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E DITORIAL
O ano de 2020 ﬁcará marcado para sempre pela crise
no novo coronavírus, que tem causado efeitos
devastadores nas áreas da saúde, economia e meio
ambiente. Além disso o Brasil também viu biomas
importantes sendo consumidos pelos incêndios. Imagens
impactantes de vegetação na va sendo dizimada, animais
queimados vivos e pessoas evacuadas às pressas
circularam o mundo. Houve consternação geral, e as
perdas para a biodiversidade e economia ainda são
di ceis de serem calculadas com precisão.
Nesse contexto, o Pantanal ﬁcou muito em evidência.
Dados disponibilizados pelo INPE (Ins tuto Nacional de
Pesquisas Espaciais) revelaram que nunca houve tantos
focos a vos de queimadas naquele bioma como em 2020
(na verdade, quase o dobro do recorde anterior, de 2005).
Uma conjuntura de fatores culminou com grandes devastações, repercu ndo efeitos tanto imediatos (a mortandade de animais e plantas, os impactos na composição do ar
e do solo), quanto os de longo prazo, como os declínios
populacionais de várias espécies, falhas no sucesso
reprodu vo, na dispersão de sementes, no sequestro de
carbono e nas propriedades dos solos. Muito provavelmente os recursos pesqueiros e as diversas a vidades
econômicas (como o turismo) foram comprome das.
Assim, esse número do Bole m da SBO traz um texto da
Dra. Neiva Guedes relatando de forma comovente suas

Arara-azul sobrevoando
uma área de vegetação
queimada na Fazenda
São Francisco do
Perigara (MT)
Foto: Neiva Guedes

impressões sobre essa verdadeira tragédia
ambiental, notadamente sobre as araras-azuis
(Anodorhynchus hyacinthinus) no Pantanal.
Apresentamos também um interessante relato do Dr.
Paulo Antas sobre um ninho do gavião-real (Harpia
harpyja) na Reserva Par cular do Patrimônio Natural do
Serviço Social do Comércio (SESC) Pantanal.
O Bole m vai também visitar outros biomas. Temos a
honra de compar lhar um texto do M.Sc. Thiago Filadelfo
sobre o andamento do projeto de soltura experimental de
indivíduos da arara-azul-de-lear (Anodorhynchus leari) no
Parque Nacional do Boqueirão da Onça (Bahia), onde ela
está funcionalmente ex nta. Na sessão “Notas para a
Posteridade” os Drs. Luiz dos Anjos e Mario Cohn-Ha
propõem desdobramentos de suas pesquisas, sugerindo
diversos aspectos a serem elucidados e incen vando os
jovens ornitólogos a buscarem no campo inúmeras
questões que ainda permanecem em aberto.
Por ﬁm, fazemos uma merecida homenagem ao
saudoso Edwin O’Neill Willis, um dos grandes e pioneiros
ornitólogos que atuaram no Brasil. O Dr. José Carlos
Mo a-Júnior conta um pouco da carreira do “Professor
Willis”, e narra de forma tocante a sua experiência pessoal
como orientado.
Boa leitura!
Augusto João Piratelli
Universidade Federal de São Carlos
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CARTA DA DIRETORIA
Mais um ano chegando ao ﬁm, mas este será um ano
marcante e lembrado por toda a humanidade pela atual
pandemia do novo coronavírus, como bem colocado no
Editorial deste Bole m. Esperamos que nós, seres
humanos, possamos aprender lições desta crise e
redirecionar melhor nossas ações no planeta. Nunca nos
sen mos tão “conectados”, por meio das ferramentas
virtuais, e ao mesmo tempo tão solitários. Tivemos que
fazer ajustes rápidos e nos reinventar em nossas a vidades.
A SBO também vem se ajustando a este “admirável mundo
novo”. Além de criarmos maneiras de melhorar nossa
comunicação com os sócios, via redes sociais e retomada do
presente Bole m, também realizamos uma Assembleia
Geral Extraordinária, pela primeira vez online, a qual foi
muito bem sucedida. Esta foi necessária para fazermos dois
ajustes importantes ao nosso estatuto, conforme
a m p l a m e nte d i v u l ga d o a o s s ó c i o s , d e fo r m a a
prosseguirmos na regularização da nossa Sociedade.
Agradecemos a presença dos sócios par cipantes, tanto os
de longo termo como os mais recentes. Este ano de 2020
também tem sido marcante e desaﬁador para a SBO em
termos da sua representa vidade junto a outras
sociedades, par cularmente à Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), com relação a atuações rela vas à melhoria da saúde, educação e
ciência no Brasil. Integramos a Rede Brasileira
d e B i o d i ve rs i d a d e e S o c i o - e co l o g i a ( R E B I S EC h ps://www.youtube.com/watch?v=7ddw-NFHnHc),
fundada este ano e que se tornou um grupo

