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DIVERSIDADE DE AVES EM CAMPO SUJO E CAMPO 
RUPESTRE APÓS QUEIMADA, NA RPPN ADÍLIA PARAGUASSU

BATISTA, MUCUG-BA

Pedro C. Andrade1,2,4, Eduardo Mittmann1,3 e Miguel Calmon Neto1,2

1Centro de Ecologia e Conservação Animal (ECOA) – ICB – UCSal;
2Ciências Biológicas – UCSal; 3Ciências Biológicas – UNIME. 4E-mail;
peupedro@yahoo.de

O cerrado brasileiro é composto por diferentes fitofisionomias, onde se inse-
rem os campos: sujo (CS), caracterizado pela presença de arbustos e
subarbustos em meio ao estrato herbário; rupestre (CR) que se diferencia
pelo substrato rochoso e pela maior altitude; e limpo (CL), onde quase não
existem arbustos e subarbustos. Este bioma tem 837 espécies de aves
registradas, sendo 30 endêmicas e 17 com algum grau de ameaça. Nestas
fisionomias, o efeito do fogo é considerado importante, pois atua diferencial-
mente sobre as populações de aves. Este trabalho objetiva comparar a
diversidade de aves em CS e CR, após uma queimada, na RPPN Adilía
Paraguassu - Chapada Diamantina, Mucugê, BA. Para isto, foram realizadas
duas campanhas de observação das aves, em dois dias, das 5 às 10hrs. Em
cada uma das áreas, foram mensuradas a altura da vegetação, diâmetro a
altura do peito (DAP) e cobertura de herbáceas, em três transectos. A altura
da vegetação teve média 4,25m e 1,82m e o DAP 15,12cm e 6,07cm no CS
e CR respectivamente, permitindo concluir que estes campos se diferenciam.
Já a cobertura de herbáceas, como registrado em outros estudos, após o 1°
mês que sucedeu ao fogo houve uma rebrota intensa e semelhante entre as
formações. Durante os dois dias de visitas, foram registrados 131 indivíduos
pertencentes a 36 espécies. Destas espécies, 24 foram exclusivas ao CS, 5
ao CR e 7 espécies tiveram ocorrências nas duas áreas. A diversidade de
aves foi comparada nas duas fisionomias através dos testes de similaridade
de Jaccard (Sj) e o de similaridade percentual (P). Nesse estudo, os testes,
com valores de Sj= 0,14 e P= 15,27%, indicam que a diversidade entre as
áreas apresentou uma similaridade baixa. Esse fato é corroborado quando
analisado junto aos resultados do DAP e altura da vegetação, já que as aves
teriam, dessa forma, habitats diferentes a serem ocupados em cada um dos
campos. Sendo assim, podemos concluir que a distribuição das aves em
ambiente de Cerrado, está intimamente relacionada à composição
vegetacional, à altitude e à influência dos efeitos a ela associados.

Palavras chave: Cerrado, aves, habitat.

Órgão de formento: LACERTA
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MERGUS OCTOSETACEUS NA CHAPADA DOS VEADEIROS, GO.
DADOS BIOMÉTRICOS E DE NINHOS, EXPANSÃO DE OCORRÊNCIA

LOCAL E RADIOTELEMETRIA1

Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Vívian da Silva Braz, Frederico Gustavo
Rodrigues França, Marcos Aires Pereira e Gislaine Disconzi 
1 Fundação Pró-Natureza, Brasília DF. E-mail: ptzantas@gmail.com

Mergus octosetaceus é espécie ameaçada com remanescentes populacionais
na porção alta dos formadores do rio Tocantins na Chapada dos Veadeiros,
GO. A partir de agosto de 2007 mapeia-se a presença nos rios e estudo de
radiotelemetria no rio dos Couros. Encontrados novos locais, reconfirmados
registros históricos ou oriundos de fontes locais. Foram percorridos 176 km de
rios, com distribuição regional expandida até São João da Aliança. O rio Preto
(parque nacional) e rio das Pedras (área de expansão proposta para o parque)
apresentaram os maiores números relativos. Um ninho encontrado (cavidade
na rocha) em junho de 2005, no rio dos Couros, media 1,2m de profundidade
e 0,3 m de diâmetro médio, com o fundo forrado com 16g de penugem ventral.
Três filhotes em agosto nessa parte do rio devem ter nascido no mesmo. Em
21 de Julho de 2008 encontrado outro ninho (interior do parque nacional) com
dois ovos. Sem câmara de incubação forrada e posteriormente abandonado,
provavelmente devido à presença de visitantes quando a fêmea estava em seu
interior. Os ovos foram para chocadeira, formaram embriões até a quarta
semana, mas não eclodiram. Quatro exemplares capturados em 2008 tiveram
rádios colados às suas retrizes. Peso= 832,5g (n=2). Medidas (n=4): corda
estendida=204,5mm (dp=6,6), retrizes=94,8mm (dp=2,6), cúlmen expos-
to=51mm (dp=3,56), CTC=102,8mm (dp=5,55) e penacho=74,5mm
(dp=13,26). Amostras de sangue coletadas. Primeiro par acompanhado por 60
dias; rádios caindo na muda de penas de vôo no final de agosto/início de
setembro. O segundo par acompanhado por 7 dias. O primeiro movimentou-
se por 7,7km lineares do rio dos Couros; segundo por 5,3km lineares, 100%
superpostos. A sobreposição das áreas e observação de não marcados
dentro da zona de movimentação dos marcados sugerem falta de defesa de
território ou que essa atividade está restrita ao período reprodutivo.

1 Trabalho realizado através da Fundação Pró-Natureza, com financiamento da
Fundação O Boticário de Conservação da Natureza.

Palavras chave: Mergus octosetaceus, Chapada dos Veadeiros, radio
telemetria

Órgão de fomento: Fundação O Boticário de Conservação da Natureza
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COMO VIAS DE
CONEXÃO PARA AVES NA MATA ATLÂNTICA DE BAIXADA, MUNICÍ-

PIOS DE ARACRUZ E SERRA, ES

Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Robert Cardoso Sartório2, Evânio Trivilin
Scopel2, Marcos Aires Pereira2, José Francisco Pissinati2 e Saulo Lima1.
1FUNATURA, Brasília. ptzantas@gmail.com. 2Aracruz Celulose S.A.,
Aracruz, ES.

A baixada do Espírito Santo foi ocupada por atividades agropecuárias desde
a chegada dos europeus no século XVI até o ápice das alterações ambientais
nos anos 1960. A atividade madeireira transformou áreas florestais em pasta-
gens e lavouras anuais. O código florestal (lei 4771/65) instituiu as áreas de
preservação permanente (APPs). Para medir a conectividade para aves flores-
tais da Mata Atlântica foram estabelecidos 2 pontos amostrais em APPs sobre
arenito Barreiras, municípios de Aracruz e Serra. Elas são delimitadas por
plantios comerciais de eucalipto, estendendo-se por 30m ou mais na faixa ciliar
em vales ravinados. Cada uma em estágio sucessional diferente (sensu Res.
CONAMA 29/1994). Em 2007 (APP estágio avançado) foram estabelecidas 6
linhas de redes ornitológicas (10 redes/linha, malha de 36mm e 61mm, 12m)
e ponto de censo (20min de duração) a cada 100m desde o fragmento maior
(260ha). Em 2008 (APP estágio inicial e médio) as linhas e pontos de censo
ficaram cada a 200m de outro fragmento (450ha). Os pontos amostrais foram
trabalhados durante duas manhãs consecutivas, em maio e setembro, com um
esforço total de 2880 horas-rede e 1920 minutos de censo, sendo listadas 111
espécies. Utilizamos na análise aves florestais (C. soui, P. ruber, M. axillaris, P.
leucoptera, D. squamata, D. pipra, P. rubrocapilla, C. fuscatus, P. genibarbis e T.
fumigatus) não registradas na baixada usando plantios de eucalipto até a
colheita (7 anos após início do ciclo).Na APP de 2007, até a distância de 600m
do fragmento maior chegava pelo menos uma das espécies acima; na APP de
2008 até 1200m do fragmento havia três das citadas. Esse uso da APP a uma
distância maior do fragmento sugere haver efeito da estrutura mais adensada
do estágio sucessional na permeabilidade, facilitando a utilização por aves
florestais de solo ou subbosque. Considerando a existência de fragmentos em
cada extremidade de uma APP, os resultados indicam efetividade de conexão
da estrutura em estágio inicial/médio chegando à distância de 2400m entre
fragmentos de Mata Atlântica na baixada do Espírito Santo.

Palavras-chave: Conectividade, Mata Atlântica, Plantios de eucalipto

Órgão de Fomento: Fundação Pró-Natureza e Aracruz Celulose S.A.

CS66 

ESTUDO PRELIMINAR DAS POPULAÇÕES DE QUATRO ESPÉCIES
PASSERIFORMES EM UM REMANESCENTE DE CERRADO SOB

AMEAÇA NO CENTRO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Flora Vieira Balieiro1,2, Matheus Gonçalves dos Reis1, Danilo Janczur Tomaz1,
Diogo Loibel Sandonato1, Rafael Soave Guerta1, Carolline Zatta Fieker3
1Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos; 2E-mail: floravieirabalieiro@hotmail.com. 3Universidade
Estadual do Oeste do Paraná

No estado de São Paulo o cerrado se apresenta na forma de manchas
dispersas e ocupa menos de 1% de sua área. Embora a área originalmente
coberta por essa vegetação tenha sido drasticamente reduzida, restam ainda
amostras de toda a diversidade original de fisionomias. Uma parte destes re-
manescentes encontra-se ameaçada e corre o risco de desaparecer em
pouco tempo, carecendo portanto de maior atenção e esforços conservacio-
nistas. O presente estudo visa caracterizar as populações de quatro espécies
passeriformes presentes em um remanescente de cerrado sob ameaça no
município de São Carlos, São Paulo. Com cerca de 593,32 ha, o “cerrado da
UFSCar” (21°58’-22°00’ S e 47°51’-47°52’W), como é conhecido, compreende
paisagens naturais em diferentes estados de conservação e um eucaliptal. A
coleta de dados foi realizada no mês de março de 2009, em um transecto de
18 km que contempla todas fisionomias existentes, num total de 24 horas de
esforço amostral em campo. A espécie Saltator atricollis obteve a maior taxa
de encontros por hora, 0,78 (±0,15), sendo o primeiro contato auditivo em 88%
das vezes. Fez uso principalmente do cerrado stricto sensu (58%) e cerrado
em regeneração (33%). Possui em média 5 indivíduos por bando. A segunda
espécie mais abundante, Coryphospingus cucullatus (0,62±0,16 encon-
tros/hora), foi encontrada no cerrado stricto sensu (40%), em regeneração
(33%) e Eucaliptal (20%), e 80% dos registros foram visuais. Schistochlamys
ruficapillus (0,58±0,34 encontros/hora) utilizou principalmente o cerrado stricto
sensu (64%). Metade dos encontros foram visuais. A espécie Cyanocorax
cristatellus foi a menos abundante (0,30±15 encontros/hora) e obteve a
mesma quantidade de registros para o cerrado sensu stricto, regenerante e
Eucaliptal (28%). O primeiro encontro foi auditivo em todos os registros. A área
de estudo, principalmente a fisionomias de cerrado, se mostrou importante
para as populações em questão. Portanto, é necessária a conservação dos
fragmentos, os quais estão sob risco de supressão.

Palavras-chave: cerrado, conservação, Passeriformes
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COMUNIDADES DE AVES EM PRAÇAS E A INFLUÊNCIA DO
ENTORNO NA RIQUEZA DA AVIFAUNA

Giselle Bastos Alves1,3, Liliane Souza Dantas de Carvalho1,2, Mariana
Ribeiro Borges1,2 e Patrísia de Oliveira Rodrigues1,2

1Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, MG 2Laboratório
de Ornitologia e Bioacústica 3gbastosalves@yahoo.com.br

As praças desempenham papel fundamental na manutenção da avifauna
por oferecer recursos alimentares e reprodutivos, representando locais
atrativos para a chegada e possível permanência destas nas cidades.
Nesse sentido o objetivo deste estudo foi avaliar a riqueza de aves em
praças de Uberlândia; verificar se existe diferença na riqueza das aves
encontradas em praças com diferentes proximidades de áreas naturais e
identificar possíveis correlações entre a riqueza de aves nas praças e
características estruturais (área e número de espécies vegetais) desses
locais. Foram selecionadas três praças situadas em áreas centrais da
cidade, há mais de 4,5 km de áreas naturais; e outras três na periferia, há
menos de 1,8 km de tais áreas. As observações foram realizadas cami-
nhando em vias existentes nos locais, abrangendo quatro faixas de horário
(7:00-9:00, 9:00-11:00, 14:00-16:00 e 16:00-18:00), com quatro visitas em
cada faixa horária por praça. Foram registradas 59 espécies de aves,
pertencentes a nove ordens e 23 famílias. Passeriformes foi a ordem mais
representativa (n=36) e Tyraniidae a família com maior número de espé-
cies (n=13). Os onívoros predominaram (35,69%), seguidos pelos inse-
tívoros (30,51%). A maior riqueza foi registrada em uma praça periférica
(n=38) e a menor riqueza foi encontrada em duas praças, sendo uma
periférica e outra central (n=24). Não houve diferença significativa entre a
riqueza de praças centrais e periféricas (t =-0.953; gl =4; P=0.395). A
análise de semelhança faunística por meio de um dendrograma com a
utilização do Coeficiente de Sorensen-Dice apontou quatro agrupamentos,
com um grupo formado pelas praças centrais e cada praça periférica fican-
do isolada em um grupo diferente. Não houve registro de nenhuma espé-
cie incomum ao ambiente urbano. Nenhuma das características estruturais
analisadas foi correlacionada com a riqueza. Dessa forma, sugere-se que
sejam realizadas análises qualitativas (ex.: tipos de recursos oferecidos)
que expliquem a preferência das aves por determinadas praças.

Palavras-chave: riqueza, avifauna urbana, áreas naturais

CS68 

COMPOSIÇÃO TRÓFICA DA AVIFAUNA PRESENTE EM QUATRO
COBERTURAS FLORESTAIS NO PLANALTO NORTE DE SANTA

CATARINA, BRASIL

Andrea Larissa Boesing1,2 e Daniela Roberta Holdefer1

FAFI1 - União da Vitória, PR. Email2: lari.boesing@gmail.com

A composição florística é um fator determinante na riqueza e na
distribuição de espécies de aves em uma floresta, já que estas
apresentam comportamentos de forrageamento relacionado com as
espécies arbóreas existentes. Esse trabalho objetiva reconhecer as
guildas alimentares da avifauna de quatro coberturas florestais distintas
analisadas na Floresta Nacional de Três Barras, planalto norte de Santa
Catarina (26º10,26º15’S e 50º10’, 50º15’W). Utilizou-se o método Ponto
Fixo para a coleta de dados, e as fisionomias estudadas são
caracterizadas por Floresta Ombrófila Mista (FOM), reflorestamento de
Pinus sp.(PIN), reflorestamento de Araucaria angustifolia com sub-bosque
homogêneo, (AHO) e reflorestamento de A. angustifolia com sub-bosque
heterogêneo (AHE). Das 73 espécies registradas, houve predomínio da
guilda insetívora em todos os ambientes, o que já era esperado, visto esta
ser predominante em florestas tropicais, havendo prevalência (62%) em
AHO, e menor índice (48%) em PIN. As espécies onívoras prevaleceram
neste último (26%) e apareceram em menor representatividade em AHO
(18%). Pode se dizer que os ambientes de FOM e AHO foram os que
apresentaram supostamente as guildas melhor distribuídas. As aves
frugívoras representam poucas espécies, sendo mais constantes nos
ambientes heterogêneos (FOM e AHE) com 13 e 14% respectivamente. A
ausência dessa guilda na AHO evidencia a importância da heterogenei-
dade vegetal para a diversidade de aves em um ambiente. Granívoros e
carnívoros foram poucos representativos, variando o primeiro entre 6 e 9%
nos ambientes e segundo entre 5 e 8%. Nectarívoros não foram
registrados nas estações amostrais o que pode estar atrelado à área de
distribuição destas espécies. O conhecimento das guildas alimentares
compõe um elo de ligação entre o meio e a biota, fornecendo dados
relevantes que auxiliem a propor um bom plano de manejo em áreas
alteradas, beneficiando não só as aves, mas toda a biodiversidade.

Palavras Chave: Cadeias tróficas. Ponto Fixo. Situações florísticas.
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O VALOR DE CORREDORES FLORESTAIS DE DIFERENTES
LARGURAS PARA A CONSERVAÇÃO DE AVES NO PLANALTO

PAULISTA

Carlos Ernesto Candia-Gallardo1 e Jean Paul Metzger
Universidade de São Paulo, Departamento de Ecologia.
E-mail: candiagallardo@usp.br

Corredores são considerados ferramentas úteis para reduzir os efeitos
negativos da perda e isolamento de habitats sobre espécies florestais.
Paradoxalmente, poucos estudos empíricos avaliaram o potencial de
corredores como passagem e/ou habitat para tais espécies. Neste estudo
avaliamos o papel da largura (10-245m) e do tipo de corredor (ripário ou
não-ripário) sobre a riqueza de aves dependentes ou semi-dependentes de
ambientes florestais. Para tanto estimamos a riqueza de cada corredor (n =
23) através de pontos de escuta (10 min). Comparamos o ajuste de
diferentes modelos construídos a priori aos dados obtidos em campo através
do Critério de Informação de Akaike. Os resultados indicam que a largura é
a melhor variável para prever o número de espécies de aves presentes nos
corredores. A partir de 150m de largura o número de espécies tendeu a
estabilização; no entanto, este limiar pode ser maior visto que as curvas do
coletor por corredor ainda não se estabilizaram. Não foram detectados
efeitos de tipo de corredor, nem de uma possível interação entre largura e
tipo, sobre a riqueza de aves. Não obstante, é provável que a composição
de espécies de aves seja distinta entre corredores ripários e não-ripários,
hipótese esta que será avaliada em futuros estudos. Os resultados indicam
que corredores florestais que visem a conservação de aves devam ter uma
largura mínima de 150m. Segundo o Código Florestal Brasileiro, apenas
cursos d’água com mais de 50m de largura atenderiam a este limiar, visto
que o Código estipula que a faixa marginal de vegetação ao longo destes
corpos d’água deve ter uma largura mínima de 100m a partir de cada
margem. Ainda, a largura estipulada pelo Código para cursos d’água de
largura inferior a 50m (i.e., 100m de largura) não é suficiente para manter
50% das espécies de aves presentes em corredores com a largura mínima
sugerida por nossos resultados. Sugerimos, portanto, uma revisão do
Código Florestal, bem como a consideração destes resultados no
planejamento de corredores não-ripários.

Palavras chave: Corredores florestais, Áreas de Proteção Permanente,
ponto de escuta.

Órgãos financiadores: Capes e CNPq.
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DIVERSIDADE DE PIPRÍDEOS 
(AVES: PIPRIDAE) DA AMAZÔNIA ORIENTAL

Carlos Eduardo Costa Campos1, Rafael Homobono Naiff1, Érica Cristina
Pantoja Silva2 e Kurazo Mateus Okada Aguiar3

1Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, 2Bolsista de
Iniciação Científica CNPq e 3Laboratório de Zoologia/UNIFAP.
1ceccampos@unifap.br

A família Pipridae habita ambientes florestais de toda a região neotropical,
atingindo sua maior diversidade na região Amazônica. A maioria das
espécies da família é encontrada ao norte do rio Negro e entre os rios
Xingú e Purus, no Brasil. As regiões de maior diversidade de piprídeos na
Amazônia coincidem, em linhas gerais, com as áreas de endemismo
denominadas Imeri, Pará, Rondônia e Inambari. Objetivando realizar um
levantamento das espécies de piprideos ocorrentes no Estado do Amapá,
Amazônia Oriental, nós utilizamos capturas com redes de neblina em
Unidades de Conservação (APA da Fazendinha, APA do rio Curiaú e
RESEX Cajari) e fragmentos florestais do Estado (assentamento rural
Nova Canaã e Serra do Navio). Nós registramos 12 espécies de piprideos,
sendo três endêmicas do Escudo das Guianas (Corapipo gutturalis,
Lepidothrix serena, Tyranneutes virescens), cinco com distribuição Extra
Amazônica (Chiroxiphia pareola, Dixiphia pipra, Manacus manacus,
Piprites chloris, Tyranneutes stolzmanni) e quatro com distribuição restrita
apenas ao Norte do rio Amazonas (Machaeropterus pyrocephalus, Pipra
aureola, Pipra erythrocephala, Xenopipo atronitens). Os piprídeos foram
capturados em sua maioria em florestas de terra firme, sendo também
encontrados em matas de galeria (D. pipra) e florestas de várzea (P.
aureola). Adicionalmente, algumas espécies ocorrem em áreas sob
influência dos biomas Cerrado (Chiroxiphia pareola) e Mata Atlântica (D.
pipra). Tais estudos fornecem subsídios para a conservação da
diversidade biológica da região e da biota amazônica e devem ser
considerados em planos de manejo e conservação destas espécies.

Palavras-chave: Piprideos, Amazônia Oriental, Conservação.
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DESLOCAMENTO DE AVES ENTRE REMANESCENTES DE MATA
ATLÂNTICA E PLANTIOS COMERCIAIS DE EUCALIPTO NA REGIÃO

SERRANA DO ESPÍRITO SANTO1

Lucas Carrara1, Paulo de T. Z. Antas1, Luciene C. P. Faria1, José R. Matos1

e Robert Cardoso Sartório2.
1FUNATURA, SCLN 107, Bl. b 201, Brasília, DF. 70743-520.
ptzantas@gmail.com. 2Aracruz Celulose S.A., Barra do Riacho s/n,
Aracruz, ES 29197-900. rcsa@aracruz.com.br.

A fragmentação da Mata Atlântica é uma das principais preocupações para
sua conservação pelo isolamento de populações nos remanescentes. Facilitar
o fluxo de indivíduos favorece as populações nos fragmentos e a preservação
do bioma.O papel dos plantios de eucalipto foi avaliado em 5 pontos amostrais
na serra do ES (Afonso Cláudio, Sta Leopoldina (2), Santa Teresa e Conceição
do Castelo – altitudes: 500 a 1150m). Quatro amostragens por local foram rea-
lizadas em julho e novembro de 2007/08, com 30 redes ornitológicas (malhas
36 e 61mm, 12m) repartidas igualmente: interior do fragmento, interior do
eucalipto e interface. Esforço total: 8165 horas-rede (média de 1633±88 horas-
rede/local). Anilhadas 692 aves de 98 espécies, 40 endêmicas do bioma.
Capturados mais de uma vez 142 indivíduos, acumulando 920 capturas.
Desse valor, 59,0% (±9,2) ocorreram no fragmento, 16,3% (±15,1) no euca-
lipto e 24,7% (±9,3) entre os ambientes. Deslocamento de 51 indivíduos (26
espécies) entre o remanescente e o eucalipto. Considerando as capturas do
interior do eucalipto (e) e interface (i), 73 espécies (74,5% do total) utilizaram
o eucalipto, incluindo 28 endêmicas, como: C. caudata (e,i), I. militaris (e,i), D.
ferruginea (e,i), D. ochorpyga (i), D. stictothorax (i), M. severa (e), P. leucoptera
(e,i) , S. virescens (e,i) e H. rubica (e,i). Espécies ameaçadas (ES) capturadas
no eucalipto: R. naevius, C. delalandi e N. aurifrons. Riqueza de espécies,
deslocamento entre ambientes e índice de captura nos plantios de eucalipto
variaram entre pontos, com pequena flutuação nos fragmentos. Diferença
significativa de captura nos plantios e nas interfaces dos ambientes (ANOVA,
p=0,0001 e p=0,029), com a captura nos fragmentos semelhante entre pontos
(ANOVA, p=0,65). Plantios com sub-bosque desenvolvido tiveram maior
captura, riqueza de espécies e trânsito. Presença de ameaçadas e
representativas do bioma na área serrana do ES sublinha o papel dos plantios
na conexão entre fragmentos. Opção para planejamento de atividades
econômicas promotoras de conexão na região serrana do estado.

Palavras-chave: conexão de fragmentos florestais, Mata Atlântica,
Plantios de eucalipto
Órgão de fomento: Aracruz Celulose S.A
Financiamento: Aracruz Celulose S.A.
Apoio: CEMAVE/ICMBio
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SUCESSO DE TRANSLOCAÇÃO DE OVOS E FILHOTES DE AVES NO
EXTREMO OESTE DE MINAS GERAIS

Carlos Eduardo Alencar Carvalho1,2, Eduardo Pio Mendes Carvalho
Filho1,2 e Carlos Eduardo Ribas Tameirão Benfica1

1 S.O.S FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais; 2Biocev Meio Ambiente

Ao longo do mês de novembro de 2006 no município de Uberlândia (MG)
foram realizadas translocações de ovos e filhotes de aves para ninhos in
situ com objetivo de verificar a taxa de sobrevivência e se haveria
aceitação por parte dos novos parentais. Cento e dez ninhos de aves
ativos foram identificados, dos quais oitenta e dois receberam ovos ou
filhotes da mesma espécie (translocações normais - TN) e ovos ou filhotes
de outra espécie (translocações cruzadas - TC). Ovos e filhotes foram
individualizados. Foram relocados 21 ovos e 61 filhotes monitorados, a
cada dois dias, até a saída dos filhotes dos ninhos (sucesso de trans-
locação) ou predação dos mesmos. Em 75,6% das translocações (n=62)
houve sucesso. O sucesso da translocação dos filhotes (76,5%) foi maior
se comparado à dos ovos (66,6%) e os fatores de maior influência na
perda de ovos e na mortalidade dos filhotes foram problemas estocásticos
(chuvas [71%] e ventos fortes [54%]). O sucesso foi maior em TN (74,3%)
do que em TC (53%), mas para espécies como Thamnophilus doliatus,
Tyrannus albogularis, T. melancholicus, Pitangus sulphuratus, Cantorchilus
leucotis, Turdus leucomelas, Gnorimopsar chopi e Thraupis sayaca o fato
de a translocação ser cruzada não afetou o aceite pelos parentais (100%).
Espécies que também aceitaram todos os ovos ou filhotes a partir de TN
foram: Vanellus chilensis, Crotophaga ani, Guira guira, Athene cunicularia,
Taraba major, Certhiaxis cinnamomeus, Elaenia spectabilis, Myiodynastes
maculatus e Gryseotyrannus aurantioatrocristatus. Duas espécies
rejeitaram os espécimes translocados e abandonaram os seus ovos nos
ninhos: Myiozetetes similis e Satrapa icterophrys. Furnarius rufus
apresentou comportamento agressivo com filhotes translocados de idade
diferente à de sua ninhada, porém quando “receberam” filhotes com a
idade aproximada à de sua ninhada aceitaram-nos normalmente. Para
maior eficácia o ideal é a verificação sistemática e intensa nas primeiras
horas após a translocação e que a metodologia seja feita com filhotes de
faixa etária similar àquela do ninho in situ.

Palavras chave: translocação de aves; ovos e filhotes

Órgãos financiadores:
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RESGATE, REABILITAÇÃO E SOLTURA DE UM GAVIÃO-REAL
(HARPIA HARPYJA) NA MATA ATLÂNTICA: A IMPORTÂNCIA DAS

UCS RPPN VERACEL E PARNA DO PAU BRASIL, BA

Eduardo Pio M. de Carvalho Filho1, Jorge Sales Lisboa1,2, Cid Teixeira
Neto3, Ligia llg3, Carlos Eduardo A. Carvalho1, Gustavo Diniz M. de
Carvalho1, Marcus Canuto1, Giancarlo Zorzin1, Tânia M. Sanaiotti4, José E.
Mantovani5, Alessandro D. Ribeiro6, Carlos André G. dos Santos6, Ligia G.
Mendes Andrade6, Olandia F. Lopes6, Raquel M. Miguel7, Luis Fernando
G. Brutto7, Aureo Banhos dos Santos7
1S.O.S. Falconiformes. 2ABFPAR. 3IBAMA Eunápolis – BA. 4INPA, 5INPE ,
6RPPN Estação Veracel. 7ICMBIO.

O gavião-real (Harpia harpyja) está distribuído em todo o Brasil, mas está
extremamente ameaçado na Mata Atlântica. Um indivíduo subadulto fêmea,
com aproximadamente três anos de idade foi encontrado por funcionários da
fazenda Aliança, Itajimirim, sul da Bahia, e resgatada pelo IBAMA-Eunápolis.
A ave estava no solo debaixo de uma pequena árvore, muito fraca, e
incapacitada de voar. O Gavião-real foi atendido no Centro Médico Veterinário
Dr. Mário D’Ávila em Eunápolis e transferida para a RPPN Estação Veracel. Na
estação, a ave foi mantida em um recinto fechado e em observação pelos
técnicos da S.O.S. Falconiformes e ABFPAR. Inicialmente foram fornecidos
pequenos pedaços de carne e após alguns dias presas como coelhos e preás.
A recuperação foi imediata e o gavião após 15 dias teve um ganho de peso de
1,5Kg, quando foi considerado apto para voltar a liberdade. Foram obtidos
dados biométricos e coletados material para análises genéticas. Para
identificação foram colocadas uma anilha do CEMAVE e outra do Projeto
Gavião-real para identificação à distância. Em sistema “bagpack” foi instalado
um transmissor VHF Biotrack e um transmissor via satélite Microwave PTT ,
monitorado pelos satélites do INPE, caso inédito para monitoramento de
gavião-real no bioma da Mata Atlântica. A soltura em 14/05/2008 foi na área
central do PARNA do Pau-Brasil, reserva com 11.580 ha de Mata Atlântica,
60km distante de onde foi resgatado. No momento da soltura o gavião
mostrou-se recuperado voando para o alto de uma árvore. Nos primeiros dias
fez pequenos deslocamentos de até 2,5 Km. Foi registrada a presença de um
indivíduo macho interagindo com a ave solta e afastando-se em seguida. O
deslocamento tem sido acompanhado, onde a ave nos primeiros meses
permaneceu a leste do fragmento, fora do parque. O último sinal foi registrado
no outro extremo no dia 27/03/2009 dentro do PARNA. A presença de
extensas áreas protegidas no sul da Bahia possibilitou seu retorno à natureza.

Palavra chave: Gavião-real, reabilitação, rádio-transmissor, Mata Atlântica.

Financiamento: RPPN Estação Veracel, Projeto Gavião-real, CNPq,
Fundação O Boticário de Proteção a Natureza
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DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE AVES COMO
BIOINDICADORAS NO STATUS DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE

MUNICIPAL DO MINDU, MANAUS – AMAZONAS

Beatriz Souza da Conceição1 e Maeda Batista dos Anjos2

1 ESBAM- Manaus, Am. E-mail: eleojeny@yahoo.com.br
2 INPA- Manaus, Am.

O registro e o estudo de aves podem gerar informações importantes para
o estabelecimento de estratégias de manejo em Unidades de Conser-
vação (UC), pois algumas aves são bioindicadoras de alterações ambien-
tais, refletindo no status de conservação de áreas protegidas. Assim, este
trabalho teve o objetivo de caracterizar a avifauna do Parque Municipal do
Mindu (PMM), um fragmento de floresta urbano localizado na cidade de
Manaus, visando gerar subsídios para a escolha das estratégias de
manejo para o PMM e também avaliar a eficácia deste Parque para a
preservação das aves no perímetro urbano de Manaus. O estudo foi
conduzido no período de janeiro a setembro de 2008. Para o inventário
foram considerados apenas registros visuais das aves. Foram registradas
93 espécies distribuídas em 15 ordens e 31 famílias. A ordem Pas-
seriformes e a família Tyrannidae foram as mais representativas em termos
de riqueza. Foram observadas cinco espécies migratórias e também feitos
dois novos registros de ocorrência para o PMM. Embora a riqueza
observada neste estudo possa estar subestimada, devido ao método de
amostragem utilizado, os resultados obtidos são significativos e sugerem
que o PMM é uma relevante Unidade de Conservação para a preservação
das aves na cidade de Manaus, pois representa um refúgio não somente
para espécies residentes como também para espécies migrantes.

Palavras chaves: avifauna, fragmento florestal urbano, unidade de
conservação.
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EFEITOS DA ANTROPIZAÇÃO SOBRE ASSEMBLÉIAS DE AVES
AQUÁTICAS EM PRAIAS LACUSTRES

Augusto Silva Costa1 e Aurélea Mäder2

1Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática Costeira – FURG e
2Programa de Pós-graduação em Diversidade e Manejo de Vida Silvestre
- UNISINOS

As aves são sensíveis a mudanças no hábitat e portanto consideradas
uma importante ferramenta para o estudo de impactos ambientais. Este
trabalho teve como objetivo (1) averiguar se há diferença na composição e
entre as médias de abundância e riqueza de aves em trechos de praia
lacustre antropizados e não antropizados e (2) se existe relação com a
antropização do ambiente (nº de veículos + nº de pessoas + nº de animais
domésticos + nº de barcos). Este estudo foi realizado nas praias da Lagoa
Mirim, situada no entorno da Estação Ecológica do Taim, região costeira
do extremo sul do Rio Grande do Sul. Foram censados 2 trechos de praia
com 5 km cada; totalizando 8 réplicas temporais no trecho sem
antropização e 6 no antropizado, durante os meses de fevereiro e março
de 2009. Época em que o local recebe grande número de veranistas,
pescadores e avifauna residente e migrante. As hipóteses foram testadas
através de análises univariadas (teste t e regressão linear) e multivariada
(DCA). Houve maior abundância de aves no trecho sem efeitos de
antropização (t = 2.61; gl = 12; p = 0.023), e a diferença entre as médias
de riqueza foi parcialmente significativa (t = 1.98; gl = 12; p = 0.069). A
análise de DCA agrupou os trechos mais preservados e associo-os com
as espécies Larus dominicanus, Coscoroba coscoroba, Haematopus
palliatus, Phoeicopterus chilensis e Ardea cocoi. Quanto maior a
antropização nos trechos de praia, menor a abundância da avifauna (F 1,

12 = 5.356; r2 = 0.31; p = 0.039) e também houve uma tendência em dimi-
nuir riqueza (F 1, 12 = 3.591; r2 = 0.23; p = 0.082). Hábitats e populações
fragmentadas são comuns nas paisagens dominadas pela presença
humana. Como resultado, a movimentação dos animais se torna mais
difícil e recursos fundamentais podem ser perdidos ou se tornar inacessí-
veis. A conseqüência final é a diminuição da riqueza e abundância das es-
pécies e a alteração da estrutura das comunidades. A expansão de praias
antropizadas no Estado pode alterar a distribuição ou ainda ameaçar um
grande número de espécies dependentes destes ecossistemas.

Palavras-chave: Lagoa Mirim, antropização, aves aquáticas.
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DIETA DO GAIVOTÃO (LARUS DOMINICANUS) NA LAGOA MIRIM,
REGIÃO COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Augusto Silva Costa1 e Aurélea Mäder2

1Programa de Pós-graduação em Ecologia Aquática Costeira – FURG e
2Programa de Pós-graduação em Diversidade e Manejo de Vida Silvestre
- UNISINOS

As gaivotas apresentam uma dieta generalista e oportunista, sendo capaz
de utilizar vários hábitats. Alguns estudos abordam a dieta do Gaivotão
(Larus dominicanus) em praias oceânicas, porém pouco se sabe sobre
suas preferências alimentares em ambiente lacustre. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a dieta do gaivotão quanto à freqüência de ocorrência
(FO) e numérica (FN) dos itens alimentares de regurgitos coletados ao
longo da costa da Lagoa Mirim, localizada na região costeira do Rio
Grande do Sul. Foram coletadas 21 amostras logo após o período
alimentar (16h). As espécies de peixes foram identificadas a partir de
otólitos e escamas em bom estado de conservação; e os insetos, através
de fragmentos do exoesqueleto. Nas amostras foram encontrados
fragmentos de peixes (% FO = 100) e insetos (% FO = 52,38) em
diferentes proporções (X2 = 10,14; gl = 14; p =0,037). O principal item
alimentar encontrado foi peixes (% FN = 50 – 100). Foram encontrados 14
otólitos de 3 espécies, sendo 19,03% Hoplias malabaricus, 9,5% de
Stellifer rastrifer e 23.8% de Ariidae. Escamas de Atherinella brasiliensis
ocorreram em 19,03% das amostras. Em 65 % não foram encontrados
fragmentos que possibilitassem a identificação das espécies de peixe.
Foram encontradas partes de insetos em 11 regurgitos. Em 14,28% das
amostras observaram-se representantes da família Curculioidadae
(Coleoptera) e em 4,76% indivíduos do gênero Camptostoma
(Hymenoptera). Não foram encontradas itens de origem antrópica,
comumente encontradas em estudos que avaliam dietas desta espécie em
praias de mar. Os itens alimentares mais consumidos na Argentina são
peixes, variando enormemente com relação ao tamanho e a espécie, além
de se alimentarem também de invertebrados marinhos, insetos, bem como
de restos de pássaros, carne putrefata e lixo. Já na Antártica, em
regurgitos de gaivotas adultas foram encontrados predominantemente
presas da zona intermareal, incluindo moluscos, seguidos por carne em
putrefação e krill, sendo os peixes raramente representados.

Palavras-chave: Alimetação, Laridae e regurgitos.
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AVIFAUNA ASSOCIADA A UM TRECHO URBANO 
DO RIO SOROCABA, SOROCABA, SP

Bruna B. Cruz 1,2 , Luiz A. Manfré3 e Augusto Piratelli1
1Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Sorocaba, SP. 3

UNESP, Sorocaba, SP. 2 E-mail: brunabotti@hotmail.com

O rio Sorocaba tem sofrido com a poluição e superexploração de suas
águas, que juntamente com a degradação da mata ciliar, comprometem a
saúde deste ambiente e, dos organismos que dele dependem. Dentre
estes, as aves merecem grande destaque, pois buscam seu alimento no
rio e utilizam a vegetação ciliar para nidificação e abrigo. Para melhor
entender esta relação, realiza-se o presente estudo desde outubro de
2008, buscando caracterizar a comunidade de aves local. O estudo é
desenvolvido por meio de observações semanais ao longo de um trecho
urbano, em 16 pontos de monitoramento. A semelhança de avifauna entre
os pontos foi verificada por meio da análise de agrupamento, enquanto a
possível associação de espécies com determinados pontos foi examinada
através da análise de espécies indicadoras, e teste de Monte Carlo
(P=0,05). Foram registradas 63 espécies até o momento; destas, 23 foram
consideradas aquáticas e sete migratórias. Himantopus melanurus e
Amazonetta brasiliensis foram consideradas as melhores indicadoras para
os pontos mais isolados e com presença de “praias” que fornecem local
para nidificação e forrageamento. Já Columba picazuro e Pygochelidon
cyanoleuca foram consideradas as melhores indicadoras para os pontos
mais afetados por ruídos, retirada da vegetação ciliar e influência urbana.
A análise de agrupamento evidenciou a presença de zonas distintas ao
longo do rio em relação à distribuição da avifauna, que estaria relacionada
aos diferentes níveis de perturbação a que este está submetido. Estas
análises constituem importantes ferramentas para o gerenciamento do
local e fornecem subsídios à ações de políticas públicas visando a
conservação e recuperação da biodiversidade associada ao rio Sorocaba.

Palavras chave: Rio Sorocaba, avifauna, conservação
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PROJETO CARDEAL-AMARELO, RESULTADOS PRELIMINARES DO
MONITORAMENTO DE GUBERNATRIX CRISTATA NO PARQUE

ESTADUAL DO ESPINILHO – RS

Rodrigo V. Damiani1,3 , Adriane C. Ribeiro1 e Claiton Martins-Ferreira1,2

1Neochen – Instituto de Pesquisa e Conservação Ambiental. 2UFRGS,
Porto Alegre, RS, Brasil. 3E-mail: rodrigobirds@yahoo.com.br.

O cardeal-amarelo (Gubernatrix cristata) é uma ave rara e de distribuição
restrita, típica dos campos sulinos, com ocorrência no Brasil somente para
o estado do RS, historicamente nas regiões da Serra do Sudeste e extre-
mo oeste, onde enfrenta grande declínio populacional devido à alteração do
habitat natural e também pela captura para criação em cativeiro e
abastecimento do tráfico de animais silvestres. A espécie também é en-
contrada na Argentina e Uruguai, onde do mesmo modo está em processo
de extinção. O Projeto Cardeal-amarelo executa atividades de pesquisa e
monitoramento desta ave no Parque Estadual do Espinilho, município de
Barra do Quaraí – RS, único local onde se tem registros atuais de
indivíduos em vida livre no Brasil. Os primeiros espécimes foram en-
contrados em janeiro de 2008 e de lá para cá estão sendo frequentemente
acompanhados. Através do monitoramento de G. cristata no seu ambiente
natural, aspectos da sua biologia até então pouco conhecidos, começam a
ser desvendados. Durante este período de estudos foi possível comprovar
que a espécie é residente, fato verificado pelo seu registro em todas as
estações do ano, o que até então não havia sido observado. Com o registro
de dois filhotes, um em janeiro e outro em dezembro de 2008 comprovou-
se também que a espécie se reproduz no estado. Os indivíduos que vem
sendo acompanhados foram capturados em redes de neblina, por meio de
captura ativa (com uso de play-back) e marcados com anilhas padrão
CEMAVE e coloridas, a fim de individualizá-los para facilitar o acom-
panhamento à distância sem a necessidade de recaptura. Dados referentes
à morfometria e amostras de material genético também foram coletados no
ato da captura. Estes formam, juntamente com informações de espécimes
coletados no exterior e em museus, um banco de dados mantido pelo
projeto que tem como finalidade determinar o status das populações de
Gubernatrix cristata em toda sua área de distribuição no que se refere à
estrutura populacional, fluxo gênico e estratégias para sua conservação.

Palavras chave: Gubernatrix cristata, monitoramento, história natural.
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DAS TÉCNICAS DE CAPTURA E MANEJO
DE AVIFAUNA UTILIZADAS NO AEROPORTO DA PAMPULHA,

MUNICÍIO DE BELO HORIZONTE – MG.

Gustavo Diniz Mendes de Carvalho1,2, Carlos Eduardo Alencar Carvalho1,2,
Eduardo Pio Mendes de Carvalho Filho1,2; Jorge Sales Lisboa1,2; Rodrigo
Guimarães Armond1,2; Gláucia Freire3; Fued Abrão Junior3.
1BIOCEV Meio Ambiente; 2S.O.S. FALCONIFORMES - Centro de
Pesquisa para Conservação das Aves de Rapina Neotropicais;
3INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária.

O Aeroporto da Pampulha (Belo Horizonte) está inserido na região
metropolitana de Belo Horizonte. O entorno do sítio aeroportuário é
caracterizado por ambientes lacustres, como a lagoa da Pampulha e
ribeirões ao seu redor, e parques que, por sua vez, atraem diversas espécies
de aves, as quais representam um risco às aeronaves em trânsito. Entre
agosto de 2007 e março de 2009 foi realizado um controle da avifauna no
Aeroporto da Pampulha e em sua área de entorno, autorizado pelo IBAMA
através da Autorização de Operação Número 020/2009/DITEC/NUFAS. O
objetivo do projeto foi reduzir o número de aves na área aeroportuária e,
consequentemente, o número de colisões com as aeronaves. As
metodologias utilizadas foram a falcoaria, redes de neblina e armadilhas
(bal-chatri, funil, laço e arapucas), todas elas visando a captura de
indivíduos, mas em certas ocasiões, para afugentar aves momentanea-
mente, foram utilizados fogos de artifício e cães perdigueiros. Durante a
execução do projeto, 442 aves foram capturadas. Destas, as mais
capturadas na área aeroportuária foram Columba livia (n=142), Athene
cunicularia (n=52) Vanellus chilensis (n=45), Caracara plancus (n=20), que
representam, juntos, 259 indivíduos (58,5%). As metodologias utilizadas
obtiveram sucessos diferentes para cada espécie citada. O método mais
eficiente para capturar C. livia foi a armadilha de funil, para A. cunicularia e
V. chilensis a falcoaria foi a que obteve melhores resultados e para C.
plancus a armadilha bal-chatri foi responsável por todas as capturas. A partir
dos resultados deste trabalho, pioneiro no Brasil, mostraram-se satisfatórias
com as metodologias aplicadas, uma vez que foi registrada a redução das
aves problemas para este aeroporto, que são Columba lívia, Athene
cunicularia,Vanellus chilensis e Caracara plancus, diminuindo em
aproximadamente 30% o números de acidentes entre aves e aeronaves.

Palavras-chave: Manejo, Avifauna, Aeroporto

Órgão financiador: Infraero
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A “REABILITAÇÃO” DE SPHENISCUS MAGELLANICUS NO BRASIL É
UMA ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO EFICIENTE PARA A ESPÉCIE?

Márcio A. Efe1,2

1Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler
(FEPAM) – RS.
2E-mail: marcio_efe@yahoo.com.br

O aparecimento de pingüins-de-magalhães nas praias do litoral brasileiro
durante o inverno é algo natural e acontece no mínimo há quatro mil anos.
No entanto, em 2008, a enorme quantidade de indivíduos mortos e as
grandes distâncias que os pingüins atingiram chamaram a atenção da
sociedade e da mídia. Diversas especulações foram formuladas na ten-
tativa de entender o fenômeno e inúmeros esforços foram empreendidos
na tentativa de reabilitar e posteriormente devolver ao mar aqueles que
haviam chegado ainda vivos. Num destes esforços, centenas de pingüins
foram levados de avião da Bahia para serem soltos em Rio Grande, no Rio
Grande do Sul. Foram encontrados, no dia 27 de outubro de 2008, 1208
pingüins mortos na faixa de praia entre Tramandaí e a Barra da Lagoa do
Peixe, área situada ao norte da cidade de Rio Grande. Dois destes
pingüins estavam anilhados. Em contato com o CEMAVE verificou-se que
o primeiro foi resgatado em Aracaju e reabilitado em Salvador. O segundo
foi resgatado e reabilitado em Salvador. Ambos foram translocados e
soltos em Rio Grande no dia 04 de outubro de 2008. Essa espécie é
considerada ameaçada de extinção pela IUCN, no entanto as ações de
conservação propostas não incluem a reabilitação de aves fora das áreas
reprodutivas. Diversos cientistas defendem que o aparecimento de
pingüins-de-magalhães nas praias do litoral brasileiro faz parte de um
processo de seleção natural que não deve ser manipulado. Outros pregam
a necessidade de obtenção de dados de qualidade obtidos através de
projetos de pesquisa que visem identificar e avaliar o real impacto desta
mortalidade para a espécie e a chance de retorno de tais indivíduos para
as colônias reprodutivas. As recuperações de pingüins anilhados ao norte
do local de soltura demonstram que as aves não atingiram o objetivo de
retornar para suas áreas de ocorrência ao sul e põem em dúvida a
eficiência da reabilitação e posterior soltura de pingüins na costa brasileira
como uma estratégia de conservação para a espécie.

Palavras chave: Spheniscus magellanicus, reabilitação, conservação.
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TABELA DE VIDA DE ZENAIDA AURICULATA (DES MURS, 1847)
(AVES, COLUMBIDAE): INFORMAÇÃO IMPORTANTE À

CONSERVAÇÃO E O MANEJO.

Elivan Arantes de Souza
CEMAVE/ICMBio, BR 230, KM 10, FLONA da Restinga de Cabedelo,
Cabedelo – PB.
E-mail: elivan.souza@icmbio.gov.br

Uma das informações mais importantes para o estabelecimento de
programas de conservação das espécies, é saber a sua longevidade.
Zenaida auriculata (avoante ou arribaçã), é uma espécie que no período
reprodutivo agrega-se em colônias de milhares de indivíduos (Aguirre,
1976). Ocorre descontinuamente em todo o Brasil até a Terra do Fogo (Sick,
1997). No Nordeste, especialmente no Semi árido. O CEMAVE, em conjunto
com outras instituições de ensino e pesquisa da região, desenvolve, desde
1980, um intenso programa de marcação com anilhas metálicas. Até 2008,
foram anilhadas 39.643 ninhegos e jovens, com idade entre 7 e 30 dias de
nascidos. Destes, 427 foram recuperados com informações remetidas ao
Sistema Nacional de Anilhamento - SNA. A partir destes registros, foi
possível delimitar a área de vida e rota migratória da espécie na Caatinga
(Azevedo-Junior, 1990), como também a desmistificação da crendice
popular que dizia ser esta, “uma espécie oriunda da África”. Ao analisarmos
a longevidade, a partir de dados de anilhamentos e recuperações,
constatou-se que 56% dos indivíduos não conseguem chegar ao primeiro
ano de vida. Antes do terceiro ano, esta taxa aumenta para 90,6% subindo
para 96,7% antes do quinto ano. As informações mais valiosas extraídas da
analise, refere-se a recuperação de um indivíduo com 13 anos, dois com 15
anos, um com 17 anos e 3 com 21 anos, indicando ser Z. auriculata uma
espécie longeva. Como 97,1% dos relatos são oriundos de caça, mesmo
essa atividade sendo proibida no Brasil, podemos inferir que a avoante
tornou-se um recurso de uso livre, onde não há cotas de retiradas nem
controle de estoques. Demonstrando que pode estar havendo um sobreuso
dessa espécie. Situação que pode levar a um declínio populacional ou
extinção, a exemplo do que aconteceu com Ectopistes migratorius Linnaeus,
1766, que, provavelmente, foi a espécie mais abundante do planeta, cujo
ultimo bando, com cerca de 250.000 indivíduos, acredita-se que tenha sido
abatido num único dia do ano de 1900 (Fuller, 1987).

Palavras chave: Caatinga, anilhamento, extinção

Órgão financiador: CEMAVE - ICMBio
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PERDA DE DIVERSIDADE DE AVES EM UM GRADIENTE DE
URBANIZAÇÃO: O CASO DE PALMAS – TO 

Elivânia S. Reis1,2,4; Renato T. Pinheiro1,2; Germán M. López2,3

1Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos, Universidade Federal do
Tocantins. 2Grupo de Pesquisa em Ecologia e Conservação de Aves –
UFT; 3Departamento de Ecologia, Universidade de Alicante, Espanha.
4E-mail: elivania.reis@yahoo.com

Embora a perda da diversidade e o processo de homogeneização biótica
sejam evidenciados nas áreas urbanas de todo o mundo, algumas cidades
ainda contam com uma proporção de vegetação nativa importante para
manutenção e conservação da biodiversidade. Palmas, capital do Estado
do Tocantins foi criada em 1989, e ainda apresenta áreas verdes com
vegetação remanescente do Cerrado, localizadas ao longo de, praças,
parques urbanos e/ou futuras quadras residenciais. Este estudo teve como
objetivo investigar possíveis perdas na diversidade de aves em função do
processo de ocupação urbana e relatar o processo de homogeneização da
biota local. Foram amostradas 80 quadras residenciais selecionadas de
acordo com o grau de ocupação urbana e cobertura vegetal, por meio da
análise de ortofotos digitais e imagens de satélite atualizadas do Programa
Google Earth, sendo classificadas em três categorias: a) Não urbanizada
(n=21); b) Semi urbanizada (n=11) e c) Urbanizada (n=48). Os dados foram
obtidos por meio do registro áudio/visual da presença/ausência e
abundância em setembro e outubro de 2008, percorrendo-se dois
transectos de 500m, localizados nas bordas e dois no interior de cada
quadra. Registrou-se um total de 125 espécies de aves. As quadras não-
urbanizadas apresentaram maior riqueza e diversidade (Índice de
Shannon) de espécies (n=118, H’=4.196), seguida das semi-urbanizadas
(n=73, H’=3.781) e urbanizadas (n=58, H’=2.709). A diversidade nas
quadras não urbanizadas e semi urbanizadas não diferiram (p>0,01),
entretanto, foram significativamente maiores nestas duas categorias com
respeito às quadras urbanizadas (p<0,001). Além da menor riqueza e
diversidade as quadras urbanizadas apresentaram uma maior similaridade
(Índice de Jacard) entre as espécies, havendo o predomínio de espécies
urbanas como Columba livia e Passer domesticus. Dessa forma, observou-
se uma redução na riqueza e diversidade de aves em função do processo
de urbanização e o favorecimento de espécies sinantrópicas e urbanas.

Palavra chave: Aves Urbanas, Palmas – TO, Conservação

Órgão Financiador: CAPES
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ESTRUTURA POPULACIONAL GENÉTICA 
DE LARUS DOMINICANUS NA COSTA BRASILEIRA

Fernanda de Almeida Santos1,2, Gisele Pires de Mendonça Dantas1, João
Stenghel Morgante1

1Instituto de Biociências/IB-USP, São Paulo, SP.
2E-mail: femeida@gmail.com

A crescente ocupação da costa brasileira tem provocado impactos sobre
as populações de aves marinhas, resultando no declínio populacional de
algumas espécies e no crescimento de outras. Larus dominicanus
(gaivotão) é amplamente distribuída no Hemisfério Sul. O hábito genera-
lista confere vantagem adaptativa à espécie, permitindo seu crescimento
populacional acelerado, o qual tem sido prejudicial às comunidades
costeiras. Este trabalho analisou a variabilidade e a estrutura populacional
genética de L.dominicanus na costa brasileira. Para isso, nove colônias da
costa brasileira e uma colônia da Península Antártica foram analisadas
através de oito marcadores polimórficos de microssatélites. Observou-se
que L.dominicanus apresenta baixa variabilidade genética em relação a
outras espécies de aves marinhas para as quais os mesmos marcadores
foram desenvolvidos. As populações da costa brasileira apresentam-se
estruturadas entre si e com relação à população da Ilha de Rei George,
Antártica. Embora esta última estruturação pareça estar relacionada ao
isolamento por distância, a estrutura entre as localidades da costa
brasileira não apresenta nenhum correlação com a distância geográfica
(Mantel). É importante que estudos adicionais sejam realizados para
entender a dinâmica de populações de L.dominicanus. As informações
obtidas no presente trabalho e em futuros estudos são de fundamental
importância para a elaboração de planos de manejo que visem o controle
populacional da espécie, contribuindo, assim, para a conservação de
outras espécies de aves marinhas.

Palavras chave: Larus dominicanus, microssatélites, estrutura populacional

Órgão financiador: CAPES, FAPESP
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COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM REMANESCENTES DO 
ENTORNO DA RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI,

SANTA TERESA, ESPÍRITO SANTO

Fernando Moreira Flores1, 2, José Roberto de Matos1,Thiago Gechel
Kloss1 e Andressa Gatti1
1Escola São Francisco de Assis/ESFA, Santa Teresa, ES.
2E-mail: nandomoreiraf@gmail.com

A floresta Atlântica apresenta sérios riscos de perda da sua biodiversidade,
principalmente através do processo de fragmentação, reduzindo a comunida-
de original presente nos ambientes. Estudos que buscam conhecer a dinâmi-
ca de funcionamento desse bioma são fundamentais para estabelecer estra-
tégias para sua conservação. O grupo das aves representa uma excelente
ferramenta para diagnosticar o estado de conservação desses locais. Desta
forma, este estudo compara a riqueza e a composição das espécies de aves
em três fragmentos florestais (F1, F2 e F3 com 15,87; 45,44 e 47,43 ha
respectivamente), bem como caracteriza a frequência de ocorrência e a
utilização de recursos alimentares. Os fragmentos estão localizados em uma
área de floresta Atlântica no entorno da Reserva Biológica Augusto Ruschi,
em Santa Teresa, Espírito Santo. Entre abril e setembro de 2008 foram
realizadas visitas mensais a cada fragmento, com duração de seis horas
cada. Foram realizadas capturas com rede de neblina, e investigados censos
por ponto de escuta e ainda observações específicas. Foram registradas 193
espécies de aves nos fragmentos, sendo 60 endêmicas da floresta Atlântica;
e quatro ameaçadas de extinção na lista estadual. A família mais
representativa em riqueza de espécies foi a dos Tyrannidae. O fragmento F1
apresentou a maior riqueza (150 spp), seguido pelos F3 (144 spp) e F2 (139
spp). Não houve diferença na riqueza estimada para as áreas e também no
número de aves florestais encontradas. No registro das freqüências de
ocorrência apenas quatro alcançaram 100%. A representatividade das
categorias alimentares nos três fragmentos seguiu o mesmo padrão, sendo
a guilda dos Insetívoros a de maior ocorrência. Adicionalmente, é possível
verificar que não existe diferença na composição em espécies entre os
fragmentos estudados, apesar das diferenças de distância em relação ao
bloco florestal da REBIO. As áreas apresentam diferentes tamanhos, e
através da avaliação da avifauna fica evidenciado que os mesmos não são
unidades isoladas, devido a grande proximidade entre eles e os adjacentes.

Palavras-chave: Avifauna, fragmentação, riqueza de espécies.
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UMA ÁREA CHAVE PARA MIGRAÇÃO DE SPOROPHILA SPP.
AMEAÇADAS NO PLANALTO MERIDIONAL BRASILEIRO

Márcio Repenning1,2, Ismael Franz1, Cristiano E. Rovedder1, Mariana L.
Gonçalves1 e Carla S. Fontana1

1MUSEU DE CI NCIAS E TECNOLOGIA/PUCRS (Porto Alegre/RS).
2E-mail: mrepennig@gmail.com

O gênero Sporophila compreende espécies que migram entre diferentes
formações abertas sul-americanas. Embora em grande escala sejam bem
conhecidas as áreas de reprodução das espécies que procriam no sul da
América do Sul, pouco sabemos sobre seus movimentos pós-reprodutivos ou
de suas populações. A grave situação de ameaça de muitas espécies, em
função da destruição crescente dos campos e outras formações abertas,
torna fundamental o conhecimento mais detalhado das áreas de reprodução
e invernagem e da dinâmica dos deslocamentos entre elas. Com o objetivo
de identificar áreas importantes para a reprodução de Sporophila spp., que
ocorrem na região sul do Planalto Meridional Brasileiro e estudar a biologia
reprodutiva de três espécies regionalmente ameaçadas (S. melanogaster, S.
hypoxantha e S. cf. plumbea), iniciamos um projeto em outubro de 2006. Até
março de 2009 realizamos um monitoramento de seis áreas que mantinham
populações substanciais, através de observação direta, marcação e recaptu-
ra. Destas, cinco se mostraram como sítios reprodutivos e uma foi caracteri-
zada também como área de parada estratégica durante a migração de quatro
espécies (as três já mencionadas e S. caerulescens). Tal área se localiza no
vale do rio Lava-Tudo (Lages-São Joaquim, SC) e é formada por extensos
capinzais de até 2 m de altura. Em dois anos consecutivos observamos um
fluxo de centenas de espécimes (adultos) no início de novembro, quando há
uma grande frutificação de Sarghastrum setosum e Piptochaetium spp., e
outro com mais indivíduos (adultos e jovens) no início de março, durante a
frutificação de Paspalum plicatulum. Observamos que indivíduos passaram
na área durante a ida e/ou volta de suas migrações às áreas de reprodução
mais meridionais, permanecendo brevemente no local. O agrupamento na
área pode estar relacionado à fartura de grãos. Este último aspecto também
pode possibilitar a muda pós-reprodutiva de coberteiras, observada em cerca
de 90% dos 115 indivíduos capturados. Exemplifica a importância da área a
presença de um bando misto (c. 300 indivíduos) em 16/03/2009.

Palavras chave: campos de cima da serra, reprodução, Santa Catarina.

Órgãos financiadores: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza;
Neotropical Grassland Conservancy
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REGISTROS DE PSITACIDEOS EM CATIVEIRO NA CIDADE DE
SINOP, MATO GROSSO /PSITACIDAE OF RECORDS IN CAPTIVITY IN

THE CITY OF SINOP, MATO GROSSO STATE, BRAZIL

Hellen Cristine Lima Lopes1, Dalci M.M. de Oliveira2 e Julio Cesar
Dalponte1, 3.

Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT - Av. dos Ingás n.° 3001
- 7855000 Sinop-MT, E-mail: 1hellensiinop@hotmail.com.
2Universidade Federal de Mato Grosso- Av. Fernando Correa s/n 78060-
900 Cuiabá-MT. IB /Depto de Biologia e Zoologia, Laboratório de Estudos
de Aves Aquáticas–LEAA. E-mail: 2jabiru@terra.com.br

O Brasil possui a maior riqueza de espécies de psitacídeos do mundo. As
aves deste grupo estão entre as mais ameaçadas de extinção. Entre os
fatores de ameaça estão a caça ilegal, a perda do hábitat e o contrabando
de animais silvestres. O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar as
espécies de psitacídeos encontrados em cativeiro no perímetro urbano da
cidade de Sinop, noroeste de Mato Grosso. Foi realizada amostragem
domiciliar em quatro bairros do perímetro urbano e uma na zona rural,
sendo a cidade dividida em cinco pontos amostrais que funcionaram como
transectos lineares. Nas residências visitadas foi aplicado um questionário
com questões relacionadas à alimentação das aves, tratamento e origem
do animal. Também foram registradas as condições sanitárias dos locais
de cativeiro e o tamanho dos mesmos. As aves foram fotografadas para
análise e identificação. As visitas foram realizadas de setembro de 2008 a
março de 2009. Foram encontradas 67 aves de seis espécies diferentes. O
papagaio-campeiro (Amazona ochrocephala) foi a espécie mais comum,
as outras sendo o maracanã-guaçu (Ara severus), periquitão-maracanã
(Aratinga leucophthalma), o periquito-de-encontro-amarelo (Brotogeris
chiriri), a marianinha-de-cabeça-amarela (Pionites leucogaster) e o
maracanã-nobre (Diopsiittaca nobilis).

Palavras chave: Aves em cativeiro; Educação Ambiental, Aves urbanas.
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CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE DIFERENTES TAMANHOS 
DE SEMENTE POR AVES E MAMÍFEROS NA MATA SÃO JOSÉ,

RIO CLARO – SP

Ileyne Tenório Lopes1, 2 , Layon Oreste Demarchi1
1Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho - UNESP, Rio Claro, SP
2E-mail: ileyne@gmail.com

O estudo do processo de remoção de sementes pela fauna na Mata
Atlântica é algo imprescindível ao entendimento das interações animal-
planta, uma vez que se sabe que a síndrome de dispersão zoocórica é a
mais abundante neste bioma. Vários fatores podem influenciar a escolha
dos frutos pelos animais, como abundância do recurso, altura e modo
como o fruto é exposto, tamanho do fruto e da semente, cor do fruto e sua
composição química. O objetivo do experimento foi avaliar o potencial de
remoção de diferentes tamanhos de sementes por aves e mamíferos. O
presente trabalho foi realizado em um fragmento de Floresta Estacional
Semidecidual de 230ha. A metodologia utilizada consistiu em colocar
sementes de diferentes tamanhos (pequena=0,3 cm, média=0,9 cm e
grande=2,5 cm) dentro de um mesmo fruto, a banana, a fim de
homogeneizar a atratividade excluindo outras variáveis que não o tamanho
da semente. Foram feitas dez réplicas, cada uma contendo dois
tratamentos, alto (a 2m do solo) e chão. Ambos os tratamentos continham
um coletor de sementes de 2x2m de comprimento. Em cada tratamento
eram colocadas dez sementes de cada tamanho dentro das bananas,
totalizando 100 sementes de cada tamanho para cada tratamento. No
tratamento alto foram removidas 66% das sementes pequenas, 27% das
sementes médias e apenas 8% das sementes grandes. No tratamento
chão foram removidas 86% das sementes pequenas, 63% das médias e
39% das grandes. As análises de variância da remoção entre os trata-
mentos e entre os diferentes tamanhos de semente foram feitas através do
teste de Kruskal-Wallis. Ambos os resultados foram significativos ao nível
de 1% de probabilidade, p=0,0082 e p=0,0015 respectivamente. A fim de
analisar separadamente cada tamanho de semente em relação às alturas
foram utilizadas tabelas de contingência e teste Qui quadrado, observou-
se que todos os resultados foram significativos. Concluindo, tanto a altura
na qual o fruto é exposto quanto o tamanho da semente influenciam
significativamente a taxa de remoção das sementes.

Palavras chave: Remoção de sementes, mata atlântica, fauna.
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UTILIZAÇÃO DE ENDOPARASITOS DE AVES SILVESTRES COMO
MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ísis Daniele Alves Costa1, 2, Ildemar Ferreira1 e Ronald Bastos Freire1

1INSTITUTO DE BIOLOGIA/UFRRJ, RIO DE JANEIRO, RJ.
2E-MAIL: ISISZI@YAHOO.COM.BR

A prevalência de infecções parasitárias e em particular, das endoparasito-
ses, está diretamente relacionada ao comportamento, nutrição e desenvol-
vimento reprodutivo das aves silvestres. O parasitismo pode causar um
déficit na densidade populacional por propiciar o aparecimento de in-
fecções secundárias resultando em graves conseqüências sobre a con-
servação das espécies de aves e, em especial, daquelas ameaçadas de
extinção. Este trabalho investigou a ocorrência de coccídios e parasitos do
gênero Trichomonas em 75 amostras fecais de aves silvestres
pertencentes às ordens Passeriformes, Cuculiformes e Columbiformes
capturadas com redes-de-neblina, armadas entre os períodos da manhã e
o crepúsculo entre agosto de 2007 e maio de 2008, no campus da UFRRJ.
O material fecal obtido foi acondicionado, individualmente, em recipientes
contendo solução de dicromato de potássio (K2Cr2O7) a 2,5%. Foi utilizada
a técnica de flotação em solução de sacarose (com densidade de 1.3g/ml)
para o encontro de cistos nas amostras e também submetidas ao exame
direto a fresco em solução iodada (lugol), objetivando o encontro de trofo-
zoítos. Uma média de 83% da avifauna capturada apresentou-se para-
sitada, sendo que 44% se mostraram positivas para o gênero Trichomonas
e 52 % apresentaram oocistos de coccídios. Os resultados permitiram
relacionar a ocorrência de enteroparasitoses e as condições sanitárias do
habitat avaliado, já que a infecção por Trichomonas pode estar relacionada
à disponibilidade de fontes de águas poluídas enquanto que a presença de
coccídios está envolvida em muitos processos ecológicos onde a transmis-
são entre os indivíduos ocorre através do contato com fezes contaminadas
com oocistos. A ocorrência de coccídios e Trichomonas indica que as
condições de higiene que atingem o hábitat estudado encontram-se inade-
quadas e estão associadas às precárias condições de saneamento desse
hábitat decorrentes da crescente antropização na região, indicando que
esses dados podem ser utilizados como parâmetro adicional para ava-
liações do grau de regeneração ou impactação ambiental.

Palavras chave: Aves silvestres, enteroparasitos, impacto ambiental.

Órgão financiador: CNPq
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USO DE NINHOS ARTIFICIAIS DE BAMBU 
POR AVES EM SANTA HELENA-PR, BRASIL 

João Carlos Barbosa-da-Silva1, José Flávio Cândido Jr2 Luiz Fernando
Escolari, Lucas de Lima Santos.
1Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos
Continentais, Universidade Estadual de Maringá, Maringá. e-mail
joaocarlos_bio@hotmail.com 
2Professor Doutor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. e-mail:
jflavio@unioeste.br

Este trabalho avaliou o uso de cavidades por aves, por meio de ninhos
artificiais, levando-se em consideração dois aspectos: o aproveitamento
dessas cavidades para nidificação e determinação de taxas de predação.
Para isso foram instalados 83 ninhos feitos com colmos de bambu-gigante,
sendo estes cortados nas extremidades em ângulo de 45°, em um dos
lados foi fixada uma tampa, distribuídos na área urbana e em uma área de
vegetação ripária no município de Santa Helena - PR, Brasil. Os ninhos
foram monitorados semanalmente entre agosto de 2007 e setembro de
2008. Para se avaliar corretamente o uso das cavidades para nidificação,
foram realizados levantamentos das espécies de aves presentes nos
ambientes, de forma a determinar as espécies potencialmente utilizadoras
desses ninhos. Foram identificadas 76 espécies de 30 famílias. Dessas, 19
utilizam cavidades, sendo que 15 espécies aproveitam cavidades já
existentes, segundo a literatura. O monitoramento indicou que 39 ninhos
apresentaram sinais de alguma atividade. Em 25 desses ninhos, observa-
ram-se atividades reprodutivas de Sicalis flaveola com 18 ninhos utilizados
(NU), 25 eventos reprodutivos (ER), sendo estes caracterizados pela
postura de ovos, 100 ovos produzidos (OP) e um sucesso reprodutivo (SR)
de 0,45; Troglodytes musculus com 6 (NU), 7 (ER), 33 (OP) e 0,27 (SR);
Machetornis rixosa com 1 (NU), 1 (ER), 2 (OP) e 1 (SR) todos na área
urbana. Os ninhos foram então utilizados para avaliar as taxas de predação,
e neles foram colocados três ovos de codorna (Coturnix coturnix) e todos
foram monitorados ao final do experimento. A taxa geral de predação foi de
53%, variando de 37% na área urbana e 72% na vegetação ripária. A
utilização de ninhos artificiais demonstrou ser uma boa estratégia para
estimular a reprodução de algumas aves que se reproduzem em cavidades,
principalmente as mais generalistas e adaptadas ao ambiente urbano.

Palavras Chave: ninho artificial, cavidades, conservação, floresta, urbano
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ATRAÇÃO DE AVES PARA ÁREAS DEGRADADAS:
POLEIROS ARTIFICIAIS X POLEIROS NATURAIS

Valéria Krolikowski, Thales A. M. Medeiros, Augusto Piratelli e 
Fatima C. M. Piña-Rodrigues
Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba.
E-mail: krolikowskiva@hotmail.com

Os fatores que mais têm colocado as aves sob ameaça de extinção são a
destruição e a fragmentação dos ambientes naturais, e poleiros artificiais
têm sido empregados como uma ferramenta adicional na atração de aves
para áreas abertas, contribuindo ao aporte de sementes para estas áreas,
trazidas pelos frugívoros. O objetivo deste estudo foi testar a eficiência dos
poleiros artificiais na atração de aves para áreas abertas, comparando-os
com poleiros naturais. Os poleiros foram construídos com varas de bambu
de 4,8m de altura, alocando-se lugares para pouso, dispostos em cruz, a
alturas de 3 e 3,5m do solo. O desenho experimental consistiu de 12
poleiros distribuídos em área aberta, em linhas paralelas à borda de um
remanescente de mata secundária no campus da UFSCar em Sorocaba
(SP), uma área intensamente degradada. Cada linha foi constituída de três
poleiros, a 10, 25, e 100m da borda do fragmento. Adicionalmente, quatro
árvores isoladas entre os fragmentos foram marcadas e observadas. As
aves foram detectadas através de observações com binóculos,
concentradas principalmente nas primeiras horas da manhã, totalizando
99 horas. Nos poleiros artificiais, registraram-se a presença de 4 espécies,
sendo Colaptes campestris (n=17 visitas) e Asio flammeus (n=15 visitias)
e as mais comuns, principalmente na distância de 100m da borda. Apenas
uma espécie que pousou nestes poleiros (C. campestris) pode ser
considerada consumidora de frutos em algum grau. Os poleiros naturais
(árvores) receberam a visita de 30 espécies, sendo Tyrannus
melancholicus (n=38 visitas), Colaptes campestris (n=34) e Columba
picazuro (n=20) as mais freqüentes. Nestes poleiros, 50% (n=15) das
espécies visitantes consomem frutos, e poderiam se utilizar de árvores
para disseminar sementes enquanto pousadas. Os poleiros artificiais
mostraram-se pouco eficientes como ferramentas auxiliares na
recuperação da área, recomendando-se para esta situação que se priorize
o plantio de espécies arbóreas de rápido crescimento.

Palavras chave: Frugivoria, poleiros artificiais, recuperação de áreas
degradadas
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE 
POLUIÇÃO DOS RIOS E A SAÚDE DAS AVES?

Débora Nogueira Campos Lobato1;Yasmine Antonini2; Francisco C. Diniz1;
Alexandre M. J. Enoult2; Érika Maria Braga3 e Nayara Belo3

1PG-ECMVS, ICB/UFMG: debora_bio@yahoo.com.br, 2Dept. de Ciências
Biológicas, ICEB/UFOP, 3Dept. de Parasitologia, ICB/UFMG

A degradação ambiental altera os habitats e influência a estrutura e
dinâmica das comunidades de vetores, assim como a dispersão dos
parasitos e o surgimento de doenças infecciosas, como a malária. Este
estudo teve por objetivo estabelecer possíveis associações entre a
poluição de rios, a presença de vetores e a presença de hemoparasitos
em aves silvestres. A área de estudo compreende Unidades de
Conservação em Minas Gerais (Parque Estadual do Rio Preto e do
Itacolomi) e Tocantins (Parque Estadual do Lajeado e RPPN Ecológica) e
fragmentos urbanos próximos a rios poluídos em Belo Horizonte (MG) e
Palmas (TO). As aves capturadas, utilizando redes de neblina entre março
de 2008 e março de 2009, foram anilhadas e amostras de sangue foram
coletadas para avaliar os hemoparasitos através de microscopia óptica e
PCR. No Tocantins, foi encontrada a maior prevalência de Plasmodium sp.
na área urbana de Palmas (11,11% e 27,11%) e menor nas áreas
protegidas (7,40% e 14,28%), nos períodos de descanso e reprodutivo,
respectivamente. Em Minas Gerais, apenas as análises dos parques
protegidos foram processadas e encontramos uma prevalência de 6,25%
e 12,85% de Plasmodim sp. no período reprodutivo nos parques estaduais
do Itacolomi e do Rio Preto, respectivamente. Estes resultados, apesar de
não variarem significativamente sugerem que as áreas protegidas, pela
provável ausência de poluição dos rios e melhor qualidade ambiental para
a saúde das aves, podem estar contribuindo para uma menor presença de
vetores e de hemoparasitismo. A saúde das aves e sua associação com a
presença de malária aviária podem futuramente contribuir para
estabelecer possíveis associações entre o parasitismo e as alterações
ambientais (como a poluição dos rios e processo de urbanização), que
aumentam a incidência dos vetores de doenças de aves tropicais.

Palavras-chave: bioindicadores, impacto ambiental, hemoparasitos

Órgãos Financiadores: FAPEMIG,CNPq, US-FISH, CAPES.

CS92 

A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES PARA A CONSERVAÇÃO DE
AVES URBANAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, SP

Larissa Martins Lopes1; Augusto Piratelli2
1Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba.
2E-mail: larimartinslopes@gmail.com

Os parques urbanos geralmente são ambientes com maior área verde
dentro das cidades, sendo importantes elementos associados à
conservação da avifauna urbana. Este estudo teve como objetivos estudar
e monitorar as comunidades de aves em dois parques municipais em
Sorocaba (SP), diagnosticando sua importância para as aves locais e
propondo ações que os tornem mais atrativos para estes vertebrados.
Para a realização deste estudo foram escolhidos o Parque da Biquinha
(PB), com 27.766m2 em ambiente urbano, e o Parque Natural Chico
Mendes (PCM), com 145.000m2 em ambiente periférico e com um nível
menor de habitação humana nas proximidades. Dentro desses parques
foram efetuadas visitas quinzenais de setembro/08 a março/09, e por meio
de transectos, foram anotadas todas as espécies observadas, bem como
número de indivíduos. A diversidade de espécies foi comparada através do
índice de Shannon. O PCM apresentou maior número de espécies (n=77),
do que o PB (n=59), embora muitas com poucos indivíduos amostrados.
Encontrou-se para o PB o valor de H’=3,4 e para o PCM H’=2,1. Essas
diferenças podem ser oriundas do tipo de vegetação encontrado, já que o
PCM possui predominância de eucaliptos e capoeira, embora conte
também com um ambiente aquático, enquanto o PB possui vegetação em
um estágio de regeneração mais avançado, enriquecida com espécies
atrativas às aves. No PB foram encontrados 9 grupos funcionais, sendo
mais numerosos os insetívoros (15), onívoros (13), granívoros (8) e
frugívoros (7). No PCM foram encontrados 10 grupos funcionais sendo
mais numerosos os insetívoros (25), onívoros (16), granívoros (9) e
piscívoros e frugívoros (8). As espécies encontradas no PB
potencialmente constroem ninhos em 9 tipos de substratos,
predominantemente sobre a vegetação (n=38). As espécies encontradas
no PCM podem utilizar 11 substratos para a nidificação predominando
sobre a vegetação (n=43). Ambientes aquáticos acrescentam diversas
espécies aos parques urbanos, e a presença de corpos d’água é sugerida
como estratégia para incrementar a avifauna dentro das cidades.

Palavras chave: parques urbanos, conservação, aves.
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SENSIBILIDADE DE ESPÉCIES DE AVES DO SUB-BOSQUE 
EM DOIS DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DA MATA

ATLÂNTICA, BRASIL

Alan Loures-Ribeiro1, Marco Antonio Manhães2 e Manoel Martins Dias3

1DSE/UFPB, João Pessoa, PB. Email: loures@dse.ufpb.br / 2UFJF, Juiz de
Fora, MG / 3UFSCar, São Carlos, SP.

A alta taxa de destruição da Mata Atlântica contrasta com a baixa
quantidade de informações que temos a respeito de alguns aspectos da
biologia da avifauna. A alteração dos ambientes é um dos mais impor-
tantes fatores que influencia nos recursos disponíveis para as aves. Assim,
em função do atual estado de conservação dos remanescentes florestais,
torna-se importante entender como sua alteração pode influenciar a
composição avifaunística local. O objetivo deste trabalho foi comparar a
avifauna florestal ligada ao sub-bosque de dois trechos de floresta em
diferentes estágios sucessionais, através de uma análise do grau de
sensibilidade das espécies. Duas áreas de floresta de Atlântica de baixada
(primária x secundária) foram estudadas entre agosto e dezembro de
2006. Das 25 espécies de aves analisadas, 13 mostraram uma redução no
seu índice pontual de abundância no trecho de floresta secundária quando
comparado à porção de floresta primária (Teste G, p<0,05). Duas espécies
foram beneficiadas pela alteração dos ambientes (Teste G, p<0,05).
Outras 10 espécies não mostraram qualquer tendência. De acordo com os
critérios adotados, as porcentagens de espécies que apresentaram sensi-
bilidades baixa, média e alta às perturbações foram de 44, 44 e 12%, res-
pectivamente. O número de espécies afetadas não esteve associado ao
grau de endemismo, estrato de forrageamento ou guilda alimentar. Os re-
sultados indicam a necessidade do conhecimento do grau de sensibilidade
das espécies não apenas em relação aos efeitos da fragmentação
florestal, mas também da alteração dos ambientes sobre a avifauna. No
caso da Mata Atlântica, este tipo de avaliação torna-se cada vez mais
urgente em razão do elevado número de remanescentes perturbados.

Palavras-chave: Aves do Sub-bosque, Sensibilidade, Mata Atlântica.

Órgão Financiador: TEAM/Conservation International.

CS94 

USO DE POLEIROS ARTIFICIAIS POR AVES EM UMA ÁREA
DEGRADADA NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA, RS

Diogenes Borges Machado1,2 , André Brodt1, Marcel Amaral Tust1, Flávia
Farina1, Eduardo Dias Forneck1.
1 Unilasalle, Av. Victor Barreto 2288. Canoas, RS, Brasil.
2 diologia@hotmail.com

Áreas degradadas abandonadas tendem a ser recolonizadas naturalmente,
mas de forma lenta e gradual. Entre as ferramentas utilizadas para
promover e acelerar a sucessão ecológica destas áreas estão os poleiros
artificiais, cuja finalidade é compensar a deficiente chuva natural de
sementes em ambientes modificados, devido à simplificação do sistema
provocado pelo desmatamento e uso intensivo. O uso destes poleiros por
aves dispersoras de sementes tende a acelerar a regeneração da mata em
áreas degradadas, especialmente por aves generalistas capazes de utilizar
tanto habitats florestais, quanto áreas degradadas. Este trabalho está
sendo realizado em uma propriedade particular pertencente à rede
Lasallista no município Nova Santa Rita, RS. O objetivo é estudar o
processo de sucessão vegetal através da dispersão de sementes por aves,
utilizando o método de poleiros artificiais em uma área de nascente
degradada (Área de Preservação Permanente – Código Florestal Brasileiro,
Lei 4771 de 15/09/1965), na bacia do rio do Sinos. Foram instalados no mês
de setembro de 2008, em torno de uma nascente utilizada anteriormente
como área de pasto ou pastagem, 25 poleiros distanciados 5m entre si em
uma área aproximada de 2500m2. As espécies de aves que foram
observadas utilizando os poleiros foram identificadas com auxílio de
binóculo Nautika 8x42 ou por registro fotográfico. Nos sete meses de
observação foram registradas 12 espécies de aves sendo 4 potenciais
dispersoras devido ao seus hábitos alimentares e por se tratarem de aves
generalistas: Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, T. savanna e
Elaenia flavogaster. Estes resultados preliminares mostram que poleiros
artificiais são utilizados por aves dispersoras de sementes generalistas e
por outras aves insetívoras. Assim sendo, os poleiros podem ser utilizados
como ferramentas de potencialização da regeneração de florestas em
áreas degradadas. Para otimização da regeneração são esperadas fontes
de propágulos nas proximidades, principalmente de espécies arbóreas
zoocóricas pioneiras e a presença de aves dispersoras.

Palavras chave: Poleiros, Áreas degradadas, Ecologia da restauração.

Órgão financiador: UNILASALLE

Conservação

32 XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia



CS95 

MORTALIDADE DO PINGUIM-DE-MAGALHÃES 
(SPHENISCUS MAGELLANICUS) NO SUL DO BRASIL:
REGULAÇÃO POPULACIONAL, FATORES ABIÓTICOS 

OU IMPACTOS ANTRÓPICOS?

Aurélea Mäder1, 2, Martin Sander1, Gilberto Casa Jr.2 e Demétrio Luis
Guadagnin 2
1Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos (LOAM), 2 Laboratório de
Ecologia e Manejo de Vida Silvestre (LEMA). UNISINOS, São Leopoldo /
RS. E-mail: auremader@yahoo.com.br 

Mais de 50% da população do pingüim-de-magalhães (Spheniscus
magellanicus) da década de 80 não retornaram às suas áreas de
nidificação. Estima-se que em torno de 19 mil carcaças apareçam ao longo
da costa gaúcha anualmente, com picos de abundância no mês de
novembro, sendo 97,8% indivíduos jovens. Neste estudo compilamos e
analisamos as informações sobre mortalidade de pingüins visando
responder às seguintes questões: A existência de um ciclo de mortalidade
anual de pingüins no RS tem relações diretas e indiretas com impactos
causados por vazamentos tóxicos, captura acidental ou ingestão de
material sintético? A sobrepesca, o comportamento alimentar e a idade
podem ter influência nas mortes? Fenômenos climáticos estão associados
a esse ciclo? As flutuações são causadas por perturbações ambientais ou
variações naturais? Analisando dados de 1990 a 2008, 40.7% das carcaças
de pingüins apresentavam petróleo na plumagem. A densidade total de
carcaças está relacionada com a porcentagem petrolizada (r2 = 0.32; p <
0.001), mas não houve relação com o número de acidentes de petroleiros
e vazamentos de dutos, em associados à captura em artefatos de pesca.
Nibs e snips foram os itens antrópicos mais abundantes (49% das
amostras) no trato digestivo. A freqüência de cefalópodes é maior no sul do
Brasil do que em praias argentinas e chilenas. A baixa freqüência de peixes
na dieta pode ter relação com a sobrepesca, pois as principais presas
(enchova e a sardinha) sofreram redução na abundância dos estoques na
região. Pingüins jovens solitários apresentam maior dificuldade de capturar
cardumes e acessam mais facilmente polvos e lulas moribundos e que não
são alvos de pesca. O aumento do índice ENSO de fraco para forte está
associado a um acréscimo de 4.2 carcaças-km. Estes achados sugerem que
a mortalidade está associada tanto a fatores naturais quanto a pressões
antrópicas. O aumento destes fatores pode estar relacionado com o
declínio da espécie no Atlântico Sul.

Palavras-chave: aves marinhas, impactos antrópicos, alimentação
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OCORRÊNCIA DE “BUMBLEFOOT” EM PINGUINS-DE-MAGALHÃES
(SPHENISCUS MAGELLANICUS, FOSTER 1781) DE CATIVEIRO

COMO UM FATOR NEGATIVO PARA A REABILITAÇÃO

Marina Maria Moraes de Seixas1, Shanna Destri Emmerick Campos,
Pedro Bittencourt Velho, Ananda Müller Pereira, Nádia Regina Pereira
Almosny, Renata Rezende Guedes Correia de Oliveira.
Departamento de Patologia e Clínica Veterinária, Universidade Federal
Fluminense.
1E-mail: s.destri@gmail.com

Os pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), aves marinhas do
hemisfério sul, atravessam longas distâncias em busca de alimento. Nessa
migração, parte das aves perde-se do grupo, sendo resgatadas para
instituições como o Zoológico de Niterói (ZOONIT-RJ). Nesse processo,
patógenos locais associados a fatores estressantes do cativeiro acometem
as aves. As pododermatites são infecções bacterianas de impacto negativo
em aves de cativeiro ou reabilitação. Os fatores predisponentes incluem
superfície áspera do recinto e vida sedentária. Outras causas associadas são
trauma local, higiene precária, piso continuamente úmido e deficiências
nutricionais. Ocorre ulceração de pele, com entrada de microrganismos e
formação de cáseo podendo evoluir para edema das patas, laminite e
osteomielite, culminando com septicemia e óbito. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a ocorrência de pododermatites denominadas de “bumblefoot” em
pinguins-de-magalhães no ZOONIT como uma barreira para a reabilitação
dessas aves. Todos os 600 pinguins-de-magalhães recebidos em 2008 no
ZOONIT foram submetidos a exame físico. Em 23 animais (3,83%) foram
evidenciados abscessos plantares compatíveis com a enfermidade e o
tratamento incluiu enrofloxacina na dose de 20mg/Kg via intramuscular, além
de tratamento tópico baseado na higiene das lesões com solução fisiológica
e pomada a base de uréia, penicilina e dihidroestreptomicina. O diagnóstico
e tratamento permitiram a total recuperação de 15 animais, não comprome-
tendo assim o processo de reabilitação dos mesmos, porém, 8 aves vieram
a óbito em função do agravamento das lesões. Não se pode descartar o fato
de que algumas aves debilitadas tornaram-se sensíveis a infecções oportu-
nistas, que podem ter comprometido seu estado físico e favorecido o óbito.
Tais resultados evidenciam a importância do diagnóstico preciso e instituição
precoce do tratamento, além do combate às infecções oportunistas, visando
o sucesso na reabilitação de pingüins-de-magalhães em cativeiro.

Palavras-chave: Pododermatite, Spheniscus magellanicus, Cativeiro 
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REABILITAÇÃO DE PINGUINS-DE-MAGALHÃES (SPHENISCUS 
MAGELLANICUS, FOSTER 1781) NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE

NITERÓI CONTAMINADOS POR ACIDENTES PETROLEIROS

Shanna Destri Emmerick Campos1, Marina Maria Moraes de Seixas,
Renata Rezende Guedes Correia de Oliveira, Pedro Bittencourt Velho,
Ananda Müller Pereira, Nádia Regina Pereira Almosny.
Departamento de Patologia e Clínica Veterinária, Universidade Federal
Fluminense.
1E-mail: s.destri@gmail.com

Os pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus) são aves marinhas
que após a época reprodutiva migram em busca de alimento acompanhando
as correntes marítimas. Alguns animais perdem-se do grupo e são encami-
nhados aos Jardins Zoológicos e Centros de Reabilitação. As aves mostram-
se debilitadas pela longa distância percorrida, dificuldade de obtenção de
alimento, enfermidades e contaminação por petróleo. No Zoológico de Niterói
(ZOONIT) todos os animais recebidos são submetidos a exame físico e
tratamento ambulatorial. Durante a reabilitação, doenças infecciosas, traumas
e intoxicação por petróleo dificultam a recuperação das aves. O objetivo deste
trabalho foi relatar o manejo na reabilitação de pinguins-de-magalhães petro-
lizados no ZOONIT. Para este estudo, foram utilizados todos os 600 exempla-
res jovens de pinguins-de-magalhães recebidos no ano de 2008. Os animais
foram submetidos à contenção mecânica e exame físico, que revelou mu-
cosas hipocoradas, baixo escore corporal e prostração. As aves petrolizadas
apresentavam queimaduras em função do óleo, cujos efeitos primários eram
estresse, hipotermia, desidratação, irritação, hemorragia gastrointestinal e
anemia hemolítica. Os pinguins foram submetidos a tratamento de suporte
constituído de banho para a remoção do óleo e aquecimento constante, além
de 20mL/Kg de solução fisiológica por via subcutânea e alimentação forçada
à base de peixes batidos com água mineral, administrados via sonda gástri-
ca, até que pudessem se alimentar e caminhar sozinhos, com livre acesso a
todo o recinto e ao tanque de água salgada. Quando a reabilitação era con-
siderada bem sucedida, as aves eram encaminhas ao Centro de Recupe-
ração de Animais Marinhos no Rio Grande do Sul (CRAM), encarregado da
soltura em vida livre. Infelizmente cerca de 60% das aves não se recuperam
dos danos provocados pela intoxicação. Não se pode ignorar o fato de que
muitos animais petrolizados eram acometidos por infecções oportunistas, que
contribuíram para a debilidade física das aves e comprometeram o sucesso
na reabilitação levando alguns exemplares ao óbito.

Palavras chave: Reabilitação, petróleo, Spheniscus magellanicus.
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PROJETO CARDEAL-AMARELO: CARACTERIZAÇÃO DOS 
MARCADORES MOLECULARES MICROSSATÉLITES PARA 
GUBERNATRIX CRISTATA E SUA IMPORTANCIA PARA A

CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE

Claiton Martins-Ferreira1,2, Allan Baker3 and Thales R. Ochotorena de
Freitas1
1UFRGS, Porto Alegre, RS, Brazil. 2E-mail: gcristata@gmail.com
3Royal Ontario Museum, Toronto, ON, Canada.

A biologia de Gubernatrix cristata é praticamente desconhecida, sendo uma
espécie típica dos campos sulinos. Além de ser restrito a esse bioma, G.
cristata é raro e de distribuição restrita, sendo o seu status de conservação
definido como criticamente em perigo. O Projeto Cardeal-Amarelo tem como
objetivos principais determinar o status das populações de Gubernatrix
cristata em toda sua área de distribuição no que se refere à estrutura
populacional, fluxo gênico e estratégias para sua conservação. Microssaté-
lites são sequencias de DNA repetitivo presentes no genoma de eucariotos.
As características apresentadas por estes loci permitem sua utilização em
uma ampla variedade de estudos como na variabilidade genética de
indivíduos entre espécies e populações, na estrutura genética de popula-
ções e em estudos filogenéticos, filogeográficos e de conservação. Foram
realizadas saídas a campo ao RS, Uruguai e Argentina. De todos os
exemplares foram coletadas amostras de tecido (sangue e penas). A partir
do DNA extraído foi feita uma biblioteca enriquecida de microssatélites con-
forme Billote (1999) e o posterior desenho de Primers. Foram desenhados
inicialmente 46 primers para 23 loci diferentes. Foram encontrados 8 loci de
microssatélites válidos com 59 alelos e valores de heterozigosidade dentro
dos esperados para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Sendo que os valores
observados de heterozigosidade foram bastantes altos para seis loci e baixo
para três loci (0,5600 + 0,0259). Os dados até agora analisados levam-nos
a crer que não há estruturação das populações de Gubernatrix cristata e a
mesma apresenta alta diversidade genética. Em termos de conservação da
espécie esses dados permitem-nos concluir que é possível montar um
programa de reprodução em cativeiro da espécie com grandes
probabilidades de sucesso, uma vez que a mesma não está com baixa
diversidade genética nem sofrendo depressão por endocruzamento.

Palavras chave: Microssatélites, Marcadores moleculares, Gubernatrix
cristata
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AVES DA UNIDADE FITOECOLÓGICA FORMAÇÕES 
PIONEIRAS (IBGE) EM BARRA DO RIBEIRO, RS

André de Mendonça-Lima, Paulo de Tarso Zuquim Antas1, Cristian
Marcelo Joenck, André Barcellos, Iury Accordi e Robert Cardoso Sartório2.
1 Fundação Pró-Natureza, Brasília DF. E-mail: ptzantas@gmail.com 
2Aracruz Celulose S.A., Aracruz, ES.

O IBGE subdividiu o estado do Rio Grande do Sul em unidades
fitoecológicas, usando parâmetros físicos e biológicos. Delimitou as
Formações Pioneiras como aquelas sobre os solos quaternários das
margens da Lagoa dos Patos e estuário Guaíba, além da planície litorânea.
Entre agosto/07 e maio/08 foram amostradas seis áreas dessa formação no
horto Barba Negra, Barra do Ribeiro, durante as quatro estações do ano.
Estavam estabelecidas no cordão de vegetação nativa das margens, área
central de vegetação em regeneração e talhões de eucalipto associados.
Foram utilizadas redes ornitológicas de captura (20 redes por área; 2190
h/rede; índice médio de captura=0,288), censos por ponto (quatro pontos
por área; 32 h; 1616 contatos) e inventário contínuo durante a amostragem.
Foram listadas 170 espécies (27% do estado) florestais, de ambientes
abertos e aquáticas. Sete aves estão na lista de ameaçadas (RS, país ou
IUCN). Destaca-se o pato-do-mato Cairina moschata (ameaçado RS), com
raros registros recentes. A ema Rhea americana (IUCN=NT) foi encontrada
em toda a área, usando inclusive os talhões de perfil florestal. Vinte e três
espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica reforçam a inclusão dessa
parte do estado nesse bioma. O encontro do corocochó Carpornis
cucullatus no ponto mais central e sem conexão física via vegetação nativa
com cordão de matas das margens, indica a potencialidade dos talhões de
eucalipto como corredor, o que já foi verificado nessa espécie no RS e na
serra capixaba. Análises de agrupamento e PCA dos dados de captura e
censo (em separado) mostraram resultados semelhantes. A comunidade de
aves no interior dos talhões é semelhante entre si nos diversos locais,
independente da fitofisionomia florestal vizinha. Os pontos dentro do cordão
florestal da borda sul da área estão mais próximos entre si do que com o
localizado na porção nordeste, apesar de não haver solução de
continuidade no conjunto florestal das margens da Lagoa dos
Patos/Guaíba. A comunidade de aves florestais não se distribui igualmente
nesse cordão contínuo de matas.

Palavras chave: Aves, Rio Grande do Sul, formações pioneiras, eucalipto
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IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DE EMBRIÕES 
APREENDIDOS DO TRÁFICO ILEGAL

Priscila Fernanda Mussi Gonçalves 1,2 e Cristina Yumi Miyaki 1
1,2Universidade de São Paulo/USP, São Paulo, SP.
2E-mail; prifmg@yahoo.com.br

Em 2003, 58 ovos de aves foram apreendidos no Aeroporto de Recife. A
suspeita era de que os ovos fossem da ordem Psittaciformes. Essa ordem
possui cerca de 25% de espécies ameaçadas de extinção e a identificação
dessas amostras poderia contribuir no processo penal contra o traficante.
O objetivo desse trabalho foi identificar as espécies desses embriões
utilizando o marcador conhecido como DNA barcode, um fragmento de
650 pares de base do gene citocromo oxidade I do DNA mitocondrial, que
vem sendo empregado com sucesso na identificação de diversas espécies
de animais. As amostras tiveram o DNA extraído e o marcador foi
amplificado e seqüenciado. As seqüências obtidas foram comparadas a
todas as seqüências de aves depositadas no BOLD (The Barcode of Life
Data System) pelo uso do programa de busca Identification System. Além
disso, as seqüências de psitaciformes depositadas no BOLD foram
utilizadas para a construção de árvores de Neighbor-Joining, obtidas
segundo o modelo de evolução molecular Kimura 2 parâmetros. Das 58
amostras totais, 93% foram identificadas, sendo as espécies encontradas:
Ara ararauna (três amostras), Triclaria malachitacea (duas amostras) e
Alipiopsitta xanthops (49 amostras). As quatro amostras restantes (7%)
foram identificadas como Amazona aestiva e/ou Amazona ochrochephala.
Essas espécies formam um complexo já descrito em alguns trabalhos de
filogenia molecular, o que inviabiliza qualquer sistema de identificação de
espécies ao nível molecular. O DNA barcoding parece ser efetivo na
correta identificação de espécies de aves e é especialmente útil em casos
nos quais dados morfológicos não são acessíveis, como o presente
exemplo. Assim essa ferramenta é útil na diagnose rápida de espécies de
ovos apreendidos do tráfico ilegal de animais e pode contribuir na criação
de medidas que visem à conservação desses grupos alvo.

Palavras chave: DNA barcode, identificação, aves
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE FORMICIVORA LITTORALIS
(THAMNOPHILIDAE) NO NÚCLEO EXPERIMENTAL DE IGUABA

GRANDE (NEIG)-UFF, RJ

Amanda Quina Navegantes1,2, Rafael Bessa Alves de Carvalho1, Maurício
Brandão Vecchi3 e Sávio Freire Bruno1.
1Universidade Federal Fluminense;
2Email: amanda_navegantes@hotmail.com.
3Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Formicivora littoralis é endêmica das restingas da Região dos Lagos (RJ) e
está criticamente ameaçada de extinção. Sua ocorrência no NEIG é conhe-
cida desde 2003. Com o objetivo de definir a distribuição espacial e obter
dados biológicos da espécie, estão sendo realizadas, desde dezembro de
2008, amostragens em quatro trilhas (300 m cada) perpendiculares à linha da
praia e distantes 200 m entre si. Cada trilha contempla, em sua porção inicial,
vegetação de restinga, e, em seu interior, floresta estacional semidecidual. A
amostragem consiste de transecções para registros visuais e auditivos es-
pontâneos, além do uso de playback em pontos fixos (reprodução da vocali-
zação por 5 min, seguidos de 5 min de observação). Até o momento, foram
realizados 32 percursos nas trilhas (totalizando cerca de 20 h), obtendo-se 12
ocorrências da espécie. Dos registros obtidos, 92% (n= 11) foram feitos até
50 m a partir da lagoa, e apenas 8 % (n= 1) a 250 m. No entanto consideran-
do os registros ocasionais fora das trilhas de amostragem, houve duas ocor-
rências de F. littoralis distando 500 m da lagoa. Dois ninhos da espécie foram
encontrados em área de restinga próxima a lagoa (7 m e 25 m, respectiva-
mente). Ambos encontravam-se apoiados em forquilhas horizontais de ramos
de Maytenus obtusifolia (Celastraceae), a menos de 50 cm de altura sobre o
solo. Apenas o primeiro ninho estava ativo (dois ovos) quando encontrado
(15/02/09), possuindo as seguintes medidas: diâmetro externo 87 x 67 mm,
diâmetro interno 63 x 51 mm, profundidade 48 mm. Os filhotes eclodiram em
dias consecutivos (15 e 16/02/09), mas cada ninhego desapareceu do ninho
antes do segundo dia de vida, sugerindo dois eventos de predação. O ninho
manteve-se aparentemente intacto, característica típica de predação por
serpentes. Os resultados obtidos até o presente corroboram a hipótese de
que F. littoralis usa preferencialmente o habitat de restinga próximo à praia
como área de vida e reprodução. No entanto, a espécie parece eventualmen-
te ocupar também trechos adjacentes de floresta estacional semidecidual.

Palavras chave: conservação, restinga, uso do habitat

Financiadores: CNPq - PIBIC

CS102

ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DE ARA MACAO
(PSITTACIFORMES, AVES) 

Adriana Ribeiro de Oliveira-Marques1,2 e Cristina Yumi Miyaki1
1Depto de Genética e Biologia Evolutiva/USP, São Paulo, SP. 2E-mail:
adriro@ib.usp.br

O Brasil é o país mais rico do mundo em espécies de psitacídeos (74
espécies), sendo 17 ameaçadas de extinção (Collar, 1997; Sick, 1997).
Algumas espécies apresentam grande distribuição geográfica e não se co-
nhece se há diferenciação populacional, informação essencial para qual-
quer plano de conservação. Entre essas espécies está Ara macao, alvo do
presente estudo. Nosso objetivo foi caracterizar a estrutura genética
populacional dessa espécie. Foram realizadas análises com nove locos de
microssatélites para 48 indivíduos de A. macao de Redenção (PA), Canaã
dos Carajás (PA), Madre de Dios (Peru), Parque Nacional (PN) do Jaú
(AM) e PN de Pacaás Novos (RO). Adicionalmente, a Região Controladora
do DNA mitocondrial foi seqüenciada para 35 indivíduos dessas
localidades, exceto de RO.Todos os microssatélites utilizados nas análises
estão em equilíbrios de ligação (P > 0,05) e de Hardy-Weinberg e não
apresentam evidências de possuírem alelos nulos ou erro de genoti-
pagem. Os resultados obtidos com o índice FST não indicaram diferen-
ciação genética entre os grupos de Redenção e de Canaã dos Carajás,
ambos no Pará e relativamente próximos geograficamente, não sendo
possível descartar a presença de fluxo gênico entre eles. O grupo de
Redenção (PA) apresentou moderada diferenciação genética com os indi-
víduos do Peru, PN do Jaú (AM) e PN de Pacaás Novos (RO). O grupo do
PN de Pacaás Novos (RO) também apresentou moderada diferenciação
genética com os indivíduos de Canaã dos Carajás (PA) e Peru. Foram
obtidos 961 pb da Região Controladora, com 853 sítios invariáveis, 108
variáveis e 33 haplótipos. A diversidade haplotípica (h) foi de 0,997 e a
diversidade nucleotídica (π) de 0,01862. Foi obtida uma rede de haplótipo
com o programa TCS. Nenhum agrupamento de haplótipos de mesma
origem geográfica foi observado e alguns haplótipos não puderam ser
conectados na rede.

Palavras chave: Ara macao, genética populacional, microssatélites,
região controladora
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PREDAÇÃO DE NINHOS ARTIFICIAIS: COMPARANDO A EFICIÊNCIA
DE OVOS DE MASSA DE MODELAR X OVOS DE CODORNA, NA

IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS PREDADORES

Patrísia de Oliveira Rodrigues1,2,4, Suélen Amâncio3, Giselle Bastos
Alves1,3, Celine Melo1, 2

1Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2Laboratório de Ornitologia e
Bioacústica, Instituto de Biologia, 3Pós Graduação em Ecologia e
Conservação de Recursos Naturais, 4E-mail: patytrisia15@yahoo.com.br

Ninhos artificiais são amplamente utilizados para medir a taxa de
predação. Além de auxiliar na identificação de predadores, eles são de
fácil localização e monitoramento, possibilitando testar hipóteses
ecológicas e comportamentais que influenciam na predação. O objetivo
desse estudo foi avaliar se ovos de massa de modelar são mais eficientes
que os de codorna na identificação de predadores de ninhos, e se cores
diferentes de ovos podem ser mais atrativos. Os ninhos artificiais (n=30)
foram expostos por 21 dias em dois estratos: solo e sub-bosque, entre
fevereiro e março de 2009, e monitorados a cada sete dias. Testamos ovos
de codorna (Coturnix coturnix) (n=12) e artificiais (n=36), confeccionados
com massa de modelar atóxica, nas cores vermelho, azul, amarelo e
branco. Os ninhos com ovos artificiais tinham sempre ovos de duas cores.
Os padrões de predacão de ovos foram classificados em ranhuras,
perfurações, mordidas, fragmento de casca ou desaparecimento. Devido à
diferença no número de ovos artificiais e de codorna, foi estimado a
frequência de predação. Dos 48 ovos expostos, 75% dos de codorna e
95% dos artificiais foram predados. Contudo, não houve diferença na taxa
de predação entre os tipos de ovos (χ2= 0,012; gl=1; p= 0,91). Os ovos
artificiais apresentaram mais impressões que permitiram a identificação
dos predadores (χ2=14,0; gl=1; p= 0,0002), sendo que roedores
corresponderam a 96%. O padrão de predação predominante foi ranhuras
(48,78%) seguido de mordida (29,27%). Não foi encontrada preferência de
cor pelos predadores (χ2=2,77; gl=1; p= 0,095). Nesse sentido, os ovos de
massa de modelar mostraram ser mais eficientes na identificação de
mesopredadores por deixarem impressões mais nítidas.

Palavras chave: mesopredadores, roedores, aves
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A DIETA DE HYPOCNEMIS PERUVIANA
(AVES: THAMNOPHILIDAE) EM UM GRADIENTE 
DE PERTURBAÇÃO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Hosana M. F. Piccardi1, Helena P. Romanowski1 e Marco A. Pizo2

1PPG-Biologia Animal UFRGS, hosanapiccardi@gmail.com 
2UNISINOS

Determinadas espécies de aves insetívoras generalistas, como as do
gênero Hypocnemis (Aves: Thamnophilidae), parecem ser pouco afetadas
por perturbações ambientais. Desta forma, é possível que a dieta destas
aves represente um bom indicador da diversidade de artrópodes, uma vez
que estes animais forrageiam em um amplo espectro de ambientes. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar como o estágio de perturbação
ambiental afeta a composição e riqueza de artrópodes e verificar como
essa variação se reflete na dieta de Hypocnemis peruviana. De novembro
de 2007 a outubro de 2008, foram estudadas três áreas, preservada,
intermediária e antropizada no município de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.
Artrópodes foram coletados com guarda-chuva entomológico e armadilhas
de solo. As aves foram amostradas com rede de neblina utilizando a
técnica de “playback” e sua dieta foi estudada através da análise das fezes.
Artrópodes de 14 ordens foram amostrados sendo que a riqueza de
ordens e abundância de indivíduos seguiu um gradiente crescente de
acordo com o nível de perturbação das áreas, estas diferenças foram
significantes estatisticamente (p < 0.05). Foram encontradas oito ordens
de artrópodes nas fezes de H. peruviana, não havendo diferença
significativa na riqueza de ordens na dieta entre as áreas estudadas.
Hymenoptera foi a ordem mais consumida, seguida por Arachnida e
Coleoptera. As proporções de consumo das ordens como itens
alimentares diferiram significativamente daquelas que ocorreram em cada
área (p < 0.05) e variaram entre estas. Nossos resultados mostraram que
apesar desta ave ser considerada generalista ela apresenta alguma
seletividade com relação à seleção dos itens alimentares.

Palavras chave: Acre, artrópodes, aves insetívoras.
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COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM UM ÉCOTONO 
CERRADO/PANTANAL NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

SUDESTE DO MATO GROSSO

Sérgio R. Posso1,3, Maria Niely de Freitas2, Fernanda A. Bueno1, Rodrigo
Mizobe1

1LESCAN – Laboratório de Ecologia, Sistemática e Conservação das Aves
Neotropicais – UFMT. 2Departamento de Ciências Biológicas – UFMT. 3E-
mail: srposso@hotmail.com

Embora os ecótonos sejam importantes para se compreender a ocorrência,
distribuição e traçar estratégias de conservação para as aves, poucos
estudos da ornitofauna foram realizados nestas áreas. Desse modo o
presente trabalho estudou e comparou a comunidade de aves entre duas
áreas adjacentes, a RPPN João Bassos (cerrado) e a Fazenda Recanto
Verde (Pantanal), caracterizando um ecótono pantanal/cerrado no sudeste
do Mato Grosso. O método utilizado foi o do transecto e o estudo conduzido
de novembro/06 a outubro/07. Foram realizadas 110 horas de observação
(54 para o Pantanal e 56 para o Cerrado), equitativamente distribuídas entre
os períodos de seca e cheia, e registradas 272 espécies no total, sendo 197
para o cerrado e 203 para o pantanal. O índice de similaridade de Jaccard
foi de 0,412, um índice considerado baixo demonstrando que, embora
adjacentes, há uma indicação de avifauna característica para cada bioma.
Para o cerrado foram observados 47% não-Passeriformes, com predo-
minância dos Psittaciformes (7%), Falconiformes (6%) e Columbiformes
(4,5%). Entre os Passeriformes (53%) predominam os Tyrannidae (16,5%),
seguido pelos Thraupidae (7%). Já no pantanal, 55% são não-
Passeriformes, onde predominam os Falconiformes (7,5%), Ciconiiformes,
Charadriiformes, Psittaciformes e Piciformes (5,5%) e Columbiformes
(4,5%). Entre os Passeriformes (45%) predominam os Tyrannidae (10%),
seguidos dos Emberezidae (5,5%) e Dendrocolaptidae (3,5%). Ainda neste
ecótono, ocorrem espécies ameaçadas, como Harpyhaliaetus coronatus, e
várias espécies migratórias. Ainda se observa forte presença de carnívoros
e insetívoros de sub-bosque em ambas as áreas, indicando ambientes com
cadeias tróficas aparentemente estabilizadas, pois são capazes de manter
animais do topo destas cadeias. Estes dados indicam boa preservação e
reforçam a importância das áreas para a conservação das aves em uma
região amplamente modificada pelo agronegócio, como é o caso do sudeste
do Mato Grosso.

Palavras-chave: Avifauna, Biodiversidade, Conservação.

CS106

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM ESCALA DE PAISAGEM:
ANÁLISE DAS ESTRUTURAS DE PAISAGENS DE NINHAIS ATRAVÉS

DE FOTOGRAFIAS AÉREAS

Rafael Gomes de Moura1,2 e Demétrio Luis Guadagnin1

1Laboratório de Ecologia e Manejo da Vida Silvestre/Unisinos, RS.
2Email:biorgm@hotmail.com

Sítios de nidificação são locais chaves para a persistência de populações
de aves aