e de permanência dos filhotes no ninho (15,3 dias) foi similar ao de outras aves 
neotropicais, incluindo outros tiranídeos. O tamanho da ninhada também foi similar a 
outras aves neotropicais (2,5 ± 0,7 ovos), com exceção de uma única ninhada com 4 
ovos. Os ovos variaram sua coloração entre branco, creme e salmão, sempre 
apresentando diversas manchas com cores entre marrom e vinho. A média dos 
parâmetros morfológicos dos ovos foram: massa: 2,53 ± 0,19 g ,largura: 24,30 ± 1,06 
,comprimento: 17,23 ± 0,53 mm (n = 30).  Foram identificadas 21 espécies de plantas 
utilizadas como suporte para a construção de ninhos. Os resultados mostraram que a 
espécie estudada possivelmente seleciona as espécies de plantas suporte para sua 
nidificação, a despeito das espécies de plantas mais comuns na área de estudo. 
 
Palavras chave: história de vida, Suiriri, Mata Atlântica. 
Orgão Financiador: FUNADESP; FAPES 
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TYRANNUS MELANCHOLICUS (AVES: TYRANNIDAE) EM AMBIENTE NATURAL E 
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Com o avanço das grandes cidades sobre as florestas nativas, novos ambientes com 
novos nichos estão se formando simultaneamente: os ambientes urbanos. A alteração do 
ambiente natural por meio da urbanização pode interferir em diversos aspectos 
ecológicos dos seres vivos presentes no local. Este estudo teve como objetivo geral 
analisar as táticas de forrageamento preferidas do Tyrannus melancholicus (Suiriri) numa 
área de restinga preservada (Parque Paulo César Vinha - PEPCV) e em uma área 
urbanizada (campus da Universidade Vila Velha - UVV), ambas no Espirito Santo. Os 
dados foram coletados através do método de observação animal-focal. Foram registradas 
102 observações de forrageamento para T. melancholicus no PEPCV e 98 na UVV. 
Embora em ambos os locais de estudo o T. melancholicus tenha preferido utilizar a 
manobra de forrageamento investir-atingir, no PEPCV a predominância da manobra foi de 
58,8%, conferindo um comportamento especialista, enquanto na UVV a predominância da 
manobra foi de 48,9%, demonstrando um comportamento generalista. Foi observada a 
preferência do T. melancholicus por forragear no ar em ambos os locais estudados, 
sendo essa predileção constatada em outros trabalhos. Em área natural não houve 
predileção quanto à altura de ataque enquanto em área urbanizada o T. melancholicus 
teve uma acentuada preferência por forragear entre 0-1 metros do solo (34,6%). As 
diferenças de comportamento de forrageamento de T. melancholicus encontradas na 
comparação entre as áreas estudadas mostram que a espécie apresenta flexibilidade 
adaptativa quanto a sua estratégia de forrageamento, o que pode contribuir para a sua 
presença nos diversos tipos de habitats, além da sua ampla distribuição e 
estabelecimento nas áreas urbanizadas.  
 
Palavras chave: comportamento de forrageamento, Suiriri, Restinga 
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Myrmotherula snowi, a Choquinha-de-Alagoas, é uma espécie endêmica do Centro de 
Endemismo Pernambuco com registros históricos apenas para quatro localidades, uma 
no estado de Alagoas – Murici/Flexeiras, ESEC de Murici e três no estado de Pernambuco 
– Jaqueira, RPPN Frei Caneca; São Vicente Férrer, Mata do Estado; Gravatá, Engenho 
Jussará. Porém, atualmente, não existem registros documentados que comprovem a 
ocorrência da espécie em Pernambuco. Por outro lado a espécie vem sendo monitorada 
e registrada na ESEC de Murici (inserida na APA de Murici) em expedições mensais 
usando redes de neblina entre agosto de 2010 e abril de 2014. Além disso, foram 
amostrados 36 fragmentos da APA de Murici utilizando pontos de escuta (18 fragmentos 
em 2012) e lista de Mackinnon (os mesmos 18 mais outros 18 em 2012/2013). De todos 
os fragmentos amostrados, a espécie foi registrada apenas na Mata da Bananeira (ESEC 
de Murici), onde nove indivíduos foram capturados e anilhados em seis pontos distintos. 
Destes, seis machos, dos quais três subadultos, e três fêmeas das quais, uma subadulta. 
Além desses, um macho sem anilha também foi visualizado. A Choquinha-de-Alagoas é 
considerada Criticamente Ameaçada tanto nacional como globalmente. Atualmente 
parece estar restrita apenas à uma localidade e com população extremamente reduzida. 
O panorama aparente do estado atual da distribuição e conservação da espécie sugere 
esforços urgentes para comprovar se ainda existem populações em outras localidades e 
aumentar o nível de conservação na APA de Murici em Alagoas.  
 
Palavras chave: choquinha-de-alagoas, Murici, espécie ameaçada. 
 
 
 
 
 



110 111
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Danos causados ao DNA podem ser uma consequência da exposição aos agentes 
mutagênicos e que são manifestadas através de malformações nucleares. Algumas 
mutações cromossômicas podem ser detectadas por analises de micronúcleos. Uma 
frequência maior de células micronucleadas serve como biomarcadoras de efeitos 
genotóxicos, podendo refletir a exposição a agentes clastogênicos ou aneugênicos. Aves 
aquáticas como o Cygnus melanocoryphus (Cisne-de-pescoço-preto) podem ser 
indicadoras importantes da qualidade ambiental já que os ambientes aquáticos estão 
expostos a diversas formas de contaminação. O presente estudo teve como objetivo 
analisar a presença de malformações nucleares em células sanguíneas para determinar a 
extensão de danos que agentes químicos, físicos ou biológicos podem estar causando às 
atividades mutagênicas na espécie C. melanocoryphus. Nosso estudo foi realizado com 
amostras obtidas entre 2012 e 2014, provenientes de indivíduos capturados na Lagoa 
Mangueira, Estação Ecológica do Taim (ESEC Taim), Rio Grande do Sul. Foram 
realizadas análises de malformações celulares de 211 amostras provenientes de 109 
espécimes, dos quais 18 eram filhotes com sexo indeterminado; 47 eram fêmeas adultas 
e 44 eram machos adultos. As lâminas com o esfregaço foram submetidas a um período 
de espera overnight, secando a temperatura ambiente para a fixação do material. Em 
seguida, a lâmina foi submersa em metanol (100%) durante 10 minutos, depois lavada 
com água destilada e corada com Giemsa (5%) durante 40 minutos, posteriormente foi 
lavada com água destilada e seca a temperatura ambiente. As lâminas foram analisadas 
em microscópio óptico e resolução de 100x através de teste cego, contando-se 2500 
células por lâmina, totalizando 5000 células por indivíduo. Uma média de 0,41 
micronúcleos (MNs) a cada 5.000 células foram contados em indivíduos adultos e uma 
média de 0,69 MNs a cada 5.000 células em indivíduos filhotes. Em indivíduos machos, 
foi encontrada uma média de 0,53 MNs e em indivíduos fêmeas uma média de 0,29 MNs 
a cada 5.000 células. Ainda, a média geral de micronúcleos encontrados para o verão 
(0,68 MNs) foi maior do que a média encontrada para o inverno (0.29 MNs). 
Consideravelmente os indivíduos amostrados como bioindicadores apresentaram 
malformação celular, mostrando desta forma serem susceptíveis a efeitos genotóxicos. 
 
Palavras chaves: bioindicador, cisne-de-pescoço-preto, malformação celular. 
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A disponibilidade e variabilidade dos recursos alimentares utilizados pelos animais são 
influenciadas pela sazonalidade do ambiente. Esta sazonalidade é particularmente 
evidente em regiões semi-áridas, apresentando duas estações bem definidas: a chuvosa, 
compreendendo os meses de janeiro a maio e a seca, ocorrendo de junho a dezembro, 
na região estudada. A maioria dos psitacídeos são forrageadores generalistas exibindo 
mudanças sazonais na dieta. Pyrrhura griseipectus (Periquito-cara-suja) é endêmica do 
Nordeste e considerada como “criticamente em perigo” pelo MMA e pela IUCN. Devido à 
importância de se conservar a espécie, o presente estudo tem o objetivo de esclarecer 
aspectos dos hábitos alimentares de P. griseipectus que possam colaborar para uma 
ação em conservação. O trabalho foi realizado em um encrave de floresta úmida no 
município de Guaramiranga-CE, onde se encontra a maior população conhecida da 
espécie. Foram realizadas observações ad libitum com visitações mensais com duração 
de 4 dias, durante o período de maio de 2012 a abril de 2013. Durante esse período, 
foram registrados um total de 157 encontros (maio = 11, junho/julho = 4, agosto = 10, 
setembro = 17, outubro = 11, novembro = 11, dezembro =20, janeiro = 24, fevereiro = 
22, março = 17, abril = 10) com o periquito-cara-suja se alimentando de uma variedade 
de 20 espécies vegetais. Durante o período chuvoso, a dieta de P. griseipectus  foi 
composta predominantemente de frutos, com uma máxima de 100% dos registros em 
janeiro e maio; e uma mínima de 80% dos registros em abril. Contudo, também foi 
observada a ingestão esporádica de folhas nesse período, atingindo 20% no mês de abril. 
Nos meses de junho a dezembro (estação seca) houve o aparecimento do uso de flores 
na alimentação. Nos meses de agosto e setembro o uso de flores como recurso foi 
predominante, com 60% e 79,56% dos registros respectivamente, coincidindo com a 
floração de espécies lenhosas que se mostraram importantes recursos durante a 
estiagem. De junho à janeiro foi observado apenas um registro de alimentação com o uso 
de folhas. Os dados apresentados indicam que a disponibilidade de recursos contribuiu 
para a variação na dieta de P. griseipectus ao longo das estações. 
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A Mata Atlântica atualmente possui menos de 16% da cobertura vegetal original, e uma 
das ameaças à sua biodiversidade é a fragmentação e perda de habitat, principalmente 
em florestas tropicais abaixo de 1000m, devido ao acesso fácil e relevo propício ao uso 
do solo. O conhecimento atual sobre aves de baixada na Serra dos Órgãos indica 
escassez de informações acerca de regiões fora dos limites dos Parques Serra dos 
Órgãos e Três Picos. Neste trabalho foi feito um inventário de aves na região de baixada 
de 2009 a 2014, incluindo listas já publicadas, abrangendo a mata contínua de até 300m 
e fragmentos florestais adjacentes. A área de estudo compreende a bacia do rio Macacu 
localizado em Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, no qual possuem remanescentes 
florestais variando de 0 a 200m de altitude, e 10-250ha. As áreas contínuas monitoradas 
inserem-sena Reserva de Guapiaçu, Estação Ecológica do Paraíso, Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos, e áreas fragmentadas na Zona de 
Amortecimento. As espécies registradas foram classificadas em status de ameaça 
seguindo as listas nacional, estadual e global. Foram registradas 441 espécies, 
representando 69 famílias e 23 ordens, onde 84 espécies (19%) são endêmicas, e destas, 
25% ameaçadas globalmente. A nível nacional, seis estão vulneráveis; para o Estado, 52 
espécies estão ameaçadas: cinco em perigo, 25 provavelmente ameaçadas e 22 
vulneráveis. Segundo a lista global, 33 estão sob ameaça: Urubitinga coronata e Touit 
melanonotus estão em perigo, 20 espécies próximas do grau de ameaça e 11 vulneráveis. 
Das espécies registradas para a baixada, 415 ocorreram em áreas contínuas e 118 (28%) 
são exclusivas desta área, sendo duas ameaçadas a nível nacional e 15 a nível estadual. 
Nos fragmentos foram encontradas 266 espécies, sendo 22 (8%) exclusivas, inclusive 
quatro espécies ameaçadas a nível estadual. O grande número de espécies, 
principalmente as exclusivas e ameaçadas de ambos os ambientes, aliada ao histórico de 
degradação da Mata Atlântica de baixa altitude nos municípios estudados, reforça a 
vulnerabilidade da localidade perante o atual processo de industrialização, pela 
implantação do COMPERJ, que afetará as áreas de proteção, inclusive a Zona de 
Amortecimento. 
 
Palavras-chave: Avifauna, Conservação, Inventário 
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ENTRE IMBIUÁS E PESCADORES: O CONHECIMENTO SOBRE O DOMÍNIO 
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ZACARIAS, EM MARICÁ, RJ 
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A etnoornitologia busca compreender as relações cognitivas, comportamentais e 
simbólicas entre o humano e as aves para atuar na conservação biológica e cultural. A 
necessidade de conhecer os animais e plantas que circundavam suas residências levou-
nos aos sistemas de classificação e a Hipótese da Aparência Ecológica (HAE) busca 
avaliar se o recurso natural é utilizado de acordo com sua disponibilidade. Portanto, o 
presente estudo teve comoobjetivo elucidar os sistemas de classificação sobre as aves e 
se a disponibilidade avifaunística local influencia em seu uso. A área de estudo 
compreende a APA de Maricá e seus ambientes de floresta, restinga, brejos, lagoa e 
praia, e os moradores tradicionais do povoado de pescadores artesanais da praia de 
Zacarias, na Lagoa Grande, Maricá. Até o momento, dados qualitativos desde 2009 e os 
presentes na literatura somam 228 espécies de aves para a área de estudo, sendo 117 
quantificadas pelo IPA em 49 pontos de escuta. Dez entrevistas semiestruturadas 
mostraram que “pássaros” são bichos que voam e têm penas, nas listas livres 
representados por 31 etnoespécies organizadas de acordo com o habitat (morro, lagoa, 
taboa, restinga e praia), hábito alimentar (peixes, insetos, crustáceos, frutos e carniça) e 
uso (alimentar, xerimbabo). Ornitoáugures, modos de produção e antropomorfismos 
foram encontrados. Aves abundantes na área de estudo (IPA > 0,923) como a marreca-
toicinho (Anas bahamensis) e o biguá (Phalacrocorax brasilianum), assim como a rara 
(IPA < 0,230) saíra-sapucaia Tangara peruviana (espécie endêmica do Brasil, da Floresta 
Atlântica e ameaçada de extinção) são presentes no domínio cultural. A HAE mostrou-se 
significativa pela Correlação de Spearman (p < 0,0001) entre o conhecimento tradicional 
e IPA, indicando que a abundância das aves influencia no conhecimento etnoornitológico 
local. A classificação e os conhecimentos sobre as aves refletem os modos de interação 
do povoado com o local onde vivem em escala de importância, sendo a lagoa e restinga 
as mais relevantes. A acumulação por espoliação, corroborada pela inconstitucionalidade 
da mudança no Plano Diretor da APA, aliada à histórica especulação imobiliária sobre a 
região, ameaçam a cultura tradicional local e as espécies ameaçadas, endêmicas e 
migratórias de aves que compõem o seu domínio cultural. 
 
Palavras chave: Etnoornitologia, Conservação, APA de Maricá. 
Órgão financiador: Bolsista de mestrado FAPERJ 
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Os ectoparasitas de aves abrangem uma diversidade de insetos, além de carrapatos e 
ácaros. Nas aves, os parasitas infestam penas, pele e algumas regiões internas do corpo 
que podem prejudicar a sua saúde, sobrevivência e reprodução, uma vez que ocorrem 
alterações na plumagem, o que pode comprometer na busca por um parceiro. Antilophia 
galeata (Lichtenstein, 1823) é uma ave frugívora, monogâmica e territorialista, sendo 
abundante em matas ciliares e de galeria do Cerrado, de diferentes níveis de 
perturbação. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de ectoparasitos 
(carrapatos da Subordem Ixodida) em A. galeata e verificar se a carga parasitária está 
correlacionada à condição corporal. Foram capturados indivíduos em quatro áreas do 
Triângulo Mineiro (MG): Fazenda Água Fria (Araguari), Estação de Desenvolvimento 
Ambiental Galheiro (Perdizes), Fazenda Experimental do Glória e Fazenda São José 
(ambas em Uberlândia), durante a estação seca (junho-agosto/2013) e a chuvosa 
(novembro/2013-fevereiro/2014). Estes indivíduos foram avaliados quanto à presença e 
quantidade de carrapatos. O cálculo do índice de massa relativa (IMR), através da 
estimativa das reservas nutricionais baseada na biomassa e no comprimento de uma 
estrutura rígida do corpo da ave, foi utilizado para estimar a condição corporal de A. 
galeata. Foram capturados 78 indivíduos (seca = 58 e chuvosa = 28). No total, 22 
indivíduos estavam parasitados (28,2%), sendo 14 indivíduos na estação seca (24,1%) e 
oito indivíduos na estação chuvosa (28,6%). Houve correlação significativa negativa entre 
parasitismo e condição corporal de A. galeata tanto para todos os indivíduos amostrados 
(rs=-0,2209; n=78 p=0,05), quanto para aqueles que apresentaram carga parasitária 
(rs=-0,5430; n=22; p=0,01), indicando que o parasitismo afeta a condição corporal 
individual. Não houve diferença significativa entre o número de indivíduos parasitados e 
não-parasitados, entre fragmentos (F=1,714; gl=1; p=0,33 e F=1,66; gl=3; p=0,29) e 
entre as estações seca e chuvosa nos fragmentos avaliados (Fr=0,25; gl=1; p=0,62). 
Este estudo demonstra que a carga parasitária pode ser utilizada como estimador da 
condição corporal por refletir a aptidão individual e adicionalmente, as condições 
ambientais locais. 

 
Palavras-chave: Aves, Ectoparasitismo, Fitness. 
Financiamento: FAPEMIG (CRA-APQ 0115713), CNPq (PELD- processo:403733/2012-
0) e CEMIG.   
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Muitos estudos têm mostrado organismos respondendo de diversas maneiras às 
mudanças climáticas. Os pinguins são considerados ótimos indicadores ambientais pela 
sua sensibilidade as alterações das correntes marinhas e da temperatura. O pinguim-de-
adélia (Pygoscelis adeliae) depende da superfície de mar congelado para sua 
alimentação, onde obtem o krill (Euphausia superba) que fica aderido ao gelo. Variações 
no tamanho das populações naturais são uma forma de resgatar a história evolutiva das 
espécies, uma vez que eventos demográficos ficam marcados no genoma. Aqui 
utilizamos sequências de 574 pares de bases da região controle do DNA mitocondrial 
(HVR I) para avaliar a diversidade genética de 134 indivíduos distribuidos em 4 
localidades: Arctowski, Turret e O’Higgins (colônias) e Baia do Almirantado (ponto de 
alimentação), estando 3 locais na Ilha Rei George e uma na península Antártica 
(O´Higgins). Nós encontramos sinal de expansão populacional, com elevado número de 
haplótipos pouco diferentes entre si (Hd = 0.9271, R2 = 0.1594). Na análise de distância 
genética por distância geográfica, podemos ver que indivíduos de Turret e O’Higgins são 
os mais próximos geneticamente (Fst = 0.0116), mesmo Turret estando na mesma ilha 
dos demais pontos. Já Arctowski e Almirantado apresentaram pouquíssima diferença 
genética (Fst = 0.0115), provavelmente porque os indivíduos desta colônia se alimentem 
na baia. O’Higgins e Arctowski são os mais distantes (Fst = 0.0039) como esperado, já 
que são os pontos mais distantes geograficamente. Nossos dados indicam que as áreas 
de alimentação interferem no fluxo genético, pois provavelmente os indivíduos de 
O’Higgins e Turret utilizam a corrente de Belford, enquanto que os indivíduos de 
Arctowski devem estar limitados à Ilha Rei George. Trabalhos anteriores já haviam 
detectado sinal de expansão nos pinguins-de-adélia, relacionando este às últimas 
glaciações. Assim, considerando que os processos de mudanças climáticas estão 
ocorrendo de maneira acelerada, compreender como essas mudanças afetarão a 
dinâmica das populações é essencial.  
 
Palavras chave: Pygoscelis adeliae, mudanças climáticas, diversidade genética. 
Órgão Financiador: bolsa Capes para JCPO, INCT-APA, CNPQ 482501/2013-
8,  INACH (M 04-10, G 06-11), UFMG 
 
 



116 117
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O Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) e o Parque Nacional de Boa Nova foram criados em 
2010 na Bahia e abrigam ecossistemas ameaçados como a Caatinga e Mata Atlântica. É 
uma das áreas mais importantes para a conservação de aves, com dez espécies 
ameaçadas, sete espécies endêmicas da caatinga e 65 espécies endêmicas de Mata 
Atlântica. É comum a presença de afloramentos rochosos, com predomínio de vegetação 
xerófila. Ainda não há estudos sobre as interações entre a avifauna e as cactáceas deste 
ambiente. Assim, o objetivo deste estudo foi identificar as espécies de aves que utilizam o 
Lajedo dos Beija-flores, um afloramento rochoso localizado no REVIS de Boa Nova, bem 
como os visitantes florais de Cabeça-de-frade Melocactus sp. da área. 14 pontos foram 
estabelecidos na área, e entre junho e agosto de 2014 cada ponto foi amostrado 10 
vezes, com tempo de permanência de 5 minutos, sempre começando cada ponto em 
horários diferentes, entre 8 h e 17 h. Em cada ponto amostrado foi registrado a espécie, o 
horário de avistamento e se a espécie visitou Melocactus sp. Foram registradas quatro 
espécies de beija-flores: Eupetomena macroura (n=41), Amazilia lactea (n=28), 
Chlorostilbon lucidus (n=17) e Phaethornis pretrei (n=1), sendo a primeira o troquilídeo 
mais frequente na área (Frequência de ocorrência= 29,28% registros/ponto amostrado) e 
P. pretrei o menos frequente (FO= 0,7% registros/ponto amostrado). O pico de atividade 
dos beija-flores foi mais expressivo durante a tarde (n= 84 registros).  As três espécies 
mais frequentes foram vistas visitando as flores de Melocactus sp. somente após as 15 h, 
quando ocorre o pico de antese floral de Melocactus sp. Durante observações eventuais 
foram registradas 16 espécies da avifauna, sendo que três espécies foram vistas nos 
Melocactus sp. consumindo frutos: Zonotrichia capensis, Tachyphonus rufus e Lanio 
pileatus. Esses resultados são o primeiro passo para conhecer (1) a interação entre a 
avifauna e as cactáceas deste ambiente peculiar, considerando numa segunda etapa a 
variação sazonal dos visitantes florais de Melocactus sp. e (2) potenciais polinizadores, 
com futuros experimentos em campo. O conhecimento de ambos os grupos envolvidos 
pode contribuir para a conservação dos processos ecológicos que ocorrem na área de 
Boa Nova.  
 
Palavras chave: REVIS de Boa Nova, ornitofilia, Lajedo dos Beija-flores  
Órgão Financiador: bolsa de mestrado CAPES 
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PATROCÍNIO/MG 
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Foi conduzido um levantamento de aves na Serra do Gavião, no município de Patrocínio, 
Minas Gerais. O estudo foi realizado durante os meses de Setembro de 2013 a Julho de 
2014. O local está inserido na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba dentro dos 
domínios do Cerrado e atualmente merece atenção conservacionista pelo fato de que, 
essa área está sendo alvo de intensa atividade no setor de agronegócios e trata-se de um 
fragmento com áreas de campo acima de 1000 metros de altitude. O método utilizado foi 
o de observação direta ao longo de 'transectos', captura com redes de neblina e 
identificação a partir do uso de vocalizações. A riqueza de espécies foi estimada usando-
se o método de 'jackknife'. Foram registradas 44 espécies de aves pertencentes a 19 
famílias. Foram capturados 85 indivíduos num total de 1.244 horas-rede, onde foram 
capturadas 21 espécies pertencentes a 10 famílias. A riqueza foi estimada em 53 ± 5 
espécies. Constam nessa lista seis espécies endêmicas do cerrado: Charitospiza 
eucosma (Oberholser, 1905) (Thraupidae); Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) 
(Corvidae); Chordeiles pusillus (Gould, 1861) (Caprimulgidae); Alipiopsitta xanthops (Spix, 
1824) (Psittacidae); Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817) (Thraupidae); Porphyrospiza 
caerulescens (Wied, 1830) (Thraupidae); Ocorre também uma espécie ameaçada 
classificada como vulnerável: Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) (Thraupidae). 
Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais, a Serra do 
Gavião, representa um fragmento isolado de campo rupestre, na região do Alto 
Paranaíba. Além disso, ela sofre forte pressão da área de entorno, composta por 
pastagem e cafeicultura e é muito utilizada para atividades recreativas como motocross. 
Até o momento, este é o primeiro estudo realizado na Serra do Gavião. Nesse sentido, os 
resultados deste trabalho atingem o seu objetivo que é gerar dados para ajudar na 
proposição de medidas de conservação desta área única da região. 
 
Palavras chave: Avifauna, Serra do Gavião, Cerrado. 
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OCTOSETACEUS VIEILLOT, 1817 (AVES: ANATIDADE) NO MUNICÍPIO DE 

PATROCÍNIO/MG 
 
Jéssica Mara Pereira de Souza¹, Thiago Rogers Aparecido Gonçalves¹ e Fabiane 
Sebaio¹ 
¹Associação Cerrado Vivo para Conservação da Biodiversidade 
E-mail: cervivo@yahoo.com.br 
 
O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é uma espécie naturalmente rara que ocorre 
em baixa densidade. Atualmente, está entre as aves mais ameaçadas de extinção no 
Brasil e no mundo. Dados reprodutivos sobre a mesma foram obtidos nos anos de 2010 a 
2014 de três ninhos: um localizado no córrego Feio e dois localizados no córrego 
Pirapitinga, no município de Patrocínio, MG. As observações foram realizadas no período 
da manhã, sempre antes do nascer do sol até a entrada da fêmea no ninho. Em 2010, foi 
localizado no córrego Feio (Ninho 4) um ninho de pato-mergulhão em barranco, que este 
ano completa cinco anos de atividade. Em 2012 e 2013, dois ninhos foram localizados no 
córrego Pirapitinga, respectivamente o Ninho 2 e o Ninho 3, mas apenas o Ninho 3 
manteve-se ativo em 2014. No Ninho 4, o início do período de incubação aconteceu 
sempre na primeira quinzena de junho, do dia 06 a 13 de junho (n=5). Em geral, a fêmea 
saiu do ninho às 7h:23min (n=54) e retornou 8h:33min (n=45). O tempo médio de 
permanência da fêmea fora do ninho foi de 1h:11min (n=50) e o tempo médio de 
incubação foi de 30 dias (n=5). No córrego Pirapitinga, o Ninho 2 foi localizado em 2012 
e apresentou horários atípicos em relação ao Ninho 4. No dia 3 de agosto de 2012, ao 
chegarmos ao local de observação, percebemos que os ovos tinham sido predados. No 
Ninho 3, o início do período de incubação foi entre os dias 30/5/2014 e 4/7/2014 (n=1). 
Em geral a fêmea saiu do ninho às 7h:24min (n=10) e retornou 8h:31min (n=11), 
permanecendo fora do ninho no período da manhã por 1h:47min. O período de 
incubação do Ninho 3 foi de 32 dias (n=1). As informações obtidas do tempo de 
incubação são compatíveis com os registros dos estudos conduzidos com o pato-
mergulhão na Serra da Canastra. Os horários de entrada e saída do Ninho 3 foram 
similares às observações realizadas no Ninho 4. No entanto, os registros mostraram que 
os horários de entrada e saída foram diferentes no final do período de incubação. Tais 
estudos contribuem para compreender as questões referentes à biologia do pato-
mergulhão e para a conservação da espécie in situ e ex situ. 
 
Palavras chave: Avifauna, comportamento reprodutivo, Mergus octosetaceus. 
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A região cárstica do Alto São Francisco, localizada no sudoeste do estado de Minas 
Gerais, não havia, até o presente, sido alvo de inventários ornintológicos. Tal constatação 
é preocupante, pois esta é uma região considerada prioritária para a conservação da 
biodiversidade de Minas Gerais, uma vez que apresenta ambientes geográficos raros e 
propícios para a ocorrência de espécies endêmicas. Apesar de localizada no bioma 
Cerrado, apresenta grande influência da Mata Atlântica, o que interfere diretamente na 
composição de sua comunidade de aves. Os dados aqui sumariados são baseados em 
levantamentos conduzidos nos municípios de Arcos, Pains e Iguatama entre junho de 
2004 e junho de 2013. As técnicas de inventariamento incluíram observações com o 
auxílio de binóculos, identificação auditiva dos cantos das espécies e captura de 
exemplares em redes de neblina. Foram registradas 243 espécies de aves, representando 
29% da avifauna já registrada para o Cerrado. Dentre o total de espécies registradas, 
foram verificadas oito espécies endêmicas da Mata Atlântica (Pyriglena leucoptera, 
Xiphocolaptes albicollis, Phacellodomus ferrugineigula, Ilicura militaris, Chiroxiphia 
caudata, Todirostrum poliocephalum, Myiornis auricularis, Hemitriccus nidipendulus, 
Knipolegus nigerrimus e Tachyphonus coronatus) e duas endêmicas do Cerrado 
(Cyanocorax cristatellus e Saltatricula atricollis). Duas espécies estão classificadas como 
quase ameaçadas (NT) em escala global (Rhea americana e Aratinga auricapillus). No 
estado de Minas Gerais, duas espécies estão em perigo (EN) (Jabiru mycteria e Spizaetus 
tyrannus) e duas espécies se enquadram na categoria de vulnerável (VU) (Mycteria 
americana e Platalea ajaja). Nenhuma espécie registrada encontra-se ameaçada de 
extinção em nível nacional. A elevada riqueza de espécies de aves registradas, algumas 
das quais ameaçadas, associada com a presença de um tipo de hábitat única, reforça a 
importância da criação de unidades de conservação na região, que segue desprotegida. 
  

Palavras-chave: conservação, mata seca, aforamento calcário. 
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A crescente alteração dos ecossistemas naturais afeta diferentemente a biota nativa. 
Enquanto a fragmentação e a intensa urbanização geram impacto negativo em espécies 
de interior de florestas, espécies generalistas de bordas e áreas abertas, podem se 
beneficiar dos novos recursos disponíveis em áreas antrópicas. Uma das mais populares 
aves do Brasil, Pitangus sulphuratus é uma espécie onívora e de grande plasticidade, que 
ocupa hábitats variados. Ocupa tanto em clareiras e bordas de florestas preservadas, 
como áreas altamente urbanizadas, onde é relativamente mais abundante e se reproduz 
a maior parte do ano. Seu ninho é globular com abertura lateral, sob a qual usualmente 
há prolongamentos pendentes. É constituído basicamente de caules e folhas de 
gramíneas, musgos e liquens, mas frequentemente inclui materiais industrializados (MI), 
tal como linhas e pedaços de plástico, papel e algodão. Embora facilmente disponíveis 
em áreas antropizadas, MI podem reduzir o sucesso de ninhos, por exemplo, atraindo 
mais predadores ou aumentando o risco de acidentes. Foi estimada a frequência de uso 
de MI em ninhos de áreas urbanas e não urbanas (>500m distantes de áreas 
residenciais). Analisamos a estrutura externa de 31 ninhos ativos ou recém-utilizados 
quanto à presença ou não de MI, de nov/12 a ago/14. Esses materiais estiveram 
presentes em 22 (96%) dos 23 ninhos avaliados em área urbana, e ausente nos ninhos 
de área não urbana (n=8). Esses resultados reforçam que o uso de MI em ninhos pode 
decorrer de sua maior disponibilidade relativa em áreas urbanas. Os principais MI 
presentes em ninhos de área urbana foram: pedaço de fibra sintética semelhante a lã; 
linha de algodão; fio de náilon; plástico; papel. Embora P. sulphuratus seja uma das 
espécies nativas mais bem sucedidas em ambientes antropizados, constatamos um caso 
de ninhego preso em linha ao sair do ninho (fev/2013). Além disso, relatamos o óbito de 
um ninhego de P. sulphuratus pendurado pelo tarso em linha industrializada utilizada na 
confecção do ninho (nov/2012, Iguaba Grande, RJ). Isto sugere que, em função da 
consistência diferenciada em relação a fibras vegetais, acidentes causados por MI em 
ninhos de aves que habitam áreas urbanas podem ser relativamente frequentes, embora 
sejam pouco relatados. 
 
Palavras-chave: Sinantropia, ecologia urbana, reprodução 
Órgãos Financiadores: auxílios FAPERJ (E-26/102837/2012) para MASA, e CNPq 
para MASA (308792/2009-2) e MBV (481759/2013-1). 
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A Floresta Atlântica é prioritária em termos de conservação global, devido ao elevado 
endemismo e impactos antrópicos. A fragmentação florestal, é uma das principais causas 
de perda de biodiversidade nesse bioma. Muitas populações são reduzidas ou extintas 
em pequenos fragmentos, ocasionando perda de biodiversidade e comprometendo a 
manutenção dos processos ecológicos. Por compreender um grupo de organismos 
relativamente bem conhecido, as aves são consideradas importantes indicadores 
ambientais, e vêm sendo objeto de muitas investigações frente aos processos de 
fragmentação. Em geral, a comunidade de aves é muito afetada por essas alterações 
antrópicas, existindo desde espécies que se beneficiam destas até espécies que tendem 
a ser localmente extintas. Neste trabalho realizamos o levantamento da avifauna de um 
fragmento de floresta estacional semidecidual no noroeste fluminense (21º35’36,98” 
S/42º18’15,24”O), região do estado do Rio de Janeiro, pouco conhecida em termos de 
avifauna, altamente vulnerável e historicamente impactada por atividades agropecuárias e 
de mineração. A amostragem ocorreu em uma área de 75,97 ha por meio de transecções 
aleatórias, utilizando trilhas pré-existentes dentro do fragmento totalizando 1902 metros, 
com uso de binóculos e câmera fotográfica. O esforço amostral totalizou 195 horas, em 
13-17/jul/12 e 15-19/jan/13. Foram registradas 108 espécies de aves, incluindo duas 
ameaçadas de extinção (Pteroglossus aracari e Patagioenas speciosa) e uma 
provavelmente ameaçada (Cyanerpes cyaneus) no Estado do Rio de Janeiro, além de três 
endêmicas da Mata Atlântica (Thamnophilus ambiguus, Cranioleuca pallida e Todirostrum 
poliochephalum). Predominaram espécies insetívoras de borda (36,8%) e frugívoras 
generalistas de pequeno porte (20%), com baixa riqueza (3%) de insetívoros de sub-
bosque típicos de interior de floresta. A estrutura trófica encontrada, bem como a baixa 
riqueza de espécies relevantes para conservação, possivelmente refletem o atual 
isolamento e descaracterização da área estudada. Recomendamos a recuperação da 
cobertura vegetal e da conectividade com fragmentos do entorno, nos quais ocorrem 
espécies endêmicas de Floresta Atlântica como Cercomacra brasiliana (registrada por 
nós) e Jacamaralcyon tridactila. 
 
 Palavras-chave: áreas degradadas, Floresta Atlântica, conservação. 
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NOVA OCORRÊNCIA DE VIUVINHA-DE-ÓCULOS (HYMENOPS PERSPISILLATUS 
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Uma das regiões brasileiras com maior potencial avifaunístico, mas ainda pouco 
estudada, é o noroeste do Estado de Mato Grosso. Esta região localiza-se na transição 
entre os dois maiores biomas brasileiros, o Cerrado e a Floresta Amazônica, ambos 
dotados de uma rica e diversificada avifauna. A família Tyrannidae é a maior 
representante de pássaros suboscines das américas e a maior do Brasil. São os mais 
representativos dentro da categoria de migrantes intercontinentais, representando 33,5% 
das aves que realizam este tipo de atividade. Dentre as espécies de Tiranídeos, destaca-
se a Viuvinha-de-óculos (Hymenopsperpspicillatus), uma ave de porte pequeno, medindo 
cerca de 13 a 16 cm. A distribuição conhecida de Hymenopsperpspicillatusabrange o 
estado do Rio Grande do Sul, sendo também encontrada em Santa Catarina até o Rio de 
Janeiro e no oeste do Mato Grosso. Movimentos migratórios foram registrados na 
Argentina e no sudoeste do Paraguai, na fronteira com o Brasil. O presente trabalho 
mostra um novo registro de ocorrência documentado no município de Paranaíta-MT. Um 
estudo de monitoramento de fauna está sendo desenvolvido na UHE Teles Pires, ao norte 
do estado de Mato Grosso, nos municípios de Paranaíta-MT e Jacareacanga-PA, dentro 
dos domínios da Serra do Apiacás no norte do Mato Grosso. A região em questão está 
englobada pelo bioma amazônico com clima quente e úmido. O indivíduo foi encontrado 
ocasionalmente em uma área de pastagem nas proximidades do canteiro de obras da 
Usina (9°20’27.79”S; 56°49’37,43”O). Foram feitos os registros fotográficos para 
confirmação da espécie, tratando-se de um macho adulto. Foi observado que o animal 
deslocava-se a cercade 1,5m de altura sobre o solo e se encontrava sozinho.Foram feitas 
buscas pela área nos dias seguintes, porém sem sucesso. O registro de viuvinha-de-
óculos (Hymenopsperpspicillatus) na região da Serra do Apiacás amplia os limites de 
distribuição para a porção mais interior do Brasil no bioma amazônico. 
 
Palavras-chave: Tyrannidae, região norte, ocorrência, Amazônia. 
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A região norte do estado de Mato Grosso é uma das regiões brasileiras com maior 
potencial avifaunístico, mas ainda pouco estudada. Esta região localiza-se na transição 
entre os dois maiores biomas brasileiros, o Cerrado e a Floresta Amazônica, ambos 
dotados de rica e diversificada avifauna. Esta região vem experimentando um aumento de 
atividades antrópicas, com avanços agropecuários e até mesmo a implantação de 
empreendimentos hidrelétricos, que por sua vez são atividades com grande potencial de 
impacto ambiental sobre a vida silvestre. O presente estudo tem como objetivo monitorar 
a comunidade de aves nas áreas de influência da UHE Teles Pires, contribuindo para o 
aumento do conhecimento da avifauna da região. A UHE Teles Pires localiza-se no Rio 
Teles Pires, nos municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT). Os dados foram 
obtidos através da amostragem em seis módulos baseados no desenho RAPELD, com 
três métodos padronizados, Censo por pontos de escuta, transecto linear e captura 
(marcação e recaptura). Ao final de oito campanhas de monitoramento, foram registrados 
um total de 31.789 indivíduos, pertencentes a 525 espécies. De um modo geral, a 
avifauna da região é característica da região amazônica, apresentando poucas espécies 
típicas do Cerrado. A riqueza estimada e observada de espécies de aves, para os três 
métodos padronizados, não apresentou diferença aparente entre os módulos, mantendo 
uma equivalência tanto para censo bioacústico como para captura com redes de neblina 
e transecto, mostrando um padrão na estimativa da riqueza de espécies semelhante ao 
encontrado em gradientes sucessionais de outras regiões. A maioria das espécies está 
bem representada em todos os módulos como, Thamnophilus amazonicus, Sciaphylax 
pallens e Ramphotrigon megacephalum. As espécies raras estão presentes em poucos 
módulos e com baixa abundância, como Synallaxis cherriei, Nasica longirostris, 
Heterocercus linteatus, Anabazenops dorsalis, Automolus paraensis e Campylorhamphus 
cardosoi. a Lista Nacional das Espécies de fauna ameaçadas de extinção (IBAMA, 2003), 
três espécies estão classificadas na categoria Em Perigo (Dendrocincla merula, 
Phlegopsis nigromaculata e Rhegmatorhina gymnops) e uma Vulnerável (Pteroglossus 
bitorquatus). O reconhecimento da região oeste de Mato Grosso como uma das 
principais áreas de endemismo de aves ao sul do Rio Amazonas dota a região como de 
extrema importância para conservação, principalmente se for considerado que ela está 
localizada no arco do desmatamento do estado. 
 
Palavras chave: Avifauna, monitoramento, região noroeste, arco do desmatamento. 
Órgão Financiador: UHE Teles Pires e Biota  
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A RELEVÂNCIA DE ÁREAS VERDES URBANAS PARA CONSERVAÇÃO DE 
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É senso comum que a perda de habitats nativos causada pelas ações humanas promove 
um declínio da biodiversidade. Diante disso, a presença de áreas florestadas em 
ambientes modificados e/ou fragmentados ganha importância principalmente no que diz 
respeito à conectividade funcional. O Horto Florestal Santos Lima(HCFSL), localizado no 
centro do município de Santa Maria Madalena, RJ, possui 52 ha formado por uma área de 
floresta ombrofila densa em processo de regeneração natural, e uma área de arboreto 
composto predominantemente por espécies exóticas. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
analisar se a presença de uma área de floresta nativa associada a uma área modificada 
apresenta algum benefício no que tange a diversidade e composição de espécies da 
comunidade de aves do local. As observações de campo foram feitas entre junho de 
2013 e junho de 2014, por 2 dias não consecutivos, a cada mês. Foram feitas 7 horas de 
observação, sendo 6 horas diurnas e 1 hora noturnas, nos horários de pico de atividade, 
totalizando 168 horas de esforço amostral. Para a coleta de dados foi utilizada a 
metodologia de pontos de escuta, onde foram definidos 5 pontos com distância de 200m 
entre si. Registros oportunísticos foram considerados para o levantamento qualitativo da 
avifauna. Foram registradas 173 espécies de aves de 34 famílias, ninhos de 15 espécies 
diferentes, sendo quatro delas endêmicas de mata atlântica: Pulsatrix koeniswaldiana, 
Aramides saracura, Trogon surrucura, Hemitriccus nidipendulus. Destaca-se ainda a 
presença de espécies ameaçadas de extinção, como a Procnias nudicollis (IUCN, 2014) e 
o Pyroderus scutatus (Lista das Espécies Ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro, 
1999). Frequentadores comuns nas áreas do arboreto como Pteroglossus aracari e 
Primolius maracana são considerados quase ameaçados (NT) pela IUCN (2014). Diante 
do exposto, fica evidente a importância regional do HCFSL principalmente no que diz 
respeito à presença de espécies endêmicas e em delicado estado de conservação 
indicando que ambientes florestados são muito importantes para aumentar a diversidade 
dos centros urbanos em crescente expansão. Em adição, uma área como essa traz maior 
intimidade das espécies com os moradores da cidade, além de servir como um primeiro 
passo para o estudo da fauna nativa presente nas matas contínuas de seus arredores 
dentre os quais se localiza o Parque Estadual do Desengano, área de pouco estudo até 
então. 
 
Palavras-chave: Mata atlântica, Horto Florestal Santos Lima, áreas urbanas 
arborizadas. 
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A Mata Atlântica do sul da Bahia apresenta um dos maiores números de espécies de aves 
e endemismos do mundo. No entanto, há poucas informações demográficas para avaliar 
o estado de conservação destas espécies. Esforços recentes para preencher esta lacuna 
foram realizados para o mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii) em 2006, um cracídeo 
ameaçado pela perda de habitat e a caça ilegal. Para auxiliar a avaliação do status de 
ameaça da espécie citada, este estudo apresenta sua abundância relativa (AR, em 
avistamentos/10 km) na Reserva Biológica de Una (UNA,18.715 ha), entre janeiro de 2013 
e fevereiro de 2014. Com 200 km percorridos entre 5 e 18 h utilizando transecto linear, C. 
blumenbachii foi registrado cinco vezes (três avistamentos e duas vocalizações), e a AR 
estimada foi de 0,15 avistamentos/10 km. A AR observada neste estudo foi menor do que 
as estimativas realizadas na Reserva Natural Vale/ES em 1985 (0,68), na RPPN 
Capitão/BA em 2006 (0,45), no Parque Estadual Serra do Conduru/BA entre 2013-2014 
(0,29) e no Parna Descobrimento/BA em 2009 (0,27). A AR obtida no presente estudo foi 
apenas maior do que o valor registrado em estudo anterior (2006) na mesma área (0,13).  
Assim, a Reserva Natural Vale e a RPPN Capitão são áreas-chave para a conservação da 
espécie. Registros abaixo de 0,45 avistamentos a cada 10 km caminhados evidenciam o 
estado crítico de ameaça da ave, mesmo em áreas protegidas, onde a ameaça principal é 
a pressão de caça. Contudo, UNA é importante por ainda manter uma das poucas 
populações nativas da espécie em um dos maiores fragmentos florestais do sul da Bahia 
(i.e: 18.715 ha) onde C. blumenbachii vive em simpatria com outras espécies ameaçadas, 
como o macaco-prego-do-peito-amarelo (Sapajus xanthosternos). Os resultados 
apresentados representam os primeiros anos de monitoramento em UNA (juntamente 
com os dados de 2006 supracitados) e contemplam uma das ações previstas no plano 
de ação nacional da espécie. 
 
Palavras-chaves: Mata Atlântica, transecto linear, Cracidae 
Órgãos financiadores: Fapesb, Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, 
Idea Wild e The Rufford Small Grants Foundation 
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A águia-cinzenta (Urubitinga coronata) é ave de rapina de grande porte ocorrendo na 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Está classificada na categoria “em perigo” na lista 
das espécies ameaçadas de extinção do Brasil e IUCN, e “criticamente em perigo” para 
os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apresentamos neste trabalho 14 
registros recentes (entre 2007 e 2014) de U. coronata em quatro municípios do Planalto 
Catarinense: Painel, Bom Retiro, Urupema e Urubici. Em Painel, foram realizados seis 
registros de indivíduos adultos: na Base Avançada de Pesquisa do IBAMA(em 
26/11/2007, 17/06/2013, 09/03/2014 e 09/04/2014), sobrevoando a rodovia SC 114 
(04/03/2009) e próximo a ponte do rio Lava Tudo, em 27/06/2010. Em Bom Retiro, um 
indivíduo adulto foi registrado em voo no dia 08/04/2012 e outro foi observado em 
Urubici, dia 27/07/2012. Em Urupema foram realizados seis registros: um indivíduo jovem 
dia 13/03/2014 na localidade de Bossoroca, três registros de indivíduos adultos no Morro 
do Combate (em 15/04/2104, 18/04/2014 e 09/05/2014), um indivíduo adulto na 
localidade de Rio dos Touros em 02/07/2013 e outro indivíduo jovem em voos curtos em 
um capão de araucárias, na localidade do Cedro em 12/09/2013. Estes registros 
demonstram a importância da região serrana de Santa Catarina para a espécie, 
destacando-se a presença de indivíduos jovens, o que comprova que U. coronata se 
reproduz na região. Além das sérias ameaças que a espécie vem sofrendo em 
decorrência da perda de habitat na substituição dos campos naturais por florestamentos 
de Pinus sp. uma nova ameaça em potencial é representada pelos possíveis choques em 
voo com aerogeradores de empreendimentos eólicos projetados para os municípios de 
Urupema, Urubici e Bom Retiro. Um desses parques eólicos está previsto para ser 
instalado no Morro do Combate, local onde foram realizados três dos cinco registros para 
o município de Urupema. Dentre as estratégias conservacionistas necessárias para a 
águia-cinzenta estão a criação de áreas protegidas que envolvam os campos naturais, 
educação ambiental que ressalte a importância da espécie para um ambiente equilibrado 
e conscientize sobre os impactos da caça, além de processos de licenciamento 
ambiental mais criteriosos e restritivos em áreas prioritárias para conservação. 
 
Palavras-chave: Accipitridae, aerogeradores, conservação. 
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O papagaio-de-peito-roxo é um psitacídeo mundialmente ameaçado de extinção na 
categoria “em perigo”. Desloca-se em bandos a procura de alimento e realiza pequenas 
migrações principalmente no período de maturação das sementes de Araucaria 
angustifolia. Apresentamos neste trabalho o registro de 98 bandos em vôo, avaliando a 
altura em que foram observados se deslocando, nos municípios catarinenses de 
Urupema, Painel, Urubici e Abdon Batista. A altura de vôo variou entre 15 m e 100 m 
(média=41,6,±16,9). O maior número de bandos foi verificado voando a uma altura 
aproximada de 40 m de altura (n=32), seguido por 30 m (n=15) e 60 m (n=14). O 
tamanho dos bandos observados variou de um a 63 indivíduos (média=4,9, ±12,5). Os 
municípios onde os deslocamentos foram avaliados, Urupema, Painel e Urubici 
representam importantes sítios de alimentação para Amazona vinacea principalmente 
para consumo das sementes de Araucaria angustifolia. Durante o período de oferta deste 
item alimentar, que compreende o período entre abril e agosto, os papagaios  reúnem-se 
e deslocam-se em bandos maiores. Nos municípios de Urupema e Urubici estão em 
análise projetos de instalação de dois parques eólicos, com um total de 48 
aerogeradores, que podem representar uma barreira para os deslocamentos da espécie 
nessa região. Das 98 observações de deslocamentos de A. vinacea, em 93 delas a altura 
de vôo ficou acima dos 25 m de altura, ou seja, em uma altura com alto risco de colisão 
com as hélices dos aerogeradores. Apesar da energia eólica ser uma fonte pouco 
poluente e uma alternativa sustentável à questão energética no país, é necessário uma 
melhor avaliação dos possíveis impactos à fauna silvestre, e maior atenção na escolha 
das áreas de instalação destes projetos. 
 
Palavras-chave: aerogeradores, conservação, psitacídeos. 
Órgãos financiadores: Funbio (Acordo TFCA), Fundação Grupo Boticário de 
Proteção a Natureza. 
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A dispersão de sementes é um processo mutualístico em que o organismo dispersor 
recebe uma compensação energética da planta, que tem suas sementes dispersas. Esse 
é um processo fundamental em florestais tropicais, onde as aves agem como um dos 
principais dispersores. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de aves que 
consomem e dispersam frutos de Myrsine coriacea, planta facilitadora da sucessão 
ecológica, no Parque Nacional do Caparaó, divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. 
Foram realizadas observações focais em dois indivíduos de M. coriacea em diferentes 
áreas do Parque, entre setembro de 2013 e março de 2014. Um dos indivíduos estava 
localizado na área denominada Alojamento (ALO), a 1.431 m de altitude, na borda de 
uma floresta ombrófila densa, o outro localizava-se na área chamada Macieira (MAC), a 
1.870 m de altitude, onde a vegetação de campos de altitude predominava. Para ambas 
as áreas registraram-se as espécies de aves que consumiram os frutos, a quantidade de 
frutos ingeridos, o comportamento de captura e manipulação e o tempo total de 
permanência na planta. Ao fim da coleta de dados, foram realizadas 90 h de observações 
para ALO, registrando-se 62 eventos de consumo realizados por seis espécies de aves. A 
maioria destes frutos (89,29%) foi ingerida por espécies frugívoras e as porcentagens de 
consumo (PC) mais altas foram apresentadas por Zonotrichia capensis (41,46%) e 
Tangara cyanoventris (34,30%). Para MAC, foram realizadas 91 h de observações e 
registrados 66 eventos de consumo, com registro de dez espécies de aves. As espécies 
frugívoras e onívoras ingeriram, respectivamente, 48,43% e 45,75%, do total de frutos 
consumidos e as maiores PC foram por Elaenia obscura (25,30%) e Z. capensis (20,61%). 
Quanto ao comportamento de captura, os mais empregados foram “respigar” em ALO 
(52,14%) e “alcançar” em MAC (50%). “Engolir” foi o comportamento de manipulação de 
frutos mais observado para ambas as áreas, com 37,5% para ALO e 33,33% para MAC. O 
tempo médio de cada visita foi de 2 min e 26 s para ALO e 1 min e 34 s para MAC. A 
única espécie comum entre as duas áreas foi Z. capensis. Todas as espécies observadas 
foram consideradas potenciais dispersoras por engolirem os frutos inteiros permitindo 
sua eliminação longe da planta-mãe. 
 
Palavras-chave: ornitocoria, campos de altitude, comportamento alimentar. 
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A ação antrópica desordenada vem reduzindo as áreas florestais, principalmente com o 
aumento da urbanização e causando grande impacto na comunidade de aves. 
Entretanto, algumas espécies acabam ocorrendo nas áreas urbanas, o que faz destes 
ambientes um refúgio para as aves. O objetivo deste trabalho foi analisar qualitativa e 
quantitativamente as espécies de aves encontradas na Universidade Federal do Espírito 
Santo, campus de Alegre-ES (CCA-UFES). Os levantamentos foram realizados 
mensalmente entre março de 2012 e fevereiro de 2013. A metodologia de Transecto foi 
utilizada para o estudo quantitativo e para o estudo qualitativo (Exaustivo), foram 
registradas todas as aves visualizadas e/ou ouvidas a qualquer horário. Os dados foram 
mensalmente analisados por meio de Curva de Rarefação, Índice de Abundância (IA), o 
Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), Índice de Simpson (D), Índice de 
Equitabilidade de Pielou (J) e o Estimador de Riqueza de Margalef (Dmg). Foram 
efetuados 1361 registros individuais distribuídos em 46 espécies pertencentes a 23 
famílias. Apesar do esforço amostral de 12 meses, a Curva de Rarefação não se 
estabilizou. A família Tyrannidae foi mais representativa, com sete espécies registradas 
(15,22%), e as demais famílias apresentaram de uma a três espécies cada. Com exceção 
de Falco peregrinus, classificado como migratório, todas as outras espécies foram 
classificadas como residentes. Em relação às categorias alimentares, os insetívoros 
(34,78%) e os frugívoros (19,57%), foram os mais representativos. As espécies que 
ocorreram em maiores abundâncias foram Sicalis flaveola (IA=0,20) e Passer domesticus 
(IA=0,15), com 272 e 202 registros, respectivamente. Os meses de maior diversidade 
foram Abril (H’=3,00) e Julho (H’=2,95), estes meses também apresentaram os menores 
valores de dominância com D=0,064 e 0,068, respectivamente. Com relação à 
equitabilidade os meses de Junho (J=0,91) e Julho (J=0,88) apresentaram os maiores 
valores. Os meses de Abril (Dmg=5,78) e Julho (Dmg=5,48) registraram as maiores 
riquezas estimadas. A estação chuvosa apresentou o maior abundância com 684 
registros, os maiores valores de diversidade (H’=2,92), equitabilidade (J=0,80) e riqueza 
estimada (Dmg=5,67), e a dominância foi baixa (D= 0,083). 
 
Palavras-chave: sazonalidade; ambiente urbano; diversidade 
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Parte do sistema migratório de aves no Brasil inclui os migrantes austrais, ou seja, 
espécies que se deslocam para o norte da América do Sul a partir da região meridional 
do continente. Algumas dessas aves, como a guaracava-de-crista-branca Elaenia 
chilensis, têm sido registradas no nordeste do Brasil, embora informações a cerca da 
permanência dessas espécies na região ainda sejam escassas. O objetivo desse estudo 
foi estimar o período de permanência da E. chilensis em uma área de floresta de restinga 
no Nordeste do Brasil. Adicionalmente, avaliou-se o status de permanência em nível 
individual, onde cada exemplar marcado foi monitorado afim de se conhecer o período 
de estadia na área de estudo. Para isso, utilizamos dados de captura-marcação-recaptura 
dos indivíduos por três anos, no Centro de Lançamento Barreira do Inferno, Parnamirim, 
RN. Os espécimes foram capturados mensalmente durante dois dias consecutivos com 
redes ornitológicas (malha 19 mm, 18 x 3 m, 5 bolsas) entre 5 e 10h da manhã. As aves 
capturadas foram pesadas, medidas e receberam anilhas metálicas disponibilizadas pelo 
CEMAVE/ICMBio. Capturamos ao todo 748 espécimes no período de 3 anos de estudo. 
E. chilensis apresentou um padrão típico de espécie migratória, a frequência de 
indivíduos na área de pesquisa foi maior entre abril e junho. Não obtivemos recapturas de 
um mesmo espécime em anos distintos, os indivíduos recapturados no mesmo ano 
permaneceram em média 20 dias na área de estudo. O baixo número de recapturas dos 
indivíduos marcados pode indicar que a espécie utiliza a área de estudo apenas como 
uma rota de passagem. É provável que os indivíduos permaneçam na área de estudo por 
menos de um mês, e, posteriormente, sigam em direção à área de invernada da espécie, 
mais ao norte do Brasil e depois retornam para o sul por alguma rota pelo Brasil central. 
 
Palavras-chave: Elaenia chilensis, migrantes austrais, status de permanência.  
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Na Amazônia Central a topografia local influencia na estrutura da vegetaçãoformando dois 
ambientes bem distintos denominados platôs e baixios. Há também áreas de florestas 
secundárias, devido a atividades antrópicas recentes. Para entender como as variações 
topográficas, floresta secundária e a abundância deárvores mortas em pé influenciam na 
ocorrência das espécies de aves noturnas,utilizamos gravadores autônomos paraobter 
dados da ocupação e detecção das espécies em uma grande escala espacial. A 
porcentagem de iluminação da lua foi usada como co-variavél ambiental para calcular a 
detecção das espécies. O estudo foi conduzidona Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE), do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), localizada a 70 Km 
ao Norte de Manaus. Os dados foram ajustados por meio da máxima verossimilhança e as 
principais conclusões do estudo foram:(1) a probabilidade deocupação de três espécies de 
corujas (Lophostrix cristata, Pulsatrix perspicillata, Stix virgata) e uma espécie de bacurau 
(Lurocalis semitorquatus) aumenta com o aumento na elevação do terreno (altitude), e 
diminui a ocupacao da coruja Glaucidium hardyi; (2) em áreas de floresta secundária 
aumentaa ocupação de cinco espéciesMegascops watsonii, L.cristata, S.virgata, Nyctibius 
griseus e Nyctidromus albicollis; (3) não é óbvio que a abundância deárvores mortas em pé 
influencia na ocupação de aves noturnas; (4) a diminuição do luar aumenta adetecção do 
urutauNyctibius leucopterus e do bacurauLurocalis semitorquatus. Porém,o aumento 
nafrequência de períodos mais iluminados (luz da lua)aumenta a probabilidade de detecção 
da coruja Megascops watsonii e do urutau Nyctibius griseus. O método de gravação 
autônomafoi eficiente para amostrar áreas em grande escala espacial e temporal. 
 
Palavras-chave: noturnas, gravadores autônomos, ocupação. 
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O leucismo é caracterizado pela ausência total ou parcial da coloração da plumagem, 
porém a coloração dos olhos é mantida, e por vezes é confundido com albinismo, que é 
a ausência total de melanina no indivíduo. Apresentamos aqui um registro de leucismo 
em Aburria cumanensis (jacutinga-de-barbela-azul), espécie que normalmente apresenta 
coloração predominantemente negra com contraste em branco na cabeça e nas asas. O 
encontro foi fortuito no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, na região do 
Pantanal do Paiaguás, próximo à localidade de Porto Jofre. Há pouca ou nenhuma 
informação referente a casos de leucismo ou albinismo em aves da família Cracidae. No 
dia 25 de junho de 2014, observamos um indivíduo adulto de A.cumanensis com 
coloração branca. O indivíduo integrava um bando composto por outros seis indivíduos 
com coloração típica da espécie, pousados em uma área florestada na margem esquerda 
do Rio Cuiabá (17°20'S, 56°45'O). Com a nossa aproximação, todo o bando voou para 
uma árvore próxima, quando foi possível obter o registro de 13 fotos. Através das fotos 
percebeu-se que o indivíduo possuía toda sua plumagem descolorida (branca), porém a 
barbela, bico e tarso apresentavam coloração rosada. A definição da coloração do olho 
através das fotos foi conclusiva, o que permitiu afirmar tratar-se de um caso de leucismo 
e não de albinismo. Este registro contribui para o conhecimento das variações de 
coloração na família Cracidae. Por ser uma espécie criada em cativeiro, de grande porte, 
com coloração escura e fácil de ser identificada, conclui-se que aberrações na coloração 
desta espécie são raras. 
 
Palavras-chave: Aburria cumanensis, leucismo, Pantanal.  
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Pandion haliaetus é um Accipitriformes de grande porte, em média os machos atingem 55 
cm e as fêmeas 63 cm, possui envergadura de até 1,70 m e pesa cerca de 1,2 kg. Leva 
de 2 a 3 anos para tornar-se adulta. Apresenta reprodução na América do Norte, 
migrando para a América do Sul durante o inverno. A alimentação é constituída 
basicamente de peixes, porém também possui em sua dieta aves e pequenos mamíferos. 
É comumente visualizada próxima de lagos, rios, estuários e no mar próximo da costa 
brasileira. Pelo fato da cidade de Macapá, Estado do Amapá, ser banhada pelo rio 
Amazonas, é um lugar favorável para presença de aves migratórias, como P. haliaetus. 
Neste contexto, este estudo teve como objetivo registrar a ocorrência e o uso de poleiros 
por P. haliaetus no Campus da Universidade Federal do Amapá, Amazônia Oriental. As 
observações foram realizadas diariamente durante o período de agosto de 2013 a 
fevereiro de 2014 com o auxílio binóculo e câmera fotográfica. Para tanto, foram anotados 
o horário de chegada e saída no poleiro, as condições climáticas e o comportamento 
alimentar da espécie. O método utilizado foi o de amostragem de animal focal a partir de 
um ponto fixo. O primeiro registro de ocorrência foi no dia 13 de agosto de 2013 as 07:21 
hs e o último registro no dia 26 de fevereiro de 2014 as 16:23 hs, totalizando 26 
observações. Pandion haliaetus utilizou como poleiro uma torre de aproximadamente 50 
metros de altura para repouso e consumo de presas. Os registros foram observados 
durante os dias ensolarados (16,7% dos registros), nublados e chuvosos, ambos com 
(41,7% dos registros). Os meses e o tempo decorrido (média ± desvio padrão, em horas) 
de utilização dos poleiros para o período de observação foram: agosto = 02:35 ± 0,06; 
setembro = 01:42 ± 0,04; outubro = 02:53 ± 0,01; novembro = 02:10 ± 0,04; dezembro 
= 02:51 ± 0,04; janeiro = 02:33 ± 0,05; fevereiro: 02:19 ± 0,01. Este trabalho ressalta a 
importância de estudos sobre a distribuição, ecologia e comportamento de P. haliaetus 
em áreas utilizadas como descanso e alimentação na Amazônia Oriental, fornecendo 
informações necessárias sobre a espécie, um visitante sazonal oriundo do hemisfério 
norte.   
  
Palavras-chave: Poleiro, biologia comportamental, Pandion haliaetus 
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As aves são importantes nos mais diferentes ambientes, pois são dispersores de 
sementes e polinizadores. Mas a modificação do ambiente tem provocado mudanças na 
riqueza e abundância de espécies. O objetivo desse trabalho é determinar a riqueza da 
avifauna na cidade de Irati – PR. As saídas de campo (n= 16) ocorreram entre novembro 
de 2013 a junho de 2014, perfazendo 58 horas, as mesmas foram realizadas através de 
caminhadas esporádicas em quatro segmentos de um fragmento florestal (25º30’50.8”S 
e 50º36’01.2”W). As observações na zona urbana (25º29’51.7”S e 50º38’35.2”W) foram 
realizadas onde há um comedouro para aves. A identificação das espécies foi realizada 
por contato visual e com ajuda de guias ornitológicos. O número total de espécies 
registradas (n) foi de 99, sendo (n= 86) na zona rural e na zona urbana (n= 56), que 
pertencem a 18 ordens e 39 famílias sendo que as famílias com maior representatividade 
foram Thraupidae (n= 9); Tyrannidae (n= 9); Columbidae (n= 7) e Picidae (n= 7).  Na 
zona rural as espécies com maior número de visualizações foram: Sicalis flaveola (n= 
391); Zenaida auriculata (n= 390); Penelope obscura (n= 167) e Molothrus bonariensis 
(n= 147).  Na zona urbana as espécies com maior número de visualizações foram: 
Molothrus bonariensis (n= 55); Sicalis flaveola (n= 48); Passers domesticus (n= 33) e 
Columbina talpacoti (n= 31). Dentre as espécies endêmicas da Mata Atlântica, foi 
observada na zona rural, Piculus aurulentus a qual possui estado de conservação quase 
ameaçada e Penelope obscura, pertencente à família Cracidae, uma das mais 
ameaçadas das Américas. Os resultados preliminares mostram a importância da 
conservação dos remanescentes florestais do município. No entanto, a continuidade das 
observações é importante, pois poucos trabalhos foram realizados no local e para melhor 
compreensão da distribuição, além de ser importante ferramenta para a conservação do 
grupo. 
 
Palavras-chave: Aves, distribuição, ambientes 
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A redução da cobertura florestal a pequenos fragmentos traz consequências negativas 
para a avifauna, empobrecendo-a consideravelmente, e no estado de Rondônia não é 
diferente. As mediações do Campus da Universidade Federal de Rondônia vêm sofrendo 
crescente redução de sua cobertura vegetal devido à construção de novos prédios, fato 
que tem contribuído para o desenvolvimento de um ecossistema com característica 
urbana, sendo que estas alterações não permitem o retorno da cobertura vegetal original, 
causando mudanças drásticas a composição da comunidade de aves local. O objetivo 
deste estudo foi inventariar a composição da avifauna do Campus José Ribeiro Filho, em 
Porto Velho, Rondônia. A área do Campus compreende um polígono de 100 ha, 
localizado no extremo noroeste do estado. Foram realizados transectos em trilhas 
dispostas aleatoriamente na área de estudo, numa velocidade constante de cerca de 1,5 
km/h, de forma a abranger toda a área do campus, fazendo registro visual e auditivo, 
sempre 6h e 10h. A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2014 e esforço 
amostral de 16 dias, somando um total de 64 horas efetivas de observação. Até então, 
foram registradas 41 espécies de aves, distribuídas em 21 famílias e 14 ordens. Dentre as 
espécies observadas se destaca um casal de Gavião-Real (Harpia harpyja) e um ninho 
abandonado desta mesma espécie. Harpia harpyja apresenta uma ampla distribuição 
geográfica nas florestas tropicais ao sul da América desde o Norte no México até o norte 
da Argentina. É uma espécie bastante exigente a qual se estima que necessite de uma 
área de 100 a 200 km² de floresta preservada para subsistir, sendo categorizada 
globalmente como quase-ameaçada pela IUCN. Um dos principais motivos que vem 
levando esta espécie ao declínio em suas populações são a perda de habitat natural, 
bem como pressão de caça. Tendo em vista que a área do campus oferece recursos para 
uma espécie de grande porte como a H. harpyja, recomenda-se a tomada de medidas 
urgentes visando à conservação deste fragmento bem como de sua biodiversidade como 
um todo.  
 
Palavras-chave: Inventário, Fragmentação, Rondônia. 
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Estudos que relacionam arborização e a comunidade urbana de aves subsidiam 
estratégias que potencializam o papel da arborização como fonte de alimentação para 
fauna. O presente trabalho teve como objetivo descrever e correlacionar a fenologia 
reprodutiva de espécies arbóreas com a variação da estrutura trófica da avifauna da Zona 
02, um bairro no município de Maringá, Paraná. Foi utilizado o método de transecção, 
realizando um levantamento das aves em oito quadras da área, de maio de 2013 a abril 
de 2014, totalizando 67 horas amostrais. As aves foram identificadas com auxílio de 
binóculos Nikon (8x40) e guias de campo. Foram anotadas as espécies arbóreas que 
possuíam flores e/ou frutos. As espécies de aves foram classificadas conforme as guildas 
tróficas: nectarívoros, granívoros, frugívoros, frugívoros/insetívoros, insetívoros/frugívoros, 
insetívoros, onívoros, detritívoros, carnívoros/insetívoros, carnívoros. As guildas foram 
analisadas verificando o percentual de cada uma no total de espécies identificadas no 
mês. A fim de correlacionar as fenologias com as guildas tróficas, utilizou-se o teste de 
Pearson ou Spearman (conforme a normalidade dos dados), entre a variável percentual 
da guilda no mês e a variável soma das espécies arbóreas com flores e frutos no mês. Os 
onívoros e insetívoros se sobressaíram em todos os meses. Os insetívoros representaram 
38% das espécies em agosto e os onívoros foram 38% em maio. Os nectarívoros 
atingiram 13% em junho, julho, outubro e março; já insetívoros/frugívoros representaram 
13% em janeiro e fevereiro; e granívoros atingiram 13% em março. As demais guildas 
apresentaram percentuais baixos na maioria dos meses. Quanto à fenologia, o mês que 
apresentou mais espécies em floração foi dezembro e os meses de maio e junho tiveram 
o menor número de espécies florescendo. O mês que apresentou mais espécies em 
frutificação foi agosto, já os meses de maio e fevereiro apresentaram o menor número de 
espécies frutificando. Em relação à correlação entre as guildas e fenologia da 
arborização, somente a guilda dos insetívoros apresentou correlação positiva e 
significativa (r = 0,73 e p = 0,01). Esta correlação mostra que o aumento desta guilda 
está diretamente correlacionado com a fenologia das espécies arbóreas da Zona 02. 
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Estudos realizados em ambiente urbano analisam a influência da urbanização na 
distribuição e composição das comunidades animais que vivem ali. Dentre estas, a 
avifauna se destaca como uma das comunidades mais estudadas. No presente trabalho 
foi investigada uma área urbana entre duas Unidades de Conservação Municipais em 
Maringá. Foram selecionadas oito quadras, onde foi realizado um levantamento das 
espécies de aves de maio de 2013 a abril de 2014, totalizando 67 horas amostrais. A 
identificação visual teve auxílio de binóculos (Nikon 8 x 40 mm) e guia de campo. Cada 
quadra foi percorrida uma vez por mês durante 40 minutos a 1 hora, iniciando ao 
alvorecer. Foram avaliadas riqueza, composição e frequência de ocorrência (FO - 
percentual de amostragens que a espécie ocorreu considerando o total de amostras) das 
espécies, que foram classificadas como acidentais (FO<25%), acessórias 
(25%<FO<50%) ou constantes (FO>50%). Foram registradas 55 espécies, distribuídas 
em 11 ordens e 26 famílias. A ordem mais representativa foi Passeriformes (n = 36), 
sendo 65,4% do total de espécies amostradas. As famílias mais representativas foram 
Tyrannidae (n = 9) e Thraupidae (n = 9). As aves classificadas como acidentais (n = 37) 
representaram 67,2%, as acessórias (n = 9) representaram 16,3% e as constantes (n = 9) 
representaram 16,3%. Dentre as espécies constantes destacam-se a Zenaida auriculata e 
Pitangus sulphuratus, duas espécies que obtêm sucesso no ambiente urbano e 
ocorreram em 98% das amostragens. O baixo índice de espécies constantes no local 
permitiu que duas hipóteses fossem levantadas: a maioria das espécies residiria em 
áreas verdes próximas e utilizariam a área para deslocamento ou forrageamento; ou 
então as espécies nidificariam na própria Zona 02, mas buscariam recursos em outras 
áreas. Das duas formas, a Zona 02 é uma área de importância para a avifauna de 
Maringá. As quadras ainda foram analisadas quanto às similaridades entre si, aplicando a 
matriz da distância de Jaccard. Foram formados agrupamentos que apontaram alta 
similaridade da riqueza da avifauna entre as quadras, mostrando que a comunidade de 
aves é homogênea na área da Zona 02. 
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A falcoaria constitui uma prática antiga baseada no treinamento e condicionamento físico 
e mental de aves de rapina. Atualmente, as técnicas de falcoaria aplicadas ao controle de 
populações silvestres são utilizadas para controle biológico. O uso da falcoaria em 
aeroportos é fundamentado na reação espontânea dessas espécies perante seus 
predadores naturais. Dessa forma, essas aves abandonam o território habitual na 
presença das aves de rapina em atitude de caça. O objetivo desse estudo é a 
apresentação do trabalho de controle de fauna em um sítio aeroportuário (SBPA) por 
meio da utilização de técnicas de falcoaria. A implantação dessas técnicas para controle 
de fauna no Aeroporto Internacional Salgado Filho (29º 59’ 40” S; 051º 10’ 59” W) foi 
realizada no ano de 2009. O trabalho prosseguiu em andamento nos anos seguintes. 
Durante um período inicial de 15 meses, cinco falcões-de-coleira (Falco femoralis), um 
falcão-peregrino (F. peregrinus) e cinco gaviões-asa-de-telha (Parabuteo unicinctus) 
foram treinados para afugentar a fauna associada ao local. Um falcão-robô foi utilizado, 
eventualmente, para auxiliar em dias de condições climáticas desfavoráveis. O 
treinamento das aves, oriundas de criadouros comerciais legalizados, consistiu em três 
fases principais: 1) treinamento inicial, onde as aves foram treinadas para atender ao 
chamado e voar até o punho do treinador; 2) treinamento intermediário, onde as aves 
foram treinadas para perseguir determinadas espécies e 3) treinamento avançado, em 
que as aves já estavam condicionadas fisicamente e atendiam bem aos comandos. As 
inclinações das linhas de tendência foram comparadas pelo uso do Teste-t de Student. A 
homogeneidade de variância de cada linha de tendência foi testada por meio do Teste de 
Fisher. Foram registradas 86 colisões para o ano de 2011, 105 para o ano de 2012, 88 
para o ano de 2013 e apenas 17 para o ano vigente (2014). O resultado da técnica da 
falcoaria para o controle da avifauna no Aeroporto Internacional Salgado Filho foi 
satisfatório, pois reduziu a população e os registros de fauna recolhida de todas as 
espécies-problema. O uso de espécies ornitófagas, como o falcão-peregrino, é 
imprescindível para o afugentamento de aves que utilizam o aeródromo SBPA como rota 
migratória. 
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A criação em cativeiro de aves de rapina constitui-se necessária à reintrodução de 
indivíduos em seu hábitat natural e à prática da falcoaria. Os métodos utilizados para a 
reprodução de aves de rapina em cativeiro podem ser naturais ou artificiais. O falcão-
peregrino (Falco peregrinus), ave de rapina de médio porte cosmopolita e migratória, 
reproduz-se no hemisfério norte em penhascos e falésias sem construir ninhos. Os ovos, 
em número de três ou quatro, são incubados pelo casal por um mês. A ocorrência em 
regiões específicas de nidificação é uma das características que distingue as subespécies 
de F. peregrinus. Nas Américas, este falcão é agrupado em quatro subespécies: F. p. 
tundrius, F. p. anatum, F. p. pealei e F. p. cassini. O objetivo deste trabalho é descrever o 
primeiro evento de reprodução de falcão-peregrino, em cativeiro, no Brasil. A primeira 
postura bem sucedida de ovos foi realizada na estação reprodutiva de 2013. A 
idoneidade mental do casal reprodutor foi levada em consideração para a escolha, 
constituindo um conjunto de características observadas por especialistas durante o 
treinamento do casal escolhido. O método utilizado para a reprodução dos falcões-
peregrinos foi o natural, onde o casal aproveita-se de uma plataforma com substrato de 
areia e pedras protegida das intempéries. O recinto de reprodução da Hayabusa 
Consultoria Ambiental LTDA., construído seguindo padrões internacionais para esta 
espécie, possui 16 m2. As aves foram mantidas sempre dentro das instalações durante 
todo o ano e expostas à menor perturbação humana possível, visual ou sonora. A 
alimentação foi fornecida através de uma abertura, a qual permitia colocar a comida 
sobre uma prateleira. A fêmea colocou três ovos durante todo o período reprodutivo, de 
outubro a março, tendo um dos embriões se desenvolvido. Esse indivíduo, um macho 
jovem, tem sido acompanhado e treinado com o auxílio de técnicas de falcoaria. A 
reprodução artificial pode ser produtiva em termos do número de indivíduos reproduzidos 
e do número de crias que sobrevivem, embora possa criar problemas de imprinting com 
o ser humano. A reprodução natural em cativeiro é um método menos produtivo, mas as 
crias crescem com os seus progenitores e adquirem comportamentos semelhantes 
àqueles ocorrentes no meio natural. 
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As aves, por representarem diversos papéis biológicos, são reconhecidas entre os 
melhores bioindicadores de qualidade ambiental ao se distribuírem por todos os 
ecossistemas terrestres. Muitas espécies de aves utilizam as árvores do ambiente urbano 
para abrigo, descanso, nidificação e alimentação. Diante desse contexto, a partir do 
levantamento quantitativo da avifauna da área urbana do município, os objetivos deste 
estudo foram identificar a riqueza, frequência de ocorrência e abundância das espécies 
de aves em diferentes ambientes urbanos, verificando a existência de espécies 
generalistas e/ou especialistas, bem como aspectos relacionados ao comportamento e 
forrageio na comunidade estudada. O esforço amostral foi de 21 dias, entre os meses de 
março a junho de 2014. Para o levantamento da avifauna foram amostrados quatro 
pontos sendo eles a área central da cidade, bairro industrial, entorno do Parque Municipal 
Longines Malinowski e a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 
Foi utilizado o método quantitativo de listas de MacKinnon sendo realizadas listas de 10 
espécies não repetidas. Foram produzidas 60 listas, onde a riqueza observada foi de 44 
espécies, distribuídas em 12 ordens e 26 famílias. Quanto a frequência de ocorrência 
(FO) somente 27,2% das espécies foram registradas em apenas um dos pontos e 35% 
das espécies foram registradas em todos os pontos. Destacamos as espécies Zenaida 
auriculata e Furnarius rufus com maior número de registros, as quais são aves 
generalistas com flexibilidade no seu comportamento em uma região com possibilidade 
de alimentos variados, dessa forma tendo uma tolerância ambiental ampla. As aves 
registradas foram agrupadas em sete categorias tróficas, sendo onívora (31,8%) e 
insetívora (25%) as mais representativas quanto a riqueza de espécies.  A riqueza de 
espécies relativamente alta na área urbana de Erechim pode ser influenciada pelo 
entorno, pois está localizada em uma região heterogênea com diferentes paisagens 
urbanas que proporcionam uma quantidade maior de abrigo e local de alimentação para 
diferentes espécies, podendo também ser justificada pela área periurbana onde 
encontram essas mesmas situações favoráveis. 
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Apesar de mais de dois séculos de pesquisa, a extraordinária alta biodiversidade 
encontrada nos Trópicos continua a estimular debates científicos. O gradiente latitudinal 
de diversidade (LDG – Latitudinal Diversity Gradient) é um dos padrões mais antigos 
reconhecidos na Ecologia, e apesar de ter sido bem investigado, estamos longe de 
chegar a um consenso quanto aos seus mecanismos. Estudos que de fato comparem 
inventários baseados em locais georreferenciados são raros, já que a norma em estudos 
globais é inferir a presença de espécies baseada em mapas de distribuição. De modo 
geral, esse mapas hiperinflam o total de espécies em paisagens tropicais heterogêneas 
onde as espécies podem ter distribuição irregular. Assim, nosso objetivo nesse estudo foi 
avaliar os efeitos de variáveis climáticas (temperatura e precipitação) na riqueza de 
espécies de comunidades de aves em florestas tropicais contínuas através de uma 
análise secundária baseada em locais georreferenciados. Realizamos buscas em bases 
de dados científicas incorporando estudos realizados em florestas contínuas (> 10.000 
ha) nos Trópicos, e que disponibilizassem dados (abundância e/ou ocorrência) da 
comunidade de aves. Analisamos o efeito de sete variáveis climáticas obtidas do 
Worldclim na riqueza e composição da comunidade de aves tropicais com modelos 
aditivos generalizados (GAM – Generalized Additive Models) em 34 estudos no período 
de 1971 a 2013. As variáveis de temperatura e precipitação do trimestre mais úmido 
influenciaram positivamente a riqueza de espécies e a variável precipitação do trimestre 
mais frio influenciou negativamente. Somadas a essas variáveis, a precipitação anual e 
precipitação do trimestre mais frio foram incluídas no modelo mais parcimonioso que 
reflete a variação na composição da comunidade. Esse trabalho ressalta a importância 
das sínteses na organização do conhecimento científico e contribui para a melhor 
compreensão dos padrões e fatores que influenciam a distribuição de espécies. 
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As aves marinhas são os predadores de topo mais afetados pela intensificação das 
atividades pesqueiras no Oceano Atlântico nas últimas décadas. Dessa forma, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a incidência de material oriundo da pesca em 
conteúdos estomacais de carcaças de aves marinhas encontradas no litoral do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Entre os anos de 2007 a 2012 foram percorridos mensalmente um 
trecho de 120 km de praia no litoral médio do Rio Grande do Sul, de Balneário Pinhal 
(30°14’55”S 50°13’47”W) a Mostardas (31° 10’52”S 50°50’03”W). Todas as carcaças em 
bom estado tiveram seus estômagos retirados para triagem e determinação dos itens, em 
laboratório. Foram coletados n=589 estômagos, pertencentes a 12 espécies. Dentre 
estes, n=280 (47,5%) apresentaram algum tipo de material sintético. Fios de nylon 
estiveram presentes em n=200 (34%). As espécies que apresentaram material oriundo da 
pesca foram Puffinus puffinus (n=32), Puffinus gravis (n=31), Spheniscus magellanicus 
(n=24), Calonectris diomedea (n=15), Procellaria aequinoctialis (n=14) e Fulmarus 
glacialoides (n=1). C. diomedea e Thalassarche melanophrys apresentaram anzóis nos 
estômagos triados. Altos índices de morte por captura incidental vêm sendo registrados 
em áreas com intensa atividade pesqueira. As aves marinhas tornam-se vulneráveis uma 
vez que essas atividades se sobrepõem as áreas de forrageio da maior parte destas 
espécies. Enquanto algumas espécies podem se beneficiar com os rejeitos da pesca 
depositados no mar, outras sofrem com a captura incidental em redes e espinhéis. Os 
anzóis geralmente são ingeridos durante a prática de pesca de espinhel em alto mar. 
Além disso, as aves marinhas apresentam uma grande tendência de acúmulo de material 
sintético na moela e estômago, concentrando grandes quantidades de fios de nylons 
dentro dos mesmos. O acúmulo deste material pode levar à morte por inanição, 
obstrução e ulceração estomacal, além de contaminação química, pela absorção de 
poluentes orgânicos presentes nestes materiais. A fim de reduzir o impacto da pesca 
sobre as aves marinhas, é necessário traçar planos de ação e controlar o descarte 
indevido de artefatos de pesca no mar, para evitar a mortalidade das muitas espécies de 
aves marinhas. 
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A malária aviária é causada por parasitos da classe Haemosporida dos gêneros 
Plasmodium e Haemoproteus e sua ocorrência se dá em todas as aves, excluindo apenas 
as aves presentes nos extremo norte e sul do planeta. A manifestação clínica da doença é 
variável, podendo apresentar desde casos assintomáticos até óbitos. Além disso, a 
malária possui um efeito negativo no valor adaptativo do hospedeiro, como queda no 
sucesso reprodutivo, através da descamação de penas e mudanças em sua coloração 
influenciando assim no seu valor adaptativo e também em sua resposta imune. Dessa 
forma, o conhecimento da ocorrência dessa doença em aves silvestres é de extrema 
importância para o manejo e conservação das espécies aviárias em seu ambiente natural. 
A Caatinga é um bioma com uma rica diversidade de sua fauna e flora, e possui uma 
riqueza de espécies de aves, porém ainda não apresenta nenhum trabalho nessa área. O 
presente trabalho tem como objetivo identificar as aves infectadas com a malária aviária 
na Estação Ecológica do Seridó (ESEC Seridó) em uma área de Caatinga no Rio Grande 
do Norte. As aves foram capturadas em redes de neblina em junho de 2013 e os 
indivíduos foram marcados com anilha CEMAVE. Amostras de sangue foram obtidas por 
punção venosa de cada espécime e utilizadas na extração de DNA. O DNA foi extraído de 
acordo com o protocolo de extração fenol:clorofórmio e, em seguida, o teste diagnóstico 
de malária foi realizado com uso de iniciadores específicos para amplificação de um 
segmento de 286 nucleotídeos do fragmento de RNA ribossomal (rRNA) dos parasitos. O 
material amplificado foi visualizado em gel de agarose 2% corado com brometo de etídio 
(1mg/mL). Um total de 240 aves foi amostrado e destas, 52 estavam infectadas por 
hemosporídeos. As aves coletadas representavam um total de 45 espécies, das quais 18 
estavam infectadas. As espécies com a maior prevalência foram Columbina minuta com 9 
indivíduos infectados, Lanio pileatus com 5 indivíduos infectados e Hydropsalis parvula 
apresentando 3 indivíduos infectados. Este trabalho foi o primeiro levantamento de 
infecção por malária em aves da Caatinga, sendo bastante importante para analisar a sua 
prevalência em um bioma com grande riqueza de espécies de aves. 
 
Palavras-chave: malária aviária, Caatinga, hemosporídeos. 
Órgão Financiador: PROPESQ, CNPq.  
 
 
 
 



144 145

 INTERAÇÕES AGONÍSTICAS ENTRE BEIJA-FLORES (AVES, TROCHILIDAE) 
VISITANTES DESPATHODEA CAMPANULATA (BIGNONIACEAE, LAMIALES) EM 

VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA 
 

Luana Correia Silva¹ e Camilo Viana Oliveira² 
¹PG em Gestão e Licenciamento Ambiental, UNIGRADE 
²PG em Genética, Biodiversidade e Conservação, UESB 
E-mail: luanavca@hotmail.com 
 
Os beija-flores (Trochilidae) são exclusivos do continente americano. Alimentam-se 
principalmente de néctar e possuem grande importância ecológica atuando como 
agentes polinizadores e em casos menos especializados como pilhadores de 
néctarincluindo de plantas exóticas, como o de Spathodea campanulata (Bignoniaceae), 
conhecida popularmente como espatódea. O objetivo principal deste estudo foi identificar 
as interações agonísticas entre as espécies de beija-flores que visitam S.campanulata. As 
observações de campo foram realizadas no campus da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB) em Vitória da Conquista, BA. Dois indivíduos de S. 
campanulata foram monitorados quinzenalmente no período de dezembro de 2013 a 
março de 2014, totalizando 230 h de observação. As observações foram conduzidas 
entre 6:00 e 18:00h.O método de observação utilizado foi indivíduo focal a olho nu ou 
com auxílio de binóculos. Foram identificadas três espécies de beija-flores associadas a 
S.campanulata: Eupetomena macroura, Anthracothorax nigricollis e Chlorostilbon lucidus. 
Estes beija-flores foram frequentemente observados no mesmo horário, o que contribuiu 
para comportamentos territorialistas e manifestações agressivas de dominância. 
Observaram-se quatro tipos de interações agonísticas:(1) ataque ativo seguido de 
comportamentos agressivos e de perseguição (comportamento observado em E. 
macroura eC.lucidus), (2) sentinela, que consiste na observação do território pelo uso de 
um poleiro específico (observado somente em E. macroura); (3) sentinela associado à 
vocalização (observado somente em E. macroura); (4) ronda associada à vocalização que 
é caracterizada pela observação do território por meio de inúmeros pontos do recurso 
floral, e pelo intenso voo ao redor do recurso (observado em E. macroura e C.lucidus). E. 
macroura foi a espécie mais abundante e demonstrou ser a mais agressiva e dominante 
afastando tanto outros beija-flores quanto outras aves que se aproximavam do local. C. 
lucidus apresentou comportamentos agressivos e territorialistas, mas não de dominância. 
As três espécies atuaram como visitantes ilegítimos, uma vez que na maioria das 
observações atuaram como pilhadores de néctar, furando externamente a base do tubo 
floral. 
 
Palavras-chave: Beija-flores, comportamento, interação ave-planta. 
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A PROBABILIDADE DE OCUPAÇÃO DE MATAS DE GALERIA POR AVES 
ENDÊMICAS DO CERRADO 

 

Luane R. dos Santos1e Miguel A. Marini2 

1Pós-graduação em Ecologia, Universidade de Brasília, 70.910-900, Brasília, DF, 
Brazil 
2Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, 70.910-900, Brasília, DF, 
Brazil 
email: santos.luane@gmail.com 
 
Nosso objetivo foi estimar a probabilidade de ocupação e detectabilidade de aves 
florestais endêmicas do cerrado. Avaliamos hipóteses relacionadas a cobertura vegetal 
(NDVI – Normalized Difference Vegetation Index, e desvio-padrão do NDVI) e a 
composição do habitat. Coletamos os dados em áreas de mata de galeria na região do 
Cerrado. Em cada área realizamos 3-5 censos pontuais de 10 min e cada ponto foi 
visitado 1-3 dias consecutivos, entre setembro e dezembro de 2011-2013. A distancia 
entre os pontos era de no mínimo 200-m e registros visuais e sonoros dentro de um raio 
de 50-m foram considerados. Amostramos 310 pontos em 59 áreas de mata. Registramos 
346 espécies de aves incluindo oito endêmicas. Em relação as espécies foco do estudo, 
detectamos Antilophia galeata em 187 pontos, Herpsilochmus longirostris em 97, 
Syndactyla dimidiata em 64, Hylocryptus rectirostris em 34 e Basileuterus leucophrys em 
58 pontos. As estimativas médias (ponderadas pelo peso dos modelos) encontradas para 
as espécies variaram entre 0,33 e 0,75 para probabilidade de ocupação e 0,29 e 0,71 
para a detectabilidade. O NDVI foi importante para prever a detectabilidade de A. galeata 
(βPNDVI = -8,12; IC -14,48 a -1,76, melhor modelo), H. longirostris (βPNDVI = -9,13; CI = 
-15,91 a -2,34), S. dimidiata (βPNDVI = -15,06; CI = -24,04 a -6,08) e H .rectirostris 
(βPNDVI = 14,43; CI = 6,25 a 22,60). Foi também importante para prever a probabilidade 
de ocupação de S. dimidiata (βΨNDVI = 12,67; CI = 0,34 a 24,04) e H. rectirostris 
(βΨNDVI = 17,64; CI = 5,05 a 30,23). O desvio-padrão do NDVI foi importante para 
prever a probabilidade de ocupação de S. dimidiata (βΨSD = -22,62; CI = -49,13 a 3,89) 
e H. rectirostris (βΨSD = -22,62; CI = -49,13 a 3,89), porém o intervalo de confiança dos 
coeficientes incluiu o zero. A proporção de floresta (buffer de 100-m) foi importante na 
previsão da probabilidade de ocupação de A. galeata (βΨfloresta100 = 0,02; CI = 0,003 
a 0,04) e S. dimidiata (βΨfloresta100 = 0,03; CI = 0,002 a 0,07). A proporção de 
vegetação nativa(buffer de 200-m) foi importante para prever a probabilidade de 
ocupação de S. dimidiata(βΨnativa200 = 0,03; CI = 0,002 a 0,07), H. rectirostris 
(βΨnativa200 = -0,11; CI = -0,23 a 0,02) e B. leucophrys (βΨnativa200 = -0,01; CI = -
0,03 a 0,005), mas para as duas ultimas o intervalo de confiança dos coeficientes incluiu 
o zero. 
 
Palavras chave: Detectabilidade, probabilidade de ocupação, Cerrado. 
Órgão financiador: CAPES, CNPq, DPP-UnB 
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Atualmente os projetos de restauração ecológica têm dado grande importância aos 
processos ecológicos que envolvem a flora e a fauna. Dessa forma, estudos que visam 
conhecer a avifauna e sua composição em reflorestamentos em estágios iniciais podem 
auxiliar em futuras ações de restauração. Este estudo teve como objetivo conhecer a 
avifauna de seis reflorestamentos adensados com cerca de três anos, localizados na 
região norte de Sorocaba, SP. Procurou-se verificar a abundância, localização no estrato 
vegetal, e possível variação sazonal na riqueza e abundância de aves entre as estações 
seca e chuvosa. Para a obtenção dos dados foram utilizados os métodos de Pontos Fixos 
e Transectos, com duração de 10 e 20 minutos, respectivamente. As campanhas foram 
realizadas quinzenalmente de outubro de 2013 a julho de 2014, durante o período da 
manhã (6h-10h). Foram realizadas 21 campanhas, totalizando 1.890 minutos de 
amostragem. Ao todo, foram observadas 20 espécies de aves de oito ordens e 17 famílias 
utilizando os reflorestamentos como áreas para pouso, alimentação e reprodução. Em 
geral, as espécies eram características de campo aberto e borda, com baixa sensibilidade 
à fragmentação florestal e com boa habilidade de dispersão. Nenhuma destas espécies 
consta na lista de ameaçadas para o estado de São Paulo, Brasil ou IUCN. Foram 
registrados ninhos de três espécies, sendo de Zenaida auriculata os mais comumente 
encontrados (n=3). As guildas das insetívoras e granívoras apresentaram mais espécies 
(n= 7), seguidas por onívoras (n=3), nectarívoras (n= 2) e frugívoras (n= 1). Foi 
observado que poucas espécies apresentaram os maiores valores de abundância, sendo 
que Zonotrichia capensis, Volatinia jacarina, Tangara sayaca, Crotophaga ani, Columbina 
talpacoti e Z. auriculata, apresentaram nesta ordem os maiores valores. Os maiores 
valores de riqueza e abundância se concentraram durante a estação chuvosa. O estrato 
vegetal com maior número de espécies e guildas foi entre 1 a 2m (n= 17 e 5. 
respectivamente) e o estrato com menor número de espécies e guildas foi o intervalo 
entre 0-1m (n= 7 e 2, respectivamente).Concluímos com este estudo que áreas de 
restauração ecológica em estágios iniciais possuem em geral, espécies com 
características de campo aberto e borda, baixa sensibilidade à fragmentação florestal e 
hábitos alimentares generalistas. 
 
Palavras-chave: reflorestamento, avifauna, restauração ecológica 
Órgão Financiador: bolsa PIBIC-CNPq 
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A Precabura é a maior lagoa urbana de Fortaleza - CE, situada entre os limites da capital 
cearense e Eusébio (3º48’14.73”S - 38º26’20,18”O). Ela é oriunda da barragem do Rio 
Coaçu, afluente do Rio Cocó. Durante o período de 13 meses (nov/2012 a nov/2013), 
foram realizadas campanhas mensais com objetivo de inventariar e monitorar a avifauna 
associada à Lagoa da Precabura, com destaque para as aves migratórias da ordem 
Charadriiformes, as quais a utilizam como área de alimentação, tendo em vista sua 
proximidade com o litoral. A metodologia utilizada para o levantamento foi a de pontos 
fixos, estando a lagoa dividida em 21 pontos. As campanhas ocorreram de 6 às 9 horas 
da manhã e todos os pontos foram visitados por um período de 15 minutos cada. Todas 
as aves visualizadas ou escutadas em um raio de 50 metros foram contabilizadas. Foram 
utilizados binóculos (10x42) e câmeras superzoom (30x), guias de campo e pranchas 
para auxílio na identificação das espécies. No total foram efetuados 15.460 registros 
individuais relativos a 106 espécies, distribuídas em 41 famílias e 18 ordens (de acordo 
com CBRO, 2014). As espécies mais abundantes foram: Ardea alba (ab=20,44%), Egretta 
thula (ab=12,96%) e Himantophus mexicanus (ab=10,38%). Apenas 11 espécies 
apresentaram frequência 100% ao final de todas as campanhas. Foram registradas 19 
espécies (17,92% do total) de aves migratórias neárticas, pertencentes a 6 famílias 
distintas da ordem Charadriiformes, das quais as mais frequentes foram Actitis macularius 
e Calidris minutilla (ambos com fr=76,92%), Himantophus mexicanus (fr=69,23%) e 
Calidris pusila (fr=53,85%). Também foram registradas 14 espécies nidificando 
(observados ninhos, filhotes ou jovens) na Lagoa ou em um raio de até 15 metros de sua 
margem. Portanto a Lagoa da Precabura apresenta uma representativa riqueza de 
espécies, constituindo uma importante área de reprodução e alimentação, em especial 
para as aves migratórias que a visitam em sua jornada, dentro do âmbito urbano da 
cidade de Fortaleza. Sugere-se que estudos mais aprofundados das populações de 
Charadriiformes sejam desenvolvidos, visando um melhor conhecimento ecológico das 
mesmas na Lagoa da Precabura. 
 
Palavras chave: Precabura, espécies migratórias, ornitofauna. 
Órgãos Financiadores: Bolsa de Iniciação Científica da FUNCAP; Bolsa de IC/UECE. 
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A Baixada de Jacarepaguá é uma região geomorfológica situada entre o Parque Estadual 
da Pedra Branca, o Parque Nacional da Tijuca e o Oceano Atlântico, compreendendo 
parte da bacia hidrológica do complexo lagunar de Jacarepaguá, onde se localizam os 
bairros que mais se desenvolveram na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro na última 
década com acelerada expansão urbana, a saber: Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes e Jacarepaguá. A presente pesquisa compreende em diagnosticar a 
avifauna presente no Clube de Empregados da Petrobrás (CEPE), localizado na Baixada 
de Jacarepaguá, na margem da Lagoa do Marapendi, cidade do Rio de Janeiro. O 
trabalho ocorreu de 4 de abril a 8 de agosto de 2014, totalizando 17 idas a campo, 
distribuídas em 3 em abril, 5 em maio, 4 em junho, 3 em julho e 2 em agosto. O trabalho 
teve como metodologia a Lista de Mackinnon, que totalizou em 443 listas. Obteve-se 
como resultado 77 espécies, sendo as três espécies com o maior Índice de Freqüência 
em Lista (IFL) Pitangus sulphuratus (68,07%), Coragyps atratus (66,90%) e Phalacrocorax 
brasilianus (56,18%) e as espécies Syrigma sibilatrix, Egretta caerulea, Jacana jacana, 
Falco femoralis, Guira guira, Veniliornis masculifrons, Progne tapera, Tangara 
cyanocephala, Dacnis cayana e Sporophila caerulenscens  empatadas com o menor IFL, 
cada uma com 0,23%. A Guilda Trófica mais representante foi a dos Insetívoros (34,94%), 
e a menor a dos Necrófagos (2,41%). Além disso, foram registradas três espécies 
endêmicas de Mata Atlântica, Thamnophilus ambiguus, Veniliornis maculifrons e 
Ramphocelus bresilius, sendo o último a ave símbolo deste bioma. 

Palavras chave: avifauna, lagoa, Marapendi. 
Órgão Financiador: Instituto Terrazul e Petrobrás Ambiental. 
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Porto Alegre é um povoado localizado no município de Maracás (13°40’52”S, 40°41’10”O) 
às margens do rio de Contas, BA, apresentando características do bioma Caatinga. A 
cidade de Maracás é uma área de ecótono entre a Mata Atlântica e a Caatinga, sendo 
considerada de extrema importância para a conservação da avifauna da Caatinga 
segundo o Ministério do Meio Ambiente, porém seu entorno carece de estudos. Aliado à 
falta de informações acerca da fauna da região, está o crescente desmatamento, causado 
principalmente pela atividade pecuária extensiva, levando à fragmentação da vegetação 
nativa. O presente estudo teve como objetivo obter dados sobre a composição da 
avifauna local. As observações foram realizadas durante sete campanhas (julho/2010, 
julho/2012, agosto/2012, maio/2013, setembro/2013, novembro/2013 e março/2014). 
Foram exploradas todas as fitofisionomias com a finalidade de amostrar o maior número 
de ambientes. Os métodos utilizados para o levantamento foram: ponto de escuta e 
observação com auxilio de binóculos e playbacks e captura com rede de neblina. Foram 
registradas 199 espécies para a área de estudo, distribuídas em 23 ordens e 49 famílias. 
A ordem Passeriformes foi a mais representativa com 104 espécies (52%), e as famílias 
Tyrannidae e Thraupidae com maior número de registros, 30 e 20 espécies, 
respectivamente. Entre as espécies endêmicas da Caatinga destacam-se: Hylopezus 
ochroleucus, Synallaxis hellmayri, Megaxenops parnaguae, Thamnophilus capistratus, 
além de uma espécie ameaçada de extinção pela IUCN (Penelope jacucaca). A área de 
estudo apresenta riqueza de espécies equivalente a um terço do que já foi listado para a 
Caatinga, com a presença de espécies ameaçadas e metade das espécies consideradas 
endêmicas para o bioma. Esses fatores corroboram a indicação da área como sendo de 
extrema importância para a conservação da avifauna da Caatinga. 
 
Palavras-chave: levantamento, avifauna, Caatinga. 
Órgão financiador: eco.Logic / VMSA  
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Espécies com aspectos morfológicos muito semelhantes raramente coexistem em uma 
mesma região. Entretanto, a comunidade de beija-flores muitas vezes compreende 
espécies com um gradiente sutil de diferença morfológica e altas taxas de sobreposição 
de nicho trófico, que podem ser facilitadas pela segregação temporal. Com base nisso, 
constatamos a sazonalidade e o padrão de atividade de uma comunidade de beija-flores 
em uma área com alto índice de diversidade. Para isso, realizamos observações 
quinzenais no período de novembro/2011 a outubro de 2012, em bebedouros artificiais 
em um fragmento florestal de 7.7ha do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (MBML) no 
município de Santa Teresa. As observações foram conduzidas durante o período de 
05h00min a 19h00min, totalizando 336 horas de observações. Onde obtivemos 
observações regulares de 13 das 15 espécies de beija-flores registradas no estudo, das 
quais apenas três foram categorizadas como migratórias, ou seja, permaneceram ao 
menos três meses consecutivos sem registros na área de estudo, enquanto as demais 
foram categorizadas como residentes. Foram registradas, em média, 594,54 (SD= 
169,47; Mín = 302; Máx= 911) visitas por dia, onde a espécie Florisuga fusca foi a mais 
frequente durante quase todos os dias amostrados, representando, em média, 58,13% 
(SD=16,06) dos registros diários. A sazonalidade ao longo do ano, para a maioria das 
espécies, foi uma ocorrência de visitas baixa desde o meio da estação chuvosa até a 
metade da estação seca. Com exceção das espécies Phaethornis pretrei, Eupetomena 
macroura, Colibri serrirostris e Calliphlox amethystina, a frequência média de visitas diárias 
ao longo do período amostrado apresentou um aumento gradual conforme foram 
transcorrendo as horas da manha, até alcançar o pico de visitas ao início da tarde, entre 
14h00min e 15h00min, seguida de uma posterior redução.  É possível que esse resultado 
seja decorrente de uma preferência pelo uso das flores e com a reabsorção e evaporação 
do néctar ao longo do dia, os beija-flores recorram aos bebedouros para suprir suas 
necessidades diárias de alimento, aumentando assim a frequência de visitas à medida 
que o néctar natural das flores escasseia. 

Palavras-chave: Recursos artificiais; Padrão diário; efeito antrópico 
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O curió (Sporophila angolensis) é uma ave constantemente procurada como pássaro de 
gaiola, sendo esta a principal ameaça e causa de seu desaparecimento das regiões mais 
habitadas do país. A paramixovirose, presente na maioria dos criadouros e Parques 
Ecológicos, é a doença que mais acomete os pássaros com alta taxa de mortalidade, 
ocasionando relevantes perdas, tanto econômicas, quanto à natureza. Os paramixovírus 
aviários pertencem à família Paramixoviridae e ao gênero Avulavírus, que inclui 10 
sorotipos (APMV-1-10). Os sorotipos 2 e 3 são os que mais infectam os passeriformes, 
mostrando variados sintomas e sinais clínicos. O tipo 2 causa distúrbios respiratórios, 
enquanto a doença causada pelo sorotipo 3 é caracterizada por conjuntivite, diarreia 
amarelada, dispneia, disfagia, pancreatite e por sintomas do SNC. Aves de vida livre 
podem atuar como reservatórios virais e disseminar a doença quando submetidas a 
diversos fatores de estresse. Durante o período de 2009, durante comercialização ilegal 
de pássaros brasileiros, 218 curiós foram apreendidos e encaminhados ao CRAS (Centro 
de Recuperação de Animais Silvestres) do Parque Ecológico do Tietê. Desses, 112 
chegaram mortos e o restante morreu durante o ano. Cerca de 35 aves foram enviadas 
ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do Instituto Biológico, para pesquisa de agentes 
virais. Durante a necropsia foi observado que os intestinos estavam dilatados, contendo 
fezes amareladas e aquosas. Fragmentos de intestino delgado foram processados pelas 
técnicas de contrastação negativa (preparo rápido), de imunomarcação do antígeno com 
partículas de ouro coloidal e de inclusão em resina. Ao microscópio eletrônico de 
transmissão, pela técnica de contrastação negativa, foram visualizadas partículas de 
paramixovírus, pleomórficas, arredondadas ou alongadas, envelopadas, contendo 
nucleocápside helicoidal com aspecto de “espinha de peixe”, medindo entre 100 e 500 
nm de diâmetro, nas amostras de todas as aves. A reação antígeno-anticorpo foi realçada 
pelas partículas de ouro coloidal. As secções ultrafinas do intestino delgado revelaram a 
presença de inclusões intracitoplasmáticas formadas por nucleocápsides helicoidais, 
partículas completas medindo de 100 a 250 nm e incompletas, brotando da membrana 
plasmática. 
 
Palavras chave: Sporophila angolensis, Paramixovírus, Microscopia Eletrônica de 
Transmissão.  
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Vanellus chilensis (Molina, 1972) é uma ave aquática e cosmopolita, com comportamento 
variável dependendo da época do ano. O período reprodutivo ocorre do inverno ao início 
do verão e neste período os comportamentos de defesa se evidenciam. Contudo, há 
poucos trabalhos relatando os comportamentos da espécie em período não reprodutivo. 
Este trabalho objetivou observar padrões comportamentais e frequência de 
comportamentos de V. chilensis em período não-reprodutivo. Realizamos a observação 
de uma população de 25 indivíduos, pertencentes a dois grupos, no interior de 
Guatambú-SC, em abril de 2013, totalizando 14 horas de esforço amostral. Utilizamos o 
método de varredura instantânea (em quadrados) e animal-focal, totalizando 30 
varreduras realizadas a cada quinze minutos. A frequência de padrões comportamentais 
foi comparada através do teste qui-quadrado (χ2). Identificamos treze padrões 
comportamentais, subdivididos em quatro categorias comportamentais: locomoção 
(n=7), manutenção do corpo (ajeitar as penas, por exemplo) (n=4), alimentação (n=1) e 
social (interações entre adultos do grupo) (n=1). Houve diferença entre as quatro 
categorias comportamentais, para os dois métodos utilizados (animal-focal: χ2=10; gl=3; 
p=0,019; esquadrinhamento: χ2=14; gl=3; p=0,003). Entre os padrões registrados pelo 
método animal-focal, a categoria social foi menos frequente que locomoção (χ2=6,4; 
gl=1; p=0,011), alimentação (χ2=4,5; gl=1; p=0,034) e manutenção do corpo 
(χ2=10,286; gl=1; p=0,001). Quando avaliamos os dados coletados pela varredura 
instantânea a categoria locomoção teve maior frequência que a social (χ2=7,2; gl=1; 
p=0,007) e alimentação (χ2=8,895; gl=1; p=0,003). Os animais utilizam sua energia em 
diferentes atividades, porém com diferença quanto à frequência. V. chilensis gasta mais 
energia com a manutenção do corpo, locomoção e alimentação e menos energia com 
comportamentos sociais. Percebemos um comportamento gregário entre os indivíduos e 
os mesmos não apresentaram comportamentos agonísticos durante o estudo, o que, 
possivelmente, está relacionado ao período não-reprodutivo da espécie. Destacamos a 
necessidade de um número maior de horas de observação, inclusive em período 
reprodutivo, para contribuir com o conhecimento sobre os comportamentos desta 
espécie.  
 
Palavras-chave: Quero-quero, Comportamento gregário, Varredura instantânea e 
animal-focal. 
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A avifauna brasileira está entre as mais ricas do mundo, contando com aproximadamente 
1900 espécies, sendo que cerca de 160 táxons se encontram ameaçados, principalmente 
pela destruição de habitats. As unidades de conservação são insuficientes e, neste 
sentido, estudos recentes têm focado na importância de áreas agrícolas e fragmentos 
florestais adjacentes para a conservação. O presente estudo foi desenvolvido em duas 
áreas de pomares de caqui no município de Piedade, São Paulo, objetivando identificar e 
caracterizar a avifauna associada à monocultura de caquizeiro (Diospyros kaki, 
Ebenaceae) e a fragmentos de Floresta Ombrófila Densa adjacentes. O estudo foi 
realizado de setembro/2013 a setembro/2014 através da metodologia de pontos fixos e 
caminhadas “ad libitum”. Os pontos de escuta foram amostrados no início da manhã, das 
6:30h às 9:00h preferencialmente, sendo duas vezes por mês em cada ponto. Até o 
presente foram identificadas 99 espécies de aves, pertencentes a 16 ordens e 36 famílias. 
Destas, 76 espécies (76%) foram avistadas nos caquizais deslocando-se e/ou 
alimentando-se, sendo que Procnias nudicollis e Euphonia chalybea  constam na lista de 
espécies ameaçadas globalmente ameaçadas da IUCN. Entre as guildas, destaca-se o 
expressivo número de espécies frugívoras nos pomares (n=26; 26%) e de insetívoras nos 
fragmentos florestais adjacentes (n=24; 24%). Grande parte das espécies (n=39) 
apresenta sensibilidade ambiental média ou alta, sugerindo que estes ambientes podem, 
ainda que sazonalmente, contribuírem como habitats adicionais para parte da avifauna 
regional.  

Palavras chave: Avifauna, áreas agrícolas, pomares de caqui 
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A patativa-tropeira (Sporophila beltoni) é um raro papa-capim, migrante austral de longa 
distância, que se reproduz nos campos de altitude do sul do Brasil. Nenhum aspecto de 
sua história de vida foi estudado previamente. Nós estudamos sua biologia básica nos 
campos da região do Planalto das Araucárias (RS e SC) desde 2007 até 2011 enfocando 
na biologia reprodutiva. Nós monitoramos 133 ninhos. O ciclo reprodutivo da espécie 
contempla 3,8 meses e a reprodução está significativamente correlacionada com o 
fotoperíodo e a fenologia das gramíneas. O pico de ninhos ativos ocorre entre novembro 
e dezembro. O ninho é uma taça aberta construído em arbustos, o tamanho das ninhadas 
tem em média dois ovos (1-3) e apenas a fêmea incuba por pelo menos 12 dias sendo a 
eclosão sincrônica. O período médio de ninhegos é de 10 dias e ambos os pais cuidam 
dos mesmos com certa diferença nas atribuições de cada um deles. Após deixarem o 
ninho os filhotes machos são exclusivamente alimentados pelo pai social e os filhotes 
fêmeas são exclusivamente alimentados pelas mães (o sexo de cada filhote foi 
determinado por meio de analise de PCR). A sobrevivência diária dos ninhos (90 ninhos) 
modelada pelo programa MARK foi de 0,94 e variou temporalmente no ciclo reprodutivo. 
A estimativa de sucesso reprodutivo foi de 20%. O modelo temporal quadrático foi o que 
melhor explicou as diferenças na sobrevivência diária dos ninhos. Outras hipóteses 
testadas incluindo variação inter-anual, idade do ninho, e a espécie de planta suporte, 
não tiveram efeito na sobrevivência de ninhos. Predação foi a principal causa de 
insucesso de ninhos (40,7%), seguido pelo abandono de ninho e pisoteio pelo gado 
(37%). Lagartos e cobras foram predadores de ninhos que puderam ser confirmados. Em 
média 82,4% dos ovos eclodiram; 1/3 dos ovos geraram filhotes que saíram do ninho, 
cuja produção anual foi de 0,57 por ninho. Múltiplas posturas (máximo três) foram 
documentadas (média de 1,75 ninhos/fêmea) numa mesma estação reprodutiva. Essas 
informações sobre biologia reprodutiva e sobrevivência de ninho são subsídios para o 
estabelecimento de estratégias de manejo e conservação da espécie e dos campos de 
do sul do Brasil.   
 
Palavras-chave: Espécie ameaçada, campos, história de vida. 
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O cardeal-amarelo (Gubernatrix cristata) apresenta sua distribuição global restrita aos 
territórios da Argentina, Uruguai e Brasil com uma população global estimada entre 1.000 
e 2.000 indivíduos maduros. A captura ilegal e perda de habitat são apontadas como as 
principais ameaças sobre a população brasileira, a qual foi apenas superficialmente 
estudada até o presente. Desde agosto 2012, estudamos a espécie na área do Parque 
Estadual do Espinilho e entorno (30°11’S 57°32’W), no Rio Grande do Sul. Nossos 
resultados preliminares mostram que a espécie prefere áreas com menores densidades 
de árvores e com relva rala com Tripogon spicatus (Poaceae) nas imediações de locais 
com areais. O tamanho médio dos territórios reprodutivos é de 10,3ha, variando de 6,5 a 
20,5 ha (n=18). A distribuição espacial dos territórios não é homogênea e os territórios se 
mantêm estáveisao longo das temporadas reprodutivas. A filopatria dos machos 
reprodutivos foi de 55% comparando as temporadas reprodutivas de 2012 e 2013 (n=7). 
A densidade de territórios, estimada pelo método de mapeamento de territórios, é de um 
território a cada 204,08 ha ou 0,96 espécime para cada 100 ha (n=4). A população atual 
estimada é de 40 indivíduos (27 anilhados). Razão social de 1,5 macho vs 1 fêmea. A 
longevidade estimada é de no mínimo 8 anos (um macho anilhado desde 2008). O 
sistema reprodutivo é facultativo, podendo ser casais (n=16 eventos de nidificação) ou 
grupos familiares (n=6). Um total de 22 ninhos foram monitorados. A construção dos 
ninhos leva em média 6 dias, a incubação 12,5 dias e o período de ninhegos 15 dias 
totalizando cerca de 34 dias cada evento de nidificação. O tamanho da postura é de 2-4 
ovos (moda=3). A maior atividade de nidificação ocorre em dezembro (9 ninhos ativos) e 
a estação reprodutiva se estende da segunda semana de outubro até a segunda semana 
de janeiro. O sucesso de ninhadas (Mayfield) foi de 23,65%. Predação aparente (13 
ninhos) e parasitismo por Molothrus bonariensis (8 ninhos) foram as principais causas de 
insucesso de ninhadas. As informações que vem sendo levantadas sobre a história de 
vida da população brasileira pretendem nortear melhor os esforços de manejo e 
conservação da espécie. 
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Diadema é o município com a segunda menor área territorial da Região Metropolitana de 
São Paulo-SP (30,8 km²), a segunda maior densidade populacional do Brasil (12.519 
habitantes/km²), com apenas 10 m2 de área verde por habitante. Os remanescentes de 
vegetação estão localizados principalmente próximos à represa Billings em Áreas de 
Proteção e Recuperação de Mananciais. Nessas áreas, porém, há ocupações irregulares 
e falta de saneamento básico, sendo que boa parte do esgoto é despejado in natura na 
represa. Não há estudos documentando as aves de Diadema e, tendo em vista a situação 
de vulnerabilidade ambiental da região, este trabalho foi feito com o objetivo de 
inventariar a avifauna da cidade. Foram realizadas saídas de campo pelo menos uma vez 
por mês de maio/2013 a abril/2014 nos períodos da manhã (06:00-11:00) e tarde (14:00-
18:00) utilizando o método de listas de MacKinnon com 10 espécies por lista. As espécies 
foram identificadas por contato auditivo e/ou visual com auxílio de binóculos. No total, 
foram acumuladas 232 listas, 90 h de amostragem, e identificadas 135 espécies em 45 
famílias e 19 ordens, incluindo um indivíduo de Phibalura flavirostris (na categoria quase-
amaçado no Estado de São Paulo) e um indivíduo de Parabuteo unicinctus (na categoria 
vulnerável no Estado). Houve elevada dominância de um pequeno número de espécies. 
Por exemplo, Pitangus sulphuratus – a espécie mais abundante – estava presente em 
quase 50% do total de listas. A maior parte das espécies foi encontrada nas áreas 
protegidas às margens da represa Billings. Não foram observadas espécies de sub-
bosque, como thamnofilídeos, o que é um reflexo da degradação e fragmentação 
ambiental, processos que também dificultam a colonização por indivíduos provenientes 
de áreas-fonte que poderiam favorecer o estabelecimento de metapopulações. Embora 
Diadema possua complexos problemas sociais e ambientais, a riqueza de espécies de 
aves encontrada é relativamente alta para uma área urbana. Os resultados deste estudo 
são importantes para trabalhos posteriores como programas de educação ambiental, 
comparações com a avifauna de outras áreas com diferentes graus de degradação 
ambiental e identificação dos impactos antropogênicos que afetam as aves de ambientes 
urbanos. 
 
Palavras-chave: ambientes urbanos, avifauna, educação ambiental, listas de 
MacKinnon 
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O grau de participação dos machos no cuidado parental é assunto de interesse nas 
discussões sobre mortalidade diferencial, sucesso reprodutivo, competição espermática, 
seleção sexual e sistemas de acasalamento. O cuidado parental, a dieta e o sucesso 
reprodutivo de Momotus momota foram observados ao longo de três anos em fragmento 
de 80 ha de mata galeria no município de Morrinhos, Goiás. Quatorze casais 
estabeleceram ninhos nos barrancos do córrego Maria Lucinda ao longo dos três 
períodos de reprodução analisados. Os tuneis encontrados nos barrancos mediram, em 
média, 2,37 ± 0,50m de comprimento (min = 1,70m; max = 3,30m, n = 21). Em 
setembro e outubro as fêmeas depositaram de dois a quatro ovos brancos (3,0 ± 0,43 
ovos/ninho, n = 12) e os casais utilizaram um sistema de incubação diário composto por 
quatro revezamentos. Um indivíduo pernoitou junto aos ovos e também colaborou com 
incubação diurna, realizando a maior parte dessa atividade (66%, χ2 = 126, gl = 1, p < 
0.00001). Dos 21 ovos depositados, 13 (62%) resultaram em ninhegos (1,82 ± 1,33 
ninhegos/ninho), dois não eclodiram, três foram abandonados e outros três foram 
predados. Não foi observada morte dos ninhegos, resultando em 62% de sucesso 
reprodutivo da prole até o abandono do ninho. Os ninhegos foram observados em 
outubro e novembro e alimentados pelo casal a uma taxa média de 1,74 ± 0,29 item 
alimentar/ninhego/hora. Não houve picos evidentes da atividade de alimentação dos 
ninhegos ao longo do dia. Entretanto, a taxa de alimentação aumentou com a idade dos 
ninhegos. A dedicação de cada parceiro à alimentação dos ninhegos foi semelhante 
(53% vs 47%, χ2 = 1.01, gl = 1, p = 0,32). O cuidado biparental, com investimento dos 
machos na alimentação dos ninhegos e, principalmente na incubação dos ovos, é 
comportamento comum em aves de região tropical e é forte evidência de sistema de 
acasalamento monogâmico. A dieta onívora dos ninhegos foi semelhante a dos pais, 
sendo composta por diferentes grupos tróficos, basicamente por inseto (66%), fruto 
(19%) e minhoca (11%), além de piolho-de-cobra, aranha, lacraia, lagarto e um filhote de 
mamífero. Dentro da classe dos insetos, aqueles de maior tamanho, tais como 
mariposas, borboletas, cigarras, libélulas e besouros foram os mais capturados. 

Palavras-chave: Incubação, Provisionamento, Ninhegos. 
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A descrição do cuidado parental de aves pouco estudadas, principalmente nas regiões 
tropicais, é importante para o avanço do conhecimento sobre as teorias ecológico-
evolutivas. Comportamentos de construção do ninho, incubação e alimentação da prole 
aumentam as expectativas de vida da prole, pois viabilizam a regulação térmica favorável 
ao desenvolvimento do embrião e a disponibilidade de alimento aos filhotes por um lado, 
mas representam um alto custo energético e risco de predação aos pais por outro lado. 
Tersina viridis (Illiger) constrói os ninhos com ramos secos e musgos em agosto e 
setembro, sendo a maior parte dessa tarefa realizada pelas fêmeas (76%, χ2 = 31,27, p < 
0,00001). As fêmeas depositaram de dois a três ovos brancos por ninhada (2,86 ± 0,36, n 
= 14) que foram incubados apenas pelas fêmeas em setembro e outubro. Durante o 
período diurno, as fêmeas entravam no ninho, em média, 8,2 ± 1,09 vezes e 
permaneciam incubando os ovos por 48min ± 18min. A predação de ovos representou 
15%, resultando uma produção média de 2,35 ± 1,00 ninhegos por ninho. Dois ninhegos 
foram predados, representando 5% de mortalidade nessa fase. Dessa forma, a taxa geral 
de sucesso reprodutivo, de ovo até os ninhegos abandonarem o ninho, foi de 80%. A 
alimentação dos ninhegos ocorreu de setembro a novembro ao longo de todo o período 
diurno, mas preferencialmente no período da manhã. Os machos realizaram mais 
entregas de alimento do que as fêmeas (♂: 0,62 ± 0,35 visitas de 
alimentação/ninhego/hora, ♀: 0,50 ± 0,35, t = 1,98, gl = 132, p < 0,05), envolvendo-se 
proporcionalmente mais (55%) nesta atividade (χ2 = 4,19, p < 0,04). Com exceção da 
alimentação dos ninhegos, os machos estiveram pouco envolvidos na construção dos 
ninhos (24%) e incubação (0%). O baixo envolvimento dos machos no cuidado parental e 
o investimento na seleção sexual com machos atrativos são indícios de um sistema de 
acasalamento poligínico. Juntos, machos e fêmeas realizaram, em média, 1,13 ± 0,53 
visitas de alimentação/ninhego/hora. Os adultos foram observados coletando frutos de 
Nectandra Rol. ex Rottb. (Lauraceae), Maprounea Aubl. (Euphorbiaceae), Alchornea Sw. 
(Euphorbiaceae) e Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al., muito comuns em dietas 
de aves frugívoras tropicais. 
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A avifauna no Estado de Goiás ainda é pouco conhecida, restringindo-se a levantamento 
em unidades de conservação. Assim, a presente pesquisa tem como objetivos realizar 
um levantamento quali-quantitativo da avifauna do Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), Caldas Novas e Rio Quente (GO) e avaliar o potencial do PESCAN para 
a prática de birdwatching. As fitofisionomias amostradas foram veredas, mata de galeria, 
mata seca, cerradão, campo rupestre, cerrado sensu stricto (ralo e denso), cerrado 
rupestre e campo sujo. Foram realizados 20 dias de observação distribuídos de forma 
irregular entre dezembro de 2012 e julho de 2014. Três trechos de estradas do parque 
foram utilizados como percurso para as amostragens (3 km de extensão). As 
amostragens se iniciaram ao nascer do Sol, até cerca das 12hs, e à tarde das 15hs às 
19hs. O método de amostragem utilizado foi de listas de Mackinnon (10 espécies por 
lista). No presente estudo foram registradas 122 espécies de aves, distribuídas em 40 
famílias e 19 ordens. A ordem mais representativa foi Passeriformes, com 52 espécies 
(42,62% do total), seguida por Apodiformes com 13 espécies (10,66%) e Psittaciformes 
com nove espécies (7,38%). As famílias com maiores riquezas foram Tyrannidae 13 
espécies (10,66%), Trochilidae 11 espécies (9,02%) e Thraupidae 10 espécies (8,20%). 
Considerando registros anteriores realizados no PESCAN (Relatório de Curso de Campo 
e Wikiaves) a avifauna no Parque é de 214 espécies. Em relação à abundância relativa, a 
espécie com maior IFL (Índice de Frequência em Listas) foi Patagioenas picazuro (n=33 
listas, IFL=0,44). A maioria das espécies (n=81) foi registrada em menos de cinco listas. 
Foram registradas oito espécies endêmicas do bioma cerrado, uma quase endêmica do 
Cerrado e uma endêmica da Mata Atlântica. Duas espécies presentes na lista da IUCN na 
categoria NT (Quase Ameaçadas) foram registradas (Rhea americana e Neothraupis 
fasciata). Duas espécies endêmicas foram registradas em mais de 15 listas. O PESCAN 
abriga uma avifauna representativa do Cerrado, com presença de espécies de interesse 
para a observação de aves. 
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O constante desmatamento e a destruição de áreas naturais têm resultado no aumento 
do ruído antropogênico em muitas áreas naturais. Este tipo de impacto pode propagar de 
suas fontes à distâncias e direções que muitos outros impactos humanos não podem e 
por isso, merece a atenção de pesquisadores. Grande parte da economia brasileira é 
baseada em mineração e esta atividade é conhecida por gerar ruídos provenientes de 
explosões, tráfego de caminhões em estradas, buzinas, sinais de alerta, entre outros. 
Muitas espécies dependem de sinais acústicos para comunicação intraespecífica e vários 
estudos têm mostrado que o ruído pode afetar a comunicação dos animais, por exemplo, 
através do efeito do mascaramento, restringindo os chamados e impedindo os animais 
de comunicarem efetivamente. O tico-tico, Zonotrichia capensis é um passeriforme 
(Passerellidae) que pode ser encontrado em áreas de Mata Atlântica próximas à atividade 
mineradora. O objetivo deste estudo foi analisar como o ruído produzido pelo tráfego de 
caminhões afeta as vocalizações de tico-ticos durante o coro do amanhecer. Os dados 
foram coletados na estação ambiental de Peti, em São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas 
Gerais. Foram instalados dois song meters (SM2-wildlifeacoustics) distantes 150m um do 
outro, em um fragmento de Mata Atlântica a 25 metros da estrada principal de acesso à 
Mina do Brucutu, uma das maiores minas de extração de minério de ferro do mundo. Os 
song meters foram configurados para gravar sons a uma taxa de amostragem de 
44.1kHz, 24 horas por dia, durante 7 dias do mês de outubro de 2012. Os dados foram 
analisados utilizando o software Raven pro 1.5. Foram extraídos das gravações os 
seguintes dados: número de caminhões que passaram por dia, frequências máxima, 
mínima, duração e número de notas e intervalo entre os cantos de tico-tico, um minuto 
antes, um minuto depois e durante a passagem de cada caminhão. Durante o período de 
estudo passaram em média 700±43,8 caminhões por dia na estrada em frente à área de 
estudo. Resultados preliminares indicam que a espécie interrompe a atividade de canto 
ou diminui a duração e o número de notas durante a passagem dos caminhões. Estes 
resultados indicam que o ruído de mineração pode afetar o comportamento vocal da 
espécie e são importantes para o desenvolvimento de estratégias de conservação em 
áreas próximas à atividade de mineração. 
 
Palavras chave: Ruído Antropogênico, Bioacústica,  Zonothichia capensis 
Financiamento: FAPEMIG/VALE S.A, CAPES, CNPQ 
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AVIFAUNA DA REGIÃO AMAZÔNICA MERIDIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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A Amazônia Meridional localiza-se em uma zona de tensão, ou transição ecológica, entre 
o Cerrado e a Floresta Amazônica, dotando a região de uma elevada diversidade, por 
possuir elementos faunísticos típicos de ambos os biomas (Cerrado e Amazônia). Esta 
rica avifauna ainda é pouco conhecida. O objetivo deste trabalho é inventariar a avifauna 
em parte da região amazônica meridional. Para coleta dos dados foram realizadas 
campanhas distribuídas em três módulos amostrais (PPBIO), dois no Estado de Mato 
Grosso: Módulo M1 no município de Jauru (Cerrado) e Módulo M2 no município de 
Comodoro (Mata Ombrófila) e um no Estado de Rondônia, Módulo M3 no município de 
Chupinguaia (Floresta Ombrófila). Foram utilizados redes de neblina, censo por pontos 
de escuta e transecto linear para inventariamento da avifauna. Foram registrados 5.310 
indivíduos, pertencentes a 365 espécies de 51 famílias, sendo 27 Passeriformes e 24 não 
Passeriformes. Dentre as famílias mais especiosas, destacam-se Thamnophilidae, com 45 
espécies, Thraupidae com 40 espécies, Tyrannidae, com 36 espécies, Psittacidae, com 
22 e Trochilidae, com 17. Trinta famílias tiveram entre duas e 14 espécies e 16 famílias 
registraram apenas uma espécie cada. Foram registadas 8 espécies residentes e 
endêmicas do Brasil (Lepidothrix nattreri, Myiothlypis leucophrys, Nystalus maculatus, 
Penelope ochrogaster, Rhegmatorhina hoffmannsi, Schiffornis turdina, Tangara 
cyanoventris e Thamnophilus pelzeni), três espécies visitantes oriundas do hemisfério 
norte (Catharus swainsoni, Vireo olivaceus e Contopus virens), uma espécie visitante 
sazonal oriunda do sul do continente (Elaenia chilensis) e uma vagante (Pheucticus 
aureoventris). O reconhecimento da região oeste de Mato Grosso e sul de Rondônia 
como uma das principais áreas de endemismo de aves ao sul do Rio Amazonas dota a 
região como de extrema importância para a conservação, principalmente considerando-
se o elevado grau de antropização. Essas áreas caracterizam-se como uma das mais 
peculiares em relação à composição da avifauna, devido a sua localização ao sul da 
Amazônia Brasileira e também por ser uma região de transição com o Cerrado Brasileiro, 
tornando essa região de grande interesse para a conservação. 

Palavras chave: Avifauna, Amazônia meridional, endemismo. 
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DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DE PHALACROCORAX BRASILIANUS (AVES: 
PHALACROCORACIDAE) EM MOSSORÓ, REGIÃO NORTE DA CAATINGA/RN 
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O biguá comum, Phalacrocorax brasilianus, é uma espécie de ave que se alimenta em 
ambientes aquáticos. Para realizar as atividades diárias, tais aves têm de realizar longos 
voos nos períodos matutino e vespertino. Este estudo teve como objetivo examinar 
bandos de P. brasilianus se deslocando de seus locais de alimentação para seu 
dormitório na região de Mossoró, RN, região Norte da Caatinga. Bandos em voo foram 
observados no período vespertino entre julho de 2012 e junho de 2013. As observações 
foram feitas durante quatro dias por mês das 16:15h às 17:45h. Os dados foram obtidos a 
partir de um ponto de observação situado no centro da cidade de Mossoró. As 
observações foram feitas com o auxílio de um binóculo de 8x40 de aumento e marca e 
modelo Ben-151. A cada intervalo de 15 min, foram anotadas informações sobre o 
número de bandos, indivíduos por bando e o formato dos bandos. Um total de 566 
bandos de P. brasilianus foi registrado durante os 52 dias de amostragem. Coincidindo 
com estudos realizados em Santa Catarina usando o mesmo método de amostragem, o 
maior número de aves foi registrado no mês de novembro, 2816 indivíduos; e nos meses 
de junho e julho, 1946 e 2697, respectivamente. Houve ausência de registros para 
janeiro, março e maio e baixo número de animais registrados em fevereiro e abril. Estes 
resultados indicam que existe a mesma tendência de movimentação das populações 
localizadas em outras regiões do Brasil. Na época de chuva a população se deslocou 
menos e na época de seca a população se deslocou mais, podendo estar relacionado 
com a falta de recursos na época de seca necessitando se deslocar mais. Variações 
sazonais no número de bandos e o registro de bandos vindos de direções diferentes 
daquela comumente registrada sugerem que essa população utiliza mais de um sítio de 
alimentação. Registrou-se grande quantidade de bandos sobrevoando o locais das 
16:45h às 17:00h, e pouco bando das 17:00h às 17:15h, concluindo que o horário de 
recolhida da população é aos 45 minutos antes do anoitecer. Este tipo de estudo 
contribui para o conhecimento de população local e para a conservação de populações 
de P. brasilianus na região estudada que dependerá de ações que conscientize os 
proprietários de locais onde tais aves se alimentam, dormem e reproduzem.   
   
Palavras-chaves: Biguá, contagem de bandos. Caatinga.  
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O presente estudo objetivou conhecer a oferta alimentar de origem vegetal da Serra 
Dourada; baseando-se na análise da fenologia de floração e frutificação, e nas interações 
entre aves/plantas. As campanhas de coleta, em número de sete, tiveram duração de três 
dias cada uma. As observações foram feitas dentro de unidades amostrais de 600 m2, 
divididas em subparcelas de 200 x 200 m, com um total de 6 km em transecções e 24 
pontos de observação. O trabalho de campo foi realizado no período de agosto/2010 a 
julho/2011, com um total de 147 horas de observação. Foi observado na área de estudo 
um total de 42 espécies de aves com alimentação de origem vegetal, distribuídas nas 
seguintes guildas: oito frugívoros (19%); oito nectarívoros (19%); três 
granívoros/frugívoros (7%) e 23 espécies onívoras (55%), que apresentaram em sua dieta 
a ingestão de frutos e sementes, além de itens de origem animal (em geral insetos). 
Foram registradas 10 espécies de plantas que serviram de oferta alimentar para as aves. 
Destas, três tiveram seus frutos consumidos por aves frugívoras ou generalistas e sete 
tiveram suas flores visitadas por beija-flores. O número de frutos por planta variou de 41 a 
1.024, e a massa média variou de 0,042 a 23,82 g por fruto e o hábito foi arbustivo (n=1 
sp.) e arbóreo (n=2 spp.). Referente ao número de flores (incluso inflorescência) variou 
de 7 a 22.720, o hábito foi subarbustivo (n=2 spp.), arbustivo (n=3 spp.) e arbóreo (n=2 
spp.). Registrou-se um número representativo de indivíduos de porte arbustivo e 
subarbustivo distribuído em toda a área estudada, estando agrupados em manchas de 40 
a 600 indivíduos, e plantas de porte árvore com menor número de indivíduos, mas 
número elevado de flores (256 a 22.720). A coloração dos frutos na comunidade foi 
vermelho-amarelada, roxa e enegrecida. A coloração das flores visitadas foi variada: 
vermelha (n=2 spp.), roxa (n=2spp.), branca (n=2 spp.) e rosa (n=1sp.). As plantas 
estudadas floriram durante a estação seca (abril a setembro) e chuvosa (outubro a 
março), e frutificaram de abril a dezembro. O florescimento teve picos em ambos as 
estações, estendendo-se mais no período de chuva (outubro a dezembro, 4 spp.). O 
amadurecimento dos frutos teve seu auge, para as 3 spp. registradas, no período de seca 
(agosto e início de setembro).  
 
Palavras-chave: Aves; Oferta alimentar; Cerrado. 
Apoio financeiro: Universidade Estadual de Goiás –Programa de Auxílio Eventos 
(Pró-Eventos). 
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RECONHECIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE HELMINTOS 
PARASITAS DE AVES EM CAMPO 
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O conhecimento sobre sistemas parasita-hospedeiro permite que estudos de coevolução 
sejam realizados, sendo helmintos parasitas marcadores eficientes nestas abordagens. A 
busca por helmintos é feita nas aves recém-coletadas e não causa dano às mesmas, 
resultando em maior aproveitamento do material biológico coletado. Os helmintos devem 
ser procurados logo depois da coleta das aves, porém se requer cuidado para a 
obtenção destes parasitas. Helmintos macroscópicos podem ser encontrados em seus 
hospedeiros no trato gastrointestinal, cavidade abdominal, bursa de Fabricius, olhos e 
musculatura. Para a análise do trato gastrointestinal, uma incisão ventral entre o externo e 
a cloaca permite o acesso ao intestino, estômago, fígado e vesícula biliar. Nestes órgãos 
é possível encontrar cestódeos (intestino), nematódeos (intestino e estômago), 
acantocéfalos (intestino) e trematódeos (intestino, fígado e vesícula biliar). A cavidade 
abdominal também pode ser acessada por esta incisão ventral, sendo comum a 
infestação por nematódeos. A bursa de Fabricius, quando presente, pode ser parasitada 
por trematódeos. Os helmintos presentes nos globos oculares são nematódeos e 
encontram-se logo abaixo da membrana nictitante, bastando levantá-la com uma pinça. 
O encontro de helmintos na musculatura geralmente ocorre durante a taxidermia da ave, 
sendo possível encontrar parasitas, geralmente nematódeos, em praticamente todos os 
músculos, inclusive o cardíaco. Após a localização dos helmintos, recomenda-se colocá-
los em solução salina enquanto estão ainda vivos. A fixação dos espécimes para estudos 
de morfologia deve ser feita imediatamente e segue protocolos distintos de acordo com o 
grupo. Para cestódeos e trematódeos, a fixação deve ocorrer após relaxamento dos 
espécimes em água morna, com posterior adição de formalina 4% e transferência para 
etanol 70%. Nematódeos devem ser relaxados em solução salina morna ou ácido acético 
aquecido e posteriormente transferidos para etanol 70%. Os acantocéfalos devem ser 
removidos do hospedeiro com a probóscide intacta e deixados em água até que esta 
everta completamente, sendo transferidos em seguida para etanol 70%. Para estudos 
moleculares, os espécimes de interesse devem ser fixados imediata e diretamente em 
etanol 100%. 
 
Palavras chave: helmintos, parasitas, hospedeiros 
Órgão financiador: bolsa CAPES para N.M.L. 
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Os dois processos de maior ameaça à diversidade das espécies em áreas florestais são a 
fragmentação e a perda de habitat. Tais processos causam efeitos sobre populações, já 
que fragmentos cada vez menores modificam a conectividade da paisagem, o que deve 
influenciar na movimentação dos organismos. As aves frugívoras estão entre as maiores 
dispersoras de sementes nessas áreas e, dentre estas aves, os sabiás estão entre as 
espécies que mais dispersam sementes. O conhecimento da área de vida de uma 
espécie é de grande importância tanto para entendermos seu papel e representatividade 
em processos ecológicos, como também para gerar informações que podem dar 
respaldo a estratégias de manejo e conservação. O estudo tem como objetivo analisar as 
áreas de vida de indivíduos de duas espécies de sabiás (Turdus leucomelas e T. 
rufiventris) em uma área fragmentada no município de Itatiba, Estado de São Paulo. Para 
captura dos indivíduos foram utilizadas redes de neblina, no período de julho a dezembro 
de 2013. Os radiotransmissores foram acoplados em 14 indivíduos adultos (sete de cada 
espécie) através de “mochilas”. Para análise de área de vida foram utilizados os métodos 
de Mínimo Polígono Convexo (MCP 95%) e Kernel (UD) 95% e 50%. Obtivemos dados de 
10 indivíduos e, no total, foram registrados 328 pontos/localizações triangulados. Em 
média o valor do MCP foi de 13,25 ± 11,7 ha por indivíduo. A média para os valores de 
Kernel foi de 17,7 ± 7,3 ha a 95% e de 3,2 ± 0,82 ha a 50%. As maiores áreas de vida 
foram as de dois indivíduos de T. leucomelas, um macho e uma fêmea, com 30,9 e 30,7 
ha (Kernel 95%), respectivamente. Indivíduos de T. leucomelas tiveram áreas de vida 
maiores que T. rufiventris (20,4ha (n=5) e 16,6ha (n=5), respectivamente). As maiores 
áreas de vida foram registradas nos indivíduos machos (n=10) capturados em época 
reprodutiva, o que pode ser explicado devido à necessidade de busca por territórios.  
 
Palavras chave: sabiás, radiotelemetria, área de vida 
Orgão Financiador: Projeto Universal CNPq  
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A Serra de Santa Catarina (SCAT) é uma das poucas áreas com remanescente de 
formação florestal decidual, com cobertura original, no domínio da Caatinga, no estado 
da Paraíba. A região onde se localiza a SCAT é uma das reservas da Biosfera criadas 
pela ONU, considerada área de prioridade muito alta para conservação. Este estudo 
objetivou caracterizar a composição e riqueza de espécies da avifauna na SCAT e 
verificar possíveis ocorrências de aves ameaçadas de extinção com interesse 
conservacionista. Para tanto, foram realizadas cinco expedições de campo entre os anos 
de 2011 e 2013. A amostragem da avifauna foi realizada através de capturas com 15 
redes de neblina, listas de Mackinnon e observações assistemáticas, com gravações de 
vocalizações. Coletas foram realizadas para compor o material de referência da área de 
estudo, o qual foi depositado na coleção ornitológica Heretiano Zenaide, na Universidade 
Federa da Paraíba. As espécies registradas foram categorizadas quanto à sua 
dependência de florestas: espécies independentes (IND), semidependentes (SMD) e 
dependentes (DEP); bem como grau de endemismo e status de conservação. Foi 
registrado um total de 151 espécies distribuídas em 43 famílias, das quais as mais 
representativas foram Tyrannidae, Thraupidae, Columbidae e Furnariidae, com, 
respectivamente, 24, 16, nove e oito espécies. Foram registradas sete espécies 
endêmicas ao Nordeste. Duas delas ameaçadas de extinção, Penelope jacucaca e 
Xiphocolaptes falcirostris. Analisando a dependência dos taxa quanto sua relação com 
ambientes florestais constatou-se 58 espécies IND; 56SMD; e 37 DEP. Quando 
comparados esses números a outros inventários em áreas na Caatinga, verificou-se 
semelhanças em relação a riqueza de espécies quando comparamos a SCAT com áreas 
de unidades de conservação e diferenças entre áreas antropizadas apresentando uma 
média igual ou maior as outras áreas. Este resultado demonstra a importância da SCAT 
como uma área proposta para a criação de uma unidade de conservação de proteção 
integral. 
 
Palavras-chave: Aves ameaçadas, Conservação, Caatinga. 
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A região de Quixadá é uma área insuficientemente documentada quando se refere à 
divulgação de inventários avifanísticos. A única lista conhecida e atualizada existente até 
o momento é a presente no Wikiaves. Coletas para fins científicos são ainda mais 
escassas, por exemplo, a última coleta foi realizada por Emil Kaempfer em 1926, quando 
foram coletados seis indivíduos de Pyrrhura griseipectus, psitacídeo listado atualmente 
com criticamente ameaçado de extinção e considerado extinto nesta localidade durante 
muito tempo, até um registro fotográfico realizado em 2010. Nós realizamos uma 
expedição de campo, entre abril e maio de 2014, à região de Quixadá-CE, com o objetivo 
de caracterizar a avifauna da região, visto também que é uma área prioritária para 
conservação na Caatinga. A amostragem da avifauna foi realizada através de capturas 
com redes de neblina, listas de Mackinnon, observações, com gravações de 
vocalizações. Espécimes foram coletados através de capturas e com auxílio de carabina 
de ar comprimido e depositados na Coleção Ornitológica Heretiano Zenaide na UFPB. Ao 
todo o município apresenta 162 espécies de aves, considerando os dados obtidos em 
campo e os disponíveis no Wikiaves. Considerando o presente levantamento foram 
registradas 134 espécies sendo que 12 não estavam presentes na lista do Wikiaves. 
Confirmamos o registro de P. griseipectus através de observação e capturas com rede de 
neblina, onde foi obtido material inédito para análises moleculares (sangue e penas) e 
doados para o Programa de Conservação de Aves Ameaçadas Periquito-cara-suja. Outra 
espécie registrada que se encontra ameaçada de extinção é Penelope jacucaca. Ainda, 
parte da diversidade encontrada na região estudada está relacionada à ocorrência de 
pequenas formações de florestas secas, que circundamos inselbergues, e, atualmente, 
são escassas e espalhadas no domínio da Caatinga. Esses resultados reforçam a 
classificação da região como área prioritária para conservação e, consequentemente, 
apontam mais uma localidade para criação urgente de unidade de conservação no 
domínio. 
 
Palavras-chave: Caatinga, avifauna, Quixadá. 
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O Parque Estadual do Papagaio-Charão (27º 45’ S; 52º 45’W), localizado no município de 
Sarandi/RS, situa-se em uma zona de intensa atividade agrícola e representa uma das 
últimas áreas remanescentes de cobertura vegetal original, onde se observam duas 
formações distintas: a Floresta com Araucárias (Floresta Ombrófila Mista) e o campo 
nativo. O objetivo do trabalho foi monitorar a diversidade e a frequência de ocorrência da 
avifauna nos diferentes habitats desta unidade de conservação. Foram empregados dois 
métodos: transectos em trilhas definidas e captura-recaptura. As aves foram monitoradas 
durante o período de 2002 a 2010, em duas expedições anuais (verão e inverno). Para o 
método de captura-recaptura, foram utilizadas em cada expedição 18 redes do tipo “mist-
net”, que foram abertas na primeira hora da manhã e permaneceram expostas por 8 
horas. O esforço de campo para o método de captura-recaptura foi de 7.776 h/rede (18 
redes x 3 dias x 8 h x 2 expedições anuais x 9 anos) As redes foram montadas no estrato 
inferior arbóreo. Os indivíduos capturados foram marcados com anilhas metálicas 
cedidas pelo CEMAVE. Foram identificadas 188 espécies de aves ao longo do período 
sendo que 30 espécies apresentaram registros únicos para o método qualitativo. Foram 
capturados 553 indivíduos e recapturados 81 aves. As recapturas representaram 13,2% 
dos indivíduos. A espécie mais capturada foi Myiothlypis leucoblephara (n = 61), seguida 
de Basileuterus culicivorus e Turdus albicollis (n=34) e Turdus rufiventris (n= 27). 
Destacam-se as espécies com registros únicos de captura: Leptotila verreauxi, Leptotila 
rufaxilla, Crotophaga ani, Trogon surrucura, Baryphthengus ruficapillus, Veniliornis 
spilogaster, Piculus aurulentus, Celeus flavescens, Synallaxis spixi, Sclerurus scansor, 
Chamaeza campanisona, Myopagis viridicata, Serpophaga subcristata, Sicalis flaveola e 
Saltator maxillosus. Amazona vinacea, espécie ameaçada, na categoria em perigo, teve 
frequência de ocorrência de 86% enquanto Amazona pretrei apenas 2,8%. O 
monitoramento de longo prazo da avifauna permite ampliar o conhecimento sobre a 
diversidade e tempo de vida de espécies, seus deslocamentos no ambiente, entre outros 
aspectos da biologia e ecologia das aves desta área natural protegida. 
 
Palavras chave: Parque Estadual do Papagaio-Charão, unidade de conservação, 
captura-recaptura 
Apoio: Projeto Charão (AMA/UPF) 
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O Centro de Reprodução de Psitacídeos William Belton (CREP) localizado na 
Universidade de Passo Fundo busca através de pesquisas in situ aprimorar o programa 
de conservação ex situ do papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea e do papagaio-
charão Amazona pretrei. O CREP possui oito recintos (16 m3) destinados à reprodução e 
outros dois recintos (32 m3) ao pareamento e manejo das aves. Em cada recinto foi 
instalada uma caixa-ninho com dimensões de 29 cm de largura x 57 cm de altura x 21 cm 
de profundidade e oito centímetros de diâmetro na abertura do ninho. Realizou-se um 
estudo de caso com uma fêmea de A. pretrei que ao longo de 20 anos foi pareada com 
cinco machos. A substituição do macho ocorreu por óbito ou pela repetição de no 
mínimo dois anos de ovos inférteis. Como resultado dos diferentes pareamentos foram 
obtidos um total de 13 filhotes (0 – 3; sd 1) e 32 ovos não férteis (0 – 9; sd 2,3). Em 
apenas 10% dos ciclos reprodutivos foram obtidas duas posturas, sendo que nas demais 
vezes ocorreram uma única postura. O tamanho médio da postura foi de 2,75 ovos (1- 4; 
sd 0,77). A seleção de casais para programas de reprodução ex situ requer conhecimento 
sobre o comportamento e o manejo das aves. O conhecimento sobre as técnicas e as 
estratégias comportamentais dos procedimentos sobre a reprodução dos psitacídeos 
amplia as possibilidades de êxito na geração de novos indivíduos. O estabelecimento de 
casais que possam gerar descendentes é um procedimento que pode demandar certo 
tempo, sendo recomendadas outras combinações de pareamentos para ampliar as 
necessidades de êxito na reprodução do papagaio-charão em criadouros. Caso 
programas de conservação in situ de espécies ameaçadas requeiram e recomendem o 
incremento da população, respeitadas as orientações genéticas, os criadouros 
conservacionistas poderão ser importantes aliados nessa missão. 
 
Palavras chave: reprodução, papagaio-charão, ex situ 
Apoio: Projeto Charão (AMA/UPF) 
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A escolha do sítio de nidificação com atributos específicos é importante para o organismo 
por influir diretamente no desenvolvimento das atividades no ninho e no sucesso 
reprodutivo. O periquito-rei (Eupsittula aurea, Psittacidae), ave típica do cerrado, possui 
sua biologia reprodutiva ainda pouco conhecida, mas constrói seu ninho escavando 
cupinzeiros arbóreos da espécie Constrictotermes cyphergaster. O objetivo desse 
trabalho é avaliar se há seleção de sítio de nidificação e quais as características dos 
cupinzeiros utilizadas pela espécie para selecioná-los como substrato de nidificação. A 
pesquisa foi realizada em 100 hectares da Estação Ecológica de Águas Emendadas, 
Distrito Federal, Brasil Central. Os ninhos foram amostrados entre julho e dezembro de 
2012 e julho e outubro de 2013, no final da estação seca e começo da chuvosa. De cada 
cupinzeiro utilizado como ninho, foram registrados comprimento, largura, circunferência, 
e altura acima do chão. Para cada ninho encontrado, quatro cupinzeiros não ocupados a 
50 m de distância para cada ponto cardeal (Norte, Sul, Leste e Oeste) foram medidos. 
Usamos Modelos Mistos Generalizados Lineares (GLMMs) e o método de seleção de 
modelos para identificar as variáveis que foram mais selecionadas. Amostramos 14 
ninhos e 51 cupinzeiros não ocupados (cinco locais não possuíam cupinzeiros). Os 
ninhos foram construídos em cupinzeiros a 1,38±0.28m e com 1,32±0,16m 
circunferência. O modelo com mais suporte (peso do AICc = 0,64) possui as variáveis 
altura e tamanho do ninho e seus coeficientes estimados mostraram que os casais 
possuem preferência por cupinzeiros mais altos e maiores. Esses fatores podem ser pré-
requisito para a construção do ninho, já que o cupinzeiro deve ter uma altura que diminua 
a probabilidade do ninho ser predado e um tamanho que acomode os ovos, os ninhegos 
e o casal.  
 
Palavras-chave: Ninho, Cerrado, seleção de modelos. 
Órgão Financiador: CNPq 
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O conhecimento da composição da avifauna de uma região contribui para ampliar as 
informações para a manutenção da biodiversidade. As aves constituem um dos melhores 
indicadores biológicos devido à grande capacidade móvel. A Mata Atlântica brasileira 
constitui-se em um dos mais importantes centros de endemismo do mundo, e também 
um dos mais ameaçados hotspots. Devido às fragmentações, muitas espécies estão 
ameaçadas de extinção. As florestas do Rio de Janeiro passam por acelerado processo 
de devastação, reduzindo a cobertura vegetal remanescente e atualmente apenas existe 
17% da original.  O presente estudo visa identificar e quantificar a avifauna que ocorre em 
Unidade de Conservação: Parque Natural Municipal da Freguesia – Bosque da Freguesia 
(PNM Freguesia) administrada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Esta Unidade com área 
de 31 hectares localiza-se entre dois grandes remanescentes florestais: Parque Estadual 
da Pedra Branca (PEPB) com 12.500 hectares, a 6,3 Km de distância e Parque Nacional 
da Tijuca (PARNA Tijuca) com 3.972 hectares a 5,4 Km de distância. A mata que compõe 
o PMN Freguesia foi quase que totalmente plantada no período correspondente ao final 
do século XIX e início do século XX e abriga uma variedade de espécies frutíferas nativas 
e exóticas, em estágio inicial e médio de regeneração. O estudo iniciou-se em outubro de 
2013 onde redes de neblina foram estendidas em trilhas no interior da Unidade. Os 
indivíduos capturados foram acondicionados em sacos de algodão para redução do 
estresse e soltos após a obtenção dos dados morfométricos e fotografias. Registros 
indiretos como penas, fezes, egagrópilas, foram recolhidos para análises futuras. Até a 
presente data foram observadas 30 espécies de aves pertencentes a cinco ordens. 
Destaca-se a observação do Saltator fuliginosus (Daudin, 1800), que tem por hábito as 
matas primárias ou secundárias altas na Mata Atlântica. A presença dessa espécie na 
área de estudo pode demonstrar a importância do PNM da Freguesia na conservação da 
avifauna, pois o crescimento urbano no entorno das duas grandes áreas florestadas do 
Rio de Janeiro (PEPB e PARNA Tijuca) tornou a área de estudo uma ilha de vegetação 
urbana responsável pela ligação entre os dois grandes maciços florestais. 
 
Palavras-Chaves: Inventário, Mata Atlântica, Avifauna. 
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Estudos que incluem características e ecologia funcional de aves capturam diferentes 
aspectos da biodiversidade e se integram numa melhor compreensão do ecossistema. 
As Florestas Estacionais Semideciduais se caracterizam pela dupla estacionalidade 
climática, com épocas quentes de intensas chuvas seguidas por estiagens acentuadas. 
Existem evidências que essas formações abrigam comunidades de aves distintas das 
outras formações de Mata Atlântica. Contudo, poucos estudos avaliaram a composição 
da avifauna nessas fitofisionomias. No município de Morrinhos (GO), apenas um 
remanescente dessa formação florestal é protegida legalmente sob a forma de unidade 
de conservação: o Parque Ecológico Jatobá Centenário (PEJAC). A área (17°43’35”S e 
49°07’52”W) possui aproximadamente 115 ha e se localiza ao norte da malha urbana. Os 
impactos ambientais decorrentes da atividade humana já têm ameaçado a integridade 
desta reserva ambiental. O objetivo foi descrever a diversidade e estrutura trófica da 
avifauna do PEJAC. As observações esporádicas foram realizadas pela manhã, até as 
dez horas, de agosto de 2013 a abril de 2014, totalizando 80 horas de observação. Para o 
levantamento utilizou-se o método de Listas de MacKinnon (10 espécies). Foram 
totalizadas 85 espécies, distribuídas em 35 famílias e 17 ordens. A família mais 
representativa foi Thraupidae com 11 espécies (12,94%), seguida por Tyrannidae com 
sete espécies (8,24%) e Thamnophilidae e Psittacidae com cinco espécies cada (5,88%). 
As guildas com maior riqueza foram: insetívoros (38,82%), onívoros (31,76%) e frugívoros 
(12,94%). A maioria das espécies registradas possui baixa (56%) ou média (40%) 
sensibilidade a distúrbios ambientais. Três espécies possuem alta sensibilidade: 
Aramides cajaneus, Pteroglossus castanotis e Clibanornis rectirostris. Cinco espécies 
endêmicas do Cerrado foram registradas no PEJAC Herpsilochmus longirostris, 
Myiothlypis leucophrys, Antilophia galeata, Clibanornis rectirostris e Saltatricula atricollis. 
Os dados preliminares indicam que a área apresenta uma diversidade considerável de 
aves e grande potencial de espécies de interesse conservacionista. Os resultados deste 
estudo contribuem para o conhecimento ornitológico dessa peculiar formação florestal.  
 
Palavras chave: espécies endêmicas, guildas alimentares, Cerrado. 
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O território brasileiro conta atualmente com centenas de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural–RPPNs, que juntas apresentam aproximadamente 481.727 ha 
destinados à conservação. No Estado do Tocantins a área protegida por RPPNs 
corresponde a 5.486 ha, havendo dez Reservas em oito municípios. A RPPN Catedral do 
Jalapão, localizada no município de São Félix do Tocantins, destaca-se por estar inserida 
em uma das regiões mais frágeis do Estado, a região do Jalapão, apresentando uma rica 
e peculiar biodiversidade florística e faunística, ainda pouco conhecida. O objetivo desse 
trabalho foi realizar o inventário preliminar da avifauna na RPPN Catedral do Jalapão. As 
campanhas à campo foram conduzidas nos dias 01 e 02 de novembro de 2009 e 09 a 11 
de julho de 2013. Em ambas as datas, foi empregado o método de censo por observação 
direta nas primeiras 4 horas da manhã, sendo percorridos, aproximadamente, 10 km de 
estradas e trilhas da RPPN. Foram registradas todas as espécies visualizadas (binóculos 
Nikon 10x42) ou ouvidas. Em 2013, além do método de censo, foram utilizadas oito redes 
de neblina (10x12x2,5m), as quais permaneceram abertas por um período de cinco 
horas, totalizando 15h/rede. Os ambientes amostrados abrangeram áreas de cerrado 
florestal (APP Córrego Brejo Cercado) e cerrado sentido restrito. Em 2009 e 2013 foram 
identificadas, respectivamente, 96 e 86 espécies pertencentes a 44 famílias, segundo o 
CBRO 2014, sendo que, no último ano, das 86 espécies, 45 não foram registradas 
anteriormente. Quatro espécies são endêmicas do Cerrado (Melanopareia torquata, 
Herpsilochmus longirostris, Saltatricula atricollis e Charitospiza eucosma) e quatro estão 
inseridas na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN, com status de 
conservação de Quase Ameaçada (Neothraupis fasciata, Porphyrospiza caerulescens e C. 
eucosma) e Em Perigo (Anodorhynchus hyacinthinus). Ainda que preliminares, os 
resultados obtidos mostraram a grande importância da RPPN Catedral do Jalapão para a 
conservação da avifauna endêmica e ameaçada da região do Jalapão. 
 
Palavras chave: Riqueza de aves, Cerrado, RPPN Catedral do Jalapão.  
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PINGUINS-DE-MAGALHÃES (SPHENISCUS MAGELLANICUS) NO SUL DO ESTADO 
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O pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) é classificado como quase 
ameaçado, reproduz em colônias na Argentina, Malvinas e Chile, e realiza movimentos 
migratórios para o Brasil. Durante a migração austral da espécie desafios de origens 
distintas são enfrentados por estes animais trazendo aves debilitadas às praias 
brasileiras. De 20 de março a 20 de agosto de 2013 foi realizado monitoramento 
quinzenal de praias no interior e entorno da Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca, nos municípios de Florianópolis, Imbituba até Balneário Rincão e de Jaguaruna 
até Passo de Torres, onde embarcações pesqueiras também são monitoradas por 
sensoriamento remoto (PREPS). O monitoramento foi realizado em veículo automotor e 
as carcaças encontradas, marcadas com tinta. Foram encontrados 3686 pinguins mortos, 
quase em sua totalidade juvenis, ao longo destes setores do litoral sul catarinense. Trinta 
destes animais juvenis foram necropsiados e apresentaram sinais de ausência de 
conteúdo gástrico, carga parasitária moderada a alta e caquexia. Um dos indivíduos 
apresentou lesões compatíveis com morte por asfixia; dois indivíduos apresentaram 
falhas de empenamento e sinais pulmonares compatíveis com asfixia; três indivíduos com 
sinais de infecção por poxvírus aviário e um indivíduo com sinais de infecção por 
aspergilose. Uma das ameaças latentes e de impacto pouco esclarecido são as capturas 
incidentais da espécie pela frota pesqueira industrial, que podem ser comprovados pela 
presença de lesões compatíveis com morte por asfixia. No inverno de 2013, a ausência 
de embarcações industriais de emalhe monitoradas pelo PREPS na UC não corroboram 
para que esta seja indicada como causa principal de mortalidade. É possível que o 
fenômeno tenha tido causas naturais, associadas a um inverno rigoroso, a El Niño, 
Oscilação Sul ou a alterações da dinâmica oceanográfica da Convergência Subtropical. 
Modelagens climáticas usando a temperatura de superfície do mar obtida junto a 
European Space Agency, apontaram declínios acentuados da temperatura, variando de 
20ºC a 16ºC, com as temperaturas mais baixas coincidindo com os períodos de maior 
número de pingüins juvenis registrados nas praias em 2013. Este é um dos fatores 
climáticos que pode ter influenciado a chegada de animais à costa e motivado complexa 
interação com a pesca artesanal, o que precisa ser melhor compreendido. 
 
Palavras chave: Encalhes, Sphenisciformes, Santa Catarina. 
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O macuco Tinamus solitarius é uma ave endêmica da Mata Atlântica adaptada ao hábito 
cursorial, medindo cerda de 50 cm, de cores pardo-acinzentado chegando a pesar até 
1.800 g. Possui baixa capacidade de voo e caminha longas distâncias no chão da mata, 
empoleirando-se ao entardecer. Ocorria originalmente em regiões florestadas do Brasil 
oriental desde Pernambuco ao Rio Grande do Sul, principalmente em terrenos 
acidentados e grotas de difícil acesso. Assim como outros tinamídeos, possui grande 
valor cinegético. Hoje, o macuco resiste em alguns fragmentos florestais onde há pouca 
atividade de caça e é classificado internacionalmente como uma espécie ameaçada de 
extinção. Como ação compensatória pela implantação de uma rodovia no município de 
São Paulo, foi implementado um experimento de reintrodução desta espécie em uma 
unidade de conservação de 300 ha, com predomínio de Floresta Umbrófila Densa, às 
margens do reservatório Guarapiranga. Após a realização dos exames clínicos 
necessários, foram selecionados doze indivíduos (seis machos e seis fêmeas) 
provenientes do Centro de Conservação de Aves Silvestres em Paraibuna/SP. Os 
indivíduos receberam anilhas coloridas, anilhas metálicas no padrão CEMAVE/IBAMA e 
um radiotransmissor VHF (harness) para serem monitorados após a soltura. Um viveiro 
de 5m x 5m x 3m foi construído no PN Jaceguava para a fase de aclimatação. Três 
grupos de quatro aves foram soltas, num intervalo de duas semanas, em novembro de 
2013, através do método conhecido por soft-release, após três dias de aclimatação. Não 
houve registros visuais das aves após a soltura e suas posições foram obtidas através do 
protocolo básico de triangulação. A área de uso dos macucos variou entre 10,7 e 5,1 ha 
num intervalo de oito meses de monitoramento. Não houve diferença significativa entre o 
tamanho da área de uso e o período de sobrevivência entre machos e fêmeas. Obteve-se 
uma taxa geral de sobrevivência de 40% (n=5) dos indivíduos reintroduzidos. A predação 
natural foi a principal causa de mortalidade e ocorreu num período máximo de cinco dias 
após a soltura, em um raio de até 30 m do viveiro de aclimatação. Maiores períodos de 
sobrevivência das aves reintroduzidas estiverem correlacionas ao maior afastamento do 
ponto de soltura nos primeiros dias na nova área.  
 
Palavras chave: Macuco, reintrodução, telemetria. 
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A Geofagia, definida como a ingestão intencional de solo, é um fenômeno relativamente 
comum em aves, embora sua função ainda seja muito debatida. Os estudos mais 
recentes sugerem que a suplementação mineral e a adsorção de toxinas da dieta sejam 
as principais razões envolvidas. No Oeste da região amazônica estes barreiros são 
frequentados principalmente por espécies da família Psittacidae. Grande parte dos 
barreiros conhecidos estão localizados em ambientes abertos, como nas margens de rios 
e visíveis à grandes distâncias o que somado ao comportamento vocal dos psitacídeos 
os tornam bastante vulneráveis à predação. Na manhã de 12 de outubro de 2012 foram 
feitas observações em um barreiro situado às margens do Rio Madeira, na localidade de 
Abunã, no Estado de Rondônia. Um par de Harpia harpyja foi avistado perseguindo um 
grupo composto por Pionus menstruus, Amazona farinosa e Amazona ochrocephala. Um 
A. farinosa foi predado e sua carcaça foi recuperada e fotografada. Em 20 de outubro de 
2013, nos mesmos locais foram encontrados ossos e penas de P. menstruus e A. 
farinosa. Na mesma região foram observadas outras espécies de aves de rapina como 
Buteo nitidus e Rupornis magnirostris perseguindo grupos de Brotogeris chrysoptera e 
Pyrrhura snethlageae. Na manhã de 12 de outubro de 2013 foram realizadas observações 
em um barreiro localizado às margens do Rio Ji-Paraná, afluente do Rio Madeira, no 
Estado de Rondônia. As espécies Amazona kawalli e Pyrilia barrabandi foram identificadas 
ingerindo solo. Observou-se a formação de galerias escavadas pelas aves em busca dos 
sais concentrados no horizonte de argila depositado no solo do barreiro. Na manhã 
seguinte, após a visita dos psitacídeos foram encontrados três indivíduos da espécie A. 
kawalli e um indivíduo da espécie P. barrabandi parcialmente enterrados após o colapso 
do barreiro devido à grande quantidade de aves que lá se agregavam. Todos os 
indivíduos foram resgatados e liberados in situ, exceto um A. kawalli que foi a óbito. Após 
os procedimentos de taxidermia o exemplar foi depositado na coleção do MZUSP. 
Segundo o depoimento dos ribeirinhos na localidade onde o fenômeno ocorre, é comum 
o soterramento durante o período reprodutivo, quando um maior número de indivíduos 
passa a frequentar o barreiro. 

Palavras chave: Geofagia, Predação, Soterramento. 
Órgão Financiador: JGP 
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PREDAÇÃO DO MORCEGO (NOCTILIO ALBIVENTRIS) PELO ARAPAÇU-DO-CAMPO 
(XIPHOCOLAPTES MAJOR) NO PANTANAL DE MIRANDA (MS), BRASIL 
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O arapaçu-do-campo (Xiphocolaptes major Dendrocolaptidae) ocorre em florestas secas, 
matas de galeria, cerradão, entre Bolívia, Paraguai, Argentina e ainda no Pantanal 
brasileiro. Alimenta-se basicamente de artrópodes, porém incluem pequenos vertebrados 
(anfíbios e répteis) na sua dieta. Durante um trabalho de campo na região da Base de 
Estudos do Pantanal – BEP/UFMS (19°34''37"S e 57°00''42"W) em setembro de 2013 pela 
manhã, observamos um indivíduo de X. major predando um morcego. Filmamos e 
fotografamos toda a ação. A ave estava no solo e usava seu bico para martelar – hábito 
comum para algumas espécies de arapaçus – a cabeça da presa. O morcego, 
identificado como Noctilio albiventris, possivelmente acabara de ser surpreendido em 
alguma cavidade enquanto fazia um descanso diurno. O arapaçu permaneceu golpeando 
a presa, que fechava a asa sobre o corpo, por cerca de dois minutos. Após o 
desfalecimento do morcego, o arapaçu voou até o tronco de uma árvore levando-o 
consigo e começou a arrancar tiras finas de pele e carne do mesmo. Assim permaneceu 
por mais alguns minutos, até parecer tentar engolir a presa inteira. Ao chegarmos mais 
perto, a ave voou assustada levando a presa em seu bico. Não fomos capazes de seguir 
o arapaçu e, consequentemente, não sabemos se ele engoliu o morcego inteiro. A 
predação de outro morcego (Tadarida brasiliensis) por X. major já foi registrada na 
Argentina, sendo que o autor sugeriu que esse evento fora oportunista. Desta forma, 
embora sejam necessários mais estudos, nosso registro reforça a ação de X. major como 
predador de morcego e sugere que esta relação pode ser mais comum do que registrado 
até o momento. 
 
Palavras chave: Dendrocolaptidae, comportamento alimentar, dieta  
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USO DE HEMOPARASITOS EM AVES PASSERIFORMES COMO FERRAMENTA DO 
BIOMONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL DE FRAGMENTOS 

FLORESTAIS DO CERRADO 
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Protozoários da ordem Haemosporidia podem estar presentes no sangue de várias 
espécies de aves, gerando danos morfofisiológicos, comportamentais e sexuais, 
deixando os hospedeiros mais susceptíveis à predação. O objetivo deste estudo foi 
determinar e comparar as ocorrências de hemoparasitos em aves silvestres na 
mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba durante as estações secas e 
chuvosas. Foram capturadas 325 aves (42 espécies) em quatro fragmentos florestais da 
região, sendo 65 aves da Fazenda Experimental do Glória (Uberlândia – MG), 56 da 
Fazenda São José (Uberlândia – MG), 106 da Fazenda Água Fria (Araguari – MG) e 98 da 
Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro (Perdizes – MG).  Foram 
confeccionadas 650 extensões sanguíneas, que foram coradas em Giemsa e analisadas à 
microscopia óptica. Observou-se que 24 (7,38%) aves apresentaram positividade para 
parasitos sanguíneos, sendo 15 (8,24%) na estação seca e nove (6,29%) na estação 
chuvosa. Na F. E. Glória, quatro (17,39%) indivíduos estavam infectados na seca, sendo 
um (4,35%) por Haemoproteus spp. e três (13,05%) por Plasmodium spp., e oito (19, 04%) 
infectados na estação chuvosa, todos por Plasmodium spp. Na F. Água Fria houve 
positividade em 10 (14,49%) aves na seca, com quatro (5,80%) Haemoproteus spp. e sete 
(10,14%) Plasmodium spp., e em uma (3, 44%) na chuvosa, com Haemoproteus spp. Na 
E. P. D. A. Galheiro, apenas uma (1,59%) ave estava infectada na seca, por 
Haemoproteus spp. Na F. São José, não houve positividade. No total, seis (3,30%) 
indivíduos estavam positivos para Haemoproteus spp. e dez (5,49%) para Plasmodium 
spp. na estação seca, enquanto que oito (5,59%) estavam para Plasmodium spp. e um 
(0,70 %) para Haemoproteus spp. na estação chuvosa. Houve diferença significativa na 
ocorrência de parasitos sanguíneos entre as áreas e estações examinadas. As aves são 
excelentes ferramentas no biomonitoramento da qualidade ambiental, as diferenças entre 
as áreas estudadas podem indicar o potencial uso desta ferramenta. As áreas com 
histórico de perturbação recente apresentaram as menores taxas de infecção, indicando 
uma possível ruptura nos ciclos de transmissão destes hemosporídeos. 
  
Palavras chave: Passeriformes, hemoparasitos, biomonitoramento. 
Órgão Financiador: FAPEMIG (CRA-APQ 01654-12), CEMIG e PROPP-UFU. 
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AVIFAUNA EM MATAS CILIARES E ÁREAS ADJACENTES NO BAIXO RIO GRANDE, 
MINAS GERAIS / SÃO PAULO: ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO 
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As Matas Ciliares são consideradas habitats importantes para a manutenção de uma 
elevada riqueza local da avifauna, pois possuem uma elevada heterogeneidade ambiental 
em um espaço relativamente pequeno, quando comparado com outras fisionomias 
florestais. Apesar de sua importância, uma significativa parcela de matas ciliares da 
região sudeste do Brasil tem sido destruída para dar lugar à produção agrícola, aos 
reservatórios de usinas hidrelétricas e à expansão urbana. O objetivo deste trabalho é 
caracterizar a comunidade de aves quanto à sua composição, riqueza, estrutura trófica e 
conservação das espécies frente às listas de espécies ameaçadas. O estudo foi 
desenvolvido em cinco áreas em diferentes estágios sucessionais no Baixo Rio Grande, 
entre março 2013 e janeiro 2014. Duas áreas estão localizadas em Minas Gerais e três em 
São Paulo. Pontos fixos, transecções e captura com redes de neblina foram os métodos 
utilizados para a amostragem das aves. Foram registradas 225 espécies distribuídas em 
58 famílias e 24 ordens. As famílias Tyrannidae e Thraupidae foram as mais 
representativas, com 35 e 23 espécies respectivamente. A riqueza estimada (Jacknife 1) 
apontou 240 espécies para a área de estudo. Portanto, a riqueza observada representa 
90% da riqueza estimada. Os hábitos alimentares predominantes foram: insetívoros (103 
espécies, 46%), onívoros (53 espécies, 24%) e frugívoros (19 espécies, 8%). Três 
espécies observadas são endêmicas do bioma Cerrado: Herpsilochmus longirostris, 
Clibanornis rectirostris e Antilophia galeata. Trinta e uma espécies registradas estão 
incluídas em alguma categoria de ameaça de extinção de acordo com as listas vermelhas 
estaduais (MG e SP), nacional e da IUCN. Das espécies ameaçadas no estado de São 
Paulo, oito estão na categoria Criticamente Ameaçada, destaque para: Rhea americana, 
Crax fasciolata, Busarellus nigricollis, Heliornis fulica e Ara ararauna. O conhecimento da 
estrutura das comunidades de aves existentes nos fragmentos florestais é um fator 
importante na elaboração de projetos que visem a recuperação, conservação e manejo 
das matas ciliares. 
 
Palavras chave: ecologia de comunidades, guildas tróficas, espécies ameaçadas 
Órgão financiador: FAPEMIG / CEMIG 
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AVIFAUNA DE UMA ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE BELO VALE, MINAS GERAIS, 
BRASIL 
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Atividades humanas ocasionam a fragmentação de habitats e, assim, reduzem o tamanho 
e a qualidade de áreas naturais propícias à vida silvestre, levando à homogeneização 
estrutural e vegetacional dos ambientes. O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento 
das espécies de aves presentes em uma área rural no município de Belo Vale, Minas 
Gerais. O estudo foi desenvolvido em duas campanhas de quatro dias de observação 
cada uma nos meses de julho e novembro de 2012, totalizando 64 horas de esforço 
amostral. Vinte e um pontos fixos (20 minutos) foram estabelecidos em diferentes 
ambientes. As observações foram realizadas de manhã e também no período vespertino. 
Foram registradas 135 espécies distribuídas em 39 famílias e 19 ordens. A riqueza 
registrada corresponde a 17% da avifauna descrita para Minas Gerais. A ordem 
Passeriformes foi a mais representativa com 87 espécies, correspondendo a 64% do total 
registrado. As famílias Tyrannidae (24 espécies; 18%) e Thraupidae (17 espécies; 13%) 
foram as que apresentaram o maior número de espécies. Dentre os não-Passeriformes 
destacaram-se as Trochilidae com seis espécies (4%), seguida por Psittacidae com cinco 
espécies (4%). A riqueza estimada (Jacknife 1) apontou 160 espécies para a área de 
estudo. Portanto, a riqueza observada representa 84% da riqueza estimada. Os hábitos 
alimentares predominantes foram: insetívoros (67 espécies, 51%), onívoros (31 espécies, 
23%) e granívoros (10 espécies, 7%). Pelo fato de a área estudada estar localizada em 
uma região de transição entre os domínios biogeográficos do Cerrado e da Mata 
Atlântica, espécies endêmicas destes dois biomas foram registradas, a saber: Aramides 
saracura, Florisuga fusca, Jacamaralcyon tridactyla, Todirostrum poliocephalum, 
Tachyphonus coronatus e Hemithraupis ruficapilla (Mata Atlântica) e Clibanornis 
rectirostris, Cyanocorax cristatellus e Poospiza cinerea (Cerrado). Duas espécies estão 
incluídas na categoria Vulnerável (VU) de ameaça de extinção de acordo com a lista 
vermelha da IUCN: o cuitelão (J. tridactyla) e o capacetinho-do-oco-do-pau (P. cinerea). 
Os resultados aqui apresentados podem contribuir como uma fonte de informação 
importante sobre comunidades de aves em áreas rurais peri-urbanas servindo de 
subsídio para futuros estudos mais detalhados. 
 
Palavras chave: aves, levantamento, espécies ameaçadas 
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Topaza pella é um troquilídeo presente nas Guianas, Suriname, Venezuela e Leste do 
Equador e no Brasil nos estados de Roraima, Pará, Amapá e Maranhão. Os machos 
medem cerca de 20 cm, sendo que mais da metade corresponde à cauda, inconfundível 
pelas retrizes alongadas que se cruzam medianamente; possui mancha gular dourada, 
barriga vermelha metálica contrastando com os calções níveos e pés cor de carne clara. 
As fêmeas possuem apenas com 12cm de comprimento, sem retrizes prolongadas; 
coloração verde e garganta vermelha. Este trabalho tem como objetivo apresentar 
aspectos reprodutivos do beija-flor-brilho-de-fogo (Topaza pella), preenchendo uma 
lacuna de conhecimento sobre esta espécie. Para tanto, este estudo foi realizado na 
Reserva Extrativista Brilho-de-fogo (0049’35.5”N, 52011’21.6”W), localizada no município 
de Pedra Branca do Amapari, Amapá, Brasil. A Reserva Extrativista apresenta uma área 
de floresta densa e igapó onde predominam árvores de grande porte. O ninho de T. pella 
foi encontrado no dia 18 de setembro de 2013, por volta de 12h10min à beira do igarapé 
Água Fria, e foi monitorado durante cinco dias no período da manhã com o auxílio de um 
binóculo. No ninho havia somente um ninhego com aproximadamente quatro dias de 
nascido. Nas tarefas de cuidado parental apenas a fêmea alimentava o ninhego. O ninho 
apresentou formato de taça aberta, estava em finos ramos em forma de forquilha e fixado 
com teias de aranha; localizava-se a 53 cm de altura em relação à água e apresentou as 
seguintes medidas: largura externa de 46,6mm; largura interna 37,7 mm; altura 57,7 mm 
e profundidade da câmara oológica de 37,4 mm. No dia 15 de novembro de 2013, em 
outra viagem de campo a Reserva Extrativista foram registrados três ninhos 
abandonados, sugerindo a reprodução da espécie ocorre entre os meses de agosto a 
setembro. Os ninhos abandonados foram coletados e apresentaram as seguintes 
medidas (Média ± Desvio padrão): largura externa = 47,4 ± 1,1 mm; largura interna = 
33,9 ± 2,6 mm; altura = 48,7 ± 7,1 mm; profundidade da câmara oológica = 32,8 ± 3,3. 
Os ninhos estão depositados na Coleção Didática do Laboratório de Zoologia da 
Universidade Federal do Amapá. 

Palavras chave: Topaza pella, Conservação, Reprodução. 
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Os beija-flores são os vertebrados mais especializados no consumo de nétctar. O 
consumo de frutas está entre as raras excessões a essa dieta, sendo conhecido para seis 
espécies de beija-flores que consomem frutos abertos de cáctos: Anthracothorax mango 
na Jamaica; Amazilia rutile e Heliomaster constantii na Guatemala; Amazilia tobaci e 
Leucippus fallax na Venezuela. Investigações conduzidas por 10 dias (120 h de 
observação) em fevereiro de 2013 na margem direita do Rio Madeira, em Porto Velho, 
Rondônia (8°40’ S 63°54’ W), revelaram a presença do comportamento frugívoro na 
população local de Chlorostilbon notaus sobre os frutos da calabura (Muntingia calabura, 
Mutingiaceae). Esta interação difere daquelas já conhecidas para beija-flores pelo fato do 
fruto da calabura ser fechado. Mutingia calabura é uma planta nativa da América Tropical. 
Ela foi introduzida no Brasil, onde vem sendo cultivada em áreas urbanas, sendo 
classificada como uma planta pioneira invasora. Já em Porto Velho, RO, ela é mais 
encontrada ao longo da margem do Rio Madeira. Sua flor é branca com corola rasa. 
Durante minhas observações apenas os insetos se alimentaram de seu néctar. Já os 
beija-flores apenas consumiram seus frutos, que são esféricos com 1,4 cm de diâmetro, 
formados por endocarpo de gomos suculentos com pequenas sementes envolto por uma 
fina casca vermelha. Para beber do fruto da calabura, o beija-flor primeiro fura a casca, 
depois introduz o bico e o move em várias direções para estourar os gomos. Assim, o 
suco é liberado e ingerido da mesma forma como o néctar das flores. O furo na casca é 
rapidamente fechado pelas semententes, podendo ser reutilizado pela ave 
posteriormente, assim como pelos insetos. Curiosamente, apenas indivíduos de 
Chlorostilbon notatus foram vistos se alimentando dos frutos da calabura, enquanto 
outras 14 espécies de beija-flor foram registradas na mesma região se alimentando do 
néctar de plantas adjacentes às calaburas, especialmente flores de Inga sp. (Fabaceae).  
 
Palavras chave: Comportamento, Trochilidae, Amazônia. 
Órgão financiador: CNPQ 
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A família Tinamidae agrupa aves terrestres como os Inhambus, Jaó e o Tururim, 
representantes do gênero Crypturellus. Estão distribuídos em todos os estados e biomas 
brasileiros. Das 15 espécies que ocorrem no Brasil, 12 estão classificadas como pouco 
preocupantes e três como quase ameaçadas. As principais ameaças são pressão de 
caça, perda, fragmentação e degradação do habitat. Estimativas populacionais deste 
gênero foram feitas com transecto linear, no estado de São Paulo, sem estudos para a 
Bahia. O objetivo do trabalho foi estimar abundância relativa (AR, em avistamentos /10 
km) do gênero Crypturellus em duas áreas de Mata Atlântica do sul da Bahia. Foram 
percorridos 217,8 km pelo método de transecção linear na Reserva Biológica de Una 
(RBU, 152,8 km de esforço) (18.515 ha) e norte do Parque Estadual Serra do Conduru 
(PESC, 65 km de esforço) (9.000 ha). Os horários com maior número de registros foram 
entre 17-18h e 7-8h, respectivamente. Na RBU, registrou-se um avistamento (em fevereiro 
de 2014), i.e. AR=0,065 registros/10 km. No PESC (em agosto e dezembro de 2013) 
foram registrados três avistamentos, i.e AR= 0,461 registros/10 km. Dados encontrados 
na literatura foram maiores (AR=~2,4) do que os valores registrados no PESC e na RBU.  
O gênero possui características crípticas e comportamento cauteloso, dificultando o 
registro das espécies apenas pelo avistamento. Como há maior número de registros do 
gênero por vocalização, recomenda-se que seja incluído o número de registros de 
vocalização nos cálculos de AR, para fins comparativos entre áreas, atentando para não 
contar o mesmo indivíduo vocalizando mais de uma vez. Indícios de caça ilegal foram 
observados nos dois fragmentos, sendo necessário intensificar a fiscalização destas 
unidades de conservação.  

Palavras-chave: Caça, transecto linear, vocalização 
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Muitas espécies de icterídeos formam bandos monoespecíficos, dentre elas está o 
iratauá-grande Gymnomystax mexicanus (Linnaeus, 1766), espécie amazônica que habita 
ambientes de várzea do Escudo das Guianas, foz do Rio Amazonas e calhas dos rios 
Tapajós e Tocantins. O presente trabalho tem como objetivo relatar a formação de bando 
monoespecífico e monitorar sua permanência em uma área de várzea as margens da 
rodovia AM—070, próximo a Ponte Rio-Negro (3° 9'2.21"S 60° 4'48.10"O), limite com o 
município de Manaus. Entre maio e agosto de 2014, no município de Iranduba 
(Amazonas), foi observada, com intervalos regulares, de sete em sete dias, a presença de 
um bando de cerca de 500 indivíduos (contagem livre sem metodologia específica) de G. 
mexicanus, pousados em diferentes arbustos ao lado da rodovia onde a vegetação é 
predominantemente arbustiva quanto mais próxima do acostamento. Durante o período 
de observação, notou-se que os indivíduos começavam a chegar, sempre por volta 
16h00min horas, de forma dispersa, agrupando-se, principalmente, próximo ao espelho 
d’água e, com a proximidade da noite, tendiam a se aglomerar no topo da vegetação 
para pernoite, sempre com bando formado apenas de indivíduos da mesma espécie. 
Apenas em uma única ocasião foi observado um indivíduo de Molothrus oryzivorus 
(Gmelin, 1788) junto ao bando. Embora seja descrito em literatura que a espécie pode 
apresentar comportamento gregário, não há registros documentados até o presente 
momento, de bandos de similar proporção. A área em questão encontra-se em avançado 
processo de degradação, oriundo de desmatamento e especulação imobiliária. São 
necessários novos esforços para procurar entender as causas desse fenômeno, se a 
espécie está perdendo habitat ou se está se beneficiando com as mudanças no 
ambiente. 
 
Palavras chave: Icterídeos, bando, agremiação 
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Muitas espécies de aves não possuem dimorfismo sexual e, portanto, a determinação do 
sexo não pode ser obtida pela observação da plumagem e características morfológicas. 
Contudo, a sexagem em aves é importante para os programas de conservação, ecologia 
comportamental e biologia evolutiva. Várias técnicas de sexagem estão disponíveis, 
porém, alguns métodos cirúrgicos são muito invasivos. Nesse sentido, a sexagem 
molecular se torna uma alternativa não invasiva na determinação do sexo em aves. A 
sexagem molecular é realizada com uso do gene CHD (chromo-helicase-DNA-binding) 
presente nos cromossomos sexuais. Em aves, o sexo heterogamético é o feminino e seus 
cromossomos sexuais são ZW, enquanto que no sexo masculino são ZZ. Devido à 
presença adicional de bases nitrogenadas em uma região de íntron, o gene CHD é 
ligeiramente mais comprido no cromossomo W ao se comparar com o gene CHD no 
cromossomo Z da maioria das aves. Essa diferença no tamanho dos genes permite a 
sexagem molecular em aves monomórficas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi 
sexar os sabiás do barranco (Turdus leucomelas) da população do Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), localizado em Parnamirim, no estado do Rio 
Grande do Norte, em uma área de restinga. Durante os meses de março de 2012 a 
setembro de 2013 foram realizadas capturas em redes de neblinas. As aves foram 
anilhadas e amostras de sangue foram obtidas por punção venosa e utilizadas na 
extração de DNA. A sexagem foi feita por PCR, utilizando-se iniciadores específicos P2 e 
P8 para amplificação do gene CHD das aves. Os produtos amplificados foram 
visualizados em gel de agarose 5% corado com GelRedTM. Um total de 53 espécimes de 
T. leucomelas foi analisado até o momento. Destes, 34 indivíduos eram machos enquanto 
que 19 eram fêmeas, numa proporção sexual próxima de 1.8:1. Os iniciadores P2 e P8 
foram eficientes na sexagem da espécie T. leucomelas, o que viabiliza a determinação do 
sexo nessa população, permitindo que essa informação possa ser utilizada em 
programas de conservação de manejo do sabiá nesse local. 
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O processo de urbanização é um fenômeno global e crescente com importantes 
implicações ecológicas. A mudança da paisagem natural em ambiente urbano cria uma 
série de fatores que muitas espécies não estão aptas a explorar, atuando como um filtro 
biológico. O objetivo deste trabalho é avaliar padrões de distribuição da avifauna urbana 
no continente sul-americano, através de leituras taxonômicas e funcionais das 
comunidades de aves. Foram compiladas até o momento listas de espécies de cidades 
da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Ilhas Malvinas, 
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, totalizando 36 cidades e uma lista de 
1501 espécies que representa 51% da avifauna da América do Sul. De acordo com a 
localização geográfica, as cidades foram agrupadas em onze regiões conforme a 
classificação de Cracaft e Haffer (1985), modificado por Ridgely e Tudor (1989): 
Montanhas Venezuelanas, Andes do Norte, Andes Peruvianos, Costa Peruviana, 
Inambari, Pará, Guiana, Serra do Mar + Paraná, Cerrado, Pampas e Ilhas Malvinas. Como 
era esperado, a distribuição da avifauna urbana sul-americana apresentou-se influenciada 
pelos padrões biogeográficos de cada região, pois de acordo com a análise 
multidimensional não-métrica (NMDS) e a análise de similaridade (ANOSIM), utilizando o 
índice de Jaccard, a avifauna das cidades localizadas dentro de uma mesma região 
biogeográfica mostraram-se mais similares. Não foram observadas correlações entre a 
riqueza taxonômica, a área e a densidade populacional das cidades. A influência desses 
fatores estruturais das paisagens urbanas sobre a estrutura funcional das comunidades 
(grupos funcionais ecológicos) será avaliada. É esperado menor influência dos efeitos 
biogeográficos neste tipo de leitura. 
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Os efeitos da urbanização em comunidades de aves foram pouco avaliados em cidades 
da Região Neotropical. Compreender os impactos causados por este processo de 
transformação da paisagem natural em ambiente urbano é necessário para implantação 
de eficazes medidas de gestão ambiental. O objetivo foi avaliar como os diferentes níveis 
de urbanização interferem na distribuição da avifauna em Curitiba/PR. O território foi 
dividido em quadrantes de 1km2, nos quais foram realizadas amostragens da avifauna 
(contato visual e auditivo) com esforço padronizado nas primeiras horas do dia (60 
min/quadrante), entre setembro e dezembro de 2013. Os quadrantes foram escolhidos de 
forma aleatória, abrangendo toda a cobertura geográfica do município e suas variações 
nos níveis de urbanização. As categorias de níveis de intensidade de urbanização 
considerados foram: alto (<15% de áreas verdes), intermediário (15-40% de áreas 
verdes) e baixo (>40% de áreas verdes). A suficiência amostral avaliada através de 
curvas de rarefação foi atingida quando 120 quadrantes foram amostrados. As 
informações ambientais foram obtidas através do Sistema de Informação Geográfica e as 
temáticas escolhidas para avaliar a influência da urbanização sobre as aves foram: 
porcentagem de áreas verdes, porcentagem de áreas impermeabilizadas, porcentagem 
de corpos d’agua, densidade populacional (habitantes/km2), ruído (dB) e poluição 
atmosférica (ppm). Foram registradas 102 espécies, sendo que 82 foram consideradas 
como ocasionais, quando a frequência de ocorrência (FO%) atingiu valores abaixo de 
25%. Dentre as espécies frequentes destacaram-se: Columbina talpacoti, Columba livia, 
Zenaida auriculata, Pitangus sulphuratus, Turdus rufiventris, Sicalis flaveola e Passer 
domesticus. As espécies registradas foram classificadas em 22 guildas funcionais 
ecológicas conforme proposto por Willis (1979). A análise de PERMANOVA indicou 
diferenças significativas na riqueza de aves (F=13,016, P=0,001) e nas guildas funcionais 
ecológicas (F=14,002, P=0,001) entre os três níveis de urbanização.  A aplicação de 
modelos lineares generalizados e a análise BIOENV indicaram que as variáveis 
‘densidade populacional’ e ‘proporção de áreas verdes’ possuem maior correlação com a 
distribuição de aves no município.  
 
Palavras chave: Homogeneização biótica, gestão ambiental urbana, análise de 
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Por cobrir áreas com grande interesse econômico, incluindo terrenos planos, vales de 
grandes rios e áreas próximas a costa, as florestas de terras baixas (FTB) são a formação 
da Mata Atlântica (MA) mais seriamente impactadas. A situação da MA fluminense ilustra 
claramente essa situação e, não por acaso, a maior parte das aves presentes na lista 
estadual de espécies ameaçadas e praticamente todas as aves extintas no estado estão 
associadas as FTB que cobriam a maior parte da porção setentrional do RJ. Dentro desse 
contexto, o inventariamento da avifauna dos remanescentes de FTB representa uma 
iniciativa chave não apenas para a compreensão de padrões biogeográficos da avifauna 
fluminense, mas também para fornecer subsídios que assegurem a conservação dos 
últimos fragmentos de FTB do estado. O objetivo do presente estudo foi inventariar a 
avifauna do Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia (PNMFA), localizado em Macaé, 
Região Norte Fluminense. Essa unidade de conservação protege cerca de 235 hectares 
cobertos em sua maioria por FTP em avançado estado de regeneração. O levantamento 
foi realizado através visitas trimestrais realizadas entre junho/2013 e julho/2014, 
totalizando 202 horas de campo. Durante as campanhas a avifauna foi amostrada através 
de censo por ponto, captura e anilhamento e contagem direta. Foram registradas 221 
espécies de aves distribuídas em 21 ordens e 54 famílias (conforme CBRO, 2011), onde 
destacam-se os Tyrannidae (24), Thraupidae (19), Rhynchocyclidae (11), Trochilidae (10), 
Emberizidae (9), Thamnophilidae (8). Pelo menos 38 espécies registradas são 
consideradas endêmicas da MA e em sua maioria estão associadas principalmente a 
FTB. No tocante a espécies de interesse conservacionista, 12 espécies registradas no 
PNMFA estão presentes em pelo menos uma das três diferentes listas de ameaça de 
extinção (global, nacional, regional), tais como Amazona rhodocorytha e Touit 
melanonotus, além de 14 aves que figuram como quase ameaçadas ou deficiente de 
dados. Os resultados apontam que mesmo remanescentes florestais de tamanho médio 
possuem grande importância para a conservação da avifauna associada a FTB e 
ressaltam importância estratégica do PNMFA para conservação da avifauna fluminense. 
  
Palavras chave: Mata de Baixada, Rio de Janeiro, Avifauna. 
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A arara-canindé (Ara ararauna) é uma espécie relativamente comum em áreas naturais, 
sendo também muito tolerante à presença humana. Contudo, em algumas regiões do 
Brasil, a espécie já demonstra declínio populacional, provavelmente ligado à 
fragmentação de habitats. A ocorrência desse psitacídeo em áreas urbanas pode estar 
relacionada aos hábitos oportunistas de forrageio. Nesse sentido, o conhecimento da 
dinâmica populacional da espécie em áreas urbanas é importante para compreender 
como esses animais exploram ambientes alterados. O objetivo do trabalho foi de avaliar a 
distribuição espacial de A. ararauna em áreas verdes urbanas e sua relação com a 
disponibilidade de recursos vegetais em Morrinhos, Goiás. Foram realizados três dias de 
observação mensais, de agosto de 2010 a julho de 2011. Quinze praças/áreas verdes 
foram amostradas, distribuídas proporcional e aleatoriamente entre três zonas (central, 
periférica e limítrofe) da área urbana. Cada turno se iniciou logo após a alvorada e teve 
duração de 30 minutos por local; as observações de cada dia se estenderam até as 
11:00, incluindo observações adicionais até as 18:00 horas. Para cada área, foi estimada 
a densidade através da contagem por pontos. As observações foram feitas com o auxílio 
de binóculos 8x40 e os dados registrados em ficha de campo. A maior disponibilidade de 
espécies vegetais oferecendo recursos (flores, frutos carnosos e secos) foi em setembro 
e a menor em junho, ambas na estação seca. Na estação chuvosa houve uma grande 
disponibilidade de recursos durante todos os meses. O tamanho médio dos grupos foi de 
2,29±0,52 indivíduos. A abundância de A. ararauna variou significativamente entre as 
regiões, sendo encontrada principalmente na região limítrofe da área urbana e isso não 
diferiu significativamente entre estações (Scheirer-Ray-Hare H=11,09 P<0,01). Essa 
maior abundância da espécie na região limítrofe pode estar relacionada ao menor 
número de edificações e a maior quantidade de áreas com vegetação natural e oferta de 
recursos. A ocorrência comum dessa arara sugere o potencial da área urbana de 
Morrinhos em sustentar uma população viável da espécie, que foi registrada se 
alimentando em vários pontos da área urbana e se reproduzindo no Parque Municipal 
Recanto das Araras. 

Palavras chave: área urbana, ecologia, recursos. 
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Aves marinhas são organismos chaves na dinâmica dos ecossistemas costeiros, nesse 
sentido, interagem com as atividades econômicas realizadas na costa brasileira. O 
gaivotão Larus dominicanus está intimamente relacionado às atividades da pesca 
artesanal, uma vez que possui hábitos generalistas e se alimenta do pescado descartado 
pelas embarcações de pesca ou mesmo nas colônias de pescadores artesanais. Estes 
peixes recebem o nome de rejeito, descarte e/ou bycath e não são aproveitados 
comercialmente devido ao seu baixo valor. O processo de interação entre aves marinhas 
e a pesca artesanal apresentam efeitos positivos e negativos, e suas relações ecológicas 
ainda não são bem compreendidos no Brasil. Interações entre aves marinhas e a pesca 
artesanal tem demonstrado que esta atividade na costa tem proporcionado incremento 
na abundância das gaivotas, influenciando a ecologia reprodutiva e a dinâmica de 
populações. No sul do país, as pesquisas comprovaram que as gaivotas utilizam com 
sucesso este recurso acompanhando embarcações ou se alimentando do descarte nas 
praias. O objetivo deste estudo foi caracterizar o pescado descartado e verificar a 
abundância de gaivotas junto a este. O estudo considerou a área da colônia de 
pescadores Z-7 em Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro (22º53’14´´S e 43º22’48´´ W). Os 
censos foram realizados mensalmente e as gaivotas foram classificadas pela idade. O 
pescado foi identificado utilizando chaves dicotômicas, guias e da consulta com 
especialistas. A frequência de ocorrência (Fo) do pescado foi obtida pela razão entre o 
número de pescado e o total de amostragens. Nos censos observou-se um total de 447 
indivíduos de gaivotas interagindo com as atividades de pesca. A maior quantidade de 
adultos ocorreu em novembro (média ± desvio padrão= 34±46,66 ind), seguida de uma 
queda em janeiro e de um aumento gradativo em abril. A corvina Micropogonias furnieri 
teve 75% de Fo, enquanto olho-de-cão Priacanthus arenatus e a espada Trichiurus 
lepturus tiveram 66.66% de Fo. O L. dominicanus se alimenta das carcaças dos peixes 
jogadas na praia ou consome o pescado inteiro. Nossos resultados corroboram que o 
pescado de hábitos demersais passaram a ser consumidos pelas gaivotas e que o local 
deve ser monitorado do ponto de vista sanitário e ambiental.    
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O Larus dominicanus se reprodruz em colônias de aves marinhas localizadas nas ilhas 
costeiras desde litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. O período reprodutivo vai 
de maio a dezembro, com pequenas oscilações na temporada reprodutiva na Argentina e 
no Brasil. No estado do Rio de Janeiro registros históricos da reprodução da espécie 
demonstram observações pontuais e desatualizadas. Aspectos reprodutivos são 
importantes para reconhecer o ciclo de vida da espécie e podem subsidiar ações de 
manejo na costa brasileira. O objetivo deste estudo foi estimar a população reprodutora e 
delimitar o período reprodutivo do novo registro de sítio reprodutivo no Rio de Janeiro. A 
Ilha Rasa de Guaratiba (23º08´05´´S e 43º56´21´´ W) caracteriza-se como um formato 
alongado e com uma vegetação herbácea e arbustiva, com presença de vegetação 
herbácea e capim-colonião Panium sp. Distante cerca de 1,5 km da praia da Barra de 
Guaratiba a ilha é utilizada como local de pesca e apresenta um tráfego marítimo intenso 
em direção à praia do Grumari na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O censo 
ocorreu mensalmente entre os meses de maio a dezembro, nos quais foram 
contabilizados os ninhos, ovos, filhotes e indivíduos adultos. Foram registrados 90 pares 
reprodutores durante a estação reprodutiva de 2013 e a maior quantidade de indivíduos 
ocorreu em outubro. No dia 12 de Junho de 2013 foi realizada a primeira postura, mesmo 
com a formação dos casais, territórios de corte e confecção dos ninhos terem sido 
iniciadas em maio. O período reprodutivo de maio a dezembro corrobora com a literatura, 
incluindo as posturas em junho, recrutamento dos filhotes em novembro e encerramento 
em dezembro. Adicionalmente, novos estudos serão realizados a fim de caracterizar o 
sucesso reprodutivo no local, bem como a ecologia comportamental. Na ilha registramos 
ainda a reprodução de Sula leugogaster e Nycticorax nycticorax. O aumento da 
população das gaivotas aliado ao uso do descarte da pesca na costa tem proporcionado 
um recurso adicional às gaivotas. Tal fato tem possibilitado a dispersão nas áreas 
costeiras e para novos sítios reprodutivos. Outros sítios reprodutivos eventualmente 
poderão ser registrados no estado, uma vez que as tentativas de identificar estes sítios 
ainda não foram esgotadas.  
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O papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) é um Psittaciforme (Psittacidae) 
ameaçado de extinção, endêmico da Mata Atlântica, que se distribui ao longo da faixa 
litorânea do sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina. A maior parte da população 
total da espécie (cerca de 7000 indivíduos) concentra-se no Estado do Paraná. Entre as 
ações previstas no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios da Mata 
Atlântica está a caracterização do perfil sanitário das populações de Amazona brasiliensis, 
Amazona pretrei, Amazona rhodocorytha e Amazona vinaceae em vida livre. O objetivo 
deste estudo foi identificar fungos presentes na cloaca e na orofaringe dos papagaios-de-
cara-roxa amostrados e determinar padrões sanitários normais de indivíduos saudáveis 
na área amostrada. Foi realizada uma expedição de campo para a Ilha Rasa, localizada 
no litoral paranaense, no dia 14 de janeiro de 2014, na qual foram colhidas amostras 
cloacais e orais de oito filhotes saudáveis ao exame clínico, por meio de swabs estéreis 
de haste plástica. Os filhotes apresentaram idade aproximada entre trinta e cinquenta e 
cinco dias de vida. Ensaios microbiológicos e morfológicos foram realizados seguindo 
metodologia padronizada (WINN et al. 2012). Foram isoladas treze colônias fúngicas, das 
quais foram identificados cinco gêneros de fungos filamentosos e duas colônias 
leveduriformes, sendo 30,76% (n = 4) Aspergillus sp., 23,07% (n = 3) Microsporum 
gypseum, 15,38% (n =2) Sporothrix schenckii, 7,69% (n = 1) Fusarium sp., 7,69% (n = 1) 
Penicillium sp. e 15,38% (n=2) leveduriformes não passíveis de identificação. Os 
resultados obtidos configuram caracterização inédita da microbiota fúngica desta 
espécie, sendo importantes para o monitoramento da saúde da população e uma 
ferramenta essencial esforços de conservação.  
 
Palavras chave: Papagaio-de-cara-roxa, Fungos, Conservação 
Órgãos financiadores: PIBIC CNPq ICMBio; FRBL 
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PRESSÃO DO TRÁFICO E DA CRIAÇÃO ILEGAL SOBRE A POPULAÇÃO DE 
SALTATOR SIMILIS (AVES: CARDINALINAE) NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, 

BRASIL 
 

Rafael Paulino¹, José Nilton da Silva² e Charles Duca² 
¹Programa de Pós Graduação em Zoologia – Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) 
²Programa de Pós Graduação em Ecologia – Universidade de Vila Velha (UVV)  
Email: rspaulino1@gmail.com 

A degradação dos ecossistemas, dispersão de espécies exóticas e extração de espécies 
estão entre as principais ameaças a diversidade biológica e extinção de espécies. 
Encontra-se neste contexto o tráfico de animais silvestres que agrava esta situação. 
Estima-se que 38 milhões de animais silvestres sejam retirados anualmente de seus 
habitats naturais. Devido às condições precárias de manejo, os índices de morte chegam 
a 90%. O tráfico de animais silvestres está em terceiro lugar nas atividades ilícitas que 
mais geram lucros no mundo. O Brasil é um dos países mais visados para a prática deste 
crime, devido a sua rica fauna. Nesta prática, o grupo mais visado é o das aves, sendo 
mais de 78% dos registros nas apreensões feitas pelos órgãos competentes. Dentre as 
espécies, o Saltator similis (Trinca-ferro) é uma das mais procuradas e apreendidas nesse 
tipo de atividade no Brasil. O presente estudo foi realizado com dados de apreensão de 
aves do ano de 2004 a 2013, tais dados foram fornecidos por órgãos ambientais de 
fiscalização e recuperação de animais silvestres, sendo eles o Centro de Triagem de 
Animais Silvestres do IBAMA/ES (CETAS) e o Centro de Reintrodução de Animais 
Silvestres (CEREIAS), ambos no estado do Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Neste 
estado, a espécie Saltator similis é bastante comum. No entanto, seu status deve ser 
analisado de forma mais criteriosa, pois o número de indivíduos de S. similis apreendidos 
nos últimos 10 anos ultrapassa os três mil, uma média de 304,1 apreensões da espécie 
por ano. A junção dos números fornecidos por estes centros expressa valores 
importantes quanto ao número de trinca-ferros apreendidos ao longo dos últimos 10 anos 
(2004 n= 471; 2005 n= 200; 2006 n= 53; 2007 n= 65; 2008 n= 187; 2009 n= 435; 2010 
n= 467; 2011 n= 908; 2012 n= 172; 2013 n= 83). O número de indivíduos da espécie 
retirados da natureza é alarmante, pois os dados expressados em tal trabalho são apenas 
de duas unidades do Espírito Santo (CETAS e CEREIAS). Sabendo que a efetividade da 
fiscalização no estado não ultrapassa os 10% (Conv. Pess. com Analista Ambiental do 
IBAMA), e se houver um aumento da fiscalização para 100%, poderíamos ter uma média 
anual de 30.410 indivíduos apreendidos, o que pode causar um impacto exorbitante 
sobre a população da espécie. 

Palavras chave: Trinca-ferro, captura ilegal, extinção.  
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IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA DAS ESPÉCIES DE AVES CAPTURADAS EM PORTO 
DO MANGUE, RN, BRASIL. 

 
Raphaella Christine Paiva Regis¹, Daniele Teodora Fernandes Frota²,  Hugneide 
Souza de Oliveira²,  Cecilia Irene Péres Calabuig³ 
¹Discente em Engenharia de Pesca, Universidade Federal Rural do Semiárido 
²Discentes em Ecologia, Universidade Federal Rural do Semiárido 
³ Depto.de Ciências Animais II, UFERSA, Mossoró-RN 
Email: cecicalabuig@ufersa.edu.br 
 
Os manguezais têm uma grande funcionalidade como habitat para uma diversidade de 
animais vertebrados e invertebrados. No litoral do Rio grande do Norte, os manguezais, 
particularmente os localizados no litoral Oeste são explorados pela indústria e, embora de 
extrema importância ecológica, nenhum estudo detalhado sobre a biodiversidade 
presente nesses ambientes foi realizado até o momento. Não há estudos quantitativos de 
fauna com finalidade de fornecer uma listagem mais completa da biodiversidade da área 
em estudo. O estudo teve como objetivo realizar um levantamento de espécies de aves 
na Área de Preservação Ambiental de Porto do Mangue (5° 4'12.08"S e 36°46'34.82"W) 
verificando sua origem (residentes ou migratórias) e suas medidas biométricas. Após 
nove meses, foram capturados 44 indivíduos de nove espécies: quatro migratórias e 
cinco residentes. As espécies e suas médias para massa corporal (g) e medidas 
biométricas (mm) foram: Calidris fuscicollis (Maçarico-de-sobre-branco) m: 26,6; asa (A): 
94,9; cauda (C): 41,4; tarso (T): 23,2; cabeça até a ponta do bico (CPB): 41,1; cúlmen 
total (CT): 22,1; narina-ponta (NP): 17.1; largura do bico (BL): 4,7; altura do bico (BA): 5,2; 
Calidris pusilla (Maçarico-branco)- m: 23; A: 94,5; C: 49,5; T: 26,4; CPB: 42,3; CT: 23,4; 
NP: 19.8; BL: 5.1; BA: 4,9; Charadrius semipalmatus (Batuíra-de-bando)- m: 41; A: 117; C: 
54,3; T: 24,7; CPB: 36,7; CT: 14,1; NP: 10,5; BL: 5.8; BA: 5.6; Actitis macularius (Maçarico-
pintado)- m: 35; A: 102.5; C: 48; T: 26,2; CPB: 44; CT: 26; NP: 21.8; BL: 5.1; BA: 5.4; 
Columbina passerina (Rolinha-cinzenta)- m: 28,3; A: 73,3; C: 52; T: 19,5; CPB: 30,1; CT: 
12,8; NP: 12,5; BL: 4,5; BA: 4; Choroceryde americana (Martim-pescador-pequeno)- m: 
28,5; A: 80,2; C: 60; T: 9,7; CPB: 67; CT: 40,3; NP: 36,8; BL: 7,4; BA: 9,1; Conirostrum 
bicolor (Figuinha-do-mangue)- m: 15,3; A: 67; C: 48; T: 19,5; CPB: 30; CT: 12,4; NP: 10; 
BL: 4,7; BA: 4; Aramides mangle (Saracura-do-mangue)- m: 187,5; A: 175; C: 53; T: 47,8; 
CPB: 71,6; CT: 41,6; NP: 26,9; BL: 6,8; BA: 10,5 e Coryshospigus pileatus (Tici-tico-rei-
cinza) m: 12; A: 63; C: 52; T: 20,4; CPB: 27,2; CT: 11; NP: 9,1; BL: 5,8; BA: 6,3. Para a 
APA de Porto do Mangue, a identificação das espécies residentes e o registro das 
migratórias com parada para alimentação são informações inéditas. 
 
Palavras-chave: avifauna, mangue, biometria. 



194 195

TESTE DE MICRONÚCLEOS EM AVES PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
AMBIENTAL DO MANGUE DE PORTO DO MANGUE/RN 
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O teste de micronúcleo é um importante biomarcador que monitora a genotóxidade em 
ambientes aquáticos, e pode dar uma resposta rápida sobre a condição em que se 
encontra a biota local. A maior parte dessas deformações encontradas em excesso nos 
organismos é devido à ação antrópica em ecossistemas próximos a áreas urbanas e 
atividades que podem alterar completamente as estruturas físico-químicas do solo e da 
água. Os micronúcleos são resultados de uma mutação a nível cromossômico, causando 
a fragmentação destes cromossomos que gera a formação de um pequeno núcleo ao 
lado do núcleo original da célula. A presença de um micronúcleo pode ser considerada 
um indicativo prévio da existência de alterações cromossômicas. Os agentes genotóxicos 
causam danos ao DNA e caso não ocorra o reparo das lesões, pode ser iniciada uma 
sucessão de consequências biológicas nas células, nos órgãos, e no próprio organismo 
que finalmente podem atingir a população e a comunidade onde está inserido. O estudo 
tem como objetivo analisar possíveis danos celulares através do teste de micronúcleos 
em 23 aves de seis espécies que usam o mangue de Porto do Mangue, Rio Grande do 
Norte (5º03’47.28’’S, 36º46’14.29’’O), como indicadoras da qualidade ambiental. Para a 
realização do teste do micronúcleo, inicialmente extraiu-se o sangue da veia alar, após, 
com uma gota em cada lâmina e com lamínula, foi feito um esfregaço. Em laboratório, as 
lâminas foram submetidas a um período de espera “overnight”, secando a temperatura 
ambiente para a fixação do material. Após, foram submersas em metanol (100%) durante 
10 minutos, depois lavadas com água destilada e coradas com Giemsa (5%) durante 40 
minutos. Posteriormente, foram lavadas com água destilada e secas a temperatura 
ambiente. Foram analisadas em microscópio óptico com objetiva de resolução 100x 
através de teste cego. Contaram-se 2500 células por lâmina, totalizando 5000 células por 
indivíduo. Os resultados preliminares mostram que, com exceção de um indivíduo, as 
aves não apresentaram micronúcleos nas células sanguíneas. Isso pode estar indicando 
que a qualidade ambiental de Porto do Mangue é boa e não está causando danos a nível 
de DNA às aves que dependem desse local.  
 
Palavras Chaves: Mangue, avifauna, micronúcleos 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE AVES ATROPELADAS NA BR 116 – TRECHO RIO 
DE JANEIRO 

 
Raquel B. Junger de Carvalho 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
E-mail para correspondência: raqbatista@gmail.com 

 
Com o crescimento da malha rodoviária, um dos problemas que afetam a fauna silvestre 
é o fluxo intenso de veículos, que ocasiona o atropelamento de fauna, restrição do 
tamanho populacional e o isolamento de populações. Aves é um grupo altamente 
impactado pelo atropelamento em rodovias. Visto isso, o objetivo do trabalho é 
compreender o volume de aves atropeladas na BR 116 – trecho Rio de Janeiro, a partir 
do monitoramento de animais atropelados realizado pelo Projeto Fauna Viva (Parceria 
Concessionária Rio-Teresópolis e o PARNA Serra dos Órgãos). O trecho estudado 
compreende cerca de 142,5 Km, sendo que 10 km cortam a UC. Os animais recebidos 
pelo projeto têm suas informações arquivadas em planilha (Excel). Quando os animais 
chegam mortos ou vêem a óbito, são encaminhados a instituições parceiras de 
ensino/pesquisa. Todavia, animais que chegam vivos, são analisados, tratados e se 
possível devolvidos na natureza. No período de julho/2012 a julho/2014 o projeto recebeu 
94 indivíduos, totalizando 39 espécies. Algumas como: Piaya cayana, Guira 
guira,Crotophaga ani, Hydropsalis torquata, Coereba flaviola, Caracara plancus, Tyto alba, 
Asio clamator, Athene cunicularia, Megascops choliba, Ardea alba, Rupornis magnirostris, 
Amadonastur lacernulatus, Penelope obscura, Aratinga leucophythalma, Pulsatrix 
koensiwaldiana, Celeus flavescens, Piculus aurulentus, Colaptes campestris, Turdus 
subalaris, Turdus rufiventris, Tangara sayaca, Aramides saracura, Cariama 
cristata,Coragyps atratus. Cerca de 47% desses animais chegaram mortos. Os 
atropelamentos aconteceram ao longo de toda a rodovia, porém a área que corta a UC e 
entre os Km 104 ao 133 (área de baixada) foram os trechos com maior índice de 
atropelamento. É importante que medidas de mitigação de impacto a fauna silvestre 
sejam implementadas, visando diminuir futuras elevações no índice de atropelamento. 
Ações de conservação e educação ambiental devem ser maximizadas junto ao usuário 
da rodovia, para que o mesmo perceba a importância dos animais silvestres. 
 
Palavras chave: Atropelamento, Aves, Fauna Viva. 
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AVALIAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DE PASSERIFORMES APREENDIDOS EM 
RELAÇÃO A DOIS MÉTODOS DE SOLTURA NA NATUREZA 
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Email: ravelzorzal@hotmail.com  
 
O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior comércio ilegal do mundo e no Brasil, 
cerca de 80% dos animais apreendidos são aves. A declaração de princípios da IUCN 
afirma que os animais confiscados pelas autoridades governamentais devem receber 
destinações apropriadas. A dificuldade de destinação adequada aos animais muitas 
vezes prejudica sua sobrevivência e dificulta sua reintegração na comunidade local. A 
reintegração de espécies ao seu ecossistema funcional é um dos principais objetivos da 
Biologia da Conservação e todas as espécies representam soluções biológicas 
singulares para a sobrevivência. Estudos que avaliam a eficiência de diferentes métodos 
de reintegração de aves na natureza são importantes diante da necessidade de solução 
para destinação de animais apreendidos e da carência de informações sobre métodos de 
soltura destas aves na natureza. Neste trabalho avaliamos a probabilidade de 
sobrevivência diária e o padrão de dispersão de seis espécies de aves em relação a dois 
métodos de soltura. Um total de 163 indivíduos de seis espécies de Passeriformes 
(Saltator similis, Cyanoloxia brissonii, Sporophila frontalis, Sporophila nigricollis, 
Sporophila caerulescens e Sicalis flaveola) provenientes de apreensões realizadas pelo 
IBAMA/ES foram reintroduzidos na natureza através de dois métodos: i) utilizando um 
viveiro de ambientação por um período de 15 dias de adaptação; ii) soltura direta sem o 
período de adaptação dos indivíduos. Não houve diferença significativa em relação à 
probabilidade de sobrevivência e ao padrão de dispersão dos indivíduos soltos, 
demonstrando que a presença de um viveiro de ambientação não influenciou no sucesso 
da soltura. 

Palavras chave: reintrodução, aves, Mata Atlântica, dispersão 
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CUIDADO BI-PARENTAL E MONOGAMIA EM GALBULA RUFICAUDA (AVES, 
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A construção do ninho, incubação, alimentação e proteção da prole são comportamentos 
relacionados ao cuidado parental em aves. Esses investimentos aumentam a expectativa 
de vida da prole por um lado, mas representam alto custo energético e risco de predação 
aos pais por outro lado. O estudo do cuidado paternal pode contribuir para um maior 
conhecimento ecológico-evolutivo sobre mortalidade diferencial, sucesso reprodutivo, 
competição espermática, seleção sexual e sistemas de acasalamento. Galbula ruficauda 
Cuvier, embora muito comum no Brasil, é pouco conhecida em relação aos 
comportamentos reprodutivos. Dessa forma, os objetivos foram quantificar o tempo de 
dedicação dos pais na incubação e alimentação dos ninhegos, determinar o sucesso 
reprodutivo e a dieta da espécie. Os dados foram obtidos ao longo de três períodos 
consecutivos de reprodução (2011-2013, 384 horas de observação), em um fragmento de 
80 ha de floresta ripária no município de Morrinhos, Goiás. O sexo das aves e o tipo de 
alimento oferecido aos ninhegos foram determinados com auxílio de binóculos (8X40). 
Em setembro e outubro, os casais utilizaram as margens do córrego Maria Lucinda para 
nidificar em túneis de 50±8,67cm de comprimento, onde depositaram em média 
3,43±0,51 ovos brancos (n=16). À noite, apenas as fêmeas incubaram os ovos e, ao 
longo do dia, macho e fêmea alternaram entre períodos semelhantes de incubação 
(♂=45min±17min e ♀=47min±14min, t=-0,56, gl=77, p=0,57). Os ovos resultaram, em 
média, em 1,75±1,22 ninhegos, representando um taxa de eclosão de 46%. O casal 
alimentou os ninhegos preferencialmente nas terceira, sétima e décima horas do dia, mas 
os machos deram proporcionalmente maior assistência (59%) que as fêmeas (41%) 
(χ2=1783, gl=3, p<0,00001). A taxa de alimentação também dependeu da idade dos 
ninhegos, com maior dedicação dos pais nessa tarefa à medida que os ninhegos se 
tornavam mais velhos (r=0,99, t=9,12, p<0,02). O fato dos machos de G. ruficauda 
participarem ativamente da incubação (25%) e alimentação da prole (59%) ao longo do 
dia indicam que essa espécie não tem relação extra parental e o sistema de 
acasalamento é monogâmico. 

Palavras-chave: Incubação, Provisionamento, Ninhegos. 
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Tyrannus melancholicus (suiriri) é um tiranídeo essencialmente insetívoro e que possui 
ampla ocorrência no Brasil e América do Sul. Estudos sobre a estratégia de 
forrageamento são importantes para o padrão geral de conhecimento do comportamento 
dos animais. O objetivo deste trabalho é apresentar as táticas de forrageamento adotadas 
pelo T. melancholicus na RPPN SESC Pantanal, Mato Grosso (16º29.6’S, 56º25.1’W) com 
base em dados coletados em maio de 2014. Foram observados um total 162 eventos de 
forrageamento em uma população estimada de 43 indivíduos. Para cada registro, foram 
anotados os comportamentos de ataque, a altura e o tipo do poleiro, taxa de sucesso e 
insucesso de predação, frequência de consumo, distância de voo e direção de ataque, 
tamanho dos itens alimentares, tempo de consumo e técnicas de manipulação da presa 
adotadas pela ave. O suiriri frequentemente persegue e captura a presa em voo e 
geralmente volta ao poleiro de origem para manuseio da presa. Como substrato de 
procura, os indivíduos utilizaram principalmente o arame (41%) seguido de árvores (31%). 
A altura do substrato variou de 0,3 a 8 m (média 3,2 m). A distância de ataque mais 
frequente foi de 0,5 a 3 m, chegando a 30 m e a direção de ataque diagonal abaixo 
representou 63% dos eventos registrados. A taxa de sucesso de predação foi de 88%, 
sendo que em 66% dos eventos as aves consumiram em torno de três presas que foram 
engolidas sem manipulação prévia em 75,4% dos registros. O tempo médio entre a 
captura e ingestão das presas foi entre 1 e 2 segundos para presas pequenas e entre 3 e 
14 segundos para presas grandes. A maioria dos ataques (88,6%) ocorreu nos primeiros 
4 minutos após o primeiro ataque e foram compostos principalmente por presas 
pequenas. Ao apresentar táticas bem definidas, T. melancholicus pode ser considerado 
como um especialista em suas táticas de forrageamento. Provavelmente, o sucesso na 
predação e o grande número de ataques em um curto espaço de tempo evitam um déficit 
energético para as aves. 
 
Palavras chave: suiriri, alimentação, predação. 
Apoio financeiro da UEG, por meio do Programa de Auxílio Eventos (Pró-Eventos). 
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Renan Henriques Lage Duarte1, Afiwa Midamegbe1, Cristiano Schetini de Azevedo2 e 
Robert John Young3 

1Programa de pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Brasil 
2Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, 
Brasil 
3School of Environment and Life Sciences, University of Salford Manchester, UK 
Email: renanhld@hotmail.com 
 
O conceito de personalidade animal foi desenvolvido sobre o princípio de que os 
indivíduos mostram tendências de comportamento em diferentes situações, como 
agressividade, timidez, coragem, exploração e sociabilidade. Estudos mostraram que a 
poluição sonora tem um impacto sobre a comunicação animal, mas a resposta ao ruído 
pode variar de acordo com a personalidade dos indivíduos e isto tem sido pouco 
estudado. A mineração é uma importante atividade econômica no estado de Minas 
Gerais, Brasil e ocorre em ambientes de alta biodiversidade gerando impactos nocivos 
sobre o meio ambiente pela produção de poluição sonora. O objetivo da pesquisa foi 
caracterizar a personalidade de 7 machos de Canários-da-terra (Sicalis flaveola - 
Passeriformes: Thraupidae) e testar se a personalidade influencia a resposta ao ruído da 
atividade mineradora. Testamos a reação dos indivíduos a um ambiente novo (teste de 
exploração), e em um contexto de defesa de território, com e sem a presença do ruído 
(teste de agressividade) medindo a agressividade na presença de um intruso e a 
exploração, o número de movimentos. Calculando a correlação entre a agressividade nos 
testes sem ruído e o grau de exploração, descobrimos que os mais exploradores foram 
significativamente mais agressivos. Através do modelo linear generalizado com efeitos 
mistos (GLMM), testamos se o grau de exploração influenciou a resposta ao ruído e 
descobrimos que os mais exploradores diminuiram a agressividade com o ruído, 
enquanto os menos exploradores não alteraram o comportamento. Estes resultados 
sugerem que os mais exploradores são provavelmente mais vulneráveis devido ao 
aumento dos riscos de lesões relacionado ao aumento de sua agressividade. As 
conclusões desta pesquisa enfatizam a importância de levar em consideração a 
personalidade em estudos que testam o impacto da poluição sonora e terá implicações 
importantes para a conservação da fauna em áreas de mineração. 
 
Palavras-chave: Sicalis flaveola, ecologia comportamental, conservação. 
Financiamento: CNPq 
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AVES DE SUB-BOSQUE NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS, OESTE DO PARÁ: 
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A Amazônia é o bioma com maior riqueza de espécies de aves do planeta e apresenta 
altos níveis de endemismo. Entretanto, a conservação deste patrimônio biológico ainda é 
insuficiente e traz enormes desafios para a ciência, em face do rápido avanço do 
desenvolvimento socioeconômico e das grandes lacunas do conhecimento sobre este 
bioma, agravados pela dificuldade de acesso da informação biológica em muitas regiões. 
Este estudo teve como objetivo analisar a estrutura trófica da comunidade de aves de 
sub-bosque em uma área de floresta primária inalterada da Floresta Nacional do Tapajós, 
no oeste do Pará, uma Unidade de Conservação com quase 550.000 ha. Os dados foram 
coletados em novembro de 2012 e junho/julho de 2013, com redes de neblina em 10 
parcelas permanentes de pesquisa do Programa de Pesquisas em Biodiversidade. Com 
um total de 1440 horas/rede, foram capturados 139 indivíduos, de 49 espécies, 
distribuídas em 21 famílias. Thamnophilidae (n= 15), Dendrocolaptidae (n= 6) e Pipridae 
(n= 4) foram as famílias mais representadas, sendo as espécies mais abundantes, 
Glyphorynchus spirurus (n= 14), Dendrocincla merula (n= 10), Myrmotherula longipennis 
(n= 9), Willisornis poecilinotus (n= 9), Rhegmatorhina gymnops (n= 6) e Phaethornis 
bourcieri (n= 6). Espécies com alto grau de endemismo, como Lepidothrix iris, Phaetornis 
aethopygus e R. gymnops, aparentemente, mantem populações viáveis na área de 
estudo. As categorias tróficas mais abundantes foram: seguidores de formiga de 
correição, insetívoros seguidores de bando misto e insetívoros arborícolas, todos com 10 
espécies cada, seguidos por, frugívoros arborícolas (n= 5) e insetívoros terrícolas (n= 4). 
Tais categorias tróficas estão entre as mais afetadas negativamente por alterações 
antrópicas dos ambientes florestais naturais, como a fragmentação florestal. A 
representatividade destes grupos funcionais e a presença de populações viáveis de 
espécies de alta relevância para a conservação ressalta a condição preservada da 
floresta na área de estudo e a importância da Floresta Nacional do Tapajós na 
conservação da biodiversidade. Comparações deste estudo com outros, realizados em 
outras regiões da Amazônia podem contribuir para a conservação identificando padrões 
de distribuição e abundância das espécies neste bioma. 

Palavras chave: Aves, sub-bosque, conservação. 
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PERFIL DA AVIFAUNA RECEBIDA NO ZOOLÓGICO DA CIDADE DE SANTARÉM, 
OESTE DO PARÁ DURANTE OS ANOS DE 2012 E 2013 

 
Renata de Souza Oliveira1, Josiane de Andrade Caeiro1, Edson Varga Lopes2, 
Sidcley Pereira Matos3 
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E-mail: renatasouzabio@hotmail.com 
 
Os centros de triagem de animais silvestres (CETAS) são órgãos ligados ao IBAMA com o 
objetivo de recepcionar e reintroduzir, quando possível, no meio ambiente os animais 
silvestres resgatados ou apreendidos pelos órgãos fiscalizadores, bem como aqueles 
que tenham sidos mantidos em cativeiro doméstico como animais de estimação. Em 
Santarém, no oeste do Pará, o zoológico das Faculdades Integradas do Tapajós (ZOOFIT) 
atua como um CETAS atendendo toda a região. Neste estudo caracterizamos o perfil da 
avifauna recebida no ZOOFIT durante os anos de 2012 e 2013, buscando responder as 
seguintes questões: 1) quantas aves são recebidas por ano? 2) O recebimento está 
concentrado em algum período do ano? Quais as famílias / espécies mais recebidas? 
Quais as principais causas de entradas das aves no CETAS. Os dados dos anos 2012 e 
2013 foram obtidos junto à coordenação do ZOOFIT. No total, foram recebidos 319 
indivíduos, de 60 espécies (154 em 2012 e 165 em 2013), distribuídas em 22 famílias. 
Psittacidae (n=82), Thraupidae (n=42), Accipitridae (n=40), Tytonidae (n=27) e Ardeidae 
(n=24), foram às famílias mais afetadas. Rupornis magnirostris (n=37), Sporophila 
angolensis (n=36), Tyto furcata (n=27), Ardea alba (n=19), Brotogeris versicolurus (n=16) 
estão entre as espécies mais frequentes. As principais causas que afetaram os indivíduos 
foram: doação (n=80), apreensão (n=76) e resgate (n=57). Foi possível verificar que não 
houve diferença significativa na sazonalidade da entrada dessas aves no CETAS, de 
Janeiro/Junho 48,90 % e em Julho/Dezembro 51,10 %. As aves foram afetadas 
principalmente pela cultura de aquisição de animais silvestres como de estimação, no 
caso do Brotogeris versicolorus e Sporophila angolensis que são atraentes tanto por sua 
aparência como pela vocalização. Os acidentes por atropelamento afetam as aves de 
rapina como gaviões e corujas que forrageiam próximo a área urbana em busca de 
alimento, os acidentes com as representantes da família Ardeidae são oriundos da 
utilização de estilingues pela população. O ZOOFIT por ser o único CETAS da região 
desenvolve uma importante função na preservação da fauna Amazônica, promovendo 
quando possível à reabilitação e a reintrodução de varias espécies na natureza e 
mantendo em condições relativamente favoráveis os indivíduos que não são mais aptos a 
soltura. 

Palavras chave: CETAS, aves, reabilitação. 
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RECONHECIMENTO DE PREDADORES: UM ESTUDO COM ESPÉCIES 
SIMPÁTRICAS E ALOPÁTRICAS 
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As aves possuem grandes habilidades em reconhecer seus predadores, podendo 
apresentar comportamentos específicos na presença do que represente potencial perigo 
à sua vida, como o mobbing. Dessa forma uma pesquisa foi realizada entre abril e 
setembro de 2013, no Parque Estadual do Sumidouro (PESU), Minas Gerais. Foram 
realizadas seis campanhas, cada uma com duração de três dias, totalizando 18 dias de 
amostragem, onde se apresentou a vocalização de três espécies de coruja (Aves: 
Strigiformes) do gênero Asio, sendo: A. stygius (As), ocorrente no Brasil e no PESU; A. 
flammeus (Af), ocorrente apenas no país e A. otus (Ao), não ocorrente no país, no intuito 
provocar eventos de mobbing. Foram selecionadas duas trilhas, com seis pontos cada, 
distantes no mínimo 250 metros de um ponto a outro. Percorreu-se uma trilha por dia 
durante a tarde, e as vocalizações foram dispostas segundo o modelo de latin square. 
Apresentou-se a vocalização das corujas durante 10 minutos, sendo: 30 segundos de 
vocalização alternados com 15 segundos de silêncio. Registrou-se 34 mob espécies, 
dessas, 17 espécies (50%) mobbed Af, 13 espécies (38,23%) o modelo Ao, e 20 espécies 
(58,82%) o modelo As. Alguns táxons tumultuaram mais de um estímulo. Através de 
estudo sonográfico, foi constatado que a vocalização de A. otus possui frequência igual à 
A. stygius (0,43 KHz). Já o reconhecimento de A. flammeus pode ter ocorrido devido ao 
fato da semelhança de frequência com outra espécie presente no PESU, Asio clamator, 
sendo 2,32 KHz para A. flammeus e 2,6 KHz para A. clamator. Faz-se necessário estudos 
mais aprofundados relacionados à bioacústica, no que diz respeito à forma de 
reconhecimento específico do predador. Sugere-se assim que as aves reconheçam um 
pool de frequências e as assimilem aos seus predadores, desencadeando o 
reconhecimento e consequentemente o mobbing ou outras respostas antipredatórias. 
Tais estudos poderiam assim, somar esforços para procurar responder questões quanto 
à natureza do comportamento antipredatório e o reconhecimento do predador. 
 
Palavras-chave: Mobbing behavior, Asio, Parque Estadual do Sumidouro. 
Órgão Financiador: FAPEMIG 
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AVIFAUNA EM UMA ESCALA TEMPORAL NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, GOIÁS, 
BRASIL 

 
Ricardo Ribeiro da Silva1,3*, Marcelo Lisita Junqueira1, 3 e Arthur Ângelo Bispo 2,3. 
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E-mail: ricardo.ornitologo@gmail.com 
 
Com uma elevada sensibilidade às modificações ambientais, um número expressivo de 
espécies e por ocuparem distintos hábitats, as aves são componentes importantes na 
avaliação da qualidade de ecossistemas. O objetivo do nosso estudo foi monitorar as 
assembleias de aves em áreas do bioma Cerrado no município de Barro Alto - GO 
verificando sua variação em uma escala temporal.  Os dados da composição da avifauna 
foram obtidos pelo método de pontos de escuta, com um total de 19 amostragens, em 5 
anos. A partir dos dados obtidos foi calculada a riqueza estimada (Jacknife1), a 
frequência de ocorrência das espécies e a diferença da composição de espécies entre as 
amostragens (diversidade beta). Um total de 279 espécies foi registrado, que compõem 
25 ordens e 58 famílias. De acordo com a frequência de ocorrência a maior parte das 
espécies (n=155) foi categorizada como rara, seguida das incomuns (n=46) e comuns 
(n=78). Das espécies raras, 7 são endêmicas, 4 quase ameaçadas internacionalmente e 
uma em perigo nacionalmente. Devido à sensibilidade às alterações ambientais e às 
maiores exigências ecológicas, estas espécies se tornam raras em um determinado local. 
Comparando a diferença na composição de espécies entre as campanhas (diversidade 
beta média) não verificamos relação com a riqueza (r = 0,318; p > 0,05; r2 = 0,101), 
sugerindo que a variação na composição das espécies ocorre independentemente do 
número de espécies locais.  No entanto, quando avaliado a variação da diferença na 
composição de espécies (variação da diversidade beta) foi verificada uma relação 
positiva com a riqueza (r = 0,479; p < 0,05; r2 = 0,230). A variação na dissimilaridade de 
uma fase de campo em relação às demais ocorre em função do número de espécies 
registrados em cada campanha. Um estudo a longo prazo contribui para o registro de 
uma avifauna diversificada, incluindo espécies raras e que por vezes são endêmicas e 
ameaçadas, sugerindo a necessidade de tomadas de decisões para conservação da 
avifauna. Avaliar a avifauna numa escala temporal permitiu observar como a riqueza varia 
em uma escala temporal e que o fator mais importante é que, independentemente do 
número de espécies, a composição dessa comunidade varia ao longo do tempo, 
demonstrando uma possível sucessão na comunidade. 
 
Palavras chave: Avifauna, paisagem, Cerrado. 
Órgão Financiador: Anglo American; FUNAPE. 
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DADOS PRELIMINARES DE RIQUEZA, FREQUÊNCIA E DOMINÂNCIA DE AVES 
AQUÁTICAS NA PRAIA DA BRISA/RJ 

 
Roberta de Moura Guido1 e Rodrigo Guerra Carvalheira1 

1Universidade Castelo Branco 
E-mail: beta.guido@gmail.com 
 
A praia da Brisa fica na Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Banhada pela 
Baía de Sepetiba no litoral do estado. Localizada ao lado da APA das Brisas, que é uma 
área de proteção ambiental. O local conta com uma fauna e flora bem variável e 
característico de manguezal, porém, altamente impactado. Algumas aves aquáticas 
utilizam o local como refúgio, devido a condições meteorológicas, forrageamento ou 
reprodução. O objetivo desta pesquisa foi o levantamento de riqueza, frequência e 
dominância da avifauna aquática na praia da Brisa durante seis meses. As visitas foram 
quinzenais e diurnas, de novembro a abril, totalizando doze idas a campo com quarenta e 
duas horas de observação. As observações foram feitas com o auxílio de binóculos e 
câmera fotográfica. Foram demarcados cinco pontos de observações, utilizando cada 
píer localizado na praia, com uma distância dê 200 metros cada. Foram observadas vinte 
e duas espécies, pertencentes a cinco ordens. A ordem com maior dominância foi a 
Charadriiformes com três famílias e dez espécies e a ordem com menor dominância foi a 
Anseriformes, com uma família e uma espécie. As famílias mais predominantes são as 
Scolopacidae da ordem Charadriiformes e Ardeidae da ordem Pelecaniformes, ambas 
com seis espécies. As três espécies com maior dominância foram: Pluvialis squatarola 
(27,30%), Tringa flavipes (16,22%) e Charadrius semipalmatus (14,51%) e as três com 
menor dominância foram: Arenaria interpres (0,03%), Platalea ajaja (0,06%) e Anas 
bahamensis, Aramides cajaneus e Gallinula galeata, com (0,09%). Dentre as três espécies 
mais frequentes, encontra-se: Tringa flavipes (100,00%), Vanellus chilensis (91,67%) e 
Ardea alba (83,33%). As três espécies com menor frequencia são: Actitis macularius, 
Arenaria interpres e Platalea ajaja, ambas com 8,33% de frequencia. A pesquisa será 
concluída em outubro de 2014, totalizando um ano na coleta de dados. 
 
Palavras chaves: Aves, praia, Brisa. 
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DIVERSIDADE FUNCIONAL DAS AVES DE CERRADO COM SIMULAÇÃO DE PERDA 
DE ESPÉCIES 
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Dentre as tentativas de incluir fatores relevantes para estudos de biodiversidade, o 
conceito de diversidade funcional introduzido por TILMAN (2001) tem recebido 
reconhecimento. A diversidade funcional é medida pelos traços funcionais que 
influenciam os processos ecossistêmicos da comunidade relacionados com as hipóteses 
em estudo.  O objetivo do estudo foi investigar a proporção de diversidade funcional que 
seria reduzida em localidades de Cerrado com a simulação de perda de espécies que 
dependem dos recursos encontrados em áreas abertas para sua sobrevivência ou de 
espécies consideradas sensíveis e ameaçadas dentro dos critérios de avaliação da IUCN 
e fontes da literatura. Para isso, um total de 1044 espécies de aves, distribuídas em 42 
áreas, foi analisado com base em atributos biológicos e funcionais pré-selecionados. 
Para cada área foi efetuado o cálculo do índice de Diversidade Funcional Total (FDt)  
considerando toda avifauna registrada, excluindo apenas espécies que visitam 
ocasionalmente a localidade. Ambas as análises realizadas foram comparadas com 
simulações de perdas de espécies esperadas ao acaso.  Os cálculos foram realizados no 
R-Development. Os valores dos FDt encontrados foram mais altos em localidades 
situadas em áreas de transição ou próximas a outras formações vegetais. A perda de 
espécies de área abertas causou declínio de, em média, 33% nos índices totais das 
áreas. No entanto, a perda das espécies sensíveis e ameaçadas não resultou em grande 
redução dos índices, apresentando um valor médio de 6%. Os valores do FDt após as 
simulações de perda de áreas abertas foram menores do que os esperados ao acaso em 
43% das áreas das simulações, evidenciando a importância das áreas abertas para a 
manutenção do equilíbrio das comunidades. A perda das espécies ameaçadas e 
sensíveis não teve o mesmo impacto, provavelmente por representarem uma porção 
muito pequena das aves das comunidades.  
 
Palavras-chave: aves de Cerrado, diversidade funcional, R-Development. 
Órgão Financiador: bolsa CAPES 
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RELAÇÃO HETERÓFILO/LINFÓCITO COMO MEDIDA DE ESTRESSE EM UMA 
COMUNIDADE DE AVES SILVESTRES NA ÁREA DE ECÓTONO ENTRE OS BIOMAS 

CERRADO E FLORESTA AMAZÔNICA 
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A imunologia ecológica aborda a variação nas respostas imunes entre as espécies e 
indivíduos, visando compreender como os organismos interagem com seu ambiente, 
enfatizando o seu papel na formação das respostas individuais. Dentro da fisiologia das 
aves, marcadores de estresse incluem a relação heterofilo/linfócito (H/L) que é um 
indicador de estresse crônico, por desenvolve-se ao longo do tempo. Este estudo teve 
como objetivo investigar os valores da relação H/L em uma comunidade de aves na 
região de ecótono entre Cerrado e Floresta Amazônica, bem como correlacioná-los aos 
parâmetros biológicos e ambientais. Amostras de sangue foram coletadas para 
confecção de esfregaços sanguíneos para posterior análise imunológica. Medidas 
biológicas como sexo, idade, peso, período reprodutivo, presença de ectoparasitos e 
estação sazonal também foram coletadas. A relação H/L foi calculada dividindo-se o 
número de heterófilos pelo número de linfócitos. Os resultados analisados foram 
avaliados estatisticamente utilizando-se o teste de Mann-Whitney em que se avaliou a 
diferença entre os grupos com relação aos parâmetros. Em todas as famílias foram 
observadas diferenças nos valores da relação H/L, onde o nível de estresse independe da 
família a qual o indivíduo pertence, ocorrendo também variações individuais. A relação 
H/L não sofreu alterações significativas entre os parâmetros ambientaise não foram 
observadas diferenças significativas no valor da relação H/L entre machos e fêmeas 
(p=0,38) e entre aves jovens e adultas (p=0,86). Analisando os indivíduos na presença 
ou ausência de período reprodutivo, observou-se que não houve diferença significativa 
(p=0,72). Na presença e ausência de ectoparasitos, aves que continham apenas 
carrapatos apresentaram maior nível de estresse e o valor da relação H/L foi significativo 
(p=0,03). Não foram observadas diferenças significativas no valor de H/L entre as 
estações na área do estudo (p=0,36).Este estudo aborda a condição de saúde de uma 
comunidade de aves numa área de ecótono, contudo, devido às peculiaridades de cada 
família, sugere-se que um estudo mais prolongado seja conduzido confrontando 
indivíduos da mesma espécie para que se tenha uma melhor visão de como a relação 
H/L se comporta frente aos parâmetros biológicos e ambientais. 
 
Palavras-chave: Aves silvestres, estresse, imunologia. 
Órgãos financiadores: CAPES,FAPEMAT (Proc. 738702/2008). 
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A Área de Proteção Ambiental do Pratigi (APA do Pratigi) é uma unidade de conservação 
de 85.686 hectares de mata atlântica, localizada no Baixo Sul da Bahia. A APA do Pratigi 
abrange cinco municípios e é composta por três Ecopolos. O presente estudo foi 
desenvolvido no Ecopolo II (13°51'2.80"S, 39°16'54.80"O), situado na região das Fazendas 
Reunidas Vale do Juliana, no município de Igrapiúna,  objetivando inventariar a sua 
avifauna, analisando a sua riqueza e composição específica. Os registros foram 
realizados nos meses de setembro de 2013 e janeiro, abril e julho de 2014, em visitas de 
cinco dias cada. Os dados foram coletados, da aurora ao crepúsculo, durante 
caminhadas em trilhas e estradas e capturas em rede de neblina; os registros foram feitos 
a partir de contatos diretos (visuais e auditivos) e indiretos (ninhos, penas etc.). Foram 
registradas 222 espécies, de 53 famílias de aves; destas, a mais representada foi 
Tyrannidae (25 spp.), seguida por Trochilidae (18 spp.), Thraupidae (15 spp.) e 
Thamnophilidae (11 spp.). Foram registradas 24 espécies endêmicas da Mata Atlântica, 
como, por exemplo: Pseudastur polionotus, Brotogeris tirica, Florisuga fusca, Malacoptila 
striata, Terenura maculata, Myrmotherula urosticta, Pyriglena leucoptera, Drymophila 
squamata. Dentre essas, Myrmotherula urosticta é restrita a mata atlântica do sul da Bahia. 
Foram registradas sete espécies categorizadas com algum grau de ameaça de extinção: 
quatro quase ameaçadas (Pseudastur polionotus, Aratinga auricapillus, Dysithamnus 
stictothorax e Euscarthmus rufomarginatus), duas vulneráveis (Myrmotherula urosticta e 
Sporophila falcirostris), e duas em perigo de extinção (Glaucis dohrnii). Os resultados 
deste estudo demonstram a importância de áreas de proteção para a avifauna do sul 
baiano, região que vem sofrido, historicamente, amplos desmatamento e degradação. 

Palavras-chave: aves, inventariado, Mata Atlântica 
Órgãos Financiadores: CNPq, OCT, UEFS, ORNITO UEFS 
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RELAÇÃO ENTRE CICLO DE MUDA, REPRODUÇÃO E DIETA DE THAMNOPHILUS 
PELZELNI E TOLMOMYIAS FLAVIVENTRIS EM UMA FLORESTA ESTACIONAL 
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O processo de substituição das penas das aves conhecido como muda é um dos 
eventos fenológicos das aves que requer um grande gasto energético, tanto pela síntese 
de novas penas quanto pela redução da aerodinâmica e isolamento térmico.  Dado que a 
nutrição tem papel importante na eficiência da muda e da reprodução, espera-se que as 
duas atividades alterem a composição da dieta das aves. Assim, esse trabalho avaliou a 
influência da muda e reprodução sobre a dieta de duas espécies de aves Passeriformes 
Thamnophilus pelzelni (Thamnophilidae) e Tolmomyias flaviventris (Tyrannidae). Estas 
espécies são predominantemente insetívoras e apresentam alta densidade populacional 
em matas de galeria e florestas secas. O estudo foi conduzido no Parque Estadual da 
Mata Seca, município de Manga, norte de Minas Gerais, cuja vegetação predominante é 
floresta tropical seca. A amostragem foi realizada entre outubro de 2007 e junho de 2013 
com quatro coletas anuais, no início e fim das estações seca e chuvosa, totalizando 24 
campanhas e um esforço amostral de (25.920 h/rede). Avaliamos a existência do período 
reprodutivo a partir dos indivíduos que apresentaram placa de incubação e/ou 
protuberância cloacal. A época de muda de penas foi detectada avaliando-se a presença 
ou ausência de canhões de penas novas nas asas, cauda e corpo e a dieta foi avaliada 
através do regurgito e fezes coletadas e posteriormente triadas em laboratório para 
identificação dos itens alimentares.  Para avaliar a influência da muda e reprodução na 
composição da dieta dos organismos de cada uma das espécies, utilizamos a análise 
estatística NMDS e posteriormente realizamos um teste ANOSIM para avaliar a 
significância das relações. Todas as análises foram realizadas no software estatístico R. 
Foram capturados 78 indivíduos de T. pelzelni e 54 indivíduos de T. flaviventris. Os 
resultados mostraram que para ambas as espécies há diferença na composição da dieta 
para muda (p<0,05). No entanto, não há diferença significativa da dieta em função da 
reprodução. Sendo assim, para a muda houve diferença porque possivelmente há 
diferença na disponibilidade de recurso entre os períodos com e sem muda. Já para a 
reprodução, não foi encontrada diferença, pois não houve regularidade dos períodos 
reprodutivos entre os anos. Portanto, são necessários mais estudos para a melhor 
compreensão das relações que moldam o processo de muda e reprodução. 
 
Palavras chave: Passeriformes, Placa de Incubação, protuberância cloacal. 
Órgãos Financiadores: Fapemig e CNPq. 
Agradecimentos: IEF, Unimontes, Tropi Dry.  
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INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO SAZONAL NA PREVALÊNCIA DE ECTOPARASITISMO 
EM THAMNOPHILUS PELZELNI (PASSERIFORMES: THAMNOPHILIDAE) EM UMA 

FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL 
 
Sabrina dos Santos Soares1, Jannyne Márcia Amorim Silva1, Lemuel Olívio Leite1 e 
Rodrigo Oliveira Pessoa 

1Laboratório de Ornitologia/ Universidade Estadual de Montes Claros- Unimontes 
E-mail: sabrinybio@gmail.com 
 
As aves abrigam uma grande quantidade de ectoparasitos, sendo os ácaros de pena um 
dos grupos mais abundantes. Estudos indicam que a prevalência de ácaros é maior no 
período chuvoso, pois corresponde ao período reprodutivo das aves. Isso ocorreria 
devido a um maior contato corporal entre pais e filhos, além de favorecer a procriação 
dos ectoparasitos em decorrência da concentração de calor nos ninhos. Assim, este 
trabalho avaliou a influência da sazonalidade sobre a prevalência de ectoparasitos em 
Thamnophilus pelzelni, uma ave predominantemente insetívora que apresenta alta 
densidade populacional em florestas secas. O estudo foi conduzido no Parque Estadual 
da Mata Seca – MG. Foram realizadas quatro coletas anuais entre outubro e dezembro de 
2007 a abril e junho de 2013, correspondendo ao início e fim das estações seca e 
chuvosa, respectivamente. Na amostragem foram utilizadas redes de neblina (12m x 
2,5m), que ficavam abertas durante seis horas a partir do amanhecer, totalizando um 
esforço amostral de 25.920 h/rede. Os indivíduos capturados foram examinados quanto à 
presença de ectoparasitos de pena. Para testar a hipótese proposta, construímos 
modelos lineares generalizados (GLMs), sendo a variável resposta a relação entre 
indivíduos capturados/indivíduos infestados e a variável explicativa a sazonalidade. Dos 
264 indivíduos capturados de T. pelzelni 46 estavam infestados (sendo 11 na estação 
chuvosa e 35 na estação seca). As análises foram executadas no software R. Havendo 
diferenças (p=0,007) na prevalência de ectoparasitismo em T. pelzeni entre as estações, 
com maior abundância de indivíduos infestados no início da estação seca. Portanto, 
como em ambientes sazonais como as FEDs, há uma acentuada diminuição na 
abundância de insetos na estação seca, é possível que aves insetívoras, como T. pelzeni, 
precisem deslocar-se entre diferentes estratos da vegetação durante atividades de 
forrageio ficando mais expostos a infestação de ectoparasitos nesta época do ano. Além 
disso, considerando que o início da estação seca representa o período pós-reprodutivo 
das aves, pode-se inferir que as mesmas estão debilitadas energeticamente, tornando-se 
mais susceptíveis a ação dos ácaros. Dessa forma, mais estudos estão sendo realizados 
para melhor entendimento dessa relação. 
 
Palavras chave: ácaro de pena, parasito-hospedeiro, Mata Seca. 
Órgãos Financiadores: Fapemig e CNPq. 
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COLUMBA LIVIA: AVE SINANTRÓPICA NO PORTO DO RECIFE, PERNAMBUCO, 
BRASIL 

 

Samuel de Moura Canuto1, Roberta Costa Rodrigues2, Mariana Miranda D’Assunção3 
e Severino Mendes de Azevedo Júnior4 
1Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade federal de Pernambuco 
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3PG em Ecologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco 
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O pombo-doméstico, Columba livia, originário do continente europeu, foi introduzido no 
Brasil no século XVI e adaptou-se rapidamente a vida livre. Atualmente é considerado 
uma praga urbana e o crescimento exagerado de suas populações em ambientes 
portuários caracteriza-se como um problema, pelos riscos de contaminação de 
mercadorias e da saúde do trabalhador, além dos danos estruturais. Neste sentido, o 
presente estudo objetiva caracterizar a ocorrência de C. livia no Porto do Recife, a fim de 
analisar a abundância, assim como identificar os fatores favoráveis para a sua ocorrência 
nesse ambiente. O Porto do Recife está localizado no centro-leste do município de Recife-
PE e se destaca pelas atividades de armazenamento e distribuição de grãos alimentícios, 
principalmente milho, trigo e cevada. Os dados foram coletados em 14 visitas no período 
entre setembro de 2012 e julho de 2013. A quantificação foi realizada através de censos 
visuais em dois pontos fixos, sendo eles: I - Silo Rhodes (8º03’10”S/34º52’07”W) e II – 
Silo Portuário da CEASA (8º02’49”S/34º52’03”W). Cada censo teve duração de 10 
minutos por ponto, no qual, registraram-se todos os indivíduos presentes no campo de 
visão, com auxílio de binóculos e câmera fotográfica. Durante o período de 
monitoramento, contabilizou-se um total de 14.746 indivíduos de C. livia e obteve-se uma 
média quantitativa geral de 1.054 indivíduos com desvio padrão correspondente a 376,95 
e coeficiente de variação igual a 35,76%. A coleta de maior incidência ocorreu em abril de 
2013 com 1862 indivíduos e a coleta de menor incidência ocorreu em fevereiro de 2013 
com 521 indivíduos. A alta incidência de C. livia no porto pode estar associada com o fato 
dele se localizar na área urbana da capital pernambucana, e com a sua disponibilidade 
de recursos, pois foram identificadas adversidades estruturais que influenciam no 
estabelecimento dos C. livia e que propiciam a disponibilidade de abrigo, água e alimento 
para essas aves. Diante disto, foi elaborado o Manual de Boas Práticas Portuárias, que 
contém o plano de manejo/controle dessa espécie, com medidas preventivas e 
corretivas, tais como diminuição das áreas de abrigo nas instalações portuárias e 
redução da disponibilidade de alimentos, além da limpeza das fezes dos pombos. 

 
Palavras chave: Pombo-doméstico, ambiente portuário, praga urbana. 
Órgão Financiador: Secretaria Especial de Portos da Presidência da República 
(SEP/PR). 
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RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS DE AVES E PLANTAS EM ÁREAS COM 
DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 
 
Sandra Contreras-Rodríguez1, Fernando Bechara2, Sandra Cristina Müller1 
1 Laboratório de Ecologia Vegetal, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 
2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus Dois Vizinhos, Paraná. 
E-mail: sandracontrerasrodrguez@yahoo.com 
 
As relações ecológicas são a base da auto-sustentabilidade almejada para ecossistemas 
em restauração ecológica. Porém, estudos que avaliam relações bióticas associadas às 
estratégias de restauração são quase inexistentes. Este trabalho avaliou as relações entre 
parâmetros de estrutura da vegetação e da comunidade de aves em áreas com diferentes 
estratégias de restauração (passiva, plantio, nucleação). As variáveis medidas na 
comunidade de aves foram: composição e diversidade de espécies, número de 
detecções de indivíduos, e número e tipo de atividades. As variáveis medidas para 
estrutura da vegetação foram: altura e cobertura por estrato. As relações entre 
parâmetros foram avaliadas com regressões lineares entre eixos de ordenação gerados 
para cada conjunto de dados (aves × vegetação). A composição de aves diferiu entre as 
estratégias de restauração, distinguindo principalmente as áreas de plantio, que por sua 
vez apresentaram uma vegetação com maior altura e cobertura no estrato superior. Por 
outro lado, as áreas com nucleação apresentaram maior diversidade de espécies de aves, 
sendo esta diretamente relacionada à maior heterogeneidade da vegetação e cobertura 
dos estratos inferior e médio. Independente da estratégia de restauração, os resultados 
demonstraram uma clara relação entre a variação da composição de aves (primeiro eixo 
de ordenação), diversidade e tipo de atividades, e as variáveis de estrutura da vegetação. 
Pode-se inferir que estratégias de restauração que resultam em uma maior complexidade 
estrutural da vegetação favorecem a diversidade de aves e suas atividades (interações), 
possivelmente associadas à maior disponibilidade de recursos alimentares e de habitat. 
 
Palavras chaves: técnicas de nucleação, plantio de mudas, restauração passiva. 
Órgãos financiadores: bolsa CNPq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



212 213

A CORUJA-ORELHUDA FAZ NINHO EM ÁRVORES? ASPECTOS DA BIOLOGIA 
REPRODUTIVA DE ASIO CLAMATOR 

 

Sandro Von Matter1, Juliana Gatti2 , Willian Menq3 e Marcelo Dutra4  
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1Passarinhar.org 
2Instituto Árvores Vivas 
E-mail: vonmatter@gmail.com 
 
Asio clamator ou coruja-orelhuda é uma ave da família Strigidae, com 30-38 cm de 
comprimento e peso em torno de 320-550 g, apresenta larga distribuição territorial 
ocorrendo da Venezuela a Bolívia, Paraguai, Uruguai e em todo o Brasil. No país ocorrem 
duas subespécies A. clamator clamator (norte, nordeste e centro-oeste) e A. clamator 
midas (sul, sudeste e centro-oeste). O objetivo deste trabalho foi registrar de forma inédita 
a nidificação da espécie sobre uma árvore, investigar aspectos reprodutivos e a dieta dos 
ninhegos. A coleta de dados foi realizada entre abril e julho de 2014, com visitas diurnas e 
auxílio de binóculos, em um parque urbano (Villa-Lobos) na cidade de São Paulo. O 
ninho foi estabelecido sobre a primeira bifurcação de uma árvore Guapuruvu 
(Schizolobium parahyba) a cerca de 20 m de altura. Foi verificada a adição de material ao 
local, forrado com penas, folhas e vegetação seca. A estação reprodutiva teve início em 
abril de 2014, a incubação de 3 ovos durou 31 dias e foi efetuada pela fêmea enquanto o 
macho manteve-se próximo a uma distância aproximada de 12 m, apenas 2 ovos 
eclodiram com um intervalo de 3 dias entre eles. Os ninhegos nasceram de olhos 
fechados e cobertos por plumagem clara, a fêmea permanece no ninho ainda após a 
abertura dos olhos, mantendo-se sobre os filhotes por até 12 dias. Após 14 dias da 
eclosão um dos ninhegos foi encontrado morto no solo, e após 20 dias o segundo deixou 
o ninho e se empoleirava nas árvores próximas. Durante a estação foram coletadas 
algumas pelotas de regurgitação, sendo encontrados três tipos de vertebrados: Rattus 
sp., Artibeus lituratus, Columba livia e Columbina talpacoti. Adicionalmente, não houve 
registro anterior de nidificação na área por nenhuma outra espécie e “não” foi observada 
forração no ninho da nidificação de A. clamator, estes dados sugerem que as Corujas não 
apenas ocuparam o local, mas também executaram comportamentos de construção de 
ninho, entretanto um estudo mais aprofundado é essencial para verificar a presença 
deste comportamento. Os resultados deste estudo apontam que o fator limitante para o 
tamanho da prole, sucesso reprodutivo e em especial a escolha da árvore para 
nidificação esteve intimamente relacionada ao excessivo uso humano da área altamente 
antropizada. 

Palavras chave: Coruja, Asio clamator, Biologia 
reprodutiva. 
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS PUBLICAÇÕES EM ORNITOLOGIA NO BRASIL 
ENTRE 1982 E 2014 

 
Sara Cristina Batista¹, Jéssica Cristina de Castro¹, Luiz Augusto Macedo Mestre¹, 
Juliana Rechetelo² 
¹Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina. Palotina, PR, Brasil.  
²James Cook University/CSIRO (TLJV). Townsville. Queensland. Australia.  
Email: bsaracristina@gmail.com  
 
Neste estudo pretendemos quantificar e comparar as publicações na área de ornitologia 
no Brasil, a fim de registrar mudanças temporais e tendências nacionais de estudos 
ornitológicos. Até o presente, organizamos e quantificamos todos os trabalhos 
publicados na Revista Brasileira de Zoologia (RBZ) e na Revista Brasileira de Ornitologia 
(RBO). Estas publicações foram organizadas quanto ao ecossistema/bioma, região, 
abordagem (população/comunidade; espécie/família e status de conservação) e área da 
pesquisa (reprodução, alimentação, inventário, etc.). Os trabalhos foram analisados em 
conjunto e posteriormente divididos por décadas (1982-1989; 1990-1999; 2000-2009 e 
2010-2014). Avaliamos 963 publicações (164 da RBZ, entre 1982 e 2014, e 799 da RBO, 
entre 1990 e 2014). A maioria dos estudos foi conduzida nas regiões Sudeste e Sul 
(44%), na Floresta Atlântica (27%). Quando enfocando aspectos populacionais, as 
famílias Psittacidae e Emberizidae (8%) foram as mais estudadas. Quanto à área da 
pesquisa, trabalhos sobre distribuição e inventários foram os mais frequentes (32%). A 
análise por décadas revela que entre 1982 e 1989 predominaram publicações na região 
Norte (33%), por conseguinte maior parte dos estudos foi na Floresta Amazônica (33%) e 
Cerrado (29%). Na década de 1990 em diante predominaram trabalhos na região Sudeste 
(em média 29%). Quanto à abordagem da pesquisa, estudos enfocando populações 
predominaram em todas as décadas (86%, 65%, 55% e 57% respectivamente). Entre 
1882 e 1889 observamos maior quantidade de estudos com as famílias Formicariidae e 
Embereziidae (29% e 19%), na década de 1990 e de 2000 com a família Psittacidae (9% e 
6%), e na última década com as famílias Accipitridae (5%) e Tyrannidae (4%). O número 
de trabalhos com espécies ameaçadas também aumentou ao longo do tempo (ausente, 
7%, 13% e 17%, respectivamente). Com relação à área de pesquisa, na primeira década 
trabalhos com reprodução predominaram (33%), e nas outras décadas trabalhos de 
ocorrência/distribuição/novos registros predominaram (19%, 23% e 34%), seguidos de 
estudos de inventário (11%, 11% e 16%). Estes resultados permitem iniciar a análise de 
um panorama geral sobre as publicações nos últimos 30 anos, e com isso fomentar 
discussões de futuros estudos na área da Ornitologia no Brasil.  
 
Palavras chave: bibliometria, aves, Brasil 
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DIETA DE PULSATRIX KOENISWALDIANA (STRIGIFORMES: STRIGIDAE) NA 
RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO, RIO DE JANEIRO, BRASIL 
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Pulsatrix koeniswaldiana é uma coruja florestal de hábitos noturnos com ocorrência no 
sudeste e sul do Brasil. Poucas informações sobre a ecologia dessa coruja são 
encontradas na literatura, especialmente sobre sua dieta. Essa espécie vem sendo 
estudada na Reserva Biológica União com 2.548 hectares de Mata Atlântica, localizada 
nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro. 
Com o objetivo de identificar sua dieta, foram coletadas oportunisticamente, sob poleiros 
usados como dormitório, pelotas regurgitadas por um casal da espécie. Essas pelotas 
(ou egagrópilas), regularmente regurgitadas por corujas e outras aves de rapina, contêm 
itens alimentares não digeríveis como pelos, penas, ossos, dentes e exoesqueletos de 
artrópodes. Foram coletadas 16 pelotas em julho e agosto de 2013 e duas em julho de 
2014.  As pelotas foram conservadas em álcool a 70%. Cada pelota foi considerada uma 
amostra independente. O tratamento das amostras para separação dos itens alimentares 
seguiu o método de Motta-Junior (2006, Rev. Bras. Orn. 14(4): 359-377) adaptado, que 
consistiu em manter cada amostra imersa em solução aquosa de NaOH a 5% por quatro 
horas. A triagem e identificação do material foi feita sob microscópio estereoscópico com 
o auxílio de fotografias digitais. Orthoptera estavam presentes em 94,4% das amostras 
estudadas (n=17), Coleoptera em 72,2% (n=13), ossos em 72,2% (n=13), Hemiptera 
(50%, n=9), pelos em 50% (n=9), penas em 22,2% (n=4), e Araneae em 11,1% (n=2). 
Os ossos indicaram que  os pequenos vertebrados consumidos foram:  roedores, 
marsupiais, aves e lagarto. Na continuação do trabalho, serão quantificados os diversos 
itens presentes em cada amostra. 
 
Palavras-chave: alimentação, aves de rapina, egagrópilas                                                                              
Órgãos financiadores: apoio financeiro CNPq para MASA, AFO-Prêmio Bergstrom 
para GDAC 
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ETOGRAMA DE PATO-MERGULHÃO (MERGUS OCTOSETACEUS, ANATIDAE, 
ANSERIFORMES) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA, MG 
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O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) é um anseriforme que ocorre apenas na 
América do Sul e seu período reprodutivo se estende de meados de maio até agosto, 
mês em que nascem os últimos filhotes da temporada. Até  o momento não houve 
esforços para descrever o repertório comportamental desta espécie. Este é o objetivo 
deste estudo, traçar o etograma para a espécie a partir de observações ad libitum 
intercaladas com scans feitas em áreas do Parque Nacional da Serra da Canastra durante 
o período de julho de 2009 até agosto de 2013. Foi observado um ninho em cavidade 
rochosa durante este período e com o auxílio de fotografias e gravações em vídeo foram 
catalogados 26 atos comportamentais distribuídos em 6 categorias comportamentais, 
fornecendo uma visão geral do comportamento natural da ave. A categoria mais 
frequente foi a de manutenção, seguida pelas categorias alerta e alimentação. 
 
Palavras-chave: Mergus octosetaceus, pato-mergulhão, etograma. 
Órgão financiador: CNPq 
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Existe uma incongruência nos padrões de riqueza de aves amazônicas quando 
observados em escala local e regional. Em escala local, os inventários de aves mostram 
uma maior riqueza em florestas de Terra Firme (não inundadas) do que em florestas 
sazonalmente inundadas ao longo dos rios (por ex. várzea e igapó). Em escala regional, 
no entanto, a sobreposição de mapas digitais de distribuição das espécies, disponíveis 
online na NatureServe, mostra o padrão oposto. O presente estudo tem o objetivo de 
investigar se essa incongruência se dá devido aos erros de comissão nos mapas de 
distribuição das espécies. Esses erros acontecem quando áreas onde a espécie não 
ocorre são incluídas na sua distribuição. No caso das aves amazônicas, dois tipos de 
erros de comissão são possíveis. O primeiro, que denominamos de “dois pesos e duas 
medidas”, se dá em espécies de distribuição ampla, mas que ocorrem apenas nos 
ambientes de Terra Firme, porém seus mapas de distribuição abrangem toda a Amazônia 
incluindo as áreas de florestas inundáveis. O segundo erro, que chamamos de 
“transbordamento da distribuição”, se dá em espécies cujas distribuições são delimitadas 
por rios, um padrão comum em aves amazônicas. Seus mapas de distribuição, no 
entanto, “transbordam” os limites do rio, mapeando a margem oposta, onde a espécie 
não ocorre. Esses dois tipos de erros têm o potencial de inflacionar o número de 
espécies representadas nas florestas inundáveis. Para investigar o problema, mapas 
digitais de 515 espécies de aves que ocorrem em Manaus-AM foram avaliados no que 
tange a sua ocorrência em diferentes habitats. Os mapas em que foram encontrados 
erros foram corrigidos no software ArcGIS 10, com base no mapa de ecorregiões da 
WWF e de hidrografia do Digital Chart of the World. Após a correção, os 515 mapas foram 
sobrepostos para obtenção de um mapa de riqueza original e um corrigido. Os mapas de 
riqueza originais e corrigidos foram comparados através de uma amostragem com 
pontos aleatoriamente distribuídos em áreas de florestas inundáveis e de terra firme, e a 
diferença testada através do teste de Cohen’s d. O resultado mostrou que os erros de 
comissão eram cerca de 30 vezes mais prováveis de ocorrer em florestas inundáveis do 
que em terra firme (a relação entre Cohen’s d nos dois habitats). 
 
Palavras chave: aves, erros de comissão, riqueza de espécies. 
Órgãos financiadores: bolsa PIBIC/CNPq para TLM, PPGE/UFRJ, RedeCLIMA/MCT, 
PROBIO II, PPBIO e PELD.  
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VISITAÇÃO DE BEIJA-FLORES (TROCHILIDAE) EM FLORES DE INGA SESSILIS NAS 
TERRAS ALTAS DA SERRA DA MANTIQUEIRA, ESTADO DE SÃO PAULO 
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O mutualismo entre as aves e plantas é um campo bastante rico e estudado da Ecologia. 
As plantas dependem das aves para a polinização, ao mesmo temo que, as aves 
dependem do néctar para a obtenção de energia. E entender essa interação é importante 
para a compreensão da funcionalidade de comunidades e como gerenciá-las e conservá-
las. O Inga sessilis (Fabaceae: Mimosoideae) caracteriza-se por inflorescência composta 
de muitas flores, perianto reduzido e muitos estames brancos, sua forma é basicamente 
um cone formando um tubo na base no qual o néctar se acumula. O néctar floral é rico 
em sacarose, e apesar da alta produtividade sua concentração pode variar ao longo do 
dia e durante a antese. Um dos fatores condicionantes da produtividade do ecossistema 
é a temperatura e umidade, sendo que quanto mais frio e seco menor é a diversidade de 
espécie. Por outro lado, as espécies homeotermas endotérmicas residentes em altitude 
superior a 1000m de altitude necessitam de energia para viver em um ambiente 
hipobárico. Por conseguinte, o objetivo deste trabalho foi identificar quais espécies de 
beija-flores visitam Inga sessilis e quantas flores cada indivíduo visita em uma faixa de 
altitude de 1000 a 1800m. Foi identificado 23 árvores de I. sessilis no município de 
Campos do Jordão (1.800m) localizado nas terras altas da Serra da Mantiqueira, SP. As 
observações foram realizadas e ocorreram no início da manhã e fim de tarde. A unidade 
amostral foi de 20min por indivíduo de Ingá totalizando somando 860min de observação 
em 2 classes altitudinais de 1000 a 1800m. Foram registradas três espécies: Clytolaema 
rubricauda (16), Leucochloris albicolis (8) e Thalurania glaucopis (20). Sendo que acima 
de 1400m, C. rubricauda obteve 87,5% das observações, T. glaucopis 45% e L. albicolis 
foi exclusivamente observado a partir dessa altitude. A média de flores visitadas por 
indivíduo foi: C. rubricauda 6,7±4,4, T. glaucopis 5±1 e L. albicolis 6,1±3,8. Conclui-se 
que acima de 1400m o I. sessilis tem um importante papel para L. albicolis e C. 
rubricauda que são espécies abundantes nas terras altas da Serra da Mantiqueira. 

Palavras chave: Visitação, beija-flor, Inga sessilis 
Órgão Financiador: CNPq Processo: nº 483603/2012-0; Licença SISBIO/ICMBIO: 
33158 
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Em 2005 o Estado do Acre sofreu com a seca mais severa dos últimos 40 anos, 
contribuindo com a propagação de queimadas acidentais e incêndios de grande 
magnitude, considerado um dos maiores desastres ambiental já visto na região. Diante 
disso investigamos os efeitos destas queimadas sobre a riqueza, a composição e as 
guildas tróficas de aves de sub-bosque em quatro fragmentos florestais no leste do 
Estado do Acre, entre os meses de abril e novembro de 2013. Em cada fragmento foram 
alinhadas 10 redes de neblina (12 x 2,5m e 36mm de malha), distantes 500 m cada, 
sendo quatro nos sítios queimados e quatro nos sítios controle. A avifauna foi amostrada 
dois dias consecutivos em cada linha das 6:30 h às 13:30h.  As aves capturadas foram 
identificadas, pesadas, medidas e marcadas com anilhas metálicas numeradas 
fornecidas pelo ICMBIO/CEMAVE. A estrutura da vegetação foi amostrada em oito 
parcelas (0,12ha), paralela às linhas de rede. Nelas mensuramos o número de árvores 
com DAP≥ 10 cm, o número de palmeiras e de árvores mortas. Os colmos de bambu 
com altura superior ou igual a 2 m foram quantificados em sub-parcelas (0.024ha). Com 
esforço de 4.480 horas/rede, capturamos 627 indivíduos pertencentes a 106 espécies 
distribuídas em 29 famílias. Destas, 81 espécies foram registradas nos sítios queimados e 
83 nos sítios controles. A ordenação de escalonamento multidimensional não métrico 
para composição e guildas mostrou diferenças entre a assembléia de aves dos sítios 
onde houve queimada e controle. No entanto, as análises de PERMANOVA 
(Permutational Multivariate Analysis of Variance) não foram significativas. As guildas 
favorecidas pelo fogo foram dos nectarívoros, dos onívoros e dos granívoros. Já as 
guildas dos insetívoros seguidores de formigas de correição e dos insetívoros que 
formam bandos mistos foram mais abundantes nos sítios controles. A análise de 
componentes principais mostrou que sítios de fogo e controle são fisionomicamente 
diferentes, onde o número de colmos de bambu e de árvores mortas explica melhor a sua 
variação. Como não houve diferença estatística entre a riqueza e abundância de 
indivíduos entre os sítios estudados pode concluir que houve uma recuperação 
satisfatória da assembléia de aves de sub-bosque nas áreas que sofreram com único 
incêndio em 2005.  
 
Palavras chaves: Aves, Queimadas, Amazônia Sul - Ocidental.  
Órgão financiador: CAPES. 
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Fluvicola nengeta Linnaeus, 1766 é um tiranídeo insetívoro que habita locais próximos a 
corpos d’água, podendo ocorrer em áreas urbanas. Apesar de sua vasta distribuição pelo 
Brasil, são escassos trabalhos relacionados à sua reprodução. O presente estudo teve 
como objetivo acompanhar eventos reprodutivos de F. nengeta no campus da UFRRJ, 
durante o período de outubro 2012 a junho de 2014. Foram encontrados 44 ninhos, 
sendo 31 localizados em áreas naturais e 13 em áreas antrópicas. Os ninhos medidos 
não apresentaram um padrão único, sendo divididos em três formatos distintos: 
fechado/esférico/base; fechado/ovalado/base (45,5%; n=5 para ambos) e cesto 
baixo/base (9%; n=1). O último tipo de ninho trata-se de um novo registro para a espécie. 
Os ninhos foram construídos pelo casal, utilizando-se de material vegetal, animal e 
antrópico. Foi constatada  a construção de três ninhos sobrepostos, como possível 
estratégia para evitar a predação. A média ± desvio padrão em cm das medidas dos 
ninhos foram: altura externa: 15,5 ± 4,8; largura externa: 13,8 ± 2,2; diâmetro interno: 7,1 
± 2,4; profundidade: 9,2 ± 2,07; profundidade da câmara oológica: 6,4 ± 2,8; diâmetro 
da câmara oológica: 6,7 ± 1,06 e a altura do solo: 292,7 ± 213,3. O número de ovos 
variou de dois a três, com coloração branca e manchas marrons de tamanhos distintos. O 
número de filhotes que saíram do ninho variou de um a três. Foram oferecidos aos 
ninhegos 545 itens alimentares, com média de 16,5 ± 10,1 por hora, em 33 horas de 
observação. Durante o monitoramento dos ninhos, os adultos de F. nengeta 
manifestaram comportamento agonístico contra 22 espécies de aves. Dos 32 ninhos 
monitorados, 40,5% (n=13) obtiveram sucesso, 25% (n=8) foram destruídos; 22% (n=7) 
foram abandonados e 12,5% (n=4) predados. F. nengeta não apresentou uma estação 
reprodutiva marcada, reproduzindo-se ao longo do ano. 
 
 Palavras chave: Fluvicola nengeta, ninhos, cuidado parental. 
Órgão Financiador: bolsa CNPq do PIBIC. 
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A avifauna brasileira é composta por 1.832 espécies e, graças a essa grande diversidade, 
destaca-se mundialmente. A maioria dessas espécies está distribuída em cinco biomas: 
Amazônia, Floresta Atlântica, Cerrado, Pantanal e Caatinga. Atualmente, na Caatinga são 
registradas 510 espécies, 23 consideradas endêmicas desse bioma. Apesar dessa 
grande variedade de espécies e do bioma ser o único cujo limite está inteiramente restrito 
ao Brasil, pouca importância é dada á conservação dessas aves. A Estação Ecológica de 
Aiuaba (ESEC-Aiuaba), localizada na microrregião do Sertão dos Inhamuns, no sudoeste 
do estado do Ceará, está entre as poucas unidades de conservação existentes na 
Caatinga e se encontra entre as unidades que não possuem plano de manejo o que 
acaba dessa forma gerando a não conservação total da área. Com isso, o presente 
trabalho teve como objetivo determinar a diversidade e riqueza da avifauna da ESEC-
Aiuaba em diferentes períodos do ano e a importância da área estudada para a 
conservação de tais espécies. Os dados foram coletados na ESEC-Aiuaba no período 
entre setembro de 2012 a junho de 2013, com visitas em diferentes períodos do ano 
(setembro, janeiro, abril e junho).  O levantamento das espécies foi feito por meio de 
redes de neblina em quatro pontos. Foram registradas 123 espécies de aves distribuídas 
em 18 ordens e 41 famílias. Das espécies registradas quatro foram identificadas como 
endêmicas da Caatinga: Aratinga cactorum, Anopetia gounellei, Sporophila albogularis e 
Paroaria dominicana. O período seco apresentou um menor número de espécies se 
comparado ao período chuvoso, demonstrando que a riqueza de aves da região diminui 
na ausência de chuvas. A ESEC Aiuaba exibiu uma diversidade considerável de espécies 
entre diferentes as fitofisionomias: caatinga arbórea, arbustiva e carrasco, demonstrando 
a importância de um plano de manejo que estabeleça limites e promova a conservação 
total da área e consequentemente da sua avifauna. 
  
Palavras-chave: Avifauna, Caatinga, Conservação. 
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Mergus octosetaceus, o pato-mergulhão, é o único representante do gênero na América 
do Sul, de ocorrência registrada na Argentina, Brasil e Paraguai. Estima-se a existência de 
250 indivíduos na natureza com distribuição disjunta pelo território centro-sul brasileiro, 
sendo essa espécie considerada criticamente ameaçada pela IUCN. Habitam afluentes 
superiores de bacias hidrográficas de águas límpidas, rasas, com corredeiras, cercadas 
por Cerrado ou Mata Atlântica e são fiéis ao trecho do rio em que se estabelecem. Suas 
principais ameaças são a perda de habitat por desmatamento, agricultura e mineração, a 
poluição de águas e o ecoturismo. No presente estudo foi parcialmente sequenciado o 
gene citocromo b (Cytb 846pb) para 20 indivíduos de quatro localidades: Serra da 
Canastra, Minas Gerais (n=16); Chapada dos Veadeiros, Goiás (n=2); Serra do Salitre, 
Minas Gerais (n=1); Missiones, Argentina (n=1).  Foram encontrados 05 haplótipos; 
diversidade haplotípica de 0,60; e diversidade nucleotídica de 0,0257. Nossas análises 
bayesianas indicaram o declínio da população efetiva nos últimos 1500 anos. A árvore 
filogenética de verossimilhança indica dois grupos distintos. Estes resultados foram 
corroborados pelos testes de neutralidade (Fu´s =15,35 p<0.02 e D´Tajima = 3,02 
p=0,001, R2= 0,246 p=0,001), sugerindo que esta amostra populacional do pato-
mergulhão se encontra geneticamente estruturada. Entretanto essa estruturação não é 
relacionada à distribuição geográfica. Adicionalmente, foram genotipados 89 indivíduos 
com seis loci de microssatélites. Foi encontrada baixa diversidade (heterozigosidade 
observada entre 0,002-0,468) além de diferenciação populacional significativa entre a 
Chapada dos Veadeiros e a Serra do Salitre (FST = 0,10 p=0,01), Serra do Salitre e Serra 
da Canastra (FST=0,06 p=0,01), e ainda uma menor diferenciação entre a Chapada dos 
Veadeiros e a Serra da Canastra (FST=0,04 p=0,05). A análise do teste de atribuição 
também indicou dois grupos populacionais, porém essa estrutura não corresponde à 
distribuição geográfica. Assim, nosso estudo corrobora resultados anteriormente 
publicados, que indicaram dois grupos geneticamente distintos para o pato-mergulhão, 
sendo provavelmente a Serra da Canastra uma região de contato secundário.  
 
Palavras chave: Mergus octocetaceus, DNA mitocondrial, Microssatélite 
Órgão financiador: Capes, CNPq, FAPEMIG 
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Nesta pesquisa foi avaliado as concentrações de metais pesados (Cd, Zn, Fe, Mn, Cu e 
Pb) em tecidos sanguíneos de Strigiformes, Accipitriformes e Falconiformes que habitam 
grandes centros urbanos, partindo-se  da hipótese de que esses animais apresentam 
altos níveis de substâncias  inorgânicas que podem ser tóxicas. As amostras foram 
coletadas, entre 2011 e 2012, em centros de triagem e reabilitação de animais silvestres 
de três estados brasileiros: Alagoas (CETAS-AL), Espírito Santo (CETAS –ES) e São Paulo 
(CRAS). Para a digestão das amostras, foram preparadas soluções contendo 3 ml de 
ácido nítrico e 10 ml de  ácido clorídrico 5 M. A quantificação dos metais (Cd, Zn, Fe, Mn, 
Cu e Pb) foi  realizada por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 
acoplado (ICP-OES). Das três Ordens estudadas, obtivemos um total de 40 animais, 
representados por 10 indivíduos de Strigiformes, distribuidos em 05 espécies, 14 
indivíduos de Falconiformes, distribuídos  em 05 espécies e 16 indivíduos de 
Accipitriformes, distribuídos em 10 espécies. Para todas as amostras, os níveis de Cd 
estavam abaixo do limite de quantificação (0,741 µg/g). Os elementos-traço Fe e Zn 
diferem entre si e entre os outros metais analisados, em todas as três ordens estudadas. 
Entretanto, comparando-se a bioacumulação do conjunto de metais (Pb, Zn, Fe, Cu e 
Mn) não se observa diferença entre as  concentrações destes metais nas três ordens de 
aves de rapina. Não foram encontradas diferenças entre a concentração de elementos-
traço nas aves de rapina em relação aos locais de coleta, o que nos permite inferir que os 
níveis de contaminação nos locais estudados é semelhante. Das 40 amostras analisadas, 
12,5% (n=5) apresentam concentrações de Pb entre 0,2 e 1,5 µg/g, 85% (n=34) 
apresentaram  concentrações deste metal entre 1,5 e 7,5 µg/g. Um espécime de Rupornis  
magnirostris da região de Maceió/Al, apresentou altíssimo teor de  Pb em seu sangue 
(11,15 µg/g) e de acordo a literatura, valores acima de  7,5 µg/g já são considerados 
letais. Analisando os resultados encontrados, pode-se sugerir que as áreas estudadas 
apresentam níveis de contaminação que podem ser tóxicos aos animais que habitam a 
região podendo prejudicar a dinâmica populacional, o que afetaria a sobrevivência das 
espécies. O presente estudo pode ser considerado como um ponto de partida para 
futuras análises, que visa definir qualquer possível correlação entre os níveis de poluentes 
e o aparecimento de possíveis efeitos  adversos aos animais. Ele também fornece dados 
úteis para casos de diagnóstico e de contaminação, através do biomonitoramento 
ambiental.  
Palavras – chave: metais pesados, rapinantes, contaminação ambiental.  
Órgãos financiadores: FAPES 
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Furnarius rufus é uma das aves mais populares do Brasil, que em ambientes naturais 
habita regiões de campo e se adaptou bem ao ambiente urbano. Caracteriza-se por 
apresentar o ninho em forma de forno, formado basicamente por barro, esterco e palha. 
Objetivamos identificar os padrões comportamentais de F. rufus próximo ao ninho, 
visando contribuir com os estudos de etologia desta espécie. O estudo foi realizado 
com dois casais de F. rufus em duas áreas distintas na região oeste de SC, uma em 
Chapecó (área urbana) (S 27° 5'30.88"; W 52° 40'3.74"), a outra em São José do Cedro 
(área rural) (S 26° 28'20.19"; W 53° 27'56.89"). Utilizamos observações do tipo focal, que 
consiste em amostrar um indivíduo do grupo que é observado entre intervalos definidos 
de tempo, anotando seu comportamento. Entre os dias 18 e 25 de abril de 2013 
foram feitas cinco sessões de 2 horas diárias com intervalos de 5 min e duas sessões 
de 2 horas em São José do Cedro. As observações foram realizadas principalmente 
no início da manhã, com o auxílio de binóculo Tasco 7x35 mm, registro fotográfico e 
vídeos com câmera Sony. Foram identificadas e descritas 21 condutas, que foram 
agrupadas em cinco categorias comportamentais: manutenção do corpo ( 9 ) , 
locomoção (5), alerta, alimentação e sonora (2) e reprodução (1). As condutas 
comportamentais observadas na categoria manutenção do corpo foram: limpeza das 
penas das asas, do bico, das penas do peito, das penas do dorso, das penas das axilas, 
limpeza das pernas, esticar asas e pés, erguer as asas e coçar o pescoço. Estas 
condutas geralmente foram realizadas logo após a alimentação e o voo. Na categoria 
locomoção: voo curto, andar, pular e correr. Na categoria alerta: sentinela e orientar a 
cabeça. Na categoria alimentação: comer e defecar. Na categoria sonora: canto e 
chamado. Na categoria reprodução: construção do ninho. O maior número de 
condutas foi registrado na categoria manutenção do corpo. O tempo de observação 
foi baixo para análises entre as áreas, porém percebeu-se que F. rufus vocalizou 
com mais frequência na área rural em função do número de outras aves que 
pousaram na árvore onde o casal estava construindo seu ninho.  
 
Palavras chaves: Categorias comportamentais, Furnariidae,  ambiente urbano e 
rural. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



224 225
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O emprego de espécies arbóreas não-nativas na arborização urbana é prática comum no 
Brasil. Uma espécie muito utilizada para tais fins é a magnólia-amarela (Michelia 
champaca), nativa da Ásia e introduzida no Brasil durante o século XIX. A magnólia-
amarela apresenta um pico de frutificação no início da estação seca, suas diminutas 
sementes são expostas envoltas em arilos vermelho, muito convidativos à fauna. Embora 
sua capacidade invasora seja baixa, conhecer quaisquer inter-relações fauna-flora em 
ambientes já alterados é extremamente importante para discussões sobre os efeitos da 
fragmentação e urbanização. Assim, o objetivo deste estudo foi listar as espécies de aves 
visitantes, consumidoras e possíveis dispersoras de sementes da magnólia-amarela na 
área urbana de Brasília. O estudo foi desenvolvido em um quarteirão urbano do Plano 
Piloto, área central de Brasília, Distrito Federal. Foram realizadas observações focais em 
dois indivíduos de magnólia-amarela em março e abril de 2014, durante o pico de 
frutificação. Em 52 horas de observação foram registradas 654 visitas, com flagrantes de 
consumo das sementes de magnólia, por 18 espécies de aves. Outras 19 espécies de 
aves, aparentemente, apenas visitaram a árvore em frutificação. As espécies com maior 
freqüência de visitação e consumo direto de sementes foram Tersina viridis (34%, 
n=225), Dacnis cayana (16%, n=106), Tangara palmarum (15%, n=99) e Turdus 
rufiventris (9%, n=60). Poucas interações agonísticas foram registradas entre os 
consumidores, mas estas aconteceram principalmente entre Turdus rufiventris (n=5), 
Tyrannus melancholicus (n=4) e Tersina viridis (n=4). Em estudos similares 
desenvolvidos em áreas urbanas de Uberlândia (MG) e São Carlos (SP), Tersina viridis e 
Dacnis cayana são também apontados como os maiores consumidores da magnólia-
amarela. O presente estudo amplia para 31 a lista de espécies consumidoras de frutos de 
Michelia champaca no Brasil, acrescentando as espécies Ramphastos toco, 
Griseotyrannus aurantioatrocristatus, Euphonia violacea e Cyclarhis gujanensis. Assim, em 
vista de sua grande atração de aves sinantrópicas e já conhecido baixo sucesso de 
sobrevivência de propágulos, a magnólia-amarela pode ser considerada para arborização 
urbana. 
 
Palavras-chave: frugívoros, dieta, arborização. 
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Aves e aeronaves dividem o espaço aéreo, o risco de colisão é presente e vem sendo 
trabalhado em vários aeroportos brasileiros. A identificação de focos de atração de aves 
como uma tentativa de prevenir acidentes aéreos passou a ser tarefa diária em 
programas de gerenciamento do risco aviário. De forma geral, as aves podem ser 
atraídas para aeroportos quando estes espaços oferecem recurso alimentar, abrigo e/ou 
sítio de nidificação. No presente trabalho avaliamos os aspectos reprodutivos das aves 
nos aeroportos no intuito de auxiliar na elaboração de ações mitigadoras para reduzir o 
risco aéreo. Foram identificadas as espécies com registros reprodutivos dentro de três 
aeroportos brasileiros localizados nos estados de Alagoas, Sergipe e Distrito Federal, 
entre os anos de 2010 e 2013. Um total de 173 eventos reprodutivos, distribuídos em 27 
espécies de aves, foi registrado. As espécies de maior freqüência reprodutiva foram o 
quero-quero (Vanellus chilesis), com 32% dos eventos (n=56); a rolinha-de-asa-canela 
(Columbina minuta), com 21.4% (n=37); o bacurauzinho (Chordeiles pusillus), com 10.4% 
(n=18); a coruja-buraqueira (Athene cunicularia), com 6.9% (n=12); e o urubu-de-
cabeça-preta (Coragyps atratus), com 4.6% dos registros (n=8). Com base nos eventos 
reprodutivos observados houve uma maior prevalência de ninhos do tipo simples 72.8%, 
e uma preferência por sítios de nidificação em solos desnudos (39.3%) ou áreas de 
capinzal (39.9%). Ninhos em cavidades (9.8%) e dentro de construções antrópicas 
(12.7%) também foram registrados de forma significativa. Nossos resultados corroboram 
os dados nacionais de colisão do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos que apontam o quero-quero (29.18%), o urubu-de-cabeça-preta (26.14%) e 
a coruja-buraqueira (8.44%) como algumas das principais espécies envolvidas em 
colisões aéreas no Brasil. A definição de um perfil das principais espécies de aves 
reproduzindo em aeroportos pode contribuir na escolha de ações mitigadoras e 
conseqüente prevenção de potenciais colisões com aeronaves. O monitoramento deve 
ser constante e medidas como manter áreas gramadas a uma altura que desestimule a 
formação de ninhos, o corte e controle de arbustos e ervas daninhas e a obstrução de 
acessos em construções antrópicas como frestas de telhados, encanamentos e 
quaisquer orifícios devem ser realizados. 
 
Palavras-chave: aves, colisão, aeronaves. 
Órgãos Financiadores: Convênio Programa Fauna nos Aeroportos (INFRAERO/CDT-
UnB).  
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O sanhaçu-cinzento, Tangara sayaca, vive tanto em áreas rurais como em cidades. Seu 
ninho, bem elaborado, possui formato de cesto aberto e pode ser construido na 
ramagem com alturas que variam de 4 a 15 metros do solo. O presente estudo tem como 
objetivo apresentar a análise das dimenções e materiais utilizados na confecção de um 
ninho de T. sayaca. O estudo foi realizado na Universidade Castelo Branco, Campus 
Realengo, Rio de Janeiro. A análise do material utilizado por T. sayaca na construção do 
ninho foi realizada qualitativamente, através da identificação dos materiais (antrópicos, 
vegetais e animais) e quantitativamente por base em uma folha de ofício dividida em 16 
retângulos iguais, que foram preenchidos pelos materiais segregados, contabilizando-se 
quantos retângulos da folha seriam ocupados por cada material, sendo possível calcular 
a porcentagem de cada grupo pelo total de retângulos ocupados no somatório geral. As 
medições (largura, diâmetro, abertura) foram aferidas através de paquímetro. O ninho 
analisado apresentava-se com filhotes até ser derrubado por uma forte chuva, sendo 
encontrado no chão dia 07 de novembro de 2013 por volta das 15:00 horas. Suas 
medidas são de 115,0 mm x 181,6 mm de parte externa, 51,05 mm x 41,1mm de abertura 
e 39,5 mm de espessura. Entre os materiais utilizados em sua confecção foram 
registrados materiais antrópicos (31% do total dos materiais) como linhas de algodão, lã 
sintética, barbante, papel; material animal (8% do total) como penas e pêlos da espécie 
humana; e material vegetal (61% do total) como galhos, folhas, musgos, casca de árvores 
e fibras vegetais (coqueiro, bambu). O presente estudo vem a contribuir para o melhor 
entendimento da constituição do ninho de T. sayaca, bem como demonstrou a influência 
antrópica na vida da espécie, levando-a se adaptar ao ambiente urbano ao ponto de 
praticamente um terço do material de seu ninho ser de origem humana. 
 
Palavras chave: nidificação, composição, reprodução.  
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Devido às alterações antrópicas nos ambientes costeiros por todo o mundo, as aves 
limícolas migratórias têm sido ameaçadas pela perda de seus locais de descanso. 
Todavia, em alguns lugares elas têm utilizado habitats artificiais alternativos, 
especialmente lagoas de carcinicultura e salinas. Em 2013 foi realizado o primeiro registro 
na América do Sul de bandos descansando no telhado de um galpão na Paraíba 
(6°57'50"S-34°50'22"O). O presente trabalho visa identificar quais fatores influenciam a 
utilização deste telhado pelas aves limícolas ao longo do período diurno. Foram 
realizados cinco censos durantes os meses de novembro de 2013 a janeiro de 2014, 
neste período as populações migrantes se estabilizam em suas áreas de invernagem. 
Nos dias de censo, as aves foram contadas a cada hora do nascer ao pôr do sol 
(05h30min-17h30min), utilizando-se binóculos e lunetas. Também foram registradas a 
cada hora as seguintes variáveis ambientais: nível da maré, horário do dia, velocidade do 
vento e temperatura. Os dados sobre os níveis da maré foram cedidos pelo Centro de 
Hidrografia da Marinha, as demais variáveis foram obtidas pela Agência Executiva de 
Gestão de Águas do Estado da Paraíba-AESA. Os dados foram analisados aplicando-se 
modelos lineares generalizados com as variáveis ambientais como explanatórias para o 
número de aves no telhado. Duas espécies foram registradas utilizando o telhado como 
ponto de pouso (Charadrius semipalmatus e Calidris pusilla). A abundância máxima de 
1.600 indivíduos foi registrada no dia 14 de dezembro de 2013. A média das contagens 
máximas foi de 987,8 ±531,8 indivíduos por dia de contagem. A maior contagem para C. 
semipalmatus foi de 780 aves, enquanto que para C. pusilla foi de 958. A única variável 
ambiental que exerceu influência sobre a variação diurna no número de aves no telhado 
foi o nível da maré (β = 0,45; Erro Padrão = 0,19; t = 2,35; p = 0,02). Nossos dados 
revelam que as aves começam a chegar ao telhado algumas horas antes da preamar e o 
abandonam nas primeiras horas da vazante, conclui-se, portanto, que o número de aves 
sobre o telhado varia de acordo com o nível da maré ao longo do dia. 
 
Palavras chave: Charadriiformes, habitat artificial, marés. 
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As aves limícolas neárticas realizam grandes migrações das suas zonas de reprodução 
para as áreas de invernada, onde podem ser encontradas nas zonas supratidais 
realizando manutenções diárias, esses habitats são de extrema importância para o 
descanso e proteção contra potenciais predadores. O presente estudo visa investigar a 
influência antrópica sobre o uso de locais de pouso em duas áreas localizadas em 
Cabedelo, Paraíba, Brasil. As áreas de estudos foram as seguintes: um local de pouso 
natural na praia de Cabedelo (6°57'50"S-34°50'19"O), e um local de pouso artificial no 
telhado de um galpão (6°57'50"S-34°50'22"O). Em abril de 2014, foram realizados oito 
censos em cada local, sendo quatro em dias de semana e quatro em finais de semana. 
Cada censo teve duração de duas horas iniciando-se uma hora antes e finalizando-se 
uma hora após a preamar. Durante os censos na praia foram registradas as seguintes 
variáveis antrópicas: número de pessoas, veículos automotores e animais domésticos. Os 
dados foram analisados observando-se as estatísticas descritivas e correlações de 
Spearman. As aves limícolas encontradas nas áreas de estudo foram: Charadrius 
semipalmatus, Calidris pusilla, Calidris alba e Charadrius collaris, sendo que esta última é 
uma espécie residente. A abundância de aves na praia foi maior nos dias de semana 
(média ±dp = 27 ±30; máx. 71) que nos finais de semana (11 ±10; máx. 24). Esta 
relação foi inversa no telhado, ocorrendo mais aves nos finais de semana (760 ±533; 
máx. 1140) que nos dias de semana (212 ±260; máx. 531). O número de pessoas, 
veículos e animais domésticos na praia foi maior nos finais de semana que nos dias de 
semana. A abundância de aves no telhado foi correlacionada positivamente com o 
número de pessoas (rs = 0,82; p = 0,01) e veículos (rs = 0,78; p = 0,03) na praia. A 
abundância de aves na praia foi correlacionada negativamente com número de pessoas 
(rs = -0,52) e veículos (rs = -0,71) no local, porém estas relações não atingiram 
significância estatística. Conclui-se que o aumento nas atividades antrópicas na praia de 
Cabedelo durante os finais de semana tem provocado o deslocamento das aves desta 
área para locais de pouso alternativos, dentre os quais, o telhado de um galpão que 
abrigou mais aves nos períodos em que a praia esteve mais perturbada. 
 
Palavras Chave: atividades recreativas, Charadriiformes, distúrbios antrópicos. 
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PRIMEIRO REGISTRO REPRODUTIVO DE PSEUDOCOLOPTERYX SCLATERI (AVES: 
TYRANNIDAE) NO ESPÍRITO SANTO 
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Pseudocolopteryx sclateri (tricolino) está distribuído pontualmente na América do Sul, 
habitando brejos e alagados comumente no interior da vegetação, tornando difícil a 
observação de seu ninho. O objetivo deste trabalho foi apresentar aspectos descritivos 
do ninho, ovos e ninhegos do tricolino, assim como informações adicionais ao 
conhecimento de sua nidificação. As observações foram realizadas em um grande 
banhado natural inundado pelo Ribeirão Brejo Grande (40º 20’ 15.99 36” W - 20º 12’ 
34.8436” S) no município de Serra, Espírito Santo. Os ninhos (n=3) foram registrados no 
dia 28 de março 2014 e apenas um estava ativo (com ovos, n=2), medido com auxílio de 
paquímetro e monitorado a intervalos de 2-3 dias. Caracterizado como cesto baixo/lateral, 
estava entrelaçado às folhas de uma touceira seca de Typha domingensis (Typhaceae) 
acima de um ninho inativo de Chrysomus ruficapillus. O ninho foi construído com 
materiais vegetais de diferentes espessuras como pedaços delgados de folhas de 
Scirpus sp. (Cyperaceae), finas fibras, talos e pendões da gramínea. Em menor 
quantidade, plumas provenientes das sementes de taboa, radículas, pequenos gravetos e 
teias de aranha compunham preferencialmente a superfície externa da parede, enquanto 
a seção inferior formava o corpo da câmara incubatória sem revestimento interno. Estava 
a 57 cm da lâmina d’água e media 69,2 mm de altura, 63,8 mm de diâmetro externo, 43,5 
mm de diâmetro interno e 45,8 mm de profundidade. Ovos esbranquiçados de superfície 
opaca, sem manchas ou qualquer ornamentação, medindo 16,3 x 12,4 mm e 16,1 x 12,2 
mm. Os ninhegos nasceram nus (07/04/2014) de coloração rosada e olhos fechados, 
abrindo-os a partir do quinto dia (11/04/2014) já cobertos por pequenos canhões e 
penugem amarela, comissura labial amarela e palato laranja. Posteriormente, de agosto a 
outubro, a nidificação de P. sclateri no município de Vila Velha foi observada. Os meses 
aqui relatados como período reprodutivo do tricolino no Espírito Santo diferem das 
informações disponíveis na literatura e os ninhos reforçam a importância de banhados 
naturais da Região Metropolitana da Grande Vitória como área reprodutiva deste 
tyrannideo e, consequentemente, a conservação de ambos. 

Palavras chave: Espírito Santo, ninho, Pseudocolopteryx sclateri 



230 231

AVIFAUNA DA AMAZÔNIA TOCANTINENSE: (RE)DESCOBRINDO PARTE 
OBSCURA DA ORNITOLOGIA DA AMAZÔNIA 

 
Tulio Dornas1,2, Sidnei de Melo Dantas3, Dianes Gomes Marcelino2, Renato Torres 
Pinheiro2 e Alexandre Aleixo3 
1 PPG-Rede Bionorte, Área de Concentração Biodiversidade e Conservação, 
Colegiado Estadual do Pará. Belém-PA. 
2 Grupo de Pesquisa em Ecologia e Conservação de Aves, Universidade Federal do 
Tocantins ECOAVES/UFT, Palmas-TO. 
3 Laboratório de Ornitologia, Depto. de Zoologia, Museu Paraense Emilio Goeldi, 
Belém-PA.  
E-mail: tuliodornas@yahoo.com.br 
 
Embora grandes avanços tenham sido alcançados sobre a compreensão de sua 
biodiversidade, a Amazônia ainda detém grandes lacunas de conhecimento, em especial 
para sua avifauna. Uma dessas lacunas é a Amazônia Tocantinense (AMTO) localizada na 
porção norte-noroeste do estado Tocantins, no interflúvio Tocantins-Araguaia. 
Historicamente, sua avifauna era conhecida apenas em razão das coletas realizadas pelo 
ornitólogo-taxidermista húngaro José Hidasi na década de 1960, na região de Araguatins. 
Nos últimos dez anos houve grande incremento de estudos na região, mas poucos dos 
inventários pontuais foram publicados, de modo que, a riqueza total de aves ultrapassava 
pouco mais de 400 espécies. A partir de uma intensa compilação de registros em 
documentos oficiais, estudos de licenciamento ambiental, publicações, acervo de 
coleções ornitológicas e de expedições a campo este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma síntese preliminar do conhecimento ornitológico da AMTO. Foram 
compilados entre dados primários e secundários 62 localidades com algum registro 
ornitológico nos limites da AMTO cuja riqueza de aves totalizou 615 espécies, 200 a mais 
que o valor anteriormente reconhecido. Foi verificado que pelo menos 25 espécies 
tiveram suas distribuições geográficas estendidas para o extremo leste amazônico 
adentrando à AMTO, dentre as quais destacam-se Nyctiphrynus ocellatus, Euphonia 
rufiventris, Helicolestes hamatus, Leucopternis kuhli, Micrastur mintoni, Pachyramphus 
minor, Psophia interjecta, Taeniotriccus andrei, Tangara nigrocincta e Tolmomyias 
assimilis. Espécies como Touit hueti, Odontophorus gujanensis e Celeus elegans 
caracterizam relevantes redescobertas para a AMTO passados 50 anos desde as coletas 
realizadas por J. Hidasi na década de 1960. A ausência de registros recentes de Monasa 
morpheus, Synallaxis rutilans e Thamnophilus palliatus, comuns as florestas na margem 
paraense do rio Araguaia e na margem maranhense do rio Tocantins, demonstram 
possíveis equívocos na definição da AMTO como localidade de coleta dessas espécies 
na década de 1960. Esforços futuros na AMTO resultarão em novas (re)descobertas 
aumentando a relevância desta porção tocantinense da Amazônia no conhecimento 
ornitológico Amazônico. 
 
Palavra-chave: Amazônia, Tocantins, Distribuição Geográfica. 
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As Matas Secas (florestas deciduais) da bacia do rio Paranã, tem sido considerada uma 
das formações vegetais brasileiras mais ameaçadas. No sudeste do estado do Tocantins 
as Matas Secas encontra-se em blocos bastante fragmentados, com reconhecimento 
paleo-antropológico mundial e uma biodiversidade vegetal e animal fortemente endêmica 
cuja proteção legal ainda é inexistente. A presença da globalmente ameaçada Pyrrhura 
pfrimeri, psitacídeo endêmico e talvez a espécie animal mais emblemática das Matas 
Secas da bacia do rio Paranã, não tem mostrado apelo suficiente para ações de 
conservação nestas formações decíduas do Tocantins. Inventário avifaunístico realizado 
entre os anos de 2012 e 2014 (cerca de 500 horas de campo) nas Matas Secas da 
porção sudeste do Tocantins resultou numa série de notáveis registros ornitológicos até 
então desconhecidos para essas formações deciduais tocantinenses cuja importância 
pode agregar maior apelo a ações de conservação na região. Dentre as espécies 
endêmicas e ameaçadas identificadas estão Penelope ochrogaster, Urubitinga coronata, 
Anodorhynchus hyacinthinus e Knipolegus franciscanus. Até então era somente 
reconhecida à presença de P. pfrimeri como espécie ameaçada na região. Os sucessivos 
registros de Spizaetus ornatus e Ara chloropterus engrossa e reforça a necessidade de 
conservação da região, pois em muitos estados brasileiros este falconídeo e psitacídeo, 
respectivamente, encontram-se em forte ameaça de extinção. Além disso, os registros de 
Trogon surrucura, Pardirallus nigricans, Arremon flavirostris, Patagioenas plumblea, Pionus 
maximilliani, Clibanornis rectirostris, Corythopis delalandi, Turdus rufiventris e Cyanoloxia 
brissoni demonstram forte influência de elementos comuns ao Cerrado Sul e Mata 
Atlântica nesta porção tocantinense implicando em maior variabilidade genética e 
posteriormente supostos padrões filogeográficos distintos. Vale destacar o segundo 
registro de Hydropsalis longirostris para o estado do Tocantins, e a presença de 
Campylopterus largipennis cuja população local é assumida como suposta espécie nova. 
Portanto, soma-se à P. pfrimeri 17 espécies de aves cujo apelo para conservação das 
Matas Secas do sudeste do Tocantins torna-se ainda mais justificável e carente de ações 
urgentes e concretas para sua proteção.    
 
Palavra-chave: Mata Secas, Tocantins, Pyrrhura pfrimer. 
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O cuidado parental em aves, assim como em boa parte dos vertebrados, é um 
comportamento essencial para o sucesso reprodutivo. Ao considerar cuidado parental, 
deve-se levar em consideração todo o esforço investido no processo reprodutivo. Este 
trabalho descreve o comportamento de cuidado parental do Furnarius rufus, o qual foi 
realizado em uma região do Pantanal de Poconé, localizada no município de Nossa 
Senhora do Livramento, Mato Grosso, Brasil. Neste estudo testamos a hipótese de que o 
esforço de cuidado parental entre os membros do casal é igual.  Os indivíduos adultos 
foram capturados e marcados com uma anilha metálica e uma combinação única de três 
anilhas coloridas de acordo com o padrão Cemave para a individualização de cada 
membro do casal. Cada seção de observação durou duas horas contínuas por meio de 
luneta e binóculo, sendo essas seções repetidas durante cada fase do cuidado parental, 
as quais incluem construção do ninho e alimentação de ninhegos anotando-se os 
comportamentos apresentados por machos e fêmeas e a quantidade de tempo que cada 
um investe para desempenhar suas funções. Durante a fase de incubação dos ovos foi 
anotado apenas qual indivíduo estava fora do ninho e a frequência desse acontecimento. 
Foi calculada a média do tempo de cada comportamento observado para cada membro 
do casal e a partir disso realizou-se um teste-t pareado comparando as médias de tempo 
de dedicação entre eles na fase de construção do ninho e alimentação de ninhego; 
também realizou-se um teste-t simples para comparar a diferença entre as frequências de 
visitação na fase de incubação dos ovos. Na fase de construção dos ninhos não houve 
diferença significativa no tempo exercido por machos e fêmeas (t=0,892; gl=15; p=0,38); 
porém na frequência de visitação houve diferença significativa, (t=13.1; gl=1; p=0,04). A 
diferença de frequência de visitação entre machos e fêmeas na fase de incubação foi 
significativa com (t=16; gl=1; p=0,03). Na fase de alimentação dos ninhegos também 
não houve diferença significativa entre o tempo exercido nessa função com (t=0,14; 
gl=11; p=0,8); na frequência de visitação também obtemos diferença significativa com 
(t=12; gl=1; p=0,05). A média do tempo de permanência no ninho de cada membro do 
casal foi igual em todas as fases do cuidado parental, porém quanto à frequência de 
visitação ao ninho nas fases de construção e alimentação os machos foram mais vezes 
ao ninho, na fase de incubação dos ovos a fêmea foi vista mais vezes dentro do ninho. 
Portanto concluímos que cada um tem sua função definida no cuidado parental para que 
o esforço reprodutivo não sobrecarregue nenhum membro do casal. 
 
Palavras-chave: comportamento reprodutivo, cuidado bi-parental, joão-de-barro. 
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A conservação das espécies depende de estudos voltados à história de vida das 
mesmas, incluindo fatores relacionados às estratégias de nidificação, investimento em 
cuidado parental, sucesso reprodutivo, territorialidade, e área de vida. Este trabalho visa 
estimar o tamanho da área de vida de Furnarius rufus, o qual foi realizado em uma região 
do Pantanal de Poconé localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato 
Grosso, Brasil. A partir deste objetivo testamos a hipótese de que a área de vida se altera 
fora do período reprodutivo e que há sobreposição de área de vida entre os vizinhos. Os 
indivíduos adultos foram capturados e marcados de acordo com o padrão Cemave para 
a individualização de cada membro do casal, com uma anilha metálica com numeração 
única e uma combinação única de três cores de anilhas coloridas. Foi feita a demarcação 
de área de vida de pares acasalados na época reprodutiva e não reprodutiva utilizando o 
método de indivíduo focal para observação de indivíduos anilhados. Para acompanhar a 
estabilização e para a confecção do mapa de área de vida foi utilizado o método do 
polígono convexo. Na época reprodutiva foram acompanhados 19 casais de F. rufus os 
quais obtiveram uma média de área de vida de 7388,5m², na estação não-reprodutiva foi 
possível acompanhar apenas 18 casais e a média de área de vida foi de 3743m². 
Utilizando o teste de Wilcoxon constatamos que a área de vida fora da época reprodutiva 
é significativamente menor do que dentro da época reprodutiva com V=104 e p<0,001. 
Durante a estação reprodutiva as regiões que apresentaram maior competição por 
habitat, ou seja, maior densidade demográfica, a área de vida de cada casal foi menor. 
Mesmo a área de vida do F. rufus no local de estudo sendo bem delimitada e havendo a 
presença de defesa de território, os extremos da área de vida de alguns casais eram 
compartilhados por mais de um casal.  
 
Palavras-chave: jõao-de-barro, indivíduos territoriais, polígono convexo. 
Órgãos financiadores: bolsa CAPES e INAU 
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Ramphotrigon megacephalum é uma ave insetívora que habita o interior ou a borda de 
florestas úmidas, considerada especialista quase obrigatória de bambus do gênero 
Guadua. A distribuição da subespécie R. m. megacephalum está restrita à Mata Atlântica 
do sudeste do Paraguai, nordeste da Argentina e sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro 
ocorre em algumas unidades de conservação, porém até o presente estudo não havia 
registro da sua ocorrência no Parque Nacional da Tijuca ou no município do Rio de 
Janeiro. Além de documentar o novo registro, o presente trabalho teve como objetivo 
investigar a distribuição espacial e sazonal da subespécie no Parque Nacional da Tijuca e 
fazer uma comparação descritiva das vozes de indivíduos do PNT com vozes de 
indivíduos de outras partes de sua distribuição no estado do Rio de Janeiro. Quatro 
trilhas do setor Floresta do parque foram visitadas mensalmente de junho de 2012 a maio 
de 2013 em 15 pontos de amostragem. Ao todo, foram obtidos 25 registros ao longo de 
um ano. Destes, 22 foram em resposta a estímulos (88%) e três foram vocalizações 
espontâneas (12%). Todas as trilhas tiveram registros em pelo menos algum ponto, 
sendo a espécie, portanto, encontrada em toda a extensão de taquaruçu do PNT. Apesar 
de não ter sido registrada nos meses de março e abril, pode-se afirmar que a espécie não 
é migratória na área e sua ocorrência e detectabilidade não são influenciadas pela 
altitude ou hora do dia, mas sim pela localização pontual das manchas de taquaruçu. 
Não somente o hábitat de custoso acesso torna R. m. megacephalum uma subespécie de 
difícil detecção, mas também sua vocalização é raramente emitida se não for provocada 
por estímulos. Ademais, sua provável baixa abundância e grande área de vida também 
tornam os registros escassos, ainda que haja a possibilidade de falsas ausências. Além 
disso, as três vozes da população do PNT denominadas I, II e III são estruturalmente 
muito semelhantes às das populações de Teresópolis e Angra dos Reis, variando 
somente em características atribuídas à qualidade da gravação. 
 
Palavras-chave: Ramphotrigon megacephalum; Guadua; Mata Atlântica. 
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Mimus gilvus e Zonotrichia capensis são as duas espécies de aves mais abundantes na 
restinga de moitas de Clusia no Parque Nacional Restinga de Jurubatiba. Estas espécies 
são frugívoras-insetívoras, a primeira forrageando preferencialmente nos estratos 
superiores das plantas e a última nos inferiores e no solo. Para comparar suas 
preferências alimentares, a dieta dessas duas aves, além da disponibilidade de frutos 
ornitocóricos e de artrópodes, foi amostrada entre agosto de 2002 e agosto de 2004. Os 
frutos foram amostrados bimensalmente em moitas que totalizaram 3.545 m2 de área, 
enquanto os artrópodes, também amostrados bimensalmente, foram coletados 
utilizando-se rede de raspagem (em moitas pequenas, médias e grandes; total=468 min) 
e armadilhas de solo (10 potes de 19 x 12,5 x 11,8 cm por 24 h/mês). A dieta das aves foi 
amostrada pela coleta de fezes e regurgitação (induzida por tártaro emético) de aves 
capturadas em redes de neblina (2,5 x 12 m; malha 36 mm; 3.640 h-rede) e observações 
(100 h), métodos alternados mensalmente. A raspagem apresentou maior riqueza e 
sazonalidade mais clara que as armadilhas de solo. Formicidae foi o grupo mais 
abundante em ambos os métodos, apesar de ter sido mais abundante nas armadilhas de 
solo que na raspagem. Foram analisadas 48 amostras de fezes e/ou regurgitações de M. 
gilvus e os artrópodes mais frequentes foram Coleoptera (33,3%), Formicidae (27,1%) e 
Araneae (8,3%). Nas 39 amostras de fezes e/ou regurgitações de Z. capensis, os 
artrópodes encontrados mais frequentemente foram Coleoptera (28,2%), Formicidae 
(20,5%) e Lepidoptera (10,3%). Zonotrichia capensis se alimentou mais abundante e 
frequentemente de artrópodos que Mimus gilvus, que, ao contrário, se alimentou mais de 
frutos. Esta espécie diversificou sua dieta frugívora, enquanto Z. capensis consumiu 
principalmente o cactus Pilosocereus arrabidae. Certamente as diferenças anatômicas e 
fisiológicas determinam, em grande parte, as diferenças na alimentação das espécies; no 
entanto, diferenças ecológicas (micro-habitat de forrageamento e comportamento) 
também parecem ser determinantes na seleção de itens alimentares por parte das duas 
espécies estudadas, resultando em partilha de recursos pelas duas espécies mais 
abundantes neste ambiente. 
 
Palavras-chave: artrópodes, frutos, disponibilidade. 
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este trabalho é resultado do sub-projeto Grupo de Vertebrados/PELD - site 5/CNPq. 
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As mudanças climáticas têm sido identificadas como uma das maiores ameaças à 
biodiversidade. Uma das técnicas utilizadas para prever o efeito dessas mudanças na 
distribuição das espécies é a modelagem de nicho ou distribuição. Phylloscartes eximius 
é um passeriforme endêmico da Mata Atlântica, ameaçado de extinção, que se distribui 
do sul de Minas Gerias ao norte do Rio Grande do Sul e em partes do Paraguai e 
Argentina. O objetivo desse trabalho foi prever os possíveis efeitos das mudanças 
climáticas na distribuição dessa espécie. Modelos da distribuição atual foram elaborados 
e comparados com modelos projetados em cenários futuros de mudanças climáticas. Um 
total de 56 registros de ocorrência foi utilizado. Para a seleção das camadas ambientais 
foi feita uma PCA das dezenove variáveis bioclimáticas do banco de dados do WorldClim. 
As quatro variáveis que corresponderam a 95% de toda a variação (Bio 4, 12, 16 e 18) 
foram utilizadas junto com a altitude. Para a previsão futura, foi feita uma média dos dois 
piores cenários (A1 e A2) de cinco modelos de mudanças climáticas para o ano de 2070 
das mesmas variáveis bioclimáticas utilizadas na distribuição atual. Os modelos foram 
gerados no Maxent com 67% dos dados para treino e o restante para teste, com dez 
replicações por bootstrap. Um limite de corte (10 percentil) foi utilizado para transformar 
os resultados em valores binários. O valor do AUC obtido pela curva ROC (0,863) e o 
valor do TSS (0,51 ± 0,124) indicam que os modelos foram satisfatórios. Utilizou-se um 
mapa dos remanescentes florestais da Mata Atlântica no Brasil para avaliar a quantidade 
de habitat adequado que ainda está representado por florestas. Não houve grandes 
diferenças entre os dois conjuntos de modelos. Para distribuição atual, foi indicado que 
há 69.898 km² de habitat adequado para a espécie e que ainda possuem cobertura 
vegetal e, para cenários de mudanças climáticas, 71.195km². Casos de espécies que 
possivelmente se beneficiariam com as mudanças climáticas devido ao aumento de 
habitat adequado já foram reportados para outros passeriformes. No entanto, 
experimentos envolvendo tolerância fisiológica desses organismos, e estudos com 
modelagem que também levem em conta o efeito de outros fatores devem ser 
explorados. 
 
Palavras chave: mudanças climáticas, modelagem de nicho, Phylloscartes eximius. 
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Apesar de as aves formarem o grupo de vertebrado mais conhecido sob diversos 
aspectos, ainda faltam informações básicas sobre a ecologia de diversas espécies, 
mesmo as que estão sob ameaça de extinção. Informações sobre a densidade e o 
tamanho populacional são de fundamental importância para determinar o status de 
ameaça de qualquer táxon. Phylloscartes eximius é um passeriforme endêmico da Mata 
Atlântica e de biologia pouco conhecida. Consta como “Quase Ameaçado” em nível 
global e “Vulnerável” no estado de São Paulo, além de estar presente nas listas 
vermelhas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objeto desse trabalho foi estimar 
sua densidade e tamanho populacional no Parque Estadual da Cantareira, único local no 
estado de São Paulo onde a espécie é registrada atualmente. Por meio da metodologia 
Distance Sampling, cem pontos fixos, distantes entre si em no mínimo 180 metros, foram 
estabelecidos aleatoriamente dentro de buffers de 100 metros ao longo de todas as 
trilhas do parque. Cada ponto foi amostrado quatro vezes entre os meses de maio a julho 
de 2014 no período da manhã, totalizando 400 amostragens no período. O observador 
permaneceu em cada ponto por 10 minutos e, quando a espécie era detectada, sua 
distância foi estimada ou, quando possível, medida diretamente por meio de uma trena 
ou gps. Foram obtidas 33 detecções. As análises foram feitas no software Distance 6.0. O 
ajuste dos cinco modelos (função chave mais termo de ajuste) citados como os mais 
adequados na literatura especializada foram testados e selecionados pelo valor de AIC. 
Como os valores de AIC dos modelos candidatos não apresentaram diferenças 
significativas, foi empregada a técnica de média ponderada de modelos por bootstrap 
(10.000 replicações). Obteve-se como estimativa de densidade da espécie o valor médio 
de 11,941 ± 4,126 indivíduos/km² 95% IC [6,02 , 23,661], com um total de 909 ± 314 
indivíduos na área de estudo 95% IC [459 , 1802]. Esses resultados quando comparados 
a outras espécies do gênero, e outras espécies de aves insetívoras em florestas tropicais, 
indicam que P. eximius ocorre em baixas densidades. Caso novas populações não sejam 
encontradas no estado de São Paulo, a espécie deverá ser considerada “Em Perigo” 
nesse estado de acordo com o critério C2a(i,ii) da IUCN. 
 
Palavras chave: Phylloscartes eximius, status de ameaça, Distance Sampling. 
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As aves estão constantemente sob influência de diversos fatores que levam a variações 
em seus repertórios vocais. Estes fatores podem ser naturais como a sazonalidade ou 
antrópicos, como o ruído ambiental causado pela proximidade às áreas urbanas. Para 
conseguirem se comunicar em áreas com alto ruído, algumas espécies de aves precisam 
ajustar seus sinais sonoros, muitas vezes alterando a distribuição de energia de sua 
vocalização, o que leva a um maior gasto energético. O objetivo deste trabalho foi 
verificar a existência de variação nos parâmetros acústicos de espécies de aves entre 
áreas com diferentes níveis de ruído. As gravações foram realizadas em quatro áreas 
florestais no Triângulo Mineiro, duas com baixo nível de ruído (Galheiro e Água Fria) e 
duas com alto nível de ruído (Glória e São José) no período de junho de 2013 a fevereiro 
de 2014, utilizando gravador Sony ICD-PX312 e microfone direcional Yoga HT-81. Foram 
gravadas 729 vocalizações de seis espécies (Basileuterus culicivorus, Cantorchilus 
leucotis, Herpsilochmus longirostris, Myiothlypis flaveola, Picumnus albosquamatus e 
Tolmomyias sulphurescens) e analisados os parâmetros frequência dominante, duração 
do canto e número de notas, através dos programas Audacity 2.0 e Raven Pro 1.4. Três 
espécies apresentaram maior frequência dominante nas áreas com maior ruído 
ambiental: B. culicivorus (t = -3,64; gl = 52; p < 0,01), C. leucotis (t = -2,13; gl = 68; p = 
0,03) e T. sulphurescens (t = -8,73; gl = 104; p < 0,01). Myiothlypis flaveola apresentou 
menor frequência dominante nas áreas com maior ruído (t = 4,39; gl = 49; p < 0,01) e as 
demais espécies não apresentaram diferença significativa (p > 0,05). Nas áreas com 
maior ruído ambiental, P. albosquamatus apresentou menor duração do canto (t = -2,29; 
gl = 41; p = 0,02) e H. longirostris (t = 10,82; gl = 115; p < 0,01) e M. flaveola (t = 27,30; 
gl = 49; p < 0,01) apresentaram menor número de notas. As seis espécies estudadas 
apresentaram variações nos parâmetros de canto em áreas com maior ruído ambiental, 
evidenciando que tais espécies ajustam sua vocalização para conseguirem se comunicar 
em ambientes com alto ruído. A análise dos parâmetros acústicos evidencia o potencial 
destas espécies no biomonitoramento da qualidade ambiental. 
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Altos níveis de ruído ambiental causados pelas cidades têm sido um dos fatores que 
causam a diminuição do fitness em diversas espécies e afetam diretamente a 
comunicação sonora. Muitas espécies de aves têm a capacidade de ajustar seus sinais 
sonoros em resposta aos altos níveis de ruído, alterando a distribuição de energia de sua 
vocalização. Estudos apontam que as aves são sensíveis a ponto de modificarem a 
estrutura dos sinais sonoros em resposta às alterações do meio. Antilophia galeata é uma 
ave frugívora e endêmica do Cerrado, bastante abundante em ambientes florestais com 
diferentes níveis de perturbação, principalmente matas de galeria. O objetivo foi verificar a 
existência de variação nos parâmetros acústicos de A. galeata entre áreas com diferentes 
níveis de ruído causado por automóveis, caminhões e aviões. As gravações foram 
realizadas com gravador Sony ICD-PX312 e microfone direcional Yoga HT-81 em quatro 
áreas florestais no Triângulo Mineiro, duas com baixo nível de ruído e distantes de áreas 
urbanas e duas com alto nível de ruído e próximas a áreas urbanas durante o período de 
junho de 2013 a fevereiro de 2014. Foram gravadas 240 vocalizações (85 cantos e 155 
chamados) e analisados os parâmetros acústicos: frequência dominante, frequências 
máxima e mínima, amplitude, duração e número de notas do canto, utilizando os 
programas Audacity 2.0 e Raven Pro 1.4. Os indivíduos de Antilophia galeata estudados 
apresentaram sete tipos de vocalização (seis chamados e um canto) com frequência 
dominante média de 2,746 ± 0,516 kHz (média ± desvio padrão) e duração média de 
1,018 ± 0,329 s. Os cantos dos indivíduos de áreas com alto nível de ruído (n=56) 
apresentaram maior frequência dominante (t=3,950; gl=83; p<0,01), maior frequência 
máxima (t=3,659; gl=83; p<0,01) e maior frequência mínima (t=2,269; gl=83; p=0,02) 
em relação aos cantos de áreas com baixo nível de ruído (n=29). Os demais parâmetros 
não apresentaram diferenças significativas. Antilophia galeata apresentou maiores 
frequências do canto em áreas com maior ruído ambiental, evidenciando um aumento de 
energia do canto em resposta ao alto nível de ruído. A análise dos parâmetros acústicos 
A. galeata demonstrou que esta espécie pode ser utilizada no biomonitoramento da 
qualidade ambiental na região. 
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As mudanças climáticas geradas pelo aquecimento global poderão ter efeitos drásticos 
sobre a biodiversidade. Uma das maneiras de inferir tais efeitos é através de modelagens 
de distribuição (species distribution models – SDMs), as quais indicariam a 
adequabilidade do hábitat de uma determinada espécie em cenários climáticos 
projetados para o futuro. Fluvicola nengeta é um tiranídeo comum no Brasil e com um 
histórico de expansão de distribuição geográfica bem conhecido. Antes restrito ao NE do 
país, na década de 1950 chegou ao RJ, avançando posteriormente ao sul, até atingir 
recentemente o Rio Grande do Sul. Neste trabalho geramos modelos de distribuição de 
F. nengeta baseados em pontos de ocorrência anteriores à sua expansão (dados de 
museus e literatura) para testar se tais modelos poderiam prever sua distribuição atual. 
Cinco algoritmos de SDMs oram utilizados (pacote “biomod2” em R): Máxima Entropia 
(MAXENT), Modelo Linear Generalizado (GLM), Modelo Aditivo Generalizado (GAM), 
Redes Neurais Artificiais (ANN) e Modelos de Árvores Aleatórias (RF). As camadas de 
informação climática foram extraídas do WorldClim (res. 5 km) para a América Latina 
(com correlação de Pearson <0.8): isotermalidade; sazonalidade de temperatura; 
temperatura mínima do mês mais frio; amplitude de temperatura anual; precipitação 
anual; precipitação do quadrimestre mais frio; e altitude. O modelo mais robusto e de 
maior acurácia preditiva foi RF, pois apresentou maiores valores de índices TSS (true skill 
statistic; 0.973), AUC (area under the curve; 0.997) e Kappa (0.973). Não obstante, 
nenhum dos cinco modelos apontou o sul e sudeste do Brasil – áreas onde F. nengeta se 
tornou abundante – como regiões climaticamente adequadas para sua ocorrência. 
Embora ainda limitado ao teste com uma única espécie, nossos resultados levantam 
preocupação quanto ao uso indiscriminado desses algoritmos e envelopes climáticos 
para inferências de “distribuição potencial” de espécies. Diversos outros fatores 
(interações ecológicas, mudanças estruturais de hábitat, interferência humana, 
capacidade de dispersão, eventos estocásticos, etc.) podem ser tão ou mais importantes 
quanto as condições climáticas na determinação da distribuição geográfica de espécies e 
devem ser incorporados em estudos desta natureza. 
 
Palavras-chave: Species Distribution Models, distribuição espacial, Fluvicola 
nengeta 
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RIQUEZA DE AVES DO PARQUE CHICO MENDES, RJ 
 

Vívian Caroline da Silva Pereira1 ,  Rodrigo Guerra Carvalheira1 

1Universidade Castelo Branco 
E-mail: vivianpereira84@gmail.com 
 
O Parque Chico Mendes está localizado no Recreio dos Bandeirantes, RJ, e possui 
ecossistema de restinga. Foi criado para preservar a Lagoinha das Tachas e sua mata 
ciliar, local de ocorrência de espécies ameaçadas da fauna e flora. O parque possui uma 
área de 43,64 hectares, com 1.632 m de trilhas abertas ao público. O presente trabalho 
tem por objetivo compreender e comparar a variação da composição de espécies da 
avifauna de acordo com a movimentação de visitantes no parque. O levantamento das 
espécies foi feito em 12 visitas à área em abril de 2014 e prosseguirá em agosto de 2014. 
A metodologia em uso é a de listas de espécies (listas de Mackinnon), sendo registradas 
todas as espécies observadas e ouvidas. As observações foram feitas entre 7:30h e 
17:30h, às segundas-feiras, quartas-feiras e aos sábados (respectivamente, dias de 
nenhum, pouco  e de muito movimento). Até o momento, foram registradas 101 espécies 
distribuídas em 34 famílias e 16 ordens. As espécies mais frequentes, em relação ao 
número de listas, foram Pitangus sulphuratus (87,4%), Troglodytes musculus (67,5%), 
Fluvicola nengeta (63,7%), Coereba flaveola (59%), Certhiax cinnamomeus (45,1%), 
Jacana jacana (42,6%), Furnarius figulus (37,1%), Turdus leucomelas (36,3%), Tangara 
sayaca (31,2%) e Eupetomena macroura (30%). As espécies menos frequentes (<1%) 
foram Ardea cocoi, Turdus flavipes, Porzana albicollis, Guira guira, Sicalis flaveola, 
Tigrisoma lineatum, Euphonia violacea, Sporophila collaris, Cyanoloxia brissonii e 
Tachyphonus coronatus. A família e a ordem com maior número de espécies foram 
Tyrannidae (18,8%) e Passeriformes (55,4%) respectivamente. Em dias sem movimento 
de visitantes, foram registradas em média 49 ±13 espécies, divididas em 32 famílias e 16 
ordens. Em dias de pouco movimento, registrou-se em média 48 ±7 espécies, sendo 31 
famílias e 14 ordens. Nos dias de muito movimento, teve-se uma média de 48 ±9 
espécies, distribuídas em 32 famílias e 14 ordens. Comparando os dias da semana por 
ANOVA obteve-se os seguintes valores: F = 0.2013, (p) = 0.8197, concluindo-se que a 
variação no número de visitantes não influenciou na riqueza de aves do parque. Além do 
mais, o presente trabalho mostrou a importância do PNM Chico Mendes para as espécies 
de aves em risco no município carioca. 
 
Palavras chave: Impactos antrópicos, Mackinnon, Restinga. 
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CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO UTILIZADA COMO DORMITÓRIO POR 
AMAZONA VINACEA (KUHL, 1820) NO SUL DO BRASIL 

 
Viviane Zulian1, Andressa Samara Volinski1, Eliara Solange Müller1,2, Maria Virginia 
Petry2 
1Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC.  
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, São Leopoldo, SC.  
E-mail: vivizulian@unochapeco.edu.br 
 
Amazona vinacea ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, principalmente em áreas com 
Araucaria angustifolia, onde já foi registrada utilizando áreas com grande influência 
antrópica. Este trabalho teve por objetivo caracterizar os locais que A. vinacea utiliza 
dentro do dormitório para pernoitar em relação à vegetação. O estudo foi realizado em 
propriedades particulares no entorno da Floresta Nacional de Chapecó, no município de 
Guatambu, Santa Catarina. O levantamento fitossociológico foi realizado em parcelas 
(10x10m) distribuídas ao acaso em cinco locais na área do dormitório. O número de 
parcelas variou de duas a cinco, dependendo da heterogeneidade dos locais, totalizando 
18 parcelas. Todas as árvores com circunferência à altura do peito maior do que 12,5cm 
foram amostradas. Para cada indivíduo, foi estimada a altura e calculado o diâmetro à 
altura do peito (DAP) e a área basal. Quando possível, um ramo de cada espécie foi 
coletado para identificação e produção de exsicatas, as quais foram depositadas no 
Herbário da Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Para a análise dos dados, 
foi utilizada ANOVA e teste a posteriori de Tukey. Foram identificadas 13 espécies 
vegetais nos cinco locais utilizados por A. vinacea. Em relação à vegetação de cada local 
utilizado por A. vinacea para pernoitar, não houve diferença na riqueza (F=1,656; gl=4; 
p=0,216), área basal (F=0,403; gl=4; p=0,803) e abundância (F=2,859; gl=4; p=0,063), 
existindo diferença para as medidas de altura (F=3,883; gl=4; p=0,025) e DAP 
(F=10,182; gl=4; p<0,001).  Os dois locais que apresentaram maior média de DAP foram 
os utilizados com mais frequência e por um número maior de indivíduos. Um desses 
locais foi também o que apresentou maior média de altura da vegetação. Os cinco locais 
possuem árvores de grande porte, entre elas A. angustifolia e tem sobosque ausente. 
Esses locais possivelmente oferecem maior segurança em relação aos predadores. O 
solo de um dos locais é ocupado por agricultura e nos demais há predomínio de 
gramíneas, que servem como pastagem para bovinos e ovinos. A. vinacea e outras 
espécies do gênero apresentam um padrão quanto à escolha do dormitório, os quais, 
com maior frequência usam áreas com vegetação mais homogênea, com certo grau de 
ação antrópica e sem subosque.  
 
Palavras-chave: papagaio-de-peito-roxo, Araucaria angustifolia, subosque.    
Órgãos financiadores: Grupo Boticário de Proteção à Natureza; Bolsa Artigo 171 e 
Bolsa PIBIC/FAPE, Unochapecó.  
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VARIAÇÃO POPULACIONAL DE AMAZONA VINACEA (KUHL, 1820) EM UM 
DORMITÓRIO NO SUL DO BRASIL 

 
Viviane Zulian1, Andressa Samara Volinski1, Eliara Solange Müller1,2, Maria Virginia 
Petry2 
1Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), Chapecó, SC.  
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos, UNISINOS, São Leopoldo, SC.  
E-mail: vivizulian@unochapeco.edu.br 
 
Amazona vinacea é endêmica da Mata Atlântica, ameaçada de extinção, principalmente 
devido à fragmentação do habitat e tráfico. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variação 
populacional de A. vinacea de novembro/2011 a maio/2014 em um dormitório no sul do 
Brasil. O estudo foi realizado no entorno da Floresta Nacional de Chapecó, município de 
Guatambu, Santa Catarina. Foram realizados 228 censos de espera no dormitório ao 
entardecer e/ou amanhecer, com duração de uma hora cada, somando 228 horas. Os 
censos de espera foram realizados semanalmente durante o ano. Para análise dos 
dados, foram utilizados teste t de Student, Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Verificou-se 
que a contagem dos indivíduos de A. vinacea no dormitório ao anoitecer e ao amanhecer 
não diferiu (t=-0,475; gl=21; p=0,64). O maior número de indivíduos registados foi 161, 
que ocorreu em março/2012 e janeiro e maio de 2014. O número médio de indivíduos 
registrados no dormitório variou entre os meses (F=150,607; gl=30; p<0,001), sendo 
registradas as maiores médias nos meses de março (média: 142±13 indivíduos), maio 
(140±21) e abril (133±15) de 2014 e as menores nos meses de novembro/2011 (3±1,6) 
e setembro/2012 (7±5). O número de indivíduos registrados no dormitório foi maior no 
período não-reprodutivo (média: 78 indivíduos) (U=11392,500; gl=1; p<0,001). No 
período reprodutivo, registrou-se média de 16 indivíduos. O número de indivíduos 
presentes no dormitório nos períodos reprodutivo e não-reprodutivo também diferiu entre 
os anos estudados (F=130,960; gl=5; p<0,001), com registro da maior média para o 
período não-reprodutivo dos anos de 2014 (129±22) e 2012 (78±41). Nos meses de 
março e abril de 2013, houve redução no número de indivíduos no dormitório quando 
comparado à 2012 e 2014, podendo ter relação com a baixa produtividade de sementes 
de Araucaria angustifolia, importante recurso alimentar para a espécie. Durante o período 
reprodutivo, possivelmente a maior parte da população passa a pernoitar próximo aos 
ninhos, deixando o dormitório coletivo, seguindo o padrão observado para outros 
psitacídeos. 
 
Palavras-chave: Psittacidae, período reprodutivo, censo de espera.   
Órgãos financiadores: Grupo Boticário de Proteção à Natureza; Bolsa Artigo 171 e 
Bolsa PIBIC/FAPE, Unochapecó.   
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AUSÊNCIA DE DIAGNOSE ENTRE OS CANTOS TERRITORIAIS DE TRÊS ESPÉCIES 
DO GÊNERO SPOROPHILA, QUANDO EM REPRODUÇÃO SINTÓPICA 

 
Wagner Nogueira1 
1 Sustentar Meio Ambiente LTDA 
E-mail: wnabio@gmail.com 
 
Apesar de sua ampla distribuição geográfica, ao longo das áreas de vegetação aberta da 
América do Su,l e de serem bastante abundantes mesmo em ambientes antropizados, 
pouco se sabe a respeito da ecologia de algumas espécies, como Sporophila 
caerulescens, S. nigricollis e S. ardesiaca e, até o momento, não há nenhum trabalho 
com estas espécies que contemple uma abordagem bioacústica. No presente estudo, 
investiguei a variação intra- e interespecífica dos cantos territoriais destas espécies 
quando em sintopia reprodutiva, bem como a existência e abrangência espacial de seus 
dialetos. Os trabalhos de campo foram desenvolvidos entre novembro e abril dos anos de 
2011 e 2014 no período reprodutivo das espécies em cinco localidades do estado de 
Minas Gerais. As aves foram localizadas em campo através de seus cantos territoriais, 
que eram gravados com gravadores digitais e microfones direcionais. Quando um ou 
mais indivíduos podiam ser ouvidos a partir dos poleiros de canto de outro e havia nítida 
delimitação e defesa territorial entre eles, considerei que estes compunham um 
agrupamento reprodutivo. A amostragem em cada agrupamento reprodutivo durava uma 
manhã e era feita de forma a impedir a reamostragem de indivíduos. Posteriormente, os 
cantos foram analisados com software Adobe Audition 3.0. As notas foram identificadas 
de acordo com sua estrutura no espectrograma e nomeadas. A sintaxe dos cantos 
também foi avaliada. Considerei a existência de um dialeto quando indivíduos de uma 
determinada localidade compartilhavam ao menos 70% das notas do canto territorial e a 
mesma sintaxe, levando em consideração a variação individual, que por vezes envolve 
modificação, adição ou subtração de elementos do canto em relação aos demais 
integrantes do mesmo agrupamento. Todos os agrupamentos reprodutivos apresentaram 
dialetos próprios e restritos apenas à sua abrangência. Diferentes agrupamentos 
reprodutivos, ainda que próximos, apresentaram dialetos distintos, por vezes não 
compartilhando nenhum elemento do canto territorial. Em todos os agrupamentos 
reprodutivos com mais de uma espécie envolvida, observei que os indivíduos, 
independente da espécie, apresentavam o mesmo dialeto, sendo impossível diferenciar 
as espécies com base em seu canto territorial. 
 
Palavras-chave: Sporophila, dialeto, biologia reprodutiva. 
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DIETA, MORFOMETRIA E USO VERTICAL DO ESPAÇO POR MACHOS E FÊMEAS DE 
DIXIPHIA PIPRA (AVES: PIPRIDAE) NA RESERVA BIOLÓGICA UNIÃO, RJ 

 
Yasmin Pires Selhorst1,2, Maurício Brandão Vecchi1, Edvandro de Abreu Ribeiro1,3, 
Ana Carolina Romero Vasquez1,2, Keila Fernandes Henud1,2 e Maria Alice S. Alves1 
1Depto de Ecologia, IBRAG, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)   
2Graduanda em Ciências Biológicas, Programa de Iniciação Científica, UERJ  
3Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução (PPGEE-UERJ) 
E-mail: yaselhorst@hotmail.com 
 
Diferenças intraespecíficas de morfologia e comportamento favorecem o uso diferenciado 
dos recursos do habitat, podendo ser respostas a pressões ecológicas, como 
competição por parceiros sexuais e por alimento. No presente estudo caracterizamos a 
dieta de Dixiphia pipra (cabeça-branca) em formação florestal de baixa altitude, além de 
comparar as medidas morfométricas e a estratificação vertical entre sexos. De 08/2013 a 
07/2014 capturamos as aves com redes-bandeira (malha 36mm) dispostas 
padronizadamente entre 0-17m de altura. Anilhamos, pesamos, medimos (11 variáveis 
morfométricas) e coletamos fezes das aves capturadas. O comprimento da asa de 
machos (média ± dp: 68,1±1,4; n=15) foi significativamente maior que de fêmeas 
(66,8±1,6; n=26) (teste t de Student, t=-2,6; p=0,01), mas fêmeas foram 
significativamente maiores para peso (t=4,7; p<0,001; n=16 machos e 32 fêmeas), 
comprimento da cabeça (t=6,0; p<0,001; n=16 machos e 30 fêmeas) e cinco variáveis 
de bico (todas n=16 machos e 30 fêmeas): cúlmen exposto, narina-ponta, altura do bico 
na região da narina, largura do bico na região da narina (todos p<0,001), largura na base 
do bico (p=0,01). Machos foram capturados em um estrato florestal mais alto (7,6±3,5m; 
n=22) do que fêmeas (5,3±3,9m; n=26) (t=-2,0, p=0,04). Dentre 28 amostras de fezes 
coletadas (n=9 machos, 19 fêmeas), 27 continham frutos e 11 continham insetos. Ambos 
os sexos consumiram frutos e insetos, mas a frequência destes foi 2,4 vezes maior para 
fêmeas. Identificamos consumo de sementes de Anonaceae, Rubiaceae e 
Melastomataceae, além de insetos das ordens Coleoptera, Isoptera, Hemiptera e família 
Formicidae. Exceto para Rubiaceae, cuja frequência de sementes foi similar entre os 
sexos, os resultados indicam diferença na frequência dos itens comuns e itens exclusivos 
para cada sexo. Nossos dados corroboram que fêmeas de D. pipra tendem a ser maiores 
que machos, e que frutos de Melastomataceae são o item mais frequente em sua dieta na 
área estudada, assim como já relatado para a família Pipridae. As diferenças de dieta, 
morfologia e estrato vertical constatadas entre sexos podem estar relacionadas com o 
desempenho de papéis diferentes na dispersão de sementes, além de evitar/reduzir a 
competição intraespecífica, o que necessita ser investigado. 
 
Palavras-chave: Frugivoria, Estratificação vertical, Dimorfismo sexual. 
Órgãos Financiadores: auxílios FAPERJ (E-26/102837/2012) para MASA, CNPq para 
MASA (308792/2009-2) e MBV (481759/2013-1); bolsas CNPq para EAR, PIBIC/CNPq 
para YPS, PIBIC/UERJ para ACRV e KFH.  
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CUSTOS EM MIGRAR E REPRODUZIR: RELAÇÃO ENTRE MASSA E HEMATÓCRITO 
DE ELAENIA CHIRIQUENSIS NO CERRADO 

 
Zélia da Paz Pereira1 e Miguel Ângelo Marini2 
1 Programa de Pós-Graduação em Ecologia, UnB, E-mail: pereirazp@gmail.com 
2 Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UnB, E-mail: marini@unb.br 
  
Hematócrito, volume relativo de células vermelhas no sangue, é utilizado como parâmetro 
de condição fisiológica de aves. O objetivo deste trabalho foi verificar alterações 
fisiológicas no hematócrito e massa de Elaenia chiriquensis (EC) durante a sua 
reprodução, chegada e partida no Cerrado. Foram realizadas capturas com redes de 
neblina entre agosto e dezembro de 2012 na Estação Ecológica de Águas Emendadas, 
Brasília-DF, considerando três períodos para estudo: chegada (15 dias após a detecção 
dos primeiros indivíduos), reprodução (15 dias de pico reprodutivo da espécie em 
outubro) e partida (15 dias anteriores à saída dos indivíduos). Acessando a veia alar de 
cada indivíduo, foram coletadas amostras sanguíneas, transportadas em recipiente com 
gelo da área de estudo até o laboratório, onde foram centrifugadas a 12.000 rpm por 10 
minutos, em seguida foram feitas as leituras com régua de micro-hematócrito. As análises 
estatísticas foram procedidas no programa R. Os valores médios de hematócrito e massa 
de EC mostraram variações no período estudado, com média de 54,44±3,35% e de 
15,85±1,29g (N=109), respectivamente. O hematócrito na chegada apresentou valor 
médio de 54,42±2,02%, similar à média geral ao longo do período em que a espécie 
permaneceu no local de estudo. A massa deste período (16,19±1,47g, N=28) foi um 
pouco maior que a média. Durante a reprodução, o hematócrito de EC diminui para uma 
média de 52,89±2,32% e massa para 15,30±1,17g (N=46). No entanto, na saída de EC, 
antes de voltar para o local de invernada, os níveis de hematócrito aumentaram 
consideravelmente, a média foi de 56,96±0,90% (N=25), com indivíduos apresentando 
até 62% de hematócrito, valor não registrado nos demais períodos. Neste período houve 
indivíduos que apresentaram até 17,5g de massa, com grande variação, cuja média foi de 
16,42±4,51g. Considerando os períodos de chegada, reprodução e saída, foram 
registradas diferenças tanto para tempo (F=27,08;gl=2;p<0,001) e massa 
(F=8,2;gl=1;p<0,05) como para a interação entre os mesmos (F=23,41;gl=2;p<0,001). 
A espécie chega em condições similares à média encontrada ao longo dos cinco meses 
em que permanece no Cerrado, entretanto, ao longo da reprodução estes parâmetros 
diminuem, caracterizando um período de elevado custo para os indivíduos. 
 
Palavras-chave: hematócrito, pós-migração, pré-migração. 
Financiamento: CNPq, Capes, Pós-Graduação em Ecologia – UnB 
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ORIGEM DE PASSERIFORMES NO CENOZÓICO INDICA UMA INTENSA RADIAÇÃO 
ADAPTATIVA DA ORDEM E REVELA PADRÕES DISTINTOS NA COLONIZAÇÃO DO 

NOVO MUNDO 
 
Alexandre Pedro Selvatti1, Luiz Pedreira Gonzaga2 e Claudia Augusta de Moraes 
Russo1 

1 Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
2 Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
E-mail: apselvatti@gmail.com 
 
Apresentamos uma hipótese filogenética detalhada para as famílias de Passeriformes, 
abrangendo cerca de 86% da diversidade de seus gêneros, usando dados moleculares. 
A partir dessa filogenia, calculamos os tempos de divergência para os clados da ordem, 
adotando a abordagem bayesiana no relógio molecular relaxado. Usamos múltiplos 
pontos de calibração, todos baseados em fósseis precisamente datados e identificados. 
O grande tamanho amostral deste estudo permitiu um teste rigoroso para o 
monofiletismo e a posição das linhagens na árvore. Acanthisittia parece ter divergido de 
todos os outros passeriformes no Paleógeno inferior, uma data consideravelmente mais 
recente em relação a estudos anteriores. Com base nos tempos de divergência 
encontrados, sugerimos novas hipóteses biogeográficas para a diversificação dos 
grandes grupos de passeriformes. Um exemplo é a primeira divergência em Suboscines, 
originando as linhagens do Novo e Velho Mundos. Tal separação estaria ligada ao 
rompimento vicariante da conexão entre América do Sul e África no Eoceno inferior, 
suportando uma origem africana para os Eurylaimides. Outro notável resultado 
topológico foi a recuperação do monofiletismo de grandes grupos como Sylvioidea e 
Muscicapoidea. Possíveis interações ecológicas podem ter moldado os padrões distintos 
de endemismo dos Oscines no continente americano. As linhagens insetívoras de 
Oscines endêmicos às Américas, como Vireonidae (Corvoidea), Mimidae e Troglodytidae 
(Muscicapoidea), podem ter entrado em competição direta com os Suboscines 
autóctones, porém sua chegada durante o Mioceno, antes de outros Oscines, pode ter 
garantido uma modesta diversificação apesar da pressão competitiva. Isso teria 
preenchido os poucos nichos disponíveis deixados pelos Tyrannides, restringindo a 
diversificação dos demais Oscines, que chegaram ao Novo Mundo posteriormente. Os 
membros predominantemente frugívoros e nectarívoros de Passeroidea, o maior clado de 
Oscines endêmicos às Américas, podem ter se mantido à parte dessa concorrência com 
os Tyrannides. A grande disponibilidade de nichos de frugivoria no Novo Mundo, aliada à 
escassa competição por alimento com a fauna passeriforme autóctone, pode ter sido 
crucial para a prosperidade dos Passeroidea no continente americano. 
 
Palavras-chave: Passeriformes, Filogenética, Relógio Molecular 
Órgãos Financiadores: bolsa CAPES para APS 
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MAXIMIZANDO O APROVEITAMENTO DE ESPÉCIMES ORNITOLÓGICOS: 
MODIFICAÇÃO NA TÉCNICA DE TAXIDERMIA PARA PRESERVAÇÃO DO 

PYGOSTYLUS NA CARCAÇA 
 

Ana Galvão1, José Leonardo de Oliveira Mattos2 e Luiz Pedreira Gonzaga1 
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2 Laboratório de Sistemática e Evolução de Peixes Teleósteos, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 
E-mail: agalvao@biologia.ufrj.br 
 
Visando o aproveitamento máximo de cada exemplar coletado, várias modificações no 
método tradicional de taxidermia de aves têm sido propostas, permitindo a preservação 
de carcaças mais completas aliada à preparação de peles – sempre priorizadas nas 
coleções ornitológicas. Assim, tornou-se possível preservar o crânio intacto (preparação 
shmoo) e o esqueleto apendicular completo de um lado do corpo. Porém, o Pygostylus e 
a maioria das vértebras caudais ainda são deixados na pele junto às retrizes. Assim, é 
descartada uma fonte valiosa de informações osteológicas, como se vê em diversos 
estudos paleontológicos e alguns trabalhos com grupos atuais. Visando preservar o 
esqueleto caudal completo para estudos anatômicos, desenvolvemos um novo método 
de escalpelação que permite remover tais ossos, conservando na pele apenas o par de 
Bulbi rectricium, que envolve as retrizes e mantêm a conformação da cauda. É um 
método simples, sendo executado em nove passos: 1- após a desarticulação dos joelhos, 
a incisão ventral inicial é estendida posteriormente, cortando-se a margem cranial da 
abertura cloacal; 2- corta-se transversalmente a Cloaca, expondo a porção muscular 
ventral da cauda; 3- empurra-se a pele ventral da cauda em direção às retrizes até a 
exposição da Basis pygostyli; 4- removem-se em ambos os lados da cauda os Musculi 
pubocaudalis externus et internus até o aparecimento das vértebras caudais; 5- descola-
se, com tesoura ou agulha, a porção do Bulbus rectricium associada a cada lado dessas 
vértebras; 6- pressiona-se com os polegares o resto dos Bulbi em direção ao dorso da 
cauda e, simultaneamente, empurra-se com os indicadores o dorso da região uropigiana 
em direção ao ventre, isolando a Basis pygostyli; 7- repete-se tal movimento até próximo 
à extremidade do Pygostylus; 8- estende-se a separação do Pygostylus dos Bulbi até a 
Lamina pygostyli, com movimentos laterais; 9- quando o Pygostylus estiver ligado à pele 
apenas pela margem dorsal da Lamina, puxa-se o esqueleto caudal inteiro, que se solta 
facilmente, permitindo o prosseguimento habitual da escalpelação. Seguindo essa 
técnica, taxidermizamos 28 exemplares de Passeriformes – com comprimentos totais 
variando de 10 a 33 cm – sem qualquer prejuízo à qualidade da pele ou à estrutura do 
esqueleto caudal. 
 
Palavras chave: anatomia, osteologia, preparação anatômica. 
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As coleções biológicas são centros de produção e propagação do conhecimento básico 
sobre a diversidade e biogeografia, sendo esta importância ainda maior no âmbito da 
extensão geográfica do bioma Amazônico com inúmeras lacunas de conhecimento de 
sua biodiversidade. Além de proporcionar inúmeros estudos no âmbito da taxonomia, 
sistemática, biogeografia e áreas afins, também constituem importante reservatório de 
material genético imprescindível a estudos filogenéticos e populacionais. A Coleção de 
Referência da Avifauna do Estado de Rondônia – CRARO – criada institucionalmente em 
2009, abrange um acervo predominantemente oriundo do município de Porto Velho 
(localizado no extremo noroeste do estado), constituindo valioso material testemunho da 
Área de Influência Direta do AHE Santo Antônio, além de espécimes advindos de 
apreensões do IBAMA em todo o estado que vieram a óbito. A coleção, apesar de 
bastante recente, é composta por aproximadamente 221 exemplares, distribuídas em 95 
espécies, 39 famílias e 22 ordens, representando pouco mais de 11% das espécies de 
aves ocorrentes no interflúvio Madeira/Purus.  Em termos de riqueza, as famílias mais 
representativas são Accipitridae e Thraupidae (5%, 10 espécies cada), Psittacidae (4%, 8 
espécies) e Strigidae (3%, 6 espécies). Destaca-se no acervo, o ameaçado Gavião-real 
(Harpia harpyja), que apesar de apresentar uma ampla distribuição nas florestas tropicais 
(ocorrendo desde o sul da América do Norte até o norte da América do Sul no extremo 
norte da Argentina), encontra-se em declínio, uma vez que sua área sofre drástica perda 
de hábitat, além da pressão da caça que acentua sua redução populacional. Nacional e 
internacionalmente a espécie é categorizada como quase ameaçada. Em muitos estados 
brasileiros as populações se encontram Ameaçadas. No estado do Rio Grande do Sul a 
espécie foi avaliada como provavelmente extinta na natureza. Destaca-se também, o 
socoí-vermelho (Ixobrychus exilis), espécie com registros escassos na literatura, apesar 
de presente na maior parte do Brasil, da Amazônia e Região Nordeste até Santa Catarina, 
ocorrendo desde a América do Norte até a Argentina. Habita brejos com vegetação 
densa. É pouco visível em meio à vegetação pantanosa. É uma espécie com status de 
conservação pouco preocupante. 
 

Palavras-chave: Amazônia Sul-Ocidental, conservação, Hidrelétrica. 
 



253

VARIABILIDADE GENÉTICA E ESTRUTURAÇÃO POPULACIONAL DE CYMBILAIMUS 
LINEATUS (AVES: THAMNOPHILIDAE) 

 
Bernardo Onça Prestes1, 2; Leonardo de Sousa Miranda1; Alexandre Aleixo1 

¹ Museu Paraense Emilio Goeldi 
² Universidade do Estado do Pará 
E-mail: bernardoprestes0@gmail.com 
 
A avifauna da região Neotropical possui uma grande riqueza de espécies distribuída de 
forma endêmica. O presente trabalho propõe a análise molecular da espécie Cymbilaimus 
lineatus, que se distribui amplamente no território amazônico e definir os níveis de 
variabilidade genética, bem como o grau de diferenciação entre as populações deste 
taxon. Estão disponíveis para análise 87 amostras de tecidos para os quais foram 
sequenciados um gene mitocondrial e dois loci nucleares, abrangendo toda a área de 
distribuição da espécie. Análises de genética populacional foram realizadas para calcular 
os índices de polimorfismos entre as seqüências, quantificados pela diversidade 
nucleotídica e de haplótipos; a expectativa de evolução neutra das sequências, através 
dos testes estatísticos Fs de Fu e D de Tajima. Além do grau de estruturação das 
populações dentro da espécie. No total foram sequenciados 1041 pb para o ND2 
(mtDNA) e 598 pb para o BF5 e 409 pb para o G3PDH (nDNA), que continham 148 sítios 
polimórficos e 23 haplótipos, o primeiro; 52 sítios polimórficos e 33 haplótipos, o 
segundo; e 32 sítios polimórficos e 18 haplótipos, o terceiro. Foi encontrado, portanto, 
baixos índices de diversidade nucleotídica e altos de diversidade haplotípica, 
possivelmente resultado de eventos de gargalo de garrafa seguidos de rápido 
crescimento populacional. Essa suposição também é corroborada pelos valores 
negativos encontrados nos testes de neutralidade, que são indicativos de expansão 
populacional recente. Grande parte do padrão de diversificação de aves de terra-firme 
amazônicas está relacionada ao fato dos rios impedirem o fluxo gênico entre populações 
de margens opostas. Entretanto, de acordo com o nosso teste de estruturação 
populacional essa correspondência com os rios não foi detectada. Segundo nossas 
analises, é mais provável que existam 5 clusters, sendo o mais bem definido referente aos 
indivíduos do escudo das guianas. Os demais apresentam sinais fortes de admistura. 
Portanto, fazem-se necessários mais estudos para quantificar parâmetros populacionais 
como níveis de fluxo gênico, tamanho populacional efetivo e tempo de divergência, para 
testar mais cenários. 
 
Palavras chave: Cymbilaimus lineatus, genética de populações, estruturação 
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Espécies de Asio possuem uma ampla distribuição geográfica e notável variação no 
modo de vida. No entanto não há estudos detalhados sobre sua anatomia e dados 
morfométricos são importantes para subsidiar estudos em taxonomia, sistemática, 
paleontologia e ecologia. O objetivo deste trabalho foi comparar morfometricamente a 
osteologia pós-craniana de cinco espécies (A. clamator, A. stygius, A. flammeus, A. 
capensis e A. otus) e correlacionar com o modo de vida. Medidas de estruturas asa, 
perna, esterno e cintura pélvica de 14 espécimes foram obtidas utilizando o software 
ImageJ 1.4, calibrado em 1 cm. Foram realizadas APC, Análise de Cluster e MANOVA. As 
análises de APC e cluster mostraram grande proximidade entre A. flammeus e A. 
capensis, e destas com A. otus assim como entre A. clamator e A. stygius. O componente 
1 da APC mostrou que todos os caracteres originais tendem a serem maiores em A. 
clamator e A. stygius. No entanto, o tamanho corpóreo das cinco espécies são muito 
próximos, sendo A. capensis pouco menor (mínimo 26 cm.; máximo 46cm.). A estrutura 
do esterno (processo lateral caudal), osso que ancora musculatura do vôo, tem maior 
influência dentre os demais, com peso de quase 50%. Com relação ao esterno, não 
ocorreram diferenças significativas entre nenhuma espécie, para os demais caracteres, a 
MANOVA diagnosticou diferenças, exceto entre A. flammeus e A. capensis. A maior 
similaridade demonstrada por todas as análises entre estas espécies se explica por 
ocorrem no continente africano (provavelmente grupos-irmãos) e habitarem ambientes 
mais semelhantes entre si. Para cintura pélvica (comprimento e largura do sinsacro e 
púbis), A. clamator apresentou diferença significativa com relação A. capensis, A. 
flammeus e A. otus. Para os caracteres do úmero, as diferenças ocorreram entre todas as 
espécies exceto entre A. clamator e A. stygius. A. clamator e A. stygius são consideradas 
residentes, enquanto que as demais têm o comportamento migratório total ou 
parcialmente conhecido devido à flutuação do número de presas, por isso, percorrem 
maiores distâncias e necessitam de musculatura e ossos mais desenvolvidos. Além disso, 
A. flammeus, A. capensis e A. otus podem eventualmente planar para ajudar o vôo no 
momento de captura da presa. 

Palavras chave: corujas, osteologia, manova 
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Abstract 
The genus Rhegmatorhina is currently comprised of five species that are distributed 
throughout Amazonia. Despite the increase of molecular phylogenetic studies in avian 
diversity, the species taxonomy is still poorly understood. Here, we have used 2945 base 
pairs of nucleotide sequence data across the mitochondrial and nuclear genomes to 
reconstruct the evolutionary history of the genus, including relationships among species 
and intraspecific genetic diversity. A very broad geographic sampling across the species' 
distribution was employed to assess the biogeography and diversification patterns. We 
applied several approaches using data from three mitochondrial (cytochrome b, ND2 and 
ND3) genes and the nuclear b-fibrinogen intron 5 (FIB5) for all described species. A direct 
comparison of single gene trees with the multilocus concatenated tree showed similar 
results. Overall, there is indication that the diversity of the Rhegmatorhina genus is 
underestimated by current taxonomy. Our results strongly support the monophyly of R. 
berlepschi, R. gymnops and R. cristata. Additionally, phylogenetic analyses showed that 
current species phylogenetic relationships and taxonomic status are more complicated in 
R. hoffmannsi and R. melanosticta, as two distinct lineages are detected within each of 
these species. Estimated divergence times were consistent with species formation and 
speciation events throughout the Pleistocene. Such trends are similar to other Amazonian 
species and have been attributed to climatic fluctuations and geologic activity during this 
period. 
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Abstract 
The Amazonian parrot genus Pionites comprises two species, P. melanocephalus and P. 
leucogaster, that occur in lowland forest and forest edges North and South of the Amazon 
river respectively. The genus includes in total five subspecies. Here, we have used 2345 
base pairs of nucleotide sequence data of the mitochondrial genome and one nuclear loci 
to investigate the phylogenetic relationships and temporal patterns of diversification 
among these five taxa. A broad geographic sampling across the species' distribution was 
employed to assess the biogeography and diversification patterns. We applied several 
approaches using data from two mitochondrial (cytochrome b and ND2) genes and the 
nuclear b-fibrinogen intron 7 (FIB7) for most of the recognized subspecies. Our results 
showed that there are two geographically distinct lineages within the Pionites complex that 
are reciprocally monophyletic, corresponding to the two named species. Additionally, 
phylogenetic analyses showed consistent incongruences in relation to the existing 
subspecies taxonomy, revealing polyphyletic lineages on every subspecies within 
lineages, indicative of extensive hybridization across each species complex. Finally, 
divergence time estimates were consistent with a historical scenario of the main species 
subdivision during the Pleistocene. 
 
Palavras-chave: Phylogeography, Hybridization, Pionites. 
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Cyanocorax chrysops é uma gralha florestal que possui quatro subespécies 
reconhecidas: C. chrysops chrysops (Vieillot, 1818), C. c. tucumanus Cabanis, 1883, C. c. 
diesingii Pelzeln, 1856 e C. c. insperatus Pinto & Camargo, 1961. A espécie possui uma 
ampla distribuição geográfica, podendo ser encontrada desde o norte e leste do Brasil 
até o Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai. O objetivo deste trabalho é revisar a 
taxonomia dos representantes deste complexo com base na análise de caracteres vocais, 
morfométricos e de plumagem. Até o momento foram analisados 146 exemplares 
depositados no Museu de Zoologia da USP e Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernadino Rivadavia, além de 159 amostras de vocalizações depositadas na Fonoteca 
Neotropical Jacques Vielliard, Macaulay Library, xeno-canto e de coleções particulares. 
As vocalizações foram analisadas através de variáveis como frequência e intervalo de 
tempo. Os dados obtidos de morfometria e colorido de plumagem revelam que 
Cyanocorax chrysops diesingii e C. c. insperatus são plenamente diagnosticáveis entre si 
e dos demais membros do complexo, enquanto que C. c. tucumanus não pode ser 
diagnosticado da forma nominal. Os resultados da análise vocal mostram uma ampla 
variação de tipos de chamados existente que, a priori, não estabelece identidade nos 
táxons. O estudo também permitiu ampliar a distribuição geográfica de dois dos táxons 
estudados (C. c. diesingii e C. c. insperatus). 

 
Palavras chave: Cyanocorax chrysops, revisão, taxonomia. 
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Celeus undatus (Linnaeus, 1766) ocorre na porção nordeste da América do Sul e possui 
três subespécies: C. u. undatus (Linnaeus, 1766) no leste da Venezuela, Guianas e 
nordeste do Brasil, ao norte do Rio Amazonas; C. u. amacurensis Phelps & Phelps Jr., 
1950, na Venezuela, na região do Delta Amacuro, e C. u. multifasciatus (Natterer & 
Malherbe, 1845), na região central do Pará, Tocantins e Maranhão. Este último táxon foi 
descrito originalmente como Picus multifasciatus e, dentre outras características 
apontadas em sua descrição, estão píleo, garganta e pescoço listrados, não barrados 
como nas demais subespécies, além das retrizes quase sempre sem barrações. Com o 
objetivo de testar a validade de C. multifasciatus, foram analisados 86 espécimes 
taxidermizados, pertencentes às principais coleções ornitológicas brasileiras e norte-
americanas, quanto à plumagem e morfometria (bico, asa e cauda). Os caracteres 
morfométricos foram analisados estatisticamente em busca de caracteres diagnósticos. A 
análise dos caracteres apontados na descrição de C. u. multifasciatus demonstraram que 
o caráter barrações nas retrizes não é útil na diagnose dos táxons, uma vez que o padrão 
barrado de retrizes foi encontrado em todas as subespécies de C. undatus. Já o padrão 
marcação no píleo, garganta e pescoço listrados é um caráter exclusivo dos espécimes 
com distribuição ao sul do Rio Amazonas, no Estado do Pará, concordando com o tipo 
de C. multifasciatus. Esses espécimes são plenamente diagnosticáveis em relação 
àqueles que ocorrem ao norte do Rio Amazonas, que apresentam outros tipos de 
marcação que não a listrada. Sendo assim, C. multifasciatus (Natterer & Malherbe, 1845) 
deve ser tratada como espécie válida. Apesar dos dados morfométricos apontarem que 
C. multifasciatus possui medidas de bico maiores que C. undatus, houve grande 
sobreposição entre os valores mínimos e máximos, entre ambas as espécies, 
impossibilitando assim sua utilização na diagnose desses táxons.  
 
Palavras chave: Celeus multifasciatus, Celeus undatus, Taxonomia. 
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Celeus flavus (Müller, 1776) possui cinco subespécies: C. f. flavus (Müller, 1776), C. f. 
peruvianus Cory, 1919, C. f. inornatus (Cherrie, 1916), C. f. tectricialis (Hellmayr, 1922) e 
C. f. subflavus Sclater & Salvin, 1877. Propostas taxonômicas recentes, porém, não 
consideram válida a subespécie inornatus devido a sua grande variação de plumagem e 
condição intermediária entre as subespécies C. f. tectricialis e C. f. peruvianus. Dentre 
essas subespécies, C. f. subflavus foi originalmente descrita como espécie, sendo 
posteriormente sinonimizada em C. flavus, apesar de Sclater & Salvin (1887) terem 
enfatizado que a presença de penas marrons no manto e no peito nesse táxon o 
diferenciava das demais subespécies de C. flavus. O objetivo do presente estudo é testar 
a validade de C. f. subflavus como uma espécie válida. Um total de 197 espécimes 
taxidermizados de todas as subespécies de C. flavus, pertencentes a coleções 
ornitológicas do Brasil e do exterior, foi analisado quanto à plumagem e morfometria 
(medidas de bico, asa e cauda). Os dados morfométricos foram submetidos a análises de 
variância, discriminante e de componentes principais em busca de caracteres 
diagnósticos. A análise de plumagem demonstrou que a presença de penas marrons no 
peito e no manto é um caráter exclusivo dos espécimes distribuídos nos estados de 
Alagoas, Bahia e Espírito Santo, concordando com o tipo de C. subflavus. Dessa forma, 
C. subflavus Sclater & Salvin, 1877 deve ser tratada como espécie válida. As análises 
estatísticas demonstraram ainda que C. subflavus é morfometricamente maior que C. 
flavus quanto a medidas de bico e asa, inclusive com medidas significativamente 
maiores, porém a sobreposição de valores mínimos e máximos impede seu uso na 
diagnose dos táxons. O tratamento de C. subflavus como subespécie durante tantos 
anos, a despeito de sua notável diferença de plumagem em relação aos demais táxons 
de C. flavus, reforça a necessidade de revisões taxonômicas que não utilizem o grau 
subespecífico como parte de um conceito de espécie sob pena de se subamostrar a real 
diversidade taxonômica existente.   
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Tangara cyanocephala foi descrita por Müller em 1776 com base em uma prancha de 
Buffon, contida no livro de Daubenton, 1767. Diante da observação de uma variação no 
colorido da plumangem da espécie, Berlespch, em 1903 e Cory em 1916, descreveram 
respectivamente duas subespécies de Tangara cyanocephala: Tangara cyanocephala 
corallina, com referência de localidade “Circum Bahia”; e Tangara cyanocephala 
cearensis com referência de localidade Serra do Baturité, Ceará. O objetivo do trabalho 
foi verificar o status de validade das subespécies existente dentro de Tangara 
cyanocephala, revelando a quantidade de espécies existente. Foram analisados ao todo 
291 espécimes em diferentes coleções brasileiras no que diz respeito ao colorido de 
plumagem e morfometria (comprimento, altura e largura do bico, comprimento da asa e 
comprimento da cauda). Como resultado foi observado que na realidade existem duas 
espécies distintas para esse grupo, Tangara cyanocephala, ocorrendo desde o leste da 
Argentina até o leste da Bahia e Tangara cearensis, ocorrendo nas serras de Aratanha, 
Maranguape e Baturité, no Ceará. Diferenciam-se por, T. cyanocephala apresentar a 
coloração da garganta azul, enquanto que em T. cearensis a cor da garganta é preta. Em 
termos de morfometria as espécies não apresentam diferenças diagnósticas. Trabalhos 
como este, além de esclarecerem o problema taxonômico e permitirem uma maior 
adequação de trabalhos de cunho biogeográfico, também contribuem para substanciar 
os esforços para a conservação de nossa diversidade biológica. 
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A modelagem de nicho tem sido recentemente utilizada para compreender o papel 
histórico de alterações climáticas na diversidade da fauna e flora de diferentes biomas.  O 
objetivo deste trabalho foi contribuir para o entendimento dos efeitos das oscilações 
climáticas do Quaternário na distribuição da diversidade da fauna Amazônica. Para tanto, 
utilizamos o gênero Phoenicircus como objeto de estudo, o qual compreende duas 
espécies atualmente reconhecidas, P. carnifex e P. nigricollis, ambas apresentando 
populações alopátricas separadas por alguns dos principais rios da bacia Amazônica. 
Uma filogenia molecular baseada em dados de genes mitocondriais e nucleares revelou 
ao menos quatro linhagens evolutivas distintas em Phoenicircus (Martins e Aleixo, in 
prep.). Assim, ferramentas da modelagem foram utilizadas para reconstruir a 
paleodistribuição de nicho dos quatro grupos reciprocamente monofiléticos deste 
gênero. Os modelos de distribuição foram construídos utilizando como base os dados 
climáticos do presente para a reprodução dos cenários climáticos do Último Máximo 
Glacial (LGM) e do Último Período Interglacial (LIG). Para as projeções do LGM foram 
usados os modelos CCSM e MIROC. Todos os modelos foram gerados usando o Maxent 
3.3, levando em consideração as seguintes variáveis climáticas: (1) Temperature 
Seasonality; (2) Temperature Annual Range; (3) Annual Precipitation; (4) Precipitation 
Seasonality. Os dados climáticos foram obtidos a partir de envelopes climáticos do 
WORLDCLIM 1.4. As reconstruções dos modelos de distribuição de nicho ecológico para 
o LIG e o LGM indicaram as áreas com condições climáticas suscetíveis à ocorrência de 
indivíduos das diferentes linhagens de Phoenicircus para estes períodos. Os mapas de 
paleoreconstrução mostraram particularidades para as duas espécies do gênero: as 
linhagens de P. nigricollis teriam sofrido processos de retração populacional, enquanto 
que, para as linhagens de P. carnifex uma extensão das áreas suscetíveis à sua 
ocorrência teria acontecido. Nossos resultados indicam que as espécies de Phoenicircus 
teriam respondido de forma diferenciada ás mudanças climáticas do LGM, possivelmente 
devido a características ecológicas específicas de cada táxon. 
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Muitas hipóteses já foram propostas na tentativa de explicar a origem e manutenção da 
grande biodiversidade encontrada na Amazônia, entretanto poucas são passíveis de 
serem testadas sob um ponto de vista filogeográfico. Nós avaliamos padrões de 
diversificação temporal e espacial de duas espécies de aves endêmicas da região 
amazônica, as quais apresentam populações alopátricas restritas a diferentes áreas de 
endemismo e limitadas pelos principais rios da bacia Amazônica. Sequências de dois 
genes mitocondriais (ND2 e Cytb) e dois nucleares (βf7 e G3PDH intron 11) foram obtidas 
a partir de 30 indivíduos, abrangendo a área de distribuição total do gênero Phoenicircus 
e incluindo as duas espécies atualmente válidas P. carnifex e P. nigricollis. A utilização de 
ferramentas da filogeografia, aliadas a métodos de genética populacional e de datação 
molecular, nos permitiu reconstruir os contextos espacial e temporal do processo de 
diversificação destes táxons na região Amazônica, bem como fazer predições sobre sua 
história geográfica e ambiental. Nossos dados revelaram a existência de quatro grupos 
geneticamente distintos, evidenciando o status parafilético de P. carnifex e a monofilia 
recíproca entre as duas populações alopátricas de P. nigricollis, e sugeriram, portanto, 
alterações na taxonomia atualmente aplicada ao gênero Phoenicircus. A história de 
evolução de Phoenicircus parece ter sido delineada por dois tipos de eventos vicariantes, 
inicialmente pela formação dos principais rios da Amazônia, durante os períodos Plio-
Pleistoceno, e mais recentemente por eventos de captura de drenagem resultantes da 
atividade de placas neotectônicas localizadas na região central amazônica, destacando a 
importância de processos históricos como estes na modelagem da biota Amazônica 
atual. 
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O tachã (Chauna torquata) é uma ave endêmica da América do Sul que habita regiões de 
brejos ou inundadas, e se alimenta quase que exclusivamente de vegetais. Nas aves, o 
crânio é uma das regiões do esqueleto mais ricas em caracteres morfológicos, e muitos 
destes estão relacionados com os hábitos alimentares de cada espécie. Sendo assim, 
tais estudos são importantes, pois nos fornecem subsídios para melhor compreendermos 
o modo como cada animal se alimenta e as relações filogenéticas de cada grupo. Dessa 
forma, o objetivo desse estudo foi descrever a osteologia craniana para aumentar os 
conhecimentos anatômicos dessa espécie e discutir alguns aspectos morfofuncionais 
relacionados às maxilas. Os crânios de quatro espécimes de C. torquata foram descritos 
e fotografados com auxílio de microscópio estereoscópico, tais espécimes foram 
comparados com dois espécimes de C. chavaria e dez espécimes de Anhima cornuta. A 
nomenclatura foi baseada na Nomina Anatomica Avium. Em geral, a região frontal 
apresenta uma ampla largura interorbital, uma ampla e profunda depressão rostral na 
região de articulação com a maxila superior. O processo basipterigóide é achatado e 
possui formato oval, assim como o processo dorsal do osso pterigoide. A região 
esquamosal é marcada pelo grande desenvolvimento do processo pós-orbital e a 
presença de uma aponeurose ossificada em sua extremidade distal. A fossa temporal se 
encontra ausente e a fossa subtemporal se apresenta ampla, porém rasa. A mandíbula se 
destacou como uma das regiões cranianas mais desenvolvidas, com seus longos 
processos e amplas fossas.  O desenvolvimento dessas estruturas pode estar 
relacionado com a prevenção de desarticulações, resistência a pressões, além de 
ancorar músculos que torna C. torquata capaz de cortar os itens vegetais da qual 
necessita para se alimentar. Porém, para confirmar tais hipóteses, são necessários mais 
estudos com abordagens funcionais e análises de forças das fibras musculares. Tais 
resultados ainda fornecem caracteres morfológicos para futuras análises filogenéticas. 
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O aracuã-do-pantanal (Ortalis canicollis) é uma ave Galliforme da família Cracidae. Essa 
ave apresenta principalmente hábitos arborícolas, utilizando pouco o ambiente terrestre 
para se locomover. Semelhante aos demais cracídeos, o aracuã-do-pantanal possui 
órgão copulador (falo) que é principalmente utilizado para transferir espermatozoides da 
cloaca do macho para a cloaca da fêmea. Tal estrutura merece atenção, pois além de se 
apresentar plesiomórfica dentro das aves, se tornou rudimentar em algumas famílias da 
ordem Galliformes e ausente nas demais ordens derivadas da classe das Aves. Estudos 
morfológicos e anatômicos, da cloaca e do aparelho copulador, podem fornecer 
caracteres importantes para esclarecer como esse órgão evoluiu nesse grupo. Sendo 
assim, esse trabalho objetiva descrever macroscopicamente a morfologia do aparelho 
copulador de O. canicoliis, para contribuir com os conhecimentos anatômicos dessa 
espécie e fornecer caracteres para uma futura análise filogenética da família Cracidae.  
Foram utilizados cinco espécimes de O. canicollis e dois espécimes de Crax fasciolata 
(mutum-de-penacho), todos machos. As cloacas dos exemplares de O. canicollis foram 
dissecadas e a morfologia do órgão copulador foi descrita macroscopicamente com o 
auxílio de estereomicroscópio, fotografada e comparada com os espécimes de C. 
fasciolata. A nomenclatura segue principalmente a Nomina Anatomica Avium. Em ambas 
as espécies o falo é eversível, do tipo intromitente, formado por uma base fixa, com 
cavidade tubular, e a porção esquerda do falo é bem mais desenvolvida do que a direita; 
ainda a porção distal do falo é móvel e espiralada e gira no sentido anti-horário. O falo de 
O. canicollis é menor, possui espículas menos proeminente, e uma fossa ejaculatória 
menos profunda quando comparado ao de C. fasciolata, além disso, na cloaca, a prega 
uroproctodeal é menos proeminente no aracuã-do-pantanal quando comparada ao 
mutum-de-penacho. Essas diferenças macroscópicas servem como diagnósticos 
primários para distinguir cada gênero, porém mais estudos com técnicas histoquímicas e 
um maior número de espécies é necessário para corroborar tal hipótese. 
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O aracuã-do-pantanal (Ortalis canicollis) é uma ave Galliforme da família Cracidae. Essa 
ave apresenta principalmente hábitos arborícolas, utilizando pouco o ambiente terrestre 
para se locomover. Semelhante aos demais cracídeos, o aracuã-do-pantanal possui 
órgão copulador (falo) que é principalmente utilizado para transferir espermatozoides da 
cloaca do macho para a cloaca da fêmea. Tal estrutura merece atenção, pois além de se 
apresentar plesiomórfica dentro das aves, se tornou rudimentar em algumas famílias da 
ordem Galliformes e ausente nas demais ordens derivadas da classe das Aves. Estudos 
morfológicos e anatômicos, da cloaca e do aparelho copulador, podem fornecer 
caracteres importantes para esclarecer como esse órgão evoluiu nesse grupo. Sendo 
assim, esse trabalho objetiva descrever macroscopicamente a morfologia do aparelho 
copulador de O. canicoliis, para contribuir com os conhecimentos anatômicos dessa 
espécie e fornecer caracteres para uma futura análise filogenética da família Cracidae.  
Foram utilizados cinco espécimes de O. canicollis e dois espécimes de Crax fasciolata 
(mutum-de-penacho), todos machos. As cloacas dos exemplares de O. canicollis foram 
dissecadas e a morfologia do órgão copulador foi descrita macroscopicamente com o 
auxílio de estereomicroscópio, fotografada e comparada com os espécimes de C. 
fasciolata. A nomenclatura segue principalmente a Nomina Anatomica Avium. Em ambas 
as espécies o falo é eversível, do tipo intromitente, formado por uma base fixa, com 
cavidade tubular, e a porção esquerda do falo é bem mais desenvolvida do que a direita; 
ainda a porção distal do falo é móvel e espiralada e gira no sentido anti-horário. O falo de 
O. canicollis é menor, possui espículas menos proeminente, e uma fossa ejaculatória 
menos profunda quando comparado ao de C. fasciolata, além disso, na cloaca, a prega 
uroproctodeal é menos proeminente no aracuã-do-pantanal quando comparada ao 
mutum-de-penacho. Essas diferenças macroscópicas servem como diagnósticos 
primários para distinguir cada gênero, porém mais estudos com técnicas histoquímicas e 
um maior número de espécies é necessário para corroborar tal hipótese. 
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A filogeografia busca entender processos históricos que influenciaram o atual padrão de 
distribuição da variabilidade genética das espécies. Forças evolutivas, ou eventos 
demográficos, como colonização/extinção de populações locais, expansão, declínio 
populacional e migração, deixam sinais nas linhagens genealógicas que podem ser 
interpretados a luz dos métodos filogeográficos. Vários modelos biológicos são usados 
nestes estudos, neste trabalho foram escolhidas duas espécies do gênero Elaenia: E. 
cristata e E. chiriquensis, com objetivo de comparar as assinaturas genéticas entre duas 
espécies proximamente relacionadas e com ampla distribuição no Cerrado. Foram 
analisadas sequências de um segmento de 758pb do gene NADH dehidrogenase 
subunidade 2 (ND2) do DNA mitocondrial de 15 E. cristata coletadas em 4 localidades de 
Cerrado: APA Gama Cabeça de Veado (Brasília/DF), Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães (Mato Grosso/MT), Estação Ecológica de Águas Emendadas (Brasília/DF), 
Parque Nacional das Emas (Goiás/GO) e 3 localidades obtidas do GenBank. E 10 de E. 
chiriquensis coletadas em 2 localidades: APA Gama Cabeça de Veado (Brasília/DF), 
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (Mato Grosso/MT) e as demais de 2 
localidades obtidas no GenBank. As sequências obtidas foram analisadas e corrigidas 
com o programa Geneious v. 7.1.7. Para alinhamento usou-se algoritmo ClustalW. A 
caracterização da diversidade genética foi feita com o programa DNAsp v. 5.10. A relação 
genética entre as sequências foi feita por meio da construção de rede de haplótipos no 
programa Network v.4.6.1.2. Foram identificados 11 haplótipos em E. cristata, com 
diversidade haplotípica de 0,901 e diversidade nucleotídica de 0,003. Para E. chiriquensis 
foram identificados 6 haplótipos, com diversidade haplotípica de 0,476 e diversidade 
nucleotídica de 0,003. A análise das redes de haplótipos indica que houve expansão 
demográfica recente na área de estudo para as duas espécies de Elaenia e que ambas as 
espécies parecem apresentar indícios de sedentarismo e migração conforme 
comportamento descrito na literatura. Ainda, em E. cristata, foi observado um padrão de 
distribuição de haplótipos que pode estar relacionado com eventos ou processos mais 
antigos. Contudo, ainda é necessário ampliar o tamanho amostral para ambas as 
espécies, para avaliar melhor os resultados obtidos. 
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A Bacia Amazônica apresenta um complexo mosaico de áreas de endemismo. A 
distribuição atual das espécies nessas regiões foi moldada por eventos paleoclimáticos e 
geológicos que atuaram sobre os ambientes. Neste contexto foi proposta a importância 
da evolução da drenagem, segregando populações e promovendo especiação. Outro 
ponto relevante sobre os principais rios Amazônicos refere-se ao estabelecimento da 
biota em ilhas fluviais, sendo que sua compreensão pode ajudar a elucidar a história de 
formação dos rios. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi compreender a 
dinâmica histórica de algumas espécies de Thamnophilidae (Aves) no Arquipélago de 
Anavilhanas, relacionando a colonização das ilhas aos mecanismos geológicos 
responsáveis pela sua origem. A localidade em questão situa-se no baixo Rio Negro, 
zona que apresenta evidências de tectonismo sugerindo a constituição recente do trecho 
do curso. Portanto, espera-se que o uso dos ambientes insulares por parte das aves 
desta família também foi recente. Para compreender tal processo, foram utilizadas 
sequências dos loci ND2 e Citocromo B do DNA mitocondrial de quatro espécies da 
família: Hypocnemoides melanopogon (n=56), Myrmoborus lugubris (n=39), 
Myrmotherula assimilis (n=36) e Thamnophilus nigrocinereus (n=28) coletados em ilhas 
do Rio Negro, Rio Branco e Solimões. Apesar destes animais apresentarem baixo 
potencial de dispersão, os resultados obtidos nas análises filogeográficas sugerem 
similaridade entre os indivíduos situados nas ilhas do médio e baixo Rio Negro. 
Corroborando com este padrão, os haplótipos de ambas as regiões mitocondriais são 
compartilhados entre as áreas do Negro, divergindo apenas dos encontrados no Rio 
Solimões por mais de dez passos mutacionais. Desta forma, pode-se concluir que há 
fluxo gênico entre as populações das espécies de Thamnophilidae estudadas entre as 
ilhas do baixo e médio Rio Negro, não apresentando respostas aos processos de 
formação das ilhas. Contudo, análises considerando o número efetivo populacional 
histórico serão promovidas para verificar se eventos paleoclimáticos atuaram sobre as 
populações das ilhas do baixo Rio Negro. Também serão levantadas informações 
referentes ao DNA nuclear para compreender melhor a colonização do arquipélago por 
parte desta família. 
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Cyphorhinus arada é uma espécie politípica e endêmica da Amazônia. É conhecido 
popularmente como uirapuru-verdadeiro, músico ou músico-da-mata, em uma alusão ao 
seu canto melodioso e notável. Atualmente, são reconhecidas oito subespécies: C. a. 
arada, C. a. salvini, C. a. modulator, C. a. transfluvialis, C. a. interpositus, C. a. 
griseolateralis, C. a. urbanoi e C. a. faroensis. Uma grande variação tanto nos padrões de 
plumagem quanto nas vocalizações foi previamente detectada neste grupo; no entanto, 
nenhuma revisão taxonômica extensiva foi conduzida até hoje. O objetivo desse trabalho 
foi revisar a taxonomia do complexo Cyphorhinus arada com base em caracteres 
morfológicos e vocais. Foram analisados 515 espécimes depositados em via seca nos 
principais museus brasileiros e estrangeiros. A análise morfológica incluiu padrões de 
coloração de plumagem e morfometria. A análise de vocal incluiu 146 gravações obtidas 
em arquivos sonoros, e caracteres de vocalizações foram inferidos por meio de 
sonogramas, sendo medidos parâmetros quantitativos e qualitativos. A delimitação das 
espécies foi feita pelo critério de diagnosticabilidade das populações. A análise 
morfológica dos caracteres selecionados permitiu que pudessem ser identificados seis 
agrupamentos únicos e diagnosticáveis entre si. A análise das vocalizações revelou uma 
grande variação individual e que há uma diversidade de estilos de canto e alguns 
padrões condizentes com a distribuição geográfica destes agrupamentos foram 
detectados, o que complementa a diagnose morfológica. Anteriormente formado por oito 
subespécies, este complexo é aqui dividido em seis espécies plenamente diagnosticáveis 
entre si por meio de caracteres morfológicos e vocais. C. arada, C. transfluvialis, C. salvini, 
C. modulator, C. interpositus e C. griseolateralis seguem o padrão de distribuição das 
principais áreas de endemismo da Amazônia, isoladas reprodutivamente pelo curso dos 
principais rios Amazônicos. 
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Myrmoderus squamosus e M. loricatus são espécies irmãs de thamnofilídeos com 
distribuição parapátrica na Mata Atlântica. A transição entre suas distribuições ocorre 
abruptamente (~20 km) ao longo de floresta contínua, sem barreiras geográficas 
separando-as. Há evidências de que durante o Último Máximo Glacial (UMG; ca. 21 mil 
anos atrás) essas espécies sofreram flutuações demográficas, possivelmente por causa 
de alterações na cobertura florestal. Para testar a hipótese de que elas se mantêm em 
parapatria por apresentarem nichos bioclimáticos distintos, foi utilizada a modelagem de 
nicho ecológico, além de uma MANOVA, e uma Análise de Função Discriminante (DFA) 
com as variáveis bioclimáticas do WorldClim. Para M. loricatus foram utilizados 20 pontos 
para treino e 6 para teste, e para M. squamosus foram utilizados 39 pontos para treino e 
13 para teste. Foi feita uma Análise de Correlação de Pearson para identificar as variáveis 
altamente correlacionadas e eliminá-las. No Maxent, foi feita a modelagem de nicho 
ecológico para as duas espécies com projeções para o presente e para o UMG utilizando 
6 variáveis selecionadas de acordo com a análise de correlação (bioclim 1, 2, 3, 4, 12, e 
14). As regiões de maior adequabilidade dos modelos projetados para o presente foram 
condizentes com as distribuições atuais de ambas espécies, mas os modelos não 
previram a parapatria entre elas, havendo sobreposição entre áreas de adequabilidade. 
Já o modelo projetado para o UMG indicou que ambas possuíam áreas de maior 
adequabilidade mais extensas e mais ao norte em relação às atuais. A MANOVA indicou 
que os valores das variáveis bioclimáticas diferem entre as espécies (P<0,001) e a DFA 
classificou corretamente 98% dos registros de M. loricatus e 90% de M. squamosus. 
Assim, é possível que a separação geográfica dessas espécies seja em parte explicada 
por diferenças em seus nichos bioclimáticos, com M. loricatus tolerando condições mais 
quentes e secas do que M. squamosus. Porém, a sobreposição inferida entre elas sugere 
que outros processos, como exclusão competitiva ou interação com outras espécies, 
expliquem a transição abrupta entre suas distribuições. Estudos sobre a ecologia e 
requerimentos bióticos e abióticos dessas espécies serão fundamentais para elucidar 
esses processos. 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica, Modelagem de Nicho Ecológico, Último Máximo 
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EVIDÊNCIAS OSTEOLÓGICAS SUPORTAM O RELACIONAMENTO ENTRE OS 
GÊNEROS CAMPEPHILUS GRAY, 1840 E CHRYSOCOLAPTES BLYTH, 1843 (AVES: 

PICIFORMES: PICIDAE: PICINAE) 
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Os pica-paus dos gêneros Campephilus e Chrysocolaptes possuem, respectivamente, 11 
espécies distribuídas pelo Neotrópico e duas espécies distribuídas pela Ásia. Embora 
seus representantes sejam morfologicamente semelhantes, foram historicamente 
alocados em diferentes tribos distantemente relacionadas. Diversos estudos moleculares 
recentes, no entanto, apontaram o relacionamento próximo entre esses gêneros, 
posicionando-os em uma mesma tribo denominada Megapicini. Essa relação de 
proximidade já havia sido apontada por um estudo miológico que foi o único a abordar 
ambos os gêneros sob o ponto de vista anatômico. Dessa forma, o objetivo deste estudo 
foi verificar a existência de caracteres osteológicos que suportassem a relação de 
parentesco entre esses gêneros. Foram analisados comparativamente (crânio e o pós-
crânio) representantes de 16 gêneros dos 23 que compõem a subfamília Picinae, 
totalizando 549 esqueletos, dentre os quais 35 pertencentes ao gênero Campephilus e 
nove ao gênero Chrysocolaptes. A análise osteológica comparativa revelou a existência 
de diversas características compartilhadas entre esses gêneros, como, por exemplo, a 
participação incompleta do frontal na zona flexória craniofacial, a ausência do processo 
basipterigóide, o septo interorbital espesso apresentando fontículo interorbital, fenestra 
isquiopúbica contígua ao forâmen obturador, a ausência do processo marginal caudal da 
pelve. Além dessas, a presença do sulco mandibular mostrou ser uma característica 
exclusiva de ambos os gêneros, estando ausente em todos os demais gêneros 
analisados da subfamília Picinae. Os resultados obtidos neste estudo corroboram as 
propostas que indicam o parentesco próximo entre Campephilus e Chrysocolaptes, bem 
como seu posicionamento na tribo Megapicini. Essa indicação de relacionamento, 
somada a presença de um caráter osteológico exclusivo para esse clado, reforça a 
necessidade de mais estudos osteológicos comparativos em Picidae que possam servir 
de subsídios para um melhor entendimento dessas relações de parentesco. 
 
Palavras chave: Pica-pau, osteologia, Megapicini 
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QUEM É MOMOTUS MOMOTA (LINNAEUS, 1766) (AVES: MOMOTIDAE) SOB O 
ASPECTO DA MORFOLOGIA EXTERNA  
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Descrito por Brisson em 1760, o gênero Momotus abriga três espécies atualmente 
reconhecidas, sendo que Momotus momota (Linnaeus, 1766) possui 20 subespécies 
descritas. Caracteriza-se por ser uma ave de cauda longa com a extremidade em formato 
de espátula, bico negro, olhos vermelhos, píleo preto com coroa azul, máscara preta na 
região perioftálmica, partes inferiores esverdeadas com canela, com duas manchas 
pretas no peito. As revisões taxonômicas levadas a cabo até o momento apontam para a 
existência de variações no colorido da plumagem e no tamanho ao longo da distribuição 
geográfica dessa espécie, que pode ser encontrada do México ao noroeste da Argentina 
e boa parte do Brasil. Tal diversidade redundaria em uma nomenclatura complexa para 
cada uma das variações observadas, tornando necessária uma ampla revisão 
taxonômica. Nesse sentido o estudo de espécies politípicas sem a utilização de grau 
subespecífico é imprescindível para o estabelecimento de espécies consistentes 
(Cracraft, 1983; Nelson e Platnick, 1981). O presente estudo busca testar a hipótese 
aventada por Snow (2001) de Momotus momota, Momotus coeruliceps, Momotus 
bahamensis, Momotus lessonii e Momotus subrufescens constituírem espécies distintas, 
estudando os aspectos nomenclaturais e propondo o melhor tratamento possível a ser 
aplicado no momento. Para tanto, foram selecionados 14 caracteres relativos ao colorido 
da plumagem e seis medidas distintas, as quais seriam analisadas através do programa 
Statistica 8. O estudo de aproximadamente 1200 exemplares taxidermizados pertencentes 
a cinco museus evidenciaram a existência de uma única espécie diagnosticável, Momotus 
momota (Linnaeus, 1766), a qual possui ampla distribuição e apresenta grande 
polimorfismo. Estudos futuros com abordagens distintas, inclusive de cunho genético, 
poderão complementar a observação de certos padrões de distribuição geográfica 
observados. 
 
Palavras-chave: Momotus momota (Linnaeus, 1766), taxonomia alfa e variação 
geográfica. 
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FILOGEOGRAFIA DE DENDREXETASTES RUFIGULA (AVES: DENDROCOLAPTIDAE) 
COM BASE NO GENE MITOCONDRIAL CITOCROMO B 
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Reconstruímos a história filogeográfica da espécie politípica Dendrexetastes rufigula com 
o objetivo de avaliar a existência de grupos genética e fenotipicamente distintos, e que 
possam ser reconhecidos como unidades evolutivas independentes, seguindo o conceito 
filogenético de espécie. Para isto, foram utilizadas amostras de 14 espécimes 
pertencentes a todas as subespécies já descritas para a espécie, sendo sete de D. r. 
devillei, quatro de D. r. moniliger, uma da pouco conhecida e ameaçada D. r. paraensis e 
duas de D. r. rufigula, todas pertencentes à coleção de recursos genéticos do Museu 
Paraense Emilio Goeldi. Foram sequenciados 997 pares de base do gene mitocondrial 
Citocromo b (Citb). No software BioEdit, as sequencias foram alinhadas e editadas, e 
utilizadas em análises filogenéticas e populacionais de máxima parcimônia, máxima 
verossimilhança e análise bayesiana. As árvores filogenéticas recuperaram três grandes 
clados em D. rufigula, confirmando a monofilia das subespécies D. r. rufigula e D. r. 
devillei, mas não a de D. r. moniliger, que foi recuperado como parafilético com relação 
ao D. r. paraensis. A distância genética entre as subespécies de D. rufigula reconhecidas 
variou de 0,5% a 2,2%, enquanto que dentro de cada subespécie a mesma variou de 
0,1% a 1,4%. Corroboramos a distinção genética do ameaçado táxon D. r. paraensis, que 
diverge do táxon / população mais próximo por uma porcentagem (0,5%) maior do que 
aquela encontrada dentro das subespécies / espécies evolutivas D. r. rufigula e D. r. 
devillei (0,1 - 0,4%), onde a monofilia recíproca e independência evolutiva foram bem 
caracterizadas. Portanto, os resultados preliminares indicam que o morfologicamente 
distinto e ameaçado D. r. paraensis têm distinção genética e evolutiva dos demais táxons 
de D. rufigula, justificando a avaliação contínua do seu complicado status de 
conservação. 
 
Palavras chaves: Conservação, Dendrexetastes rufigula paraensis, sistemática 
filogenética, taxonomia. 
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LIMITES INTERESPECÍFICOS EM TYRANNIDAE: SISTEMÁTICA DO COMPLEXO 
EUSCARTHMUS MELORYPHUS (ELAENIINAE) 
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O barulhento Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 é um inquieto tiranídeo habitante de 
áreas abertas e semi-abertas, amplamente distribuído na América do Sul. Atualmente, são 
reconhecidas três subespécies: a forma nominal do Brasil extra amazônico, Bolívia, 
Paraguai e Argentina, E. m. fulviceps Sclater, 1871 dos Andes centrais e setentrionais 
(Equador e Peru) e E. m. paulus (Bangs, 1899) do extremo norte dos Andes (Colômbia e 
Venezuela). Este estudo objetivou revisar o complexo, testando a validade dos taxa e 
identificando seus limites. Peles (n = 95, incluindo tipos) de museus brasileiros e 
estrangeiros foram analisadas e mensuradas com vistas à identificar variação congruente 
em caracteres plumários e significativa em merísticos. Gravações (n = 83) foram 
analisadas quanto aos espectros de variação em nove caracteres. Aplicou-se modelos 
lineares (ANOVA) para comparar médias e Análise de Componentes Principais (PCA) 
para identificar agrupamentos. Com base na plumagem, E. m. fulviceps pode ser 
plenamente diagnosticado de E. m. meloryphus por apresentar laranja esmaecido no 
píleo, estendendo-se até o supercílio e fronte, estes amarelados (vs. píleo laranja intenso 
não atingindo supercílio e loro, estes marrons) e laterais da cabeça amplamente 
amareladas (vs. amarelo ausente ou restrito ao entorno imediato do olho). Estes dois taxa 
também apresentaram diferenças significativas em quatro de sete caracteres merísticos: 
comprimento da cauda, do tarso, do bico e altura do bico (P < 0,05). Nas vocalizações, 
foram identificados cinco caracteres do canto (loudsong) que diagnosticam as três 
formas (P < 0,05), corroborando as análises de PCA que resultaram em três clusters 
distintos. Os resultados encontrados diagnosticam E. m. fulviceps das demais 
subespécies, suportando, assim, sua elevação a nível de espécie plena (sensu CFE). 
Mais peles provenientes da Colômbia/Venezuela deverão ser incorporadas nas análises 
para avaliar propriamente o status de E. m. paulus, embora as vozes distintas apontem 
para uma possível validade. Dados moleculares serão considerados a fim de testar a 
congruência com estas evidências fenotípicas (plumagem, medidas e voz). Os nomes E. 
m. “cinnamocephala” (Bertoni, 1901) e E. m. “fulvicepsoides” (Sztolcman, 1926) são 
sinônimos de E. meloryphus. 
 
Palavras chave: revisão taxonômica, subespécie, taxonomia. 
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CARACTERES DE PLUMAGEM: UM ESTUDO 
DE CASO COM TROGON RUFUS (TROGONIDAE) 
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A quantificação de características da plumagem através do uso de espectrofotometria e 
análises fotográficas ainda é pouco utilizada na ornitologia. Apresentamos aqui um 
estudo de caso com o complexo Trogon rufus, que consiste de seis subespécies: T. r. 
tenellus (América Central), T. r. cupreicauda (Chocó-Magdalena), T. r. rufus (Escudo das 
Guianas), T. r. sulphureus (W Amazônia), T. r. amazonicus (SE Amazônia) e T. r. 
chrysochloros (Mata Atlântica). Com o auxílio de um espectofotômetro, observamos que 
tanto a tonalidade da coloração  estrutural da plumagem quanto o seu brilho, em menor 
grau, mostram uma clara divisão entre todos os táxons, com exceção de T. r. amazonicus, 
principalmente na face superior da cauda. Trogon r. sulphureus e T. r. amazonicus não 
são diagnosticáveis entre si, e devem ser tratados como um único táxon (aqui 
reconhecido como T. sulphureus), que apresenta variação clinal na coloração da face 
superior da cauda, o que levou à descrição de T. r. amazonicus. No extremo oeste da 
distribuição a coloração da cauda é laranja-avermelhada (633 ± 9nm),  tornando-se 
progressivamente mais verde e variável até o sudeste do Pará (606 ± 34nm). Uma clina 
semelhante foi observada de acordo com a altitude nos demais táxons, com a coloração 
da face dorsal da cauda tendendo para a porção azul do espectro de luz até ca. 500 m 
a.n.m, e deslocando-se em direção ao vermelho à medida em que a altitude aumenta. 
Fotografias digitais do barramento da face inferior da cauda e das coberteiras superiores 
das asas também foram utilizadas para estimar as porcentagens relativas de preto e 
branco, juntamente com as larguras e densidade das barras. Isto reforçou a separação 
da T. r. chrysochloros dos demais táxons do complexo, onde chrysochloros possui as 
barras mais densamente barradas de negro quando comparado com os outros táxons. 
Estes métodos oferecem um enorme potencial a ser explorado na taxonomia das aves 
através de sua capacidade de iluminar as diferenças sutis, em reduzir a subjetividade e 
para quantificar e qualificar a variação clinal. Ele também aponta para algumas 
tendências interessantes na coloração dos Trogons ligados a distribuição geográfica e 
altitude, que estão agora sob investigação. 

Palavras Chaves: Espectrofotometria, Fotografia Digital, Clinas morfológicas 
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As montanhas da Mata Atlântica possuem alto grau de endemismo, cuja história 
biogeográfica é pouco explorada. Uma hipótese para a diversificação de organismos 
montanos, relacionada à Teoria dos Refúgios, seria a mudança da distribuição altitudinal 
destes organismos de acordo com flutuações climáticas históricas. De acordo com esta 
hipótese, estas espécies sofreriam expansão populacional para regiões mais baixas que 
as atuais durante períodos glaciais e, em contrapartida, sofreriam isolamento em áreas 
altas durante períodos interglaciais (e.g. como o atual), proporcionando oportunidades 
para diferenciação e especiação. Utilizamos modelagem de nicho ecológico (Maxent; 19 
variáveis bioclimáticas, WorldClim) para testar esta hipótese, cujas expectativas são 1) 
estimativas das distribuições atuais mais restritas do que as de períodos glaciais e 2) 
resposta similar de espécies exclusivas de florestas montanas e regiões frias no S/SE do 
Brasil, independente do grupo taxonômico. Selecionamos 12 espécies montanas como 
modelos: Stephanoxis lalandi, Dysithamnus xanthopterus, Drymophila genei, Asthenes 
moreirae, Hemitriccus obsoletus, Phylloscartes difficilis, Tijuca atra, Carpornis cucullata, 
Stephanophorus diadematus, Poospiza thoracica e complexo Poospiza lateralis/cabanisi. 
Modelos preliminares projetados para o Último Máximo Glacial (c. 21 mil anos atrás) não 
rejeitam a hipótese para parte das espécies testadas (aquelas restritas ao SE do Brasil). 
Entretanto, nem todas as espécies parecem ter respondido de forma similar ao Último 
Máximo Glacial. Os resultados preliminares sugerem, portanto, que flutuações climáticas 
podem ter afetado de forma previsível parte da avifauna montana do sul e sudeste do 
Brasil. Entretanto, é possível que características ecológicas espécie-específicas sejam 
responsáveis por respostas distintas aos mesmos eventos históricos.   
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O estudo da anatomia interna em aves, especialmente o da morfologia siringeal, tem se 
mostrado informativo na proposição e no teste de hipóteses filogenéticas. Contudo, 
estudos sobre essa estrutura na ordem Caprimulgiformes ainda são bastante escassos. 
Esta ordem é tradicionalmente composta por cinco famílias: Aegothelidae, Podargidae, 
Steatornithidae, Nyctibiidae e Caprimulgidae, sendo as últimas três presentes no Brasil. A 
família Caprimulgidae, a mais diversa da ordem, possui cerca de 90 espécies de aves 
noturnas e insetívoras com distribuição cosmopolita. Estudos moleculares recentes 
dividiram os bacuraus (família Caprimulgidae) em um clado do Velho Mundo e três do 
Novo Mundo (NM), sendo os clados NM 2 e NM 3 os que incluem maior número de 
espécies brasileiras de caprimulgídeos. Este estudo tem como objetivo analisar a 
evolução da siringe na família, com foco nos clados NM 2 e NM 3, e verificar o grau de 
variação intraespecífica presente nessa estrutura. As siringes de 19 espécies de bacuraus 
e 3 espécies de urutaus (família Nyctibiidae), utilizados como grupo externo, foram 
extraídas, coradas, diafanizadas e estão sendo analisadas. Durante a extração das 
siringes foi possível observar a presença do Musculus cleidotrachealis em diversas 
espécies, tanto de bacuraus quanto de urutaus. Esse músculo é presente em diversas 
ordens, porém sua ocorrência é inédita na ordem Caprimulgiformes. Também foi 
observado que o ponto de origem do Musculus sternotrachealis ocorreu no Processus 
craniolateralis do esterno em todas as siringes analisadas. Além disso, foi possível 
observar semelhanças entre a morfologia siringeal de alguns grupos de espécies: 
[Hydropsalis torquata + H. climacocerca + Caprimulgus cayennensis + C. maculicaudus] 
e [Eleothreptus anomalus + C. longirostris]. É interessante notar que filogenias 
moleculares recuperaram clados formados por essas mesmas espécies. Pretende-se 
aumentar a amostragem de espécies, incluindo alguns taxa do Velho Mundo, para 
desenvolver hipóteses sobre a evolução da siringe na família por mapeamento de 
caracteres em filogenias existentes. Também serão obtidos mais indivíduos de 
Nyctidromus albicollis do estado do Rio de Janeiro, que será a espécie-modelo para o 
estudo da variação intraespecífica da siringe em caprimulgídeos. 
 
Palavras-chave: anatomia interna, filogenia, taxonomia 
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O gênero Melanopareia é o único da família Melanopareiidae, abrigando quatro espécies 
alopátricas encontradas predominantemente em áreas mais secas e recobertas por 
gramíneas e arbustos. Melanopareia torquata é a única espécie encontrada em território 
brasileiro, onde se encontra amplamente distribuída no Cerrado, alcançando também o 
nordeste do Paraguai e o leste da Bolívia. A taxonomia desta espécie é mal conhecida, 
tendo sido o arranjo taxonômico vigente, o qual foi baseado na análise de apenas 15 
espécimes, incluindo grandes lacunas de amostragem, proposto há quase um século. 
Portanto, existe considerável incerteza quanto aos limites distribucionais dessas 
subespécies. A subespécie nominal é encontrada no norte de Minas Gerais e nordeste do 
Brasil, alcançando o sul do Pará. Melanopareia t. rufescens encontra-se distribuída pelo 
sudeste e centro do Brasil, possivelmente alcançando o nordeste do Paraguai. 
Melanopareia t. bitorquata é a subespécie mais mal conhecida do grupo, sendo 
conhecida de apenas alguns poucos exemplares obtidos no leste da Bolívia. Este estudo 
foi baseado na morfologia externa de 119 espécimes depositados em 16 coleções 
zoológicas do Brasil, EUA e Europa, e objetivou elucidar o status taxonômico de M. t. 
bitorquata, táxon recentemente coletado no sudoeste Brasileiro. As análises aqui 
conduzidas revelaram que M. t. rufescens e M. t. torquata aparentemente formam uma 
clina, sendo os espécimes do sul da área de distribuição menores e com dorso marrom 
rufescente. Espécimes do norte da distribuição são maiores e apresentam o píleo marrom 
acinzentado. Já o taxon bitorquata é bastante distinto, apresentando asa 
proporcionalmente mais longa, ventre ocráceo intenso, dorso mais oliváceo, duplo colar 
nucal (um rufo e outro composto por penas negras com marcações claras) e mancha 
branca interescapular mais proeminente. As marcantes diferenças morfológicas aqui 
relatadas sugerem que bitorquata deva ser elevada à condição de espécie independente, 
sendo restrita ao leste da Bolívia e ao extremo oeste do Mato Grosso, onde atingiria o 
município de Pontes e Lacerda, a menos de 200 km da localidade mais próxima do 
registro de M. t. rufescens. Para confirmar esta hipótese estão sendo conduzidas análises 
vocais e morfológicas dos representantes do grupo. 
 
Palavras-chave: Cerrado, Melanopareiidae, taxonomia 
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FILOGENIA DE TURDUS LEUCOMELAS VIEILLOT, 1818 (SABIÁ- BARRANCO) 
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Eduardo Araújo-Silva3, Camila Cherem Ribas4, Alexandre Luis Padovan Aleixo5 
1Centro Universitário do Pará, CESUPA, Belém – PA, Brasil 
2,4Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Manaus – AM, Brasil 
3 Programa de Pós-Graduação em Zoologia, MPEG/UFPA, Belém – PA, Brasil 
5Coordenação de Zoologia, MPEG, Belém – PA, Brasil 
Email: mknlrn@gmail.com 
 
A espécie Turdus leucomelas é composta por três subespecies: T. leucomelas 
leucomelas Vieillot, 1818, T. leucomelas albiventer Spix, 1824 e T. leucomelas cautor 
Wetmore, 1946, com distribuição que abrange Brasil, Guiana Francesa, Suriname, 
Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina. A fim de enteder a 
história evolutiva desta espécie foram avaliados dois táxons de T. leucomelas a partir de 
um banco de dados multilocus. Para reconstruir sua história evolutiva foram 
sequenciados dois marcadores mitocondriais e um marcador nuclear de 7 indivíduos do 
taxon albiventer e 6 indivíduos de leucomelas. Os marcadores totalizaram um banco de 
dados de 2513 pb. A partir de diferentes análises (inferência bayesiana, distância 
genética e construção de rede de haplótipos)  observou-se que indivíduos oriundos de 
localidades distantes geograficamente são muito próximos geneticamente em 
comparação com outros da mesma localidade. Isto foi verificado a partir do 
compartilhamento de haplótipos de indivíduos que ocupam os Biomas Amazônia e Mata 
Atlântica além da distância genética muito baixa entre os indivíduos analisados. A 
ausência de estruturação entre populações distantes geograficamente, pode indicar a 
presença de fluxo gênico e uma possível conexão entre os biomas Mata Atlântica e 
Amazônia. Esta conexão pode ter sido mantida pela existência de um corredor de 
dispersão pelo litoral do Brasil que parece permitir o fluxo gênico, como é o caso do 
táxon Turdus leucomelas.  
 
Palavras-chave: História evolutiva, conexão, dispersão. 
Órgãos Financiadores: CNPq, CAPES 
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AVES DA MATA ATLÂNTICA: RIQUEZA, COMPOSIÇÃO, BIOGEOGRAFIA, ECOLOGIA 
E CONSERVAÇÃO 
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2 Seção de Aves, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
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Embora a Mata Atlântica (MA) possa ser considerada o domínio natural brasileiro cuja 
avifauna foi mais intensamente estudada, esse conhecimento acumulado encontra-se 
segmentado e disperso. O objetivo do presente estudo é de compilar o estado da arte da 
ornitologia da MA e assim poder levantar sua riqueza e composição de espécies e 
subespécies, seus táxons endêmicos, e apresentar informações atualizadas sobre o 
status de ocorrência e preferência de habitat das suas espécies bem como um panorama 
geral sobre o status de conservação das mesmas. Para isso, foram reunidas e analisadas 
informações disponíveis na literatura, espécimes depositados em coleções, bases de 
dados digitais, mapas de distribuição e dados primários obtidos pelos autores por toda a 
MA. Para levantar a riqueza e composição de táxons e avaliar quais seriam endêmicos do 
domínio, informações sobre distribuição geográfica dos táxons com ocorrência 
conhecida ou potencial na MA foram confrontadas, através de uma série de critérios pré-
estabelecidos, com bases da dados de vegetação. A avifauna da MA é composta por 891 
espécies, das quais 464 são politípicas e estão representadas no domínio por 608 
subespécies, totalizando 1.035 táxons, distribuídos em 26 ordens e 80 famílias. Do total 
de espécies, 16% realizam deslocamentos sazonais, 57% habitam principalmente 
ambientes florestais, 22% áreas abertas naturais ou antrópicas e 17% áreas úmidas ou 
sob influência marinha. Vinte e sete gêneros, 213 espécies e 162 subespécies foram 
consideradas endêmicas da MA, enquanto que  233 estão presentes em listas nacionais 
e/ou mundiais de espécies ameaçadas de extinção. Outras 59 espécies, mesmo não 
listadas oficialmente como ameaçadas, foram identificadas como em risco de extinção. 
Os resultados demonstram que a MA possui uma das avifaunas mais ricas e com maior 
taxa de espécies endêmicas do planeta. Revelam também que um número de espécies 
maior que o suposto anteriormente corre risco de se extinguir no domínio, demonstrando 
a necessidade de uma reavaliação da atual estratégia de conservação da sua 
biodiversidade. 
 
Palavras chave: Mata Atlântica, avifauna, composição  
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A INFLUÊNCIA DA HISTÓRIA GEOMORFOLÓGICA DA REGIÃO NEOTROPICAL NA 
DIVERSIFICAÇÃO DO GÊNERO MALACOPTILA (AVES: BUCCONIDAE) 
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O Neotrópico sempre foi reconhecido por suas altas taxas de diversidade e muito se 
especula a respeito de quais processos podem ter influenciado essas taxas. O 
soerguimento dos Andes com a subsequente reconfiguração na drenagem da bacia 
Amazônica, e as variações climáticas que ocorreram durante todo o Pleistoceno são os 
principais processos que podem ter atuado sobre a biota, especialmente aquela 
dependente de florestas úmidas. Nós selecionamos um gênero de aves do sub-bosque, 
com ampla distribuição, para avaliar quais processos podem ter atuado sobre a sua 
diversificação. O gênero Malacoptila distribui-se do sul do México até o sudeste do Brasil, 
sendo todas as espécies alopátricas. Nós amostramos 180 indivíduos de seis das sete 
espécies reconhecidas atualmente, sendo que apenas o táxon M. mystacalis, do norte da 
Colômbia, que não foi amostrado. Utilizando dois genes mitocondriais e seis íntrons 
nucleares nós realizamos reconstruções filogenéticas através de inferência Bayesiana, 
análises coalescentes, e uma árvore de espécies. Os resultados demonstraram a 
monofilia de todas as espécies. Com exceção de M. semicincta, todas as espécies 
apresentaram pelo menos duas linhagens intraespecíficas distintas e geograficamente 
estruturadas. A árvore de espécies recuperou a relação entre as espécies andinas (M. 
panamensis e M. fulvogularis). Seguido pela separação entre a espécie que ocupa a Mata 
Atlântica (M. striata) das espécies da bacia Amazônia (M. fusca, M. semicincta e M. rufa). 
As datas destes eventos sugerem que o soerguimento dos Andes pode ter sido a 
principal influência nos primeiros eventos de diversificação do grupo. Já para a bacia 
Amazônica, foram encontradas linhagens independentes em todas áreas de endemismo 
reconhecidas, sendo que em algumas áreas de endemismo é possível observar mais de 
uma linhagem. Nós recuperamos M. fusca como grupo irmão de M. semicincta, sendo 
ambas o grupo irmão de M. rufa. Nas espécies M. rufa e M. fusca foram encontradas 6 e 
10 linhagens, respectivamente. No leste da Amazônia as linhagens encontradas são 
monofiléticas dentro das áreas de endemismo, já nas áreas de endemismo Rondônia e 
Inambari encontramos parafilia das linhagens em relação aos limites entre as áreas de 
endemismo.  

 
Palavras-Chave: Biogeografia, Neotrópico, Sistemática Molecular 
Órgão Financiador: CNPq 
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SYNALLAXIS LAEMOSTICTA SCLATER, 1859 É O NOME VÁLIDO PARA 
SYNALLAXIS CINNAMOMEA LAFRESNAYE, 1843 (FURNARIIDAE: PASSERIFORMES: 

AVES) 
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A taxonomia das espécies do gênero Synallaxis Vieillot, 1818 é repleta de questões 
nomenclaturais a serem investigadas. Muitas vezes a análise do material histórico, 
quando realizada sob a ótica do que rege o Código Internacional de Nomenclatura 
Zoológica (ICZN), culmina em proposições de adequações nomenclaturais. Dentre as 
adequações nomenclaturais necessárias para as espécies que compõem o gênero 
Synallaxis, merece destaque aquela envolvendo Synallaxis cinnamomea Lafresnaye, 1843. 
Sclater (1859) propôs o nome Synallaxis laemosticta como um nome novo para S. 
cinnamomea Lafresnaye, 1843, provavelmente devido à existência do homônimo sênior 
secundário Synallaxis cinnamomea (Gmelin, 1788) (agora Certhiaxis cinnamomea). Cory e 
Hellmayr (1925) não utilizaram o nome novo proposto por Sclater (1859) e justificaram 
não ser mais necessário o seu uso, uma vez que Synallaxis cinnamomea (Gmelin, 1788) 
passou a ser mencionado com uma nova combinação, Certhiaxis cinnamomea. Apesar 
de C. cinnamomea ter sido citado como S. cinnamomea (Gmelin, 1788), ou seja, 
homônimo sênior de S. cinnamomea Lafresnaye, 1843 por, pelo menos, 21 autores, em 
26 trabalhos, publicados de 1856 a 1976, o ICZN (1999, art. 59.3) poderia ser usado para 
respaldar a decisão de Cory e Hellmayr (1925), pois “um homônimo secundário 
substituído antes de 1961 é permanentemente inválido, a menos que o nome substituto 
não esteja em uso e os táxons já não sejam considerados congenéricos, caso em que o 
homônimo júnior, não deve ser rejeitado em razão dessa substituição”. Assim, poderia ser 
considerado inválido o uso de S. laemosticta Sclater, 1859 em substituição a S. 
cinnamomea Lafresnaye, 1843, enquanto homônimo júnior secundário de S. cinnamomea 
(Gmelin, 1788). No entanto, S. cinnamomea Lafresnaye, 1843 também é homônimo júnior 
secundário de S. cinnamomea (Lichtenstein, 1823) (atualmente considerado sinônimo 
júnior de Synallaxis gujanensis). Nesse caso, o artigo 53.9 (ICZN, 1999) se aplica, não 
pela exceção, mas pela regra, uma vez que as espécies mencionadas continuam sendo 
congenéricas. Assim sendo, Synallaxis laemosticta Sclater, 1859 deve substituir Synallaxis 
cinnamomea Lafresnaye, 1843, enquanto homônimo júnior secundário de Synallaxis 
cinnamomea (Lichtenstein, 1823).  
 
Palavras chave: Synallaxis laemosticta, Synallaxis cinnamomea, nomenclatura. 
Órgão Financiador: FAPESP 
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FILOGEOGRAFIA DE DENDROCOLAPTES CERTHIA (AVES: DENDROCOLAPTIDAE) 
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A sistemática da espécie politípica Dendrocolaptes certhia (Aves: Dendrocolaptidae) foi 
estudada até hoje apenas com base em caracteres morfológicos e até então não se 
conseguiu delimitar as relações e propor diagnoses consistentes para todos os táxons / 
populações agrupados na espécie. Com o intuito de propor a filogeografia para esse 
complexo de espécies foram amostrados 95 indivíduos provenientes de 75 localidades, 
referentes a seis subespécies reconhecidas da espécie politípica. Utilizando um banco de 
dados multilocus composto de dois genes mitocondriais e três loci diferentes de genes 
nucleares, e a partir de análises com diferentes abordagens (bayesianas, coalescentes e 
genético populacionais) foi então proposta a primeira filogeografia para esta espécie. Os 
dados moleculares sugerem alterações na taxonomia de Dendrocolaptes certhia em 
relação a arranjos propostos. Propomos um novo tratamento taxonômico que reconhece 
sete espécies diagnosticáveis ao invés de uma única espécie politípica reunindo todos os 
táxons de D. certhia. Estas sete espécies estão distribuídas coincidentemente com as 
principais áreas de endemismo na Amazônia, e sua diversificação parece estar 
fortemente correlacionada com a formação da drenagem moderna da Amazônia durante 
os períodos do Plio-Pleistoceno. 

 

Palavras-Chave: Amazônia, biogeografia histórica, genética de populações 
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O complexo Formicivora serrana é endêmico da Mata Atlântica e restrito às formações 
semi-decíduas do sudeste brasileiro. São conhecidas 3 formas: F. s. serrana forma 
interiorana que habita até altitudes de 1.500m; seguida por F. s. interposita que ocorre ao 
longo do Vale do rio Paraíba do Sul (entre 500-700m); e F. s. littoralis confinada nas 
formações de restingas e algumas ilhas costeiras. O objetivo desse estudo é investigar a 
dinâmica da distribuição geográfica do complexo após o último máximo glacial (LGM). 
Baseado em 77 pontos de ocorrência e 19 variáveis bioclimáticas, a modelagem da 
distribuição das espécies (SDM) foi usada para produzir potenciais distribuições para o 
presente e para o passado (MaxEnt 3.3.3). O Sistema de informação Geográfica (GIS) 
contribuiu no processamento e na análise dos mapas de distribuição (ArcMap 10.1). Os 
modelos mostraram que grupos interioranos (F. s. serrana e F. s. interposita) apresentam 
as mesmas variáveis bioclimáticas: Bio 4 (temperature sazonality) e Bio 19 (precipitation of 
the coldest quarter). Os outputs mostram que suas distribuições permaneceram similares 
após as mudanças climáticas quaternárias. Por outro lado, os modelos de F. s. littoralis 
indicaram como preditoras as variáveis: Bio 2 (mean diurnal range), Bio 6 (minimum 
temperature of the coldest month) e Bio 12 (anual precipitation). Os modelos projetaram a 
ocupação da plataforma continental, exposta pela regressão marinha do LGM. Nesse 
caso, não há sobreposição das distribuições no presente e no passado, sugerindo uma 
modificação recente da distribuição. Esse padrão pode explicar o isolamento atual nas 
restingas e ainda sugerir que grupos relitos habitam as ilhas costeiras. Um estudo 
filogeográfico multi-loci (em elaboração) poderá contribuir com informações relevantes 
sobre a dinâmica evolutiva do complexo e enriquecer a discussão sobre os processos 
biogeográficos da Mata Atlântica.  

Palavras chave: predições biclimáticas, biogeografia histórica e distribuição 
geográfica 
Órgão Financiador: Capes  
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Seis espécies são atualmente reconhecidas no gênero Nystalus, as quais são 
encontradas por toda a região neotropical. Apesar da maioria das espécies ser conspícua 
e de fácil coleta, poucos estudos investigaram as relações evolutivas entre estas 
espécies. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar as relações 
filogenéticas de quatro espécies do gênero com base em um fragmento de 717pb do 
gene NADH dehidrogenase subunidade 2 (ND2) do DNA mitocondrial. Até o momento, 
foram analisados 41 indivíduos, sendo 13 N. chacuru, 21 N. maculatus, 4 N. striatipectus e 
3 N. obamai. Sequências homólogas de Notharchus e Monasa obtidas do GenBank foram 
utilizadas como grupos-externos. As relações filogenéticas entre as sequências ou 
haplótipos foram obtidas com base nos métodos de máxima parcimônia e máxima 
verossimilhança com o programa MEGA 6.0, e por análise Bayesiana com o programa 
MrBayes 3.1. A escolha do modelo evolutivo e seus parâmetros de análise foram 
realizadas com o programa JModeltest 3.5. Os resultados obtidos pelos diferentes 
métodos de inferência filogenética foram concordantes entre si e corroboram a taxonomia 
atual com as diferentes espécies analisadas formando clados monofiléticos com alto 
valor de suporte estatístico (valor de boostrap maior que 90% e de probabilidade 
posteriori igual a 1). Espécimes de N. maculatus e N. striatipectus da Bolívia e do 
Paraguai mostraram-se como um grupo distinto e muito provavelmente os espécimes 
morfologicamente identificados como N. maculatus destas regiões podem ser atribuídos 
a N. striatipectus, já que o padrão de plumagem é bem semelhante entre eles. As 
reconstruções filogenéticas apontam que N. maculatus é mais proximamente relacionado 
à N. striatipectus; por outro lado, N. chacuru é mais próximo de N. obamai, embora N. 
torridus e N. striolatus não tenham sido ainda analisados.  
 
Palavras-chave: Filogenia, Nystalus, ND2, parcimônia, verossimilhança, bayesiana 
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A família Bucconidae é endêmica do Neotrópico e pouco se sabe sobre as relações de 
parentesco entre seus táxons. Deste modo, este estudo propõe a primeira hipótese das 
relações de parentesco por meio de uma análise filogenética com base em osteologia. 
Foram estudados 180 espécimes (n = 32 espécies) abrangendo todos os gêneros 
atribuídos aos Bucconidae. Foram escolhidos 135 caracteres (87 cranianos e 48 pós-
cranianos) e a análise resultou em 72 árvores igualmente parcimoniosas (404 passos) 
com as seguintes relações: (Chelidoptera (Monasa (Nonnula (Malacoptila (Haploptila 
(Micromonacha (Notharchus (Argicus (Nyctastes (Nystalus (Bucco e Hypnellus))))))))))). A 
osteologia se mostrou uma fonte de caracteres suficiente para resolução máxima entre as 
relações intergenéticas. O mesmo ocorreu para a maioria das relações interespecíficas, 
exceto dentro de Malacoptila e Notharchus onde se nota as relações ambíguas 
(politomias) entre as espécies. Todas as espécies atualmente aceitas são validadas por 
meio de várias autapomorfias e os gêneros Nyctastes e Argicus são revalidados a partir 
da constatação de parafiletismo em Bucco. Por fim, é proposta uma classificação para os 
Bucconidae que auxiliará nas pesquisas em taxonomia, sistemática, biogeografia, 
paleontologia, conservação e ecologia deste grupo. 
 
Palavras-chave: sistemática, buconídeos, anatomia 
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A filogeografia envolve o estudo da filogenia dos organismos, relacionando-a com 
processos biogeográficos, a fim de examinar o grau de congruência entre a distribuição 
de clados e barreiras ecogeográficas. Essa abordagem também pode ser utilizada no 
estudo comparativo de várias linhagens simpátricas, revelando importantes processos 
evolutivos que de alguma forma afetaram toda uma determinada biota. Desse modo, 
Phaetornis hispidus, uma espécie de beija-flor que se distribui por quase toda a 
Amazônia, torna-se um bom táxon para realização desse estudo, que tem como 
objetivos: averiguar se há congruência entre os dados moleculares e a taxonomia atual 
da espécie, reconstruir a história evolutiva da espécie inferindo sobre os processos que 
levaram a esta diversificação. O trabalho foi realizado por meio de 35 amostras de 
tecidos, de toda a distribuição da espécie, coletadas em campo e incorporadas na 
Coleção Ornitológica Fernando C. Novaes do Museu Paraense Emílio Goeldi. Dois genes 
foram utilizados, sendo um mitocondrial: NADH dehidrogenase 2 (ND2); e um nuclear: 
Gliceraldeido-3-fosfo-dehidrogenase intron 11 (G3PDH). As filogenias foram estimadas 
por meio de Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana. Utilizamos amostras de 
Phaethornis bourcieri e Phaethornis philippii como grupo externo. Além disso, uma rede 
de haplótipos foi construída com o gene nuclear, para averiguar se há alguma 
estruturação populacional em P. hispidus. Nossos resultados mostraram que P. hispidus 
é uma espécie monofilética, e, reunindo tais dados moleculares pode ser verificado 
também que existe congruência com a taxonomia atual. Mesmo sendo importante 
acrescentar mais marcadores mitocondriais e nucleares, já é possível afirmar, tanto por 
meio da árvore filogenética, quanto pela rede de haplótipos, que os rios da Amazônia não 
podem ser considerados barreiras geográficas para P.hispidus. Sugere-se que isso se 
deva pelo fato desta ser uma espécie que habita a várzea, podendo atravessar as 
cabeceiras dos grandes rios, mantendo assim o fluxo genético apresentado na rede de 
haplótipos. 
 
Palavras chave: processos biogeográficos, diversificação, história evolutiva 
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Os beija-flores (Trochilidae; Apodiforme) são os menores endotérmicos endêmicos do 
continente americano. Devido ao tamanho reduzido e alta demanda energética os beija-
flores necessitam constantemente de néctar floral. Assim esses animais são importantes 
polinizadores. De acordo com Carl Bergmann, num gradiente latitudinal, animais de 
sangue quente, são maiores quando habitam áreas mais frias, e menores quando 
habitam áreas mais quentes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se, entre 
indivíduos de beija-flores que vivem em distintas faixas altitudinais-climáticas, apresentam 
diferenças morfométricas. Foram considerados massa, comprimento de asa, área de asa 
e comprimento de bico, além das razões entre comprimento de asa/área de asa e 
massa/área de asa. Foram selecionadas duas espécies Clytolaema rubricauda (Cr) e 
Thalurania glaucopis (Tg). As capturas acorreram nos meses de 08 a 09/2012 e 05 a 
07/2013. Apenas machos foram capturados utilizando feeders trap. A massa foi obtida 
utilizando uma balança de alta precisão (10-5gr), as outras medidas através de fotos 
analisadas usando os aplicativos MatLab e ImageJ. As capturas foram realizadas em três 
classes clima-altitude. Trinta e três indivíduos foram capturados, sendo 6 Cr e 7 Tg à 0m, 
6 Cr e 4 Tg à 1000m e 6 Cr e 4 Tg à 1800m. Para as análises foram usadas ANOVA one 
way (pré-teste) e Tukey (pós-teste), este último representado por letras diferentes para 
p<0,05. Os resultados das medidas de Cr foram significativos para, massa: 
(ANOVA=10,53; p=0,000) sendo: 9.15±0.76Ag; 8.41±0.30Bg; 9.01±0.69ACg; e para 
comprimento de bico: (ANOVA: F= 5,34; p= 0,024) sendo: 2,02±0,05ABcm; 
2.13±0.02Acm; 1.84±0,05Bcm para 0, 1.000 e 1.800 metros respectivamente. Já os 
resultados de Tg foram significativos para comprimento de asa: (ANOVA=6,13; p=0,014) 
sendo: 5.98±0.07Acm; 5.74±0.03ABcm; 5.50±0.16Bcm; área de asa: (ANOVA=5.54; 
p=0.016) sendo: 1.96±0.03Acm2; 1.75±0.02Bcm2; 1.86±0.01ABcm2; e razão comprimento 
de asa/área de asa: (ANOVA= 13,5; p=0,000) sendo: 0.328±0.01A; 0.305±0.01B; 
0.34±0.01AB, para 0, 1.000 e 1.800 metros respectivamente. Conclui-se que, apesar dos 
indivíduos de ambas as espécies mostrarem algumas diferenças significativas entre as 
faixas climáticas, não satisfazem a regra de Bergmman. 

 
Palavras chave: Morfometria, beija-flor, Bergmann 
Órgão Financiador: CNPq Processo: nº 483603/2012-0; Licença SISBIO/ICMBIO: 
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MORFOLOGIA COMPARADA DA SIRINGE EM CUCULÍDEOS NEOTROPICAIS E 
SUAS IMPLICAÇÕES FILOGENÉTICAS (AVES: CUCULIFORMES) 

Vanessa Gomes de Onofre¹,² e Luiz Pedreira Gonzaga² 
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Email: onofre.vanessa@gmail.com 
 
A ordem Cuculiformes é composta por uma família, Cuculidae, dividida em cinco 
subfamílias: duas nas Américas (Crotophaginae e Neomorphinae), duas no Velho Mundo 
(Centropodinae e Couinae) e uma cosmopolita (Cuculinae). A anatomia interna desses 
animais ainda é pouco estudada; apenas durante o século XIX alguns autores realizaram 
trabalhos sobre a morfologia siringeal dos cuculídeos. No presente estudo foram 
analisadas siringes extraídas de 65 espécimes de cuculídeos, representando 13 espécies 
e sete dos oito gêneros neotropicais: Piaya cayana, P. minuta, P. melanogaster, 
Crotophaga ani, C. major, Guira guira, Coccyzus euleri, C. melacoryphus, C. americanus, 
Tapera naevia, Dromococcyx pavoninus, D. phasianellus e Neomorphus geoffroyi. As 
siringes foram retiradas, coradas e diafanizadas; seus músculos e elementos de 
sustentação foram descritos e uma siringe de cada espécie foi ilustrada e fotografada em 
vistas ventral, dorsal e lateral. Embora a morfologia siringeal das diferentes espécies 
estudadas seja variada, é comum a todas a presença dos músculos sternotrachealis e 
tracheolateralis (este se inserindo sempre em um elemento A bronquial ou em uma 
membrana entre dois elementos A bronquiais) assim como de uma caixa acústica 
formada pela Membrana Timpaniforme Medial em sua porção correspondente aos 
elementos A bronquiais e ocasionalmente também a alguns elementos B, sendo esta 
porção da membrana aparentemente a responsável pela produção de som. Em todas as 
espécies, o elemento bronquial B1 é o menos arqueado e corresponde, em vista lateral, 
ao ponto mais largo de toda a siringe. A Membrana Timpaniforme Lateral, quando 
presente, encontra-se entre os elementos A1 e B1. O gênero Crotophaga destaca-se dos 
demais por possuir uma parte da série A bronquial e parte dos elementos B completos e 
calcificados. Piaya minuta destaca-se por apresentar os elementos da série B quase 
totalmente calcificados. Guira guira apresentou uma peculiaridade no músculo 
tracheolateralis, que divide-se em dois feixes perto da sua inserção na siringe. Caracteres 
siringeais foram descritos e posteriormente mapeados em filogenias existentes, através 
do programa Mesquite, mostrando o potencial informativo dessa estrutura para estudos 
filogenéticos.  
 
Palavras-chave: anatomia interna, filogenia, taxonomia 
Órgão Financiador: bolsa CAPES para VGO 
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JOGOS COMO MÉTODOS DE CONSOLIDAÇÃO DE ENSINO PARA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

            
Alice Pereira Berbigier¹, Suelen Souto Briceht¹, Thiago Silva Correia¹, Ramon 
Henrique Couto¹, Bruno Fraga¹, Roberta de Moura Guido¹, Lucas Pinheiro¹, Rodrigo 
Guerra Carvalheira¹ 
¹Universidade Castelo Branco, Rio de Janeiro, RJ; Núcleo de Estudos Ornitológicos, 
Rio de Janeiro, RJ 
E-mail: alicepereiraberbigier@yahoo.com     
            
O Projeto Ave Amiga, visa promover o uso sustentável dos recursos naturais provenientes 
das aves, preservando a natureza sem deixar de atender as necessidades da 
humanidade. Este trabalho visa relatar os jogos idealizados e utilizados por este projeto 
do curso de Ciências Biológicas, da Universidade Castelo Branco, em seus públicos-
alvos, que são os alunos dos projetos sociais “Micro Escola”, que tem como finalidade o 
reforço escolar, atendendo crianças que compreendem a faixa etária entre 7 à 11 anos, e 
o projeto “Lext-Oesste”, que visa a integração de idosos. O intuito dos jogos é fazer com 
que eles, de forma interativa, coloquem em prática o que aprenderam nas apresentações 
do projeto Ave Amiga, que são apresentadas uma vez ao mês. Os jogos foram utilizados 
para reforçar o conteúdo já dado em uma das palestras. Para cada jogo foram utilizados 
metodologia, objetivos e regras diferentes, tirando partida da característica própria de 
cada jogo para uma melhor associação com o conteúdo estudado. Os jogos utilizados 
foram: Caça- palavras- Este jogo, é baseado na palestra sobre aspectos biológicos das 
aves, fazendo com que os alunos associem o que foi ensinado de forma descontraída e 
educativa. Dentro do quadro, eles devem encontrar palavras referentes às aves, 
respondendo perguntas já preestabelecidas; forca- O jogo da forca pode ser aplicado a 
qualquer tema abordado em qualquer palestra, pois o jogo tem como objetivo fazer com 
que os alunos exercitem a sua capacidade de dedução através das dicas dadas; jogo da 
memória- Este jogo é baseado no tema de uma das palestras, que ensina sobre 
dimorfismo sexual de algumas aves; quebra-cabeça- Tem como objetivo fazer com que 
os alunos completem a imagem de alguma espécie de ave, fazendo com que eles 
tenham conhecimento da morfologia, o que auxilia na identificação das mesmas na 
natureza. Dentre as espécies representadas nesse jogo temos, Maria-Faceira (Syrigma 
sibilatrix), Anu-Branco (Guira guira), Suiriri (Tyrannus melancholicus), entre outros. Os 
jogos apresentados nas palestras do projeto Ave Amiga, para os alunos destes projetos 
sociais, promovem a interação social e desenvolvimento cognitivo dos assistidos, 
estimulando o exercício do que foi mostrado de forma criativa e lúdica.    
           
Palavras chave: jogos, aves, educação ambiental. 
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HOLOCANTO: UM NOVO SOFTWARE PARA AUTOMAÇÃO DE DOWNLOADS DE 
ARQUIVOS SONOROS DE AVES 
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1 Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Federal da Paraíba  
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E-mail: caiobmbrito@gmail.com 
 
A bioacústica desempenha um papel fundamental no estudo das aves, como na 
sistemática, taxonomia, biogeografia e até em estudos evolutivos. A disponibilização de 
gravações de cantos e chamados na internet têm se tornado cada vez mais comum no 
Brasil devido ao aumento de ornitólogos e também de observadores de aves. A utilização 
destas gravações disponíveis na internet varia de acordo com os objetivos de cada um, 
podendo: distinguir espécies morfologicamente parecidas, atrair indivíduos para gravá-
los e/ou fotografá-los (uso de playback) e para estudos de bioacústica e taxonomia. 
Quem trabalha com estes tipos de arquivos sonoros, sabe o tempo que é necessário 
para baixar estes arquivos da internet, nomeá-los de acordo com suas necessidades e 
organizá-los em pastas específicas. Para estudos de bioacústica este trabalho pode ser 
ainda maior devido à necessidade de um maior número de meta-dados associados a 
cada gravação e também na quantidade de gravações de uma mesma espécie para 
análises mais robustas. Diante disto, os autores buscaram automatizar este processo 
manual através do desenvolvimento de um software específico para tal tarefa. O software 
já é compatível com 2 bases de dados populares na internet (WikiAves e Xeno-Canto), e 
sua arquitetura modular permite que desenvolvedores o estendam para outras bases de 
dados. Além das gravações, o programa também traz os meta-dados de cada gravação 
em formato de planilha e permite a configuração do nome dos arquivos baixados. O 
Holocanto funciona através de uma interface gráfica simples, e suas buscas podem ser 
realizadas de 2 maneiras: no modo individual ou em lote. No primeiro modo, o usuário 
pode digitar a espécie que deseja obter as vozes ou a localidade em que deseja 
trabalhar. No segundo modo, é possível fornecer um arquivo de texto contendo diversas 
espécies. Isto permite que usuários de sites como o www.taxeus.com.br possam fornecer 
listas de espécies para o Holocanto. Testes preliminares mostram que conjuntos de 
gravações que antes demoravam horas para serem baixadas, agora são baixadas em 
alguns minutos, de forma automática. Visto que o Holocanto economiza tempo e esforço 
por parte dos usuários, acreditamos que este é um programa de grande utilidade, tanto 
na pesquisa quanto na observação de aves. 
 
Palavras chave: Software, Computação, Bioacústica 
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TÉCNICA DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE FUNGOS DA COLEÇÃO ORNITOLÓGICA 
DO DEPARTAMENTO DE VERTEBRADOS / MUSEU NACIONAL - UFRJ 

 
Carlos Rodrigues de Moraes Neto1, Lorian Cobra Straker1 
1 Depto. de Vertebrados, Museu Nacional – UFRJ  
E-mail: crmn@mn.ufrj.br 
 

O presente trabalho tem como objetivo difundir as técnicas utilizadas, no Setor de 
Ornitologia do Museu Nacional – UFRJ, na limpeza e na remoção de fungos presentes 
em exemplares taxidermizados, assim como armários e gavetas da coleção científica 
deste setor, no período de 02/2011 a 06/2014. O primeiro passo da técnica consiste na 
remoção mecânica do fungo sobre o espécime. Com o auxilio de um bastonete de 
madeira e algodão hidrófilo umedecido na mistura de 20g de Ácido Benzóico diluído em 
1L de álcool a 92,8% remove-se o fungo da plumagem das aves. Logo após, infiltra-se 
40g de Ácido Benzóico diluído em 1L de álcool a 92,8%. A mistura injetada no exemplar 
deve seguir o seguinte padrão: 5ml para aves com 5cm a 8cm de comprimento do corpo, 
10ml para aves com 8cm a 11cm de comprimento do corpo, 15ml para aves com 11cm a 
14cm de comprimento do corpo (a cada 3cm no acréscimo do comprimento do corpo da 
ave, é injetado 5ml a mais da mistura). As aves tratadas de tal forma devem secar a 
sombra por 48 horas, de forma que o produto aplicado possa secar. O acúmulo 
demasiado do produto sobre a plumagem pode gerar a cristalização do Ácido Benzóico, 
neste caso, é necessário remove-lo com a aplicação de álcool 90%. O acervo científico 
deste setor é alojado em armários de madeira, com comprimento de 2,5m, largura de 
1,5m e profundidade de 50cm. Tais armários comportam 80 gavetas de madeira, que 
recebem o mesmo tratamento de limpeza e remoção de fungos. Para o tratamento destes 
faz-se necessário uma mistura química que tem ação preservativa, de remoção de fungos 
e umidade. Para cada armário é necessário o uso de: 100g de Sulfato de Cobre, 1/2l de 
Essência de Terebentina, 100g de Ácido Benzóico P.A. e 5L de álcool 92,8%. A aplicação 
desta mistura é feita com o auxilio de um Pulverizador PCP-1P. É importante ressaltar que 
o uso de Cânfora e Sílica Gel Azul (4-8mm) atuam como estabilizadores do 
microambiente no interior dos armários cuja função é evitar a proliferação de novos 
fungos. Não foi observado um retorno expressivo do fungo, de forma que a técnica 
mostrou-se eficaz para o intervalo de três anos. Ainda assim, é necessário um 
acompanhamento e caso ocorra o retorno do fungo, o espécime deve ser tratado 
novamente e isolado do restante do acervo, evitando a proliferação.  

Palavras-chave: Restauro de acervo, Fungo, Coleção ornitológica.  
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3Boute Expeditions, Travel Agent & Birdwatching Guide 
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Para que uma Unidade de Conservação (UC) seja eficaz em sua função de proteger a 
biodiversidade é necessário o conhecimento e integração entre a comunidade do entorno 
e a UC. Uma ferramenta para esta integração são atividades de educação ambiental, que 
podem explorar diversas vertentes, uma delas é a prática da observação de aves. Este 
trabalho tem por objetivo apresentar as experiências da prática da observação de aves 
como ferramenta de conscientização ambiental. O Refúgio de Vida Silvestre da Mata do 
Junco (RVSMJ) (900 ha; 10°32’S, 37°03’W) em Capela - SE apresenta uma riqueza de 
biodiversidade local, inclusive espécies ameaçadas de extinção, as aves olho-de-fogo 
(Pyriglena atra) e chorozinho-de-papo-preto (Herpsilochmus pectoralis). As atividades 
voltadas para a educação ambiental foram desenvolvidas em duas etapas. Na primeira 
etapa, houve uma aula expositiva com alunos de duas escolas do entorno da UC, na qual 
foram abordados os temas sobre a diversidade a importância da observação de aves, 
assim como apresentação de um vídeo sobre as aves do RVSMJ. Na região existe a 
cultura da captura de aves para criação em gaiolas, as vezes usam estilingue como 
pratica comum. Após a primeira etapa a diretora da escola propôs a troca dos estilingues 
por material escolar. Para a segunda etapa foram selecionados dez alunos que 
retornaram a UC para realizar a prática de observação de aves. Os alunos receberam 
binóculos, os quais foram doados por uma instituição estrangeira e foram instruídos 
sobre uso e técnicas de observação. Após a familiarização com os binóculos, os alunos 
foram levados, no primeiro dia, até uma área alagada para a observação, e no segundo 
dia foram divididos em duas turmas as quais fizeram trilhas acompanhadas. No fim deste 
dia foi feito o fechamento do primeiro curso desta natureza em Sergipe, onde foi realizada 
também a troca dos estilingues por material escolar. Os alunos saíram da unidade com a 
missão de multiplicar o aprendido para as demais pessoas da comunidade. Com um 
trabalho continuado espera-se desenvolver o gosto pela observação de aves, de forma 
indireta a diminuição da captura das aves, modelo que pode ser utilizado em outras UCS. 

Palavras chave: Birdwatching, nordeste, área protegida. 
Órgão Financiador: CNPq para JR (PDJ), SEMARH e prefeitura de Capela para MAB. 
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Diversos estudos argumentam que algumas aves são consideravelmente mais 
vulneráveis a distúrbios antrópicos que outras. Assim, Parker III et al. (1996) propõem 
uma classificação em graus de sensibilidade (alta, média e baixa) a todas aves 
neotropicais, porém de forma subjetiva (database A - Neotropical Birds Ecology and 
Conservation). Considerando que estudos já demonstraram que os níveis de 
sensibilidade podem variar de acordo com a localidade e escala de análise, revisamos 
como este parâmetro tem sido utilizado e se ornitólogos em consultorias ambientais 
estão atentos a possíveis impedimentos no uso. Para isso analisamos: A) O diagnóstico 
de fauna de 50 Estudos de Impactos Ambientais (EIA) realizados no Estado de São Paulo 
(1996 a 2013), B) Artigos indexados no Web of Science que utilizam tal parâmetro (busca 
realizada em Nov-Dez/2013). 50% dos EIAs (25) de diversos empreendimentos e 176 
artigos relacionados à ecologia de comunidades utilizaram o parâmetro. 19 EIAs 
argumentaram sobre a qualidade do ambiente estudado com base na riqueza de 
espécies de cada nível, apenas um combinou os níveis de sensibilidade com demais 
parâmetros coletados (e.g, distribuição espacial, IPA, FO%, endemismo, status de 
conservação) e cinco EIAs se abstiveram. Somente três EIAs discordaram sobre a 
sensitividade de algumas espécies explicando que somente um estudo detalhado 
poderia dizer qual o nível exato delas. Dos 39 artigos que obtivemos acesso 12 utilizaram 
o parâmetro para caracterizar a comunidade de aves de um dado local, 18 utilizam como 
variável dependente em testes da influência da paisagem e os efeitos da fragmentação às 
aves, seis utilizam para suportar discussões sobre os efeitos dos distúrbios antrópicos às 
aves e seus habitats e três utilizaram para testar respostas a ruídos sonoros, variação na 
detectabilidade de aves florestais e padrões de raridade. Apesar de não ser frequente nos 
EIAs, a maioria dos ornitólogos que usaram o parâmetro parecem confiar nos níveis de 
sensibilidade. Uma falta de padrão no formato de citação da obra (Parker III et al/Stotz et 
al) aliado à existência de demais parâmetros ecológicos publicados na mesma obra 
impede uma fácil revisão dos artigos, no entanto, percebemos que o “sensitivity to 
disturbance” é frequente em estudos ecológicos. 
 
Palavras chave: distúrbios antrópicos, bioindicador, estudos de impacto ambiental. 
Órgão Financiador: FAPESP (Processos: 2010/05343-5 e 2011/06782-5) 
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Aves de rapina ocorrem em praticamente todos os ambientes e são consideradas topo 
de pirâmide alimentar. Analisamos a composição e distribuição espacial dos rapinantes 
no município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, inserido na região metropolitana de 
Porto Alegre, com área de 44 km² e população de 118.278 habitantes (IBGE). Quatro 
áreas foram amostradas, com diferentes habitats: (1) Centro, com fisionomia urbana; (2) 
IRGA, caracterizado como rural; (3) Parque Tancredo/Ritter, fragmento florestal; e (4) 
Souza Cruz, mosaico de ambientes (incluindo áreas florestais, campo e banhado). A 
amostragem qualitativa foi realizada a partir de observações simples, registrando-se a 
presença das espécies no período de julho de 2012 até junho de 2014, em intervalos 
trimestrais, totalizando 99 dias. Registramos 13 espécies de rapinantes: Coragyps atratus, 
Cathartes aura, Athene cunicularia, Asio clamator, Tyto furcata, Caracara plancus, Falco 
sparverius, Milvago chimango, M. chimachima, Urubitinga urubitinga, Rupornis 
magnirostris, Heterospizias meridionalis e Buteo brachyurus. A área composta por uma 
fisionomia que mescla fragmento florestal, campo/savana e banhado (4 - Souza Cruz) foi 
a que apresentou a maior riqueza de espécies (n = 12), enquanto que o ambiente 
caracterizado como rural, apresentando lavouras de arroz, alagável em determinadas 
épocas, arborização esparsa e parte da mata ciliar do rio Gravataí (2 - IRGA) apresentou a 
menor (n = 4). Considerando-se todas as áreas, Athene cunicularia obteve a maior 
freqüência de ocorrência (FO) com 27,27%, enquanto Buteo brachyurus e Asio clamator a 
menor, sendo FO = 1% cada. Estas últimas ocorreram em apenas uma área, 1 e 4, 
respectivamente. A espécie presente nas quatro áreas foi Caracara plancus. As demais 
espécies foram observadas em pelo menos duas áreas. Esses resultados demonstram 
que mesmo em áreas com antropização, nem todas as espécies ocupam o mesmo 
habitat, tendo nichos específicos.  
 
Palavras chave: aves de rapina, habitat.   
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Bezerra é um dos três distritos do município de Formosa (15°36'58"S, 46°55'10"O), GO, 
que, embora muito fragmentado pela agropecuária, ainda detém extensas áreas de mata 
ciliar ao longo dos rios Bonito, Salobinho e Urucuia. No entorno destas matas se 
estendem ainda áreas intercaladas de Cerrado sensu stricto e pastagens. Considerando a 
inexistência de informações faunísticas acerca desta localidade, este estudo tem como 
objetivo apresentar dados sobre a composição da avifauna local. As observações foram 
coletadas durante duas expedições realizada em junho/2013 (período seco) e abril/2014 
(período chuvoso). As diferentes fitofisionomias foram amostradas a fim de explorar o 
maior número de ambientes. As espécies foram identificadas com binóculos e playback; 
redes de neblina foram utilizadas para captura. Foram listadas 183 espécies com 
ocorrência confirmada para a área, distribuídas em 22 ordens e 48 famílias. A ordem 
Passeriformes é a mais representativa (55%), e as famílias Tyrannidae e Thraupidae, as 
que possuem o maior número de registros, com 25 e 16 espécies, respectivamente. 
Destacam-se entre as espécies observadas as endêmicas do Cerrado: Antilophia galeata, 
Saltatricula atricollis e Alipiopsitta xanthops (quase ameaçada de extinção); além de 
Heliomaster squamosus, Cyanocorax cyanopogon, Icterus jamacaii, e uma espécie 
invasora (Bulbucus ibis). Os dados sugerem que a grande riqueza encontrada seja 
resultado da heterogeneidade de ambientes da região, fator que explica a alta 
diversidade biológica da área quando comparada a outros locais já inventariados. 

Palavras-chave: levantamento, avifauna, Cerrado. 
Órgãos Financiadores: CAPES, CNPq, PPG-Ecologia. 
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AVES DE RAPINA DO MUSEU REGIONAL OLÍVIO OTTO – CARAZINHO/RS: 
REGISTROS RELEVANTES E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O 

INDIVÍDUO DE HARPIA HARPYJA DA COLEÇÃO 

Gabriela Elisa Dal Pizzol1 e Jonas Claudiomar Kilpp1  
1 Universidade de Passo Fundo – UPF, Passo Fundo/RS.  
E-mail: gabielisa@yahoo.com.br 
 
As coleções zoológicas são importantes por servirem de amostra da biodiversidade local, 
regional ou nacional, além de poderem ser utilizadas para diversos estudos de ecologia, 
biologia e distribuição das espécies. O Museu Regional Olívio Otto, criado em 1957, 
localiza-se no município de Carazinho, Planalto Norte do Rio Grande do Sul e possui um 
acervo representativo da avifauna gaúcha, em especial das aves de rapina. O objetivo do 
presente trabalho é identificar as aves de rapina integrantes do acervo do museu, 
apresentar as espécies raras ou ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul e 
complementar os dados sobre o exemplar de Harpia harpyja, um dos cinco exemplares 
taxidermizados desta espécie encontrados em museus no estado. Foram verificados e 
identificados todos indivíduos das famílias Cathartidae, Accipitridae, Falconidae, 
Tytonidae e Strigidae da coleção de aves, sendo comparados com a descrição no livro 
de registros. Identificações errôneas encontradas foram corrigidas para posterior acerto 
pela curadoria. A coleção é composta por 33 indivíduos das famílias Cathartidae (n=3), 
Accipitridae (n=14), Falconidae (n=7), Tytonidae (n=3) e Strigidae (n=6). As espécies 
mais frequentes foram: Heterospizias meridionalis, Polyborus plancus e Tyto furcata com 
três espécimes cada. São relevantes os indivíduos taxidermizados constantes na Lista 
das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul (Decreto 
41.672/2002): Sarcoramphus papa (CP), Harpia harpyja (PE), Spizaetus ornatus (PE) e 
Geranoaetus melanoleucus (VU), este com dois exemplares. O indivíduo de Harpia 
harpyja da coleção é a única fêmea adulta taxidermizada encontrada no estado, 
possivelmente tendo sido abatida no município de Getúlio Vargas em 1939. Boa parte 
das aves da coleção são taxidermias antigas, tendo sido originalmente integrantes do 
Museu do Colégio La Salle, no mesmo município e doadas em 1983 para o Museu 
Regional Olívio Otto. Infelizmente alguns dos registros não possuem os dados de coleta, 
o que impossibilita saber a origem exata destes exemplares. 

 Palavras-chave: Accipitridae, gavião-real, strigidae. 
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²BirdLife/SAVE Brasil, São Paulo, SP 
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O conhecimento da diversidade de espécies é essencial para responder a questões 
ecológicas e desenvolver planos de conservação e manejo. Entretanto, dados sobre 
riqueza e abundância de espécies são, em geral, um tanto limitados. Nesse contexto, 
programas de monitoramento participativo e de ciência cidadã têm se mostrado, há 
décadas, como importantes geradores de dados biológicos coletados durante longas 
séries temporais e espaciais. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi fazer uma 
revisão bibliográfica sobre os principais programas de monitoramento existentes no 
mundo que utilizam ciência cidadã, e compreender como esses programas funcionam, 
onde começaram e como se dá a participação da sociedade. Para tanto, utilizou-se as 
seguintes palavras-chave de busca: - "citizen science", "monitoring programme", "bird 
conservation"e "bird survey",  que foram inseridas em bases de busca como Web of 
Science, Periódicos Capes e Google Acadêmicos. Como resultado dessa busca foram 
compilados 38 artigos mostrando que a ciência cidadã já existe há pelo menos dois 
séculos, e tem sido muito bem representada pelo campo da ornitologia. A grande maioria 
dessas publicações faz menção a um pequeno grupo de programas. Não foi encontrada 
nenhuma referência com relação a programas desse tipo desenvolvidos no Brasil. Os 
programas mais antigos dos quais se tem registro são o Christmas Bird Count, que se 
iniciou em 1900, e tem sido dirigido pela National Audubon Society dos Estados Unidos,  
e o British Trust for Ornithology, que surgiu na Inglaterra, em 1932. Hoje em dia a ciência 
cidadã está incluída em diversos projetos de monitoramento em larga escala, como: 
Breeding Bird Survey (BBS), Garden Bird Watch (GBW), The Ringing Scheme, Christmas 
Bird Count (CBC), Project Feeder Watch, Garden Nesting Survey (GNS), Waterways 
Breeding Bird Survey (WBBS), Wetland Bird Survey (WeBS),  The Evolution MegaLab, 
OPAL, The Tucson Bird Count (TBC) e outros. Todos os projetos citados anteriormente 
são desenvolvidos nos países do Reino Unido e da América do Norte e Caribe. Embora 
muitos programas de ciência cidadã tenham sido criados, primeiramente, como 
ferramenta educacional, como uma forma de aumentar o conhecimento científico dos 
participantes, tem havido um novo foco de uso de cidadãos cientistas direcionado à 
coleta de dados de longo prazo. A coleta de dados pode se dar numa única estação 
(WeBS, CBC, BBS,TBC),durante o período reprodutivo (BBS,TBC), semestralmente 
(Feeder Watch) ou durante todo o ano (GBBC, WBBS,GBW).O foco desses programas 
pode ser em aves residentes (TBC,BBS,CBC), aves migratórias (CBC) ou ninhos (GNS). 
Os programas atuam em áreas próximas aos centros de pesquisa (TBC, BBS, CBC, The 
Ringing Scheme), áreas rurais (TBC, Feeder Watch, GBW) e outras áreas estabelecidas 
que reunam grupos restritos de espécies, como rios ou áreas alagadas (WBBS). Os 
dados coletados são de presença, abundância e riqueza de espécies (TBC), adquiridos 
em forma e lista de espécies vistas e ouvidas (BBS, The Ringing Scheme). Esses dados 
têm sido utilizados para: monitoramento e modelagem de populações em função de 
mudanças ambientais (GBW); estimativas de abundância simples (TBC); estudos de uso 
de hábitat e comportamento (BBS); estudos de migração; análises fenológicas; estudos 
biogeográficos (TBC,CBC);  e seleção de reservas. 
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PRIMEIRO REGISTRO E NOVA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE ATHENE 
CUNICULARIA (AVES; STRIGIDAE) PARA O ESTADO DO AMAPÁ, AMAZÔNIA 

ORIENTAL 
 
Ively Maluna Ferreira de Almada1 e Marcos Antonio Souza da Cruz 2 
1 Universidade Federal do Amapá, Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, 
Laboratório de Zoologia 
2 Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade do Ipiranga, Belém-PA; Biocev 
Serviços de Meio Ambiente Ltda 
E-mail: maluna.ively@gmail.com 
 
Athene cunicularia é uma ave de pequeno porte, pertencente à ordem Strigiforme, família 
Strigidae, que apresenta atividade diurna, refugiando-se em buracos (túneis) que escava 
no solo, utilizados para nidificação e repouso. Essa espécie habita áreas de savana, 
campos, pastos e praias e é de fácil observação por demostrar indiferença à presença 
humana. Durante um trabalho de campo realizado no dia 11 de março de 2013, 
observamos um ninho com dois indivíduos da espécie (macho e fêmea), presentes em 
um pasto de uma propriedade privada, Fazenda Bela Vista, localizada no município de 
Macapá-AP, adjacente a BR 156, KM 30 (00019’16.1” N, 051003’35.9”W). O local 
apresenta vegetação rasteira, formada por plantas de pequeno porte, o que caracteriza a 
região como um dos bolsões de Savana amazônica presentes no Estado do Amapá. 
Esses locais representam áreas prioritárias para a ocorrência da espécie em função da 
disponibilidade de alimento e da facilidade para construção de túneis para nidificação. 
Este registro amplia a área de ocorrência da espécie em aproximadamente 1.125 KM ao 
Norte da Serra do Cachimbo, Estado do Pará. 
 
Palavras chave: Primeiro registro, Athene cunicularia, conservação. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA ASSOCIADA A UM PLANTIO FLORESTAL DE 
EUCALYPTUS, EM UMA ÁREA DE CERRADO EM ARINOS, NOROESTE DE MINAS 

GERAIS, BRASIL 
 

Leandro Henrique Moura da Silva1 e Juliana Castro de Oliveira2 

1Graduado em Ciências Biológicas Centro Universitário Izabela Hendrix 
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A silvicultura tem se intensificado principalmente nos trópicos onde a produção é mais 
eficiente, com a cobertura atingindo 70.000.000 ha em 2000. Com isso, extensas áreas 
nativas vêm sendo descaracterizadas dando lugar aos plantios florestais de Eucalyptus. 
Com o objetivo de se conhecer melhor as espécies de aves associadas a plantios 
florestais de eucalipto e compreender como elas se comportam em meio a essas 
mudanças ambientais foi realizado um levantamento da avifauna no município de Arino, 
no Estado de Minas Gerais. Foram 26 dias de amostragem através de duas campanhas 
de campo, sendo uma realizada na estação seca e outra na chuvosa, entre julho de 2013 
e fevereiro de 2014, totalizando 26 dias de amostragem. Foi utilizado como método o 
transecto aleatório, onde foram marcados diversos pontos georreferenciados por toda a 
área de cultivo de eucalipto e no seu entorno, registrando as espécies por meio 
audiovisual e vestígios. Foram registradas 153 espécies de aves que representam 22 
ordens e 46 famílias distintas. Desse total, sete espécies encontram se em algum nível de 
ameaça, como exemplo podemos citar Ara ararauna (arara-canindé), listada como 
Vulnerável (DN COPAM, 2010) e Rhea americana (ema) como Quase Ameaçada (IUCN, 
2010).  Tivemos ainda a presença de seis espécies endêmicas do cerrado, Alipiopsitta 
xanthops (papagaio-galego), Antilophia galeata (soldadinho), Charitospiza eucosma 
(mineirinho), Saltatricula. Atricollis (bico-de-pimenta), Cyanocorax cristatellus (gralha-do-
campo) e Melanopareia torquata (tapaculo-de-colarinho). Contudo a quantidade de 
espécies presentes na região do estudo tende a aumentar conforme indicado pelo 
estimador de riqueza Jacknife (185 espécies) e pelo fato da área estar localizada próximo 
a uma importante área de proteção ambiental que é o Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas. 
 
Palavras chave: Avifauna, Arinos, Eucalyptus. 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO CAMPUS REALENGO DA UNIVERSIDADE 
CASTELO BRANCO, RIO DE JANEIRO 
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Humanos e aves compartilham espaço e recursos desde a antiguidade, sendo as aves, 
inclusive, o grupo taxonômico dos vertebrados visto com mais frequência nos grandes 
centros urbanos. Para atender a uma demanda do Projeto de Extensão Ave Amiga 
(projeto de educação ambiental com aves), este trabalho teve como objetivo o 
levantamento da avifauna do campus Realengo da Universidade Castelo Branco, Rio de 
Janeiro, RJ. A metodologia empregada foi a de transectos e pontos de observação 
sempre no horário da tarde (14h-18h), pois é este o horário da realização das atividades 
do público-alvo do referido projeto, visando à prática do birdwatching. Foram utilizados 
guias de campo e recursos fotográficos para auxílio na identificação das espécies. O 
trabalho totalizou 168 horas de observação. Foram avistadas 39 espécies de 25 famílias, 
compreendendo 13 ordens. A ordem mais presente foi a Passeriformes e as famílias 
Tyrannidae e a Psittacidae as mais abundantes. As espécies presentes no campus são: 
Fregata magnificens, Nycticorax nycticorax, Ardea alba, Coragyps atratus, Rupornis 
magnirostris, Caracara plancus, Milvago chimachima, Vanellus chilensis, Columbina 
talpacoti, Columba livia, Patagioenas picazuro, Psittacara leucophthalmus, Eupsittula 
aurea, Amazona amazonica, Amazona aestiva, Crotophaga ani, Tyto furcata, Eupetomena 
macroura, Picumnus cirratus, Thamnophilus palliatus, Furnarius figulus, Todirostrum 
cinereum, Hirundinea ferruginea, Pitangus sulphuratus, Machetornis rixosa, Tyrannus 
melancholicus, Fluvicola nengeta, Pygochelidon cyanoleuca, Troglodytes musculus, 
Turdus rufiventris, Turdus leucomelas, Coereba flaveola, Tangara sayaca, Tangara 
palmarum, Conirostrum speciosum, Sicalis flaveola, Eupnonia clhorotica, Estrilda astrild e 
Passer domesticus. As espécies listadas se encontram dentro de oito guildas tróficas, 
sendo a maioria (30,77%) insetívoros, e a minoria necrófagos (2,56%). Das espécies 
registradas, 11 nidificaram na área de estudo, apontando que as mesmas não só visitam 
como habitam a área, sendo a ordem Passeriformes a que apresentou o maior número 
de espécies com ninhos (54,55%), embora na análise por família, Tyrannidae divida 
Columbidae, da ordem Columbiformes, a maior quantidade de espécies com ninhos 
(18,18%) avistados. 

Palavras chave: aves, observação, extensão. 
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AVIFAUNA DO PARQUE DO INSTITUTO BUTANTAN, SÃO PAULO: RIQUEZA, 
COMPOSIÇÃO E RESULTADOS PRELIMINARES DO MONITORAMENTO A LONGO 

PRAZO 
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e-mail:calyptura@gmail.com  
 
Desmatamento motivado por diferentes ciclos econômicos reduziram a Mata Atlântica 
(MA) a apenas 12% de sua área de cobertura original. Dentro desse cenário drástico de 
degradação mesmo fragmentos pequenos assumem um importante valor para 
conservação, pois além de abrigarem populações de espécies residentes e migratórias, 
podem também ter um papel estratégico no monitoramento e estudo da biodiversidade 
da MA. Com uma área aproximada de 80 ha, o parque onde está localizado o Instituto 
Butantan (IB) é uma das mais representativas áreas verdes florestadas na paisagem 
urbana da cidade de São Paulo. Apesar disso, o nível de importância dessa área como 
um refúgio para biodiversidade é praticamente desconhecido. O objetivo do estudo é 
levantar e analisar a riqueza, composição e distribuição da avifauna no Parque do IB e 
monitorar a longo prazo a dinâmica populacional de suas espécies. Para tanto, a área do 
Parque do IB foi dividida em 60 quadrículas de um hectare. Um ponto de censo foi 
estabelecido no centro de cada quadrícula e amostragens através de censo pontual com 
raio fixo de 50 metros e duração de 5 minutos estão sendo conduzidos com 
periodicidade trimestral em cada ponto. Dados também estão sendo coletados através de 
uma caminhada mensal de observação de aves de 2,5 km dentro do conceito ciência-
cidadã. Resultados preliminares obtidos entre maio e agosto de 2014, somados as 
escassas informações pretéritas disponíveis sobre a área, apontam a ocorrência de pelo 
menos 117 espécies de aves, divididas em 35 famílias, no Parque do IB. Embora a maior 
parte das espécies registradas tenham ampla distribuição geográfica, destaca-se a 
presença na área de espécies endêmicas da MA. Modificações ambientais parecem ter 
sido responsáveis pela extinção de pelo menos 8 das 45 espécies com registros 
pretéritos para área, mas ainda não encontradas durante o presente estudo, chamando a 
atenção para a necessidade de políticas de manejo do parque mais favoráveis a 
biodiversidade. Mesmo preliminares, os resultados ressaltam que o parque do IB é um 
importante refúgio para a biodiversidade urbana da cidade de São Paulo e ressaltam a 
potencialidade de sua avifauna para o foco de estudos científicos, e atividades com base 
educativas e conservacionista.  
 
Palavras chave: Parque do Instituto Butantan, avifauna, composição  
Órgão financiador: Fundação Butantan e Biota FAPESP (n 50206/9)        
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A Reserva Particular do Patrimônio Natural El Nagual, situada em Santo Aleixo, Magé, RJ, 
foi fundada pela Portaria Nº 88/99 do IBAMA. Como outras unidades de conservação 
(UC) do mesmo tipo, sofre com poucos investimentos governamentais. Além disso, o 
aumento no número de moradores reduziu a relação entre a UC e a comunidade do 
entorno ao longo dos anos. O propósito deste trabalho é o de apresentar uma proposta 
de criação de um manual sobre as aves da RPPN El Nagual. Espera-se através desse 
manual: i) atrair observadores de aves para a UC, gerando divisas e colaborando em sua 
manutenção e sustento e, principalmente, ii) reaproximá-la à população circundante. De 
acordo com pesquisa em andamento, exploratória qualitativa por meio de entrevistas 
semiestruturadas, moradores da região não conseguem definir o que é uma unidade de 
conservação, tampouco uma RPPN. Sondou-se o interesse dos moradores por aves e 
por um livro sobre a avifauna da região. Todos os entrevistados fizeram associações 
positivas com aves e declararam que gostariam de aprender mais sobre elas através de 
um livro, especialmente aqueles que já não têm acesso às matas. As maiores demandas 
apresentadas pelos moradores foram por espécies típicas do local e por informações de 
plantas que servem de alimento às aves locais, a fim de orientar reflorestamentos. Foram 
exibidas aos participantes 20 fotografias de aves presentes na RPPN, sorteadas dentre 
151 espécies registradas no local por EAR. A taxa de reconhecimento de imagens de 
espécies de aves foi baixa (mínima de três imagens e máxima de oito imagens, n=5). 
Para compor o manual, um levantamento fotográfico de aves no local está sendo 
executado. Informações sobre a importância ecológica e história natural das aves serão 
apresentadas, buscando abranger expectativas dos moradores ouvidos. Será dado maior 
espaço às aves indicadas como favoritas pelos entrevistados. Explicações sobre os 
conceitos de UC, RPPN e Mata Atlântica também deverão ser abordados no livro. Haverá 
ainda uma seção dedicada à divulgação do histórico da RPPN El Nagual, suas 
características e atividades. O manual deverá ser disponibilizado para download via sítio 
eletrônico da RPPN El Nagual e divulgado entre os moradores de Santo Aleixo. Espera-se 
despertar a atenção para a importância dessa UC, por meio de animais carismáticos 
como as aves. 

Palavras-chave: Mata Atlântica, unidades de conservação, percepção ambiental. 
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SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO, MG EM PROL 
DA CONSERVAÇÃO DO PATO-MERGULHÃO MERGUS OCTOSETACEUS VIEILLOT, 

1817 (AVES: ANATIDADE). 
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O pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) está entre as aves mais ameaçadas de 
extinção no mundo. Essa espécie habita cursos d´água cristalinos intercalados por 
corredeiras e cachoeiras e é o único representante da tribo Mergini que ainda ocorre no 
hemisfério sul. No Brasil, as populações desta espécie aparentemente estão 
concentradas em poucas localidades nos estados de Minas Gerais, Goiás e Tocantins. 
Na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, a espécie foi reencontrada em 2008. Para garantir 
a manutenção de sua população é crucial que haja o envolvimento da comunidade local 
na conservação da mesma. Para isso, foram realizadas atividades de conscientização no 
município de Patrocínio, na região do Alto Paranaíba, incluindo as sub-bacias dos 
córregos Feio e Pirapitinga. O estudo abrangeu moradores da zona rural e alunos do 4° 
ano/9 das escolas municipais e particulares. O principal objetivo foi fazer com que a 
comunidade rural e escolar reconhecesse a imagem do pato-mergulhão, sensibilizando 
sobre a importância da existência do mesmo na região e sua relação com a conservação 
dos recursos hídricos. Diferentes materiais educativos, foram utilizados como ferramentas 
de sensibilização. Nas comunidades rurais foram visitadas 188 propriedades nas bacias 
do córrego Feio e Pirapitinga, onde foram aplicados um total de 112 questionários aos 
moradores. Do total de entrevistados 70,53% não conheciam a imagem do pato-
mergulhão, 64,28% declararam que a espécie está ameaçada de desaparecer, mas 
deram resposta sem sentido para o motivo desta ameaça. Já nas escolas foram 
abordados outros temas ligados a conservação do pato-mergulhão. O trabalho foi 
realizado em 11 escolas selecionadas no município, tendo a participação de 332 
estudantes. Houve a abrangência de três módulos educativos e foram aplicados pré e 
pós-testes a um total de 300 e 332 estudantes respectivamente. Observou-se um 
incremento de 30% no número de respostas consideradas corretas no pós-teste em 70% 
das respostas. Esses resultados mostram que, após as intervenções, um maior número 
de estudantes passaram a reconhecer o pato-mergulhão por meio de uma foto mostrada 
e conseguiram formular ações que poderiam ajudar a espécie. 
 
Palavras chave: Espécie ameaçada, biodiversidade, Mergus octosetaceus, Cerrado. 
Órgão financiador: Vale Fertilizantes. 
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A INCRÍVEL INSÔNIA DO SABIÁ-LARANJEIRA (TURDUS RUFIVENTRIS), 
INVESTIGADA POR MIL CIDADÃOS CIENTISTAS 

 

Sandro Von Matter
1
 e centenas de cidadãos cientistas. 

1
 UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,    

1 Passarinhar.org 
1
 e-mail: vonmatter@gmail.com 

 
Símbolo nacional o Sabiá é segundo Sick uma ave inconfundível pela intensa cor 
ferrugínea-laranja de seu ventre.A bela ave tornou-se alvo de polêmica em algumas das 
métropoles do país, por trocar o dia pela noite e cantar de madrugada.Sabe-se que 
organismos que ocupam áreas urbanas encontram-se expostos a diferentes condições 
ambientais que populações que habitam locais antropicamente mais preservados, fatores 
como poluição sonora podem e.g., influenciar a biologia e comportamento das 
aves.Espécies canoras, como Turdus rufiventris, são particularmente vulneráveis a fatores 
como este por serem espécies que dependem do canto para defesa de território e 
reprodução.O objetivo deste trabalho foi investigar a influência da luz artificial e do 
barulho do trânsito nas alterações do horário de atividade dos Sabiás de São Paulo.Para 
a coleta dos dados foi criado o “a hora do Sabiá”, o primeiro projeto de ciência cidadã 
em tempo-real do país.No início da estação reprodutiva, foram realizadas postagens por 
formadores de opinião em redes sociais e veículos de mídia divulgando convites para 
participação no projeto.Participaram 604 colaboradores da capital e outros 567 do 
interior, cujos dados foram registrados e enviados através de um formulário na internet e 
posteriormente comparados a estações controle.Foi verificada uma diferença significativa 
de 5 horas (P<0.01) entre o horário de início de canto dos Sabiás da capital quando 
comparado aos do interior, uma diferença de 4 horas (P<0.01) entre as populações das 
duas áreas para o último canto do dia e uma correlação altamente significativa (P< 0.001) 
entre os dados de canto das aves e os dados de trânsito da capital.Projetos de ciência 
cidadã apresentam um enorme potencial de aplicação para conservação de espécies, 
mas devem sempre estar conectados a projetos de divulgação científica de longo prazo 
para que os cientistas contribuam ativamente com a sociedade.Os resultados 
demonstraram que as populações de T. rufiventris de São Paulo apresentam um 
deslocamento de seus horários de atividade especialmente durante a época reprodutiva 
em resposta a poluição sonora produzida pelo trânsito. As conclusões deste estudo 
serão utilizadas para criar estratégias de preservação da espécie junto a Secretarias, ao 
ICMBio e ao Ministério do Meio Ambiente. 
 
Palavras chave: Turdus rufiventris, horário de atividade, ciência cidadã. 
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REGISTRO DE PREDAÇÃO DE NINHEGO DE COEREBA FLAVEOLA (AVES: 
COEREBIDAE) POR CALLITHRIX SP. EM REALENGO, RJ 

 
Suelen Souto Brichet de Almeida¹; Thiago Silva Correia¹; Ramon Henrique Carvalho 
Couto¹; Bruno Fraga de Jesus¹; Lucas dos Santos Alves Pinheiros¹; Alice Pereira 
Berbigier¹; Juliana Barbosa Oliveira¹; Marcos Tobias de Santan Miglionico¹; Roberta 
de Moura Guido¹; e Rodrigo Guerra Carvalheira¹ 
¹Centro de Pesquisa em Biologia, Escola de Saúde e de Meio Ambiente, 
Universidade Castelo Branco, Av. Santa Cruz, 1631, Realengo, Rio de Janeiro, RJ – 
CEP 21.710-250.  
Email: susubrichet@gmail.com 
 
Entende-se como bioinvasão ou bioglobalização o deslocamento de organismos vivos de 
uma região para outra, acidental ou intencional, podendo resultar em prejuízos 
incontáveis como a perda de indivíduos nativos por competição ou predação. Um dos 
elementos decisivos neste processo é a globalização da economia, em função do 
comércio, transporte, trânsito e turismo entre as diversas partes do globo. No Brasil 
existem inúmeras espécies bioinvasoras, sendo os primatas calitriquídeos do gênero 
Callithrix um dos casos mais comuns em grandes centros urbanos como o Rio de 
Janeiro. Apesar de nativos do Brasil, estes primatas foram introduzidos de outras regiões, 
como o Nordeste Brasileiro. As aves representam um dos grupos afetados pelos primatas 
bioinvasores, em função destes se alimentarem de ovos e ninhegos, comprometendo o 
sucesso reprodutivo das mesmas. De forma ocasional, durante a transecção para 
levantamento da avifauna do campus Realengo da Universidade Castelo Branco, Rio de 
Janeiro, presenciou-se um evento de predação de ninhegos de Coereba flaveola por 
indivíduos de Callitrhix sp. O evento foi registrado em caderneta de campo e por meio de 
registro fotográfico. A área de ocorrência tem como característica a presença de jardins, 
árvores e arbustos que perfazem a margem do rio Catarino, que corta o campus, onde 
pessoas costumam cevar os sagüis com pão com manteiga, o que no dia 18 de 
setembro de 2012, levou ao grupo de primatas e se deslocarem perto do ninho de 
C.flaveola, que se encontrava às margens do referido rio. O chamado dos ninhegos atraiu 
a atenção de um grande macho que se moveu até o ninho, arrancando o fundo do 
mesmo, capturando o filhote mais velho e derrubando o menor ao chão, perdendo-se no 
meio da vegetação do jardim. Todos os demais primatas avançaram sobre o grande 
macho que fugiu e devorou a cabeça do ninhego, deixando o corpo cair ao chão. Tal 
flagra corrobora com a literatura, ao se mencionar a predação de ninhegos e seu 
respectivo impacto no sucesso reprodutivo das aves nativas por primatas bioinvasores, 
como os Callithrix sp e a preferência dos primatas pelo consumo do cérebro de suas 
presas, em função do rico valor protéico. 
 
Palavras-chave: Callithrix sp., predação, Coereba flaveola. 
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARA-AZUL-
GRANDE (ANODORHYNCHUS HYACINTHINUS) NO MOSAICO CARAJÁS/PA: UMA 

EXPERIÊNCIA COM FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA VALE 
 

Talita Roberto Aleixo de Almeida1, Flavia Torres Presti1; Grace Ferreira da Silva2; 
Letícia Cespede1; Adriane Pinto Wasko1 

1Depto.  de Genética, Instituto de Biociências, UNESP-Botucatu/SP 
2PG Zoologia, Instituto de Biociências, UNESP-Botucatu/SP 
 
A arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) é uma espécie ameaçada de extinção 
e, portanto, necessita de intervenções com relação a sua conservação. Uma das ações 
direcionadas à conservação dessa ave refere-se à educação ambiental, prática que visa a 
proteção não somente de espécies consideradas vulneráveis mas também de todo o 
ecossistema no qual estão inseridas. A educação ambiental busca o entendimento das 
relações homem e a natureza, levando o participante a adquirir conhecimentos capazes 
de induzir mudanças de atitude. Dado o risco de extinção das araras-azuis-grandes e que 
estas representam boas candidatas para o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental, por despertarem carisma nas pessoas, o presente trabalho teve como objetivo 
realizar ações de educação ambiental com os funcionários da empresa Vale, na região do 
Carajás/PA. As atividades foram realizadas em quatro dias, no refeitório da própria 
empresa, durante o horário do almoço, e consistiram de exposição fotográfica e poética e 
apresentação de materiais laboratoriais, materiais de escalada e de campo, além de 
vestígios deixados pelas araras-azuis em seu ambiente natural (penas e restos de cocos). 
Estudantes com experiência em pesquisa de campo em áreas de ocorrência da arara-
azul atuaram como monitores para explanação dos materiais em exposição e resposta 
aos questionamentos dos funcionários da empresa Vale. As atividades atenderam 
aproximadamente 300 pessoas e, dentre este público, 53 funcionários da empresa 
responderam, voluntariamente, um questionário elaborado para medir qualitativa e 
quantitativamente a eficácia dos materiais apresentados. A análise dos dados dos 
questionários obtidos indicou 100% de aprovação da atividade de educação ambiental 
realizada. Adicionalmente, foi possível levantar que 90,5% dos funcionários da empresa já 
conheciam as araras-azuis, 83% já as tinham avistado e 88,6% já sabiam que se trata de 
uma espécie ameaçada de extinção. A avaliação qualitativa a uma pergunta específica, 
sobre o que a atividade de educação ambiental permitiu em termos de aprendizado, 
demonstrou nova apropriação de conhecimentos, associados especialmente aos dados 
de reprodução, locais de nidificação e fatores de ameaça à espécie. Os resultados 
obtidos demonstram que a atividade de educação ambiental permitiu sensibilizar os 
funcionários da empresa Vale sobre a problemática de extinção da arara-azul e informá-
los sobre diversos aspectos referentes a esta espécie de ave. Adicionalmente, foi possível 
verificar que a prática educativa, mesmo para um público adulto, pode ser mais ativa e 
menos tradicional e também ser notadamente eficaz se voltada a um problema específico 
da própria região em que o público alvo está inserido. 
 
Palavras chave: Anodorhynchus hyacinthinus, educação ambiental, conservação 
Órgão financiador: VALE e CAPES 
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JOGO EDUCACIONAL DAS AVES – MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS 

Thais Drumond1, Marcelo Ferreira de Vasconcelos2, Luciene Leão Avila3, Ingred de 
Moura Resende4 
1Graduanda em Ciências Biológicas, PUC-Minas Gerais 
2Museu de Ciências Naturais, PUC-Minas Gerais 
3Museu de Ciências Naturais, PUC-Minas Gerais 
4Graduando em Ciências Biológicas, PUC-Minas Gerais  
E-mail:tha.drum@hotmail.com 
 
O presente trabalho trata da elaboração e da aplicação de um jogo educacional com 
objetivo de difundir características de aves brasileiras, por meio da apresentação das 
vocalizações, visualização de imagens e informações sobre os hábitos alimentares de 15 
espécies selecionadas que ocorrem no ambiente urbano e na natureza. O jogo se 
resume a exploradores que percorrem uma trilha passando pelas casas do tabuleiro 
onde estas estão marcadas por casas especiais. Antes de começar a partida, um 
observador por fora do jogo apresenta as 15 espécies de aves, descrevendo seu nome, 
comportamento e alimentação. Nas casas especiais existem imagens como: nota 
musical, item alimentar e binóculos. Na maneira que os jogadores param nessas casas, 
escolhem uma carta de acordo com as imagens e suas ações. Na casa marcada com a 
imagem do binóculo, o número da carta corresponde ao número da foto da ave e, assim, 
o jogador que escolher esta deverá identificar seu nome popular. Para a imagem de item 
alimentar, o jogador deverá identificar o tipo de alimentação da ave correspondente ao 
número da carta. Já na casa com a nota musical, o número da carta contém a faixa do 
som e uma dica sobre qual espécie se trata. Assim, o observador apresenta a 
vocalização para o jogador tentar identificar a espécie. O jogo é finalizado quando o 
primeiro peão chega ao final da trilha. Essa atividade foi aplicada por um período de 2 
semanas, durante as férias escolares, no Museu de Ciências Naturais-PUC Minas Gerais 
para visitantes espontâneos. Em uma área externa, foram dependuradas imagens das 
aves em uma árvore. Com o uso de três tabuleiros foram criados grupos de 2 a 5 
jogadores. A explicação anterior ao início do jogo foi de extrema importância, pois, 
através desse diálogo foi testado o nível de conhecimento das crianças. No decorrer das 
partidas, foi possível constatar que as crianças conhecem pouco sobre os hábitos 
alimentares e vocalização das aves, além de não conseguirem identificá-las por meio das 
imagens, apesar de a imagem ser o que mais as aproxima deste animal. Já quando 
aplicado aos adultos, constatou-se maior familiaridade, uma vez que estes conseguiram 
identificar, na maioria das vezes, os hábitos alimentares, o canto e a imagem 
apresentada. Por último, pôde-se constatar que o jogo permite a promoção da integração 
e a troca de conhecimento entre gerações, aproximando-as e aumentando os laços. 

Palavra-chave: Jogo das aves, Museu de Ciências Naturais-PUC Minas, jogo 
educacional ornitologia. 
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MONITORAMENTO DA AVIFAUNA DO COMPLEXO LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ, 
RJ 

 
Thiago Felipe Laurindo1, Vanderlaine Amaral de Menezes2, Felipe Bottona2, Angelica 
Figueira Fontes3, Flávia Guimarães Chaves4 e Adriano Rodrigues Lagos5 

1 Graduando, UERJ, Consultor de Avifauna. 
2 Departamento de Ecologia, IBRAG, UERJ 

3 Bióloga, Consultora de Herpetofauna 
4 Bióloga, Consultora de Avifauna 

5 Furnas Centrais Elétricas 

e-mail: tfslaurindo@gmail.com 
 
Os estuários são ambientes com elevada produtividade primária, que associada à 
heterogeneidade ambiental favorece o crescimento, a alimentação, a nidificação e o 
descanso de espécies migratórias e dormitório para aves residentes. Nas últimas 
décadas, os ambientes aquáticos brasileiros (estuários, lagoas e áreas úmidas) vêm 
sendo degradados sem ao menos conhecermos a fauna que habita ou utiliza esses 
ambientes. O conhecimento faunístico constitui-se no primeiro passo para a análise do 
estado de conservação em que se encontram esses ecossistemas. O objetivo do 
presente trabalho foi estimar a riqueza e abundância da avifauna das Lagunas de 
Jacarepaguá, Camorim, Marapendi e Tijuca, no Município do Rio de Janeiro.  Este 
Complexo Lagunar está situado entre as latitudes 22º 55’ S e 23º 03’ S e longitudes 43º 
30’ W e 43º 18’ W. O estudo foi realizado trimestralmente entre julho/2011 e março/2012. 
Cada campanha durou 10 dias, sendo realizado um censo de três horas a cada dia, 
totalizando cinco censos de barco pela manhã (8:00 as 11:00) e cinco a tarde (14:00 as 
17:00). Durante as quatro campanhas foram registradas 121 espécies de aves, onde as 
mais abundantes foram Galinulla chloropus, Egretta thula, Phalacrocorax brasilianus e 
Ardea alba. Dessas 121 espécies registradas, 11 (9,1%) ocorreram em todos os censos e 
por isso foram consideradas residentes. Dessas, sete são aves aquáticas e quatro 
terrestres. As famílias Ardeidae e Tyrannidae contribuíram com 21% das espécies. A 
riqueza e a abundância total da avifauna apresentaram diferenças entre as Lagunas, 
sendo Tijuca a laguna com maior riqueza (90 espécies) e abundância (6268 registros) de 
aves. As espécies mais raras foram Elaenia flavogaster, Ixobrychus involucris, Arundinicola 
leucocephala, Myiarchus ferox, Serpophaga subcristata, Myiophobus fasciatus e 
Tachycineta leucorrhoa, todas com apenas um registro. O monitoramento da assembléia 
de aves a longo prazo é fundamental para a compreensão das interações entre as 
espécies e a obtenção de informações sobre flutuações populacionais. Alterações nos 
padrões podem servir como indicador da qualidade ambiental, sendo fundamental 
a identificação dos sítios de importância na conservação das aves. Nesse sentido as 
lagoas estudadas são ótimos modelos de estudo.  
 
Palavras chave: Complexo lagunar de Jacarepaguá, lagoa do Marapendi, avifauna. 
Órgão Financiador: Terra Nova Escritório de Projetos Sociais e Ambientais Ltda 



310

ÍNDICE 

AUTORES Págs. 

Adão Henrique Rosa Domingos 26 

Alex Augusto de Abreu Bovo 27 

Alexandre Pedro Selvatti 250 

Alice Moreira Pereira 28 

Alice Pereira Berbigier 290 

Amanda Quina Navegantes 29 

Amara Borges Amaral 30 

Ana Beatriz Leça de Lima 31 

Ana Beatriz Navarro 32 

Ana Carolina Guerreiro Gonçalves Dias Maciel 33; 35 

Ana Cristina Crestani 34 

Ana Galvão 251 

Anamaria Achtschin Ferreira  36 

Andréa de Andrade Rangel de Freitas 37; 38 

Andréia Maressa da Silva 39 

Andreza de Lourdes Souza Gomes 40 

Ângela Neta Dias dos Santos 41; 252 

Angélica Soligo Cassol 42 

Arnaldo Honorato Vieira-Filho 43 

Bernardo Onça Prestes 253 



311

Bruna Gonçalves da Silva 44; 45 

Brunno Tolentino Oliveira 46 

Bruno Araujo Martins 47 

Caio Bezerra de Mattos Brito 291 

Caio Graco Machado 48 

Camila Cardoso Salomão 254 

Camila dos Santos Materco 49 

Camilla Queiroz Baesse 50; 51 

Camilo Viana Oliveira 52 

Carlos B. de Araújo 53 

Carlos Eduardo Arlé 54 

Carlos Eduardo B. Portes 55 

Carlos Magno de Faria 56 

Carlos Rodrigues de Moraes Neto 292 

Caroline Silva dos Santos 293 

Cauay Vianna Gazele 57 

Cecília Bueno 58 

Cecília Licarião B. Luna 59 

Celina Witech Fauth 60 

Chrysoula Gubili 255; 256 

Cíntia Oliveira Meneses Palhares 61 

Cristiane Estrêla Campodonio Nunes 62 



312

Cristiane Silva Apolinário dos Santos 257 

Daniel Bastos Pimenta 63 

Daniel Honorato Firme 258; 259 

Daniel Monteiro Figueira 260 

Daniele Janina Moreno 64 

Denise Mendes Martin 261; 262 

Diego Matiussi Previatto 263; 264 

Edson Varga Lopes 65 

Eduardo Carrano 66; 67 

Eduardo Chiarani 68 

Eduardo Franco de Almeida 69 

Eduardo Roberto Alexandrino 294 

Edvandro de Abreu Ribeiro 70; 71 

Eliane Furtado da Silva 72 

Eliane Luiz de Freitas 265 

Elias Morais da Silva  73 

Elinete Batista Rodrigues 74 

Érica Borges Grave dos Santos 75 

Érik H. de Lacerda Choueri 266 

Evair Legal 76; 77 

Eveny Lígia Cavalcante Maia 78 

Éverly Balestieri da Silva 295 



313

Fabiano Assis Monteiro 79 

Fábio Apolinário Martins 80 

Fábio Bignoto Palácio 81 

Fábio Martins Labecca 82 

Fábio Monteiro de Barros 83 

Fabio Schunck 84 

Fabíola de Souza 85 

Fagner Daniel Teixeira 86 

Fernanda Bocalini 87; 267 

Fernando César Gonçalves Bonfim 88 

Flávia Ribeiro 89 

Flavia Torres Presti 90 

Francisco Diego Barros Barata 91 

Frederico Pereira de Castro Andrade 92 

Gabriel Ferreira Vianna Di Panigai 93 

Gabriel Macedo 268 

Gabriela Domingues Corrêa 94 

Gabriela Elisa Dal Pizzol 95; 297 

Gabriela Guimarães Araujo 269 

Gabriela Miki Kuwai 96 

Gabriele Andreia da Silva 97 

Gabriella Regis Frickes Barbosa 270 



314
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