NOTAS

PARA A POSTERIDADE

Nesta seção de notas para a posteridade, onde
sugerimos pesquisas que poderiam ser conduzidas por
jovens ornitólogos, eu saliento os estudos sobre o
forrageamento de aves. Ao longo da minha carreira me
dediquei principalmente ao estudo de comunidades de
aves, em um contexto em que estava mais preocupado
com o registro do número de indivíduos de cada espécie.
Porém, a movimentação intensa das aves durante o
forrageamento sempre me fascinou.
Sugiro especiﬁcamente o estudo de espécies de
Passeriformes das famílias Dendrocolap dae, Furnariidae
e Tyrannidae, como o Campylorhamphus falcularius, com
seu comprido e curvado bico, o Heliobletus contaminatus,
com bico mais curto, mas de formato bem par cular, e o
Phyllomyias fasciatus, com elaboradas manobras de voo
para a ngir a presa. Certamente a observação detalhada
irá revelar minúcias pouco percep veis do modo de vida
destas espécies, sendo uma importante contribuição à
História Natural. Em geral, os movimentos dos
Passeriformes são rápidos, di ceis de serem captados e
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de trabalho da SBPC na área ambiental
(h p://portal.sbpcnet.org.br/?s=REBISEC) área que tem
sido extremamente afetada no país, par cularmente nos
úl mos dois anos. No presente volume deste Bole m é
destacada a questão ambiental, par cularmente com
relação ao que tem ocorrido no Pantanal, região de elevada
relevância em termos de biodiversidade de ﬂora e fauna e
que se cons tui como uma das maiores e mais con nuas
áreas úmidas do mundo (vejam também a nota de repúdio
da REBISEC rela va aos incêndios no Pantanal:
h p://portal.sbpcnet.org.br/no cias/organizacoes-epesquisadores-divulgam-nota-de-repudio-ao-descaso-dogoverno-com-incendio-e-desmatamento-emecossistemas-brasileiros)
Ó ma leitura a todas(os). A diretoria da SBO, também
deseja a todas(os) um bom ﬁnal de ano, com muita saúde, e
que 2021 seja próspero!
Maria Alice S. Alves
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Tela com algumas sócias e sócios logo
após o encerramento da Assembleia
Geral Extraordinária em 30/10/2020.
observados adequadamente, mesmo com binóculos
potentes. Na verdade, é necessário muito tempo
disponível para a observação e muita paciência. Mas
acredito que, atualmente, os equipamentos de ﬁlmagem,
que se tornaram mais compactos e acessíveis, podem
viabilizar melhor os estudos sobre o forrageamento das
aves. Obviamente que estudos assim deveriam ser
conduzidos com procedimentos paralelos de observações
quan ta vas padronizadas, os quais podem muito bem
ser delineadas para a espécie em foco.
Estas são ideias que tenho na gaveta, que nunca
consegui me dedicar, mas que acredito serem bem
apropriadas a jovens ornitólogos. Na verdade,
considerando a rica avifauna brasileira, é uma excelente
oportunidade de inves gação. Estudos assim, de História
Natural, são muito importantes, ainda mais atualmente
com a abordagem da diversidade funcional em estudos
sobre comunidades, que justamente depende de
observações acuradas do modo de vida das espécies.
Luiz dos Anjos
Universidade Estadual de Londrina
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NOTAS

PARA A POSTERIDADE

A Amazônia é tão rica em aves e tão pobre em
ornitólogos que o di cil é achar algum caso bem
estudado! Ou seja, não faltam projetos de pesquisa para
desenvolver. A biologia reprodu va da maioria das
espécies con nua quase desconhecida - para muitas nem
sequer o ninho foi descrito. Dieta, sazonalidade,
repertório vocal, enﬁm, muitos aspectos da história
natural precisam ser descritas ainda. Na nossa coleção de
aves daqui de Manaus, há milhares de conteúdos
estomacais preservados, esperando alguma alma
corajosa (ou várias) começar a analisar. Ul mamente, a
minha polí ca de orientador tem sido de passar para os
meus alunos justamente aqueles projetos que eu sempre
quis fazer (e que sei que vão dar certo), mas que
sinceramente não vou ter tempo para fazer nunca. Isso
para que alguém faça logo e eu possa, pelo menos, ver no
que deu.
Um tema que contraintui vamente começa a parecer
cada vez mais interessante na Amazônia é a avifauna
urbana. Com a proximidade da cidade à ﬂoresta,
acontecem encontros e interações inéditos. Por exemplo,
em pouquíssimos lugares os sabiás Turdus leucomelas e T.
ignobilis debilis coocorrem. Mas, na cidade de Manaus, os
dois são comuns até nos quintais das pessoas. Como será
que coexistem? Competem por recursos? Forrageiam de
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maneiras diferentes? Nidiﬁcam em microambientes
diferentes? Eu acredito que sim. Mas tem alguém
estudando? Não! E em plena pandemia, e sem forte
ﬁnanciamento para pesquisa, esse alguém poderia ser
você!
Agora, outro assunto que merece atenção e vai dar
pano pra manga, é entender o que delimita as
distribuições das espécies de aves amazônicas. Não me
reﬁro aos rios como barreiras - isso está muito bem
estabelecido como padrão dentro da bacia. A pergunta é o
que faz uma espécie amazônica deixar de ocorrer à
medida em que se aproxima dos limites do bioma. No sul
da região, nos estados de Tocan ns e Mato Grosso
especialmente, sem barreiras geográﬁcas, a fauna
amazônica se subs tui grada vamente por espécies do
Cerrado. Mas, por ser grada va a transição, deve também
diferir idiosincra camente os limites para cada espécie.
Fatores bió cos, como a vegetação ou até outra espécie
de ave, e abió cos, como temperatura e pluviosidade,
podem direta e indiretamente inﬂuenciar nessas
distribuições e de maneiras complexas. Mas a área crucial
de estudo está entre as mais ameaçadas do país. Se é para
a gente entender o que acontece, é agora ou nunca!
Mario Cohn-Ha
Ins tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia

EM FOCO

Soltura Experimental da arara-azul-de-lear
A arara-azul-de-lear (Anodorhynchus
leari) é um psitacídeo endêmico da Caa nga
do norte da Bahia e categorizada como
“ameaçada de ex nção”. A es ma va
populacional é de aproximadamente 1.700
indivíduos distribuídos em duas populações
na Bahia. A grande maioria dos indivíduos se
concentra na eco-região do Raso da Catarina
e, a cerca de 230 km de distância, dois
indivíduos remanescentes sobrevivem
isolados na região do recém-criado Parque
Nacional do Boqueirão da Onça. Acredita-se
Araras-azuis-de-lear e o recinto na ASAS do Boqueirão da Onça
que estas duas úl mas araras eram parte de
Foto: Thiago Filadelfo
uma população maior que se conectava
com a população do Raso da Catarina, mas, pela intensa pressão de caça e captura ilegal na região do Boqueirão da
Onça, acabaram sendo ex ntas.
Conforme previsto no Plano de Ação Nacional para Conservação da arara-azul-de-lear (coordenado pelo
CEMAVE/ICMBio), e seguindo uma solicitação do Ins tuto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA),
em 2017 foi criada a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) do Boqueirão da Onça com ﬁnanciamento privado do
setor eólico. O Grupo de Pesquisa e Conservação da arara-azul-de-lear vem conduzindo o projeto de soltura
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experimental que busca o revigoramento populacional da espécie, que está funcionalmente ex nta no Boqueirão da
Onça.
Em setembro/2018, um grupo composto por seis araras nascidas em ca veiro chegou na ASAS. Como parte do
processo de reabilitação, e buscando aumentar as chances de sobrevivência na natureza, as araras permaneceram por
quatro meses no recinto de
ambientação, onde passaram por
treinamentos de recondicionamento
alimentar, aversão a predadores e
fortalecimento da musculatura de
voo. Em janeiro/2019 as araras foram
consideradas aptas e soltas portando
GPS. Este primeiro grupo vem sendo
monitorado desde então por uma
equipe de biólogos e, após quase dois
anos da soltura, temos no cias
diárias de quatro delas.
Em outubro/2020, um segundo
grupo de araras foi formado para ser
solto, dessa vez composto por dois
indivíduos nascidos em ca veiro e
quatro indivíduos selvagens
provenientes de resgates e
apreensões. Esta nova soltura deverá
Araras-azuis-de-lear no recinto na ASAS do Boqueirão da Onça
acontecer em fevereiro/2021.
Foto: Thiago Filadelfo
Thiago Filadelfo
Grupo de Pesquisa e Conservação da arara-azul-de-lear

Os efeitos dos incêndios sobre a arara-azul-grande, Anodorhynchus hyacinthinus, no Pantanal
O Bioma Pantanal, um dos menores, mas
um dos mais conservados do Brasil (84% até
2019), passou pela maior devastação das
úl mas décadas com a ocorrência de
incêndios desde o início do ano de 2020.
Afetando quase todas as formas de vida no
Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, o fogo não respeitou aceiros, rios ou
limites geográﬁcos, a ngindo Unidades de
Conservação como Parques e Reservas,
terras indígenas e propriedades públicas e
privadas. Com aumento do número de focos
Araras azuis na Fazenda São Francisco de Perigara
no terceiro trimestre, os picos bateram
Foto: Anderson Warke n
recordes em agosto e setembro, a ngindo
4,167 milhões de hectares de área queimada até o dia 25 de outubro de 2020 o que, segundo o sistema de alarmes da
LASA-UFRJ, representa 28% do Bioma. De acordo com o Ins tuto Homem Pantaneiro (IHP), que monitora a Rede do
Amolar, embora o fogo tenha sido pra camente ex nto no ﬁnal de outubro, focos de incêndios ainda foram registrados
no início de novembro.
No ﬁnal de julho de 2020 recebemos sinal de alerta de pelo menos três focos de incêndios nas proximidades da
Fazenda São Francisco do Perigara (FSFP), onde aceiros nham sido realizados. Devido a uma combinação de fatores
como baixa umidade do ar, altas temperaturas, grande velocidade dos ventos, ondas de calor e muita matéria orgânica
seca, todos estavam atentos e em estado de alerta. Segundo informação local, o fogo fugiu do controle na Reserva
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Indígena do Perigara, da etnia Bororo, no dia 30 de julho. Tanto os funcionários da fazenda, como brigadistas da RPPN
SESC Pantanal foram ajudar no combate. Mas não é fácil controlar o fogo em áreas de di cil acesso, sem estradas, com
escassez de água e pouca infraestrutura. Assim, o fogo chegou na fazenda FSFP no dia 01 de agosto, que teve parte da
vegetação de Cerrado queimada.
Nos primeiros dias de agosto foi montada a Operação Pantanal II de Combate aos Incêndios, cheﬁada pelo Corpo de
Bombeiros de Mato Grosso para combater o fogo que já nha se alastrado não só pela FSFP, como também na RPPN
SESC Pantanal. Esta operação integrou diversos recursos materiais e humanos públicos e privados das esferas
municipais, estaduais e federal, entre eles a Marinha do Brasil, a FAB, brigadistas do ICMBIO, CEMAVE, Corpo de
Bombeiros do MS, SESP, SEMA e SESC Pantanal. O obje vo era evitar a destruição da fauna e ﬂora e os prejuízos
imensuráveis para toda a sociedade. Além disso, na FSFP, o
combate foi reforçado para evitar que o fogo a ngisse o
dormitório das araras azuis, Anodorhynchus hyacinthinus,
ponto tradicional e de grande concentração desta espécie
no Pantanal Norte. Apesar de todos estes esforços, o fogo
impactou a fazenda durante 21 dias e, segundo o Ins tuto
Centro de Vida (ICV), 92% da propriedade foi a ngida.
Eu, juntamente com Pedro Scherer Neto, Luciana
Ferreira, Fernanda Fontoura, Bruno Carvalho e Gonçalo da
Silva (Pixico), um assistente de pesquisa que morou mais de
50 anos no local, fomos fazer uma avaliação do impacto dos
incêndios sobre as araras azuis no ﬁnal de setembro, um
mês após a passagem do fogo naquela área. Parte do grupo
voou de Poconé até a fazenda, com obje vo de ter uma
dimensão dos incêndios não só na fazenda, mas também no
seu entorno. O silêncio e a tristeza tomaram conta de todos
nós. Estávamos impactados e sem palavras para comentar o
que víamos. Desde a saída, tudo o que se via era uma
Fêmea na entrada do ninho com um ﬁlhote
paisagem nebulosa, escura, com muita fumaça, às vezes
Foto: Bruno Carvalho
amarelada pela copa das árvores queimadas, outras vezes
esbranquiçada pelas cinzas ﬁnas de um fogo de alta intensidade, que deve ter chegado a temperaturas muito elevadas
(segundo os brigadistas, mais de 700 graus), quando já não resta mais nada de nutrientes no solo e tudo se evapora.
Porém, aqui e ali viam-se pequenas manchas verdes que não haviam sido queimadas, ou seja, pequenos fragmentos de
vegetação que resis ram ao fogo.
Em solo, observamos que a passagem do fogo pela área não foi homogênea e ocorreu com diferentes intensidades:
1) locais em que o fogo passou com alta intensidade que a ngiu até a copa, queimando pra camente tudo, restando só
galhos retorcidos, troncos de árvores caídas e cinzas brancas no solo; 2) locais onde o fogo passou com intensidade
moderada, queimando o sub-bosque, mas deixando árvores sapecadas; 3) locais onde o fogo passou perto, mas não
queimou, formando pequenas ilhas de vegetação, as quais provavelmente serviram de refúgio para a fauna e que
potencialmente podem ajudar na recuperação da área, desde que o banco de sementes tenha sido preservado.
Com relação às araras azuis, a nossa maior preocupação foi com o fogo na Fazenda São Francisco do Perigara, onde
havia um dormitório que reunia centenas delas há mais de 60 anos. Essa área foi preservada, mas observamos que
houve impactos diretos e indiretos dos incêndios sobre as araras. Quanto aos impactos diretos, citam-se extensas áreas
de palmeiras acuris (Scheelea phalerata) e bocaiuvas (Acrocomia totai) (principais alimentos desta arara) queimadas.
Acrescidos à vegetação queimada, seguiram se meses com altas temperaturas, baixa umidade e muita escassez de água.
Rios e baías estavam secando, restando pouquíssimos corpos d'água. Com este cenário, as araras foram encontradas no
dormitório em menor número do que antes dos incêndios. Além disso, alguns indivíduos foram detectados em
determinados locais em que costumavam ser avistados, ou ainda em um grande grupo, próximo a uma baía onde, além
da água, havia inúmeros mon culos de frutos de acuri e bocaiuva, disponíveis no solo após serem regurgitados pelo
gado, que é seguido pelas araras. A boa no cia é que fazendo o censo, liderado por Pedro Scherer Neto há mais de 15
anos, constatou-se que o número de araras na referida fazenda foi similar ao que fora registrado para o mesmo grupo
observado em setembro de 2019, com cerca de 750 indivíduos. Não foi observada nenhuma arara queimada ou com
marcas de fogo.
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Com relação aos impactos indiretos, a reprodução é monitorada desde 2005. Como os incêndios ocorreram
exatamente no início da estação reprodu va, as araras ainda não haviam sido monitoradas neste ano. Cerca de 30
ninhos são monitorados anualmente na propriedade e, em 2018 e 2019, seis estavam a vos com ovos ou ﬁlhotes no
mês de setembro. Porém, em setembro de 2020 - um mês após a passagem do fogo - só foi possível monitorar metade
dos ninhos cadastrados. A outra metade estava inacessível pelo resultado dos incêndios, que deixaram os acessos com
galhos e árvores caídas, impedindo a passagem da equipe. Dos ninhos cadastrados, apenas um teve indício de ovos
predados e um segundo foi encontrado com dois ﬁlhotes de gavião relógio (Micrastur semitorquatus). Entretanto
quatro ninhos, sendo um com ovo e três com um ﬁlhote cada um, foram registrados em cavidades que já vinham sendo
monitoradas. Todos estes ninhos estavam em áreas onde o fogo passou com intensidade moderada, muitas vezes
queimando até a base da árvore, mas com a cavidade preservada. Alguns ninhos foram preservados porque em janeiro
a equipe havia feito a limpeza no seu entorno. Com relação aos ninhos anteriormente cadastrados e vazios, não
podemos aﬁrmar se houve ou não perdas. Mas pela nossa experiência de avaliação dos impactos do fogo
imediatamente após a queimada, prevemos poder haver a perda de ﬁlhotes por inalação de fumaça, o que não pode ser
conﬁrmado devido à ausência de ves gios.
O Projeto Arara Azul está completando 30 anos de monitoramento dessas araras no Pantanal e traz um fato
preocupante: os impactos pós fogo sobre a reprodução, não só os imediatos, mas também os subsequentes. No
presente, estamos testemunhando duas realidades. Na Fazenda Caiman, no Pantanal Sul, que foi afetada pelo fogo em
setembro de 2019, estamos monitorando o maior centro de reprodução das araras azuis em vida livre, por meio da
instalação de ninhos ar ﬁciais e manejo ou recuperação de ninhos naturais, totalizando 110 ninhos cadastrados em 54
mil hectares. Um ano após este incêndio, estamos observando comportamentos nunca previamente detectados:
conﬂitos e morte de indivíduos adultos disputando cavidades, aumento da disputa intra e interespecíﬁca por ninhos,
assim como aumento da predação de ﬁlhotes e de adultos, inclusive de fêmeas chocando dentro do ninho por irara (Eira
barbara) e jagua rica (Leopardus pardalis).
Neiva Guedes
Professora do Programa de PG em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional
Universidade Anhanguera-Uniderp e Presidente do Ins tuto Arara Azul

Arara azul voando sobre área queimada na Fazenda São Francisco de Perigara
Foto Neiva Guedes
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Surpresas Pantaneiras
A planície pantaneira é certamente um dos locais do
planeta onde um ornitólogo pode tanto apreciar do ponto
de vista mais lúdico até desenvolver pesquisas
importantes para o conhecimento e conservação das aves
em seu ambiente. Desde julho de 1998, logo após a
Reserva Par cular do Patrimônio Natural do Serviço Social
do Comércio (SESC) Pantanal ser reconhecida pelo
governo federal, ve oportunidade de trabalhar no local.
Inicialmente, foi feito o inventário das espécies
presentes, base para a publicação da primeira edição do
guia de aves da RPPN em 2004 com as fotos magistrais do
saudoso Haroldo Palo Jr., seguido por trabalhos mais
intensivos com as araras e aves de praia da mesma. Os
resultados foram posteriormente publicados na série
“Conhecendo o Pantanal”, editada pelo SESC.
Ao longo dessas pesquisas, no início de agosto de 2009,
Flávio Kulaif Ubaid, então membro do grupo trabalhando
com as aves na RPPN, foi avaliar a indicação de um dos
funcionários da reserva e encontrou um ninho a vo de
harpia Harpia harpyja no entorno da RPPN. Desse registro
resultou uma nota publicada na então Revista Brasileira de
Ornitologia em 2011, por se tratar do primeiro registro
conﬁrmado da espécie na planície pantaneira.
Esse primeiro ninho foi, infelizmente, derrubado em
uma das frequentes tempestades com vento no Pantanal
logo no início da estação chuvosa de 2009. Entretanto, no
ano seguinte, novo ninho foi localizado nas proximidades
do anterior, sugerindo a possibilidade de ser do mesmo
casal. A estação reprodu va nesse segundo ninho foi mais
feliz e, no ﬁnal de outubro de 2010, anilhamos e
colocamos um rádio transmissor no ﬁlhote iniciando a
fase de treinamento de voo. Depois de cerca de um mês,
ﬁzemos uma avaliação do mesmo com o ninho e, na
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ocasião, foi feita a foto abaixo.
A majestade da postura dessa que é considerado a
maior espécie da família já está presente, embora ainda
faltassem várias semanas para efe vamente voar. Na foto
pode-se notar o enorme ninho, uma grande plataforma
instalada sobre um cambará Vochysia divergens vivo.
Internamente, é forrado por galhos e folhas,
uniformizados pelo pisoteio de meses dos adultos e do
ﬁlhote.
Mas o detalhe que mais chamou a atenção depois de
feita a foto, à noite e sem lua, foram os pequenos pontos
brilhantes em primeiro plano e ao redor da ave. Ao
aumentarmos a visão dos tarsos e pés (no quadro
inserido), notamos os pequenos pontos negros sobre os
mesmos, mosquitos aproveitando-se do seu tamanho
para atacar o enorme predador, indefeso nesse caso tanto
quanto nós.
Embora o Pantanal seja um paraíso para a visualização
e estudo de aves, tem também os seus dissabores. E
mosquitos, muriçocas, carapanãs, seja o nome regional
que verem, são campeões nesse quesito no início da
subida das águas, como é o caso do período da foto
(novembro). Nem as maiores aves pantaneiras passam
incólumes por eles, como mostra o enxame ao redor da
cabeça do ﬁlhote.
Nesse ano em que o Pantanal está passando por um
momento crí co devido às queimadas incontroladas,
incêndios ﬂorestais afetando nega vamente toda a sua
biota, ﬁca o registro de algo mais prosaico, para
relaxarmos frente a um ano de enormes desaﬁos em todas
as áreas.
Paulo de Tarso Zuquim Antas
Fundação Pró-Natureza (FUNATURA)
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PERSONALIDADE ORNITOLÓGICA
Edwin O'Neill Willis nasceu em Russellville nos mestrado na Universidade da Louisiana em 1958 e
EUA no dia 18 de janeiro de 1935, falecendo em Rio Claro,
SP, em 11 de abril de 2015. Foi um dos maiores ornitólogos
atuantes no Brasil no ﬁm do século passado e início do
presente.
Um naturalista nato. Desde criança já se interessava
pelo comportamento de animais, em especial aves, desde
galinhas até aves silvestres que buscava observar no mato,
perto de sua casa que ficava em uma fazenda - imaginem
que sua primeira publicação formal sobre aves foi feita em
plena adolescência, aos 14 anos de idade (Fall field trip to
St. Francis Sanctuary. Maryland Birdlife 5: 66, 1949)!
Concluiu sua graduação em Biologia no Instituto
Politécnico da Virgínia em 1956. O primeiro contato com
as florestas tropicais veio justamente nesse período, ao
acompanhar um de seus professores em uma visita à
América Central. Desde o fim de sua graduação até a
conclusão do mestrado seu interesse por aves tropicais, e,
em particular as seguidoras de formigas de correição,
cristalizou-se. Vale comentar que, embora não seja o
único tema de seu interesse, os estudos com aves
seguidoras de formigas-de-correição tomaram grande
parte de suas pesquisas em toda sua carreira (incluindo o

doutorado na Universidade da Califórnia em 1964), com
grande volume de dados originais sobre este
interessantíssimo fenômeno que já bastaria para torná-lo
um ornitólogo de destaque. Mas Willis não pararia por aí.
Comportamentos em geral de qualquer ave sempre o
interessaram e várias notas ou artigos tratando desse
tema podem ser notados em sua produção científica (ver a
relação de suas obras no fim de: Ragusa-Netto, J. Revista
Brasileira de Ornitologia, 23(2): 79-86, 2015). Outro tema
em destaque, o efeito nas populações de aves da alteração
e fragmentação de habitats naturais, particularmente em
florestas tropicais, tomou seu interesse desde os anos 70
em diante, tendo por exemplo colaborado como co-autor
com Edward O. Wilson, expoente (dentre outros temas
como a Sociobiologia) da “biogeografia de ilhas” (Applied
Biogeography. Pp. 522-534, in M.L. Cody & J.Diamond.
Ecology and Evolution of Communities, Belknap Press of
Harvard University, Cambridge, 1975). Levantamentos de
aves em várias regiões que visitava também compunham
uma parte de seus interesses. Um dos casos mais
interessantes foi a compilação de mais de 20 anos de
visitas em uma área de cerrado em Itirapina – SP (Birds of a

Professor Willis em uma de suas caminhadas em busca de aves, neste caso em uma estrada em meio à área
de vegetação brejosa, Estação Ecológica de Itirapina, SP, em abril de 2010
Foto: J.C. Motta-Júnior.
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habitat spectrum in the I rapina savanna, São Paulo,
Brazil (1982-2003). Brazilian Journal of Biology 64(4): 901910, 2004), com previsões conﬁrmadas atualmente de
ex nções locais de algumas aves especialistas em campos
abertos, tendo em vista estes estarem se transformando
em campo cerrado e cerrado devido à falta de incêndios.
A maior parte de seus mais de 60 anos de pesquisas,
ou seja, cerca de 40 anos de estudos ornitológicos, ele
passou em território brasileiro. Fez visitas em boa parte
do nosso país, desde a região Amazônica e Nordeste até o
Centro Oeste e Sudeste, não se limitando a apenas um
bioma. Contudo, boa parte de sua vida se passou no
estado de São Paulo, na região de Rio Claro, tendo em
vista sua posição de docente da UNESP (Universidade
Estadual Paulista) daquela cidade, assumida a partir de
1982. Aposentou-se como Professor Titular em 2005,
mas, longe de se acomodar, continuou suas visitas ao
campo (foto ao lado) e a laboriosa compilação de dados
constantes em seus inúmeros cadernos de campo
contendo preciosas observações originais, resultando em
mais publicações e no início da confecção do livro sobre
História Natural de aves do estado de São Paulo (a ser
comentado abaixo).
Embora eminentemente um ornitólogo de campo, não
se limitava a este, pois também passava incontáveis horas
em museus examinando peles de aves e em bibliotecas
buscando referências, trabalho que pode ser atestado por
exemplo em seus dois livros, em co-autoria com sua
esposa, a também reconhecida ornitóloga Yoshika Oniki:
Bibliography of Brazilian Birds: 1500-2002. Rio Claro,
Divisa, 2002, e Aves do Estado de São Paulo. Rio Claro,
Divisa, 2003. O primeiro revela o cuidado em
disponibilizar aos ornitólogos brasileiros uma base de
literatura sobre aves brasileiras, englobando cinco
séculos. O segundo, além de seu valor intrínseco, com
compilação de peles de museus e dados próprios originais
de campo sobre ocorrências de cada espécie, revelou-se
como base fundamental para a elaboração de listas mais
confiáveis de espécies em perigo de extinção no estado.
Um último trabalho merece ser comentado: um livro,
confeccionado nos anos finais de vida junto da esposa
Yoshika, e atualmente praticamente pronto para ser
p u b l i c a d o ( e d i t o ra s b ra s i l e i ra s , o q u e e s t ã o
esperando???) será a continuação do “Aves de São Paulo”,
tratando mais especificamente de detalhes originais e
preciosíssimos da História Natural das espécies paulistas,
muitas das quais com ampla distribuição pelo Brasil. Esta
obra monumental (ao redor de 1000 páginas) será uma
espécie de “livro do Sick para o estado de São Paulo”, de
valor inestimável para as atuais e futuras gerações de
ornitólogos brasileiros.
Com a permissão dos leitores, faço aqui um parágrafo
de anedotas, já que tive a felicidade de ter sua orientação,

9

entre 1985 e 1986 na graduação (iniciação científica), e
entre 1988 e 1991 no mestrado. O “Professor Willis”,
como eu sempre o chamava e me referia a ele, “respirava
aves”. Lembro de inúmeras tardes em sua sala na UNESP,
quando pelo menos uma vez por mês o visitava- já que eu
morava em outra cidade, e das deliciosas conversas 99%
do tempo versando sobre a vida e o comportamento das
aves. Outro aspecto de sua vida foi a combatividade pela
conservação das aves e do ambiente em geral. Lembro
dele se engajar contra crimes ambientais, não se furtando
a chamar a atenção, como por exemplo quando buscou
uma rede de TV regional para fazer reportagem sobre
extração ilegal de areia em uma área privada (de reserva
legal) de campo limpo (fitofisonomia do Domínio do
Cerrado em maior perigo de desaparecimento em SP) em
Itirapina-SP. Não preciso dizer que o efeito foi a suspensão
da atividade na área que, até hoje, abriga aves ameaçadas
e habitantes exclusivas ou quase exclusivas de campos
limpos, bem ao lado da Estação Ecológica de Itirapina,
com a qual faz divisa. Também era corajoso, pois me
contou que quando encontrava caçadores (armados!) em
UCs, os repreendia e dizia para darem o fora, senão ele
chamaria a polícia ambiental! Por fim algo raro, pra não
dizer quase inexistente: ele não demandava co-autorias
dos trabalhos de seus estudantes – ao contrário – achava
modestamente que sua contribuição como orientador
era mínima e que, portanto, a autoria deveria ser
exclusivamente do estudante.
Ornitólogo de campo até idade já avançada (ver foto),
não se importava com picadas, calor, frio, sol, chuva: tudo
isso insignificante após o prazer de ter observado uma ave
exibir um comportamento antes nunca visto, ou mesmo
outro já observado dezenas de vezes, mas registrado mais
uma vez mostrando portanto um padrão – lembrando que
ciência também é acúmulo de dados, incluindo
confirmação de padrões, não apenas testes de hipóteses
mirabolantes que derrubem paradigmas!
Apenas pela lista de algumas das entidades nas quais
Willis foi membro, pode-se ter uma ideia de sua
importância na Ornitologia: Association of Field
Ornithologists, Neotropical Bird Club, Neotropical
Ornithological Society, Waterbird Society, Raptor
Research Society, Sociedade Brasileira de Ornitologia,
American Ornithologists' Union, Wilson Ornithological
Society e membro honorário da Cooper Ornithological
Society.
No total, o Prof. Willis publicou mais de três centenas
de artigos científicos (uma lista pode ser consultada em
Ragusa-Netto 2015, já citado acima), boa parte em coautoria com sua esposa, além de dois livros, e,
seguramente mais alguns devem sair postumamente pelo
trabalho de compilação de sua esposa. Vale destacar que
não se furtou de publicar vários em português,
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justamente para es mular estudantes iniciantes a se interessarem por Ornitologia. Sua numerosa e qualiﬁcada obra
expandiu o conhecimento que temos sobre o comportamento e a ecologia de incontáveis espécies de aves brasileiras.
Enfim, sem dúvida o Prof. Willis foi um dos mais relevantes cientistas da Ornitologia brasileira, e um dos maiores
exemplos de naturalista, “espécie” infelizmente em ex nção, com o qual espero que ao menos algumas pessoas da nova
geração possam se iden ﬁcar e o tenham como
i n s p i ra ç ã o p a ra s u a s c a r r e i ra s c o m o
pesquisadores. Em uma época que parece
desvalorizar cada vez mais os trabalhos de
campo em favor de análises baseadas
exclusivamente em dados da literatura, este
pequeno texto, relembrando a vida de um dos
maiores ornitólogos de campo que vemos,
pode ser um alerta para as novas gerações: não
acreditem se te disserem que não precisamos
mais ir ao campo coletar dados!
José Carlos Motta-Junior
LABECOAVES - Laboratório de Ecologia de Aves
Universidade de São Paulo, SP

Foto do então secretário da SBO Wesley Silva entregando uma placa
de homenagem da SBO ao professor Willis em 2014.
Foto: Cris ane Patrícia Zanira o
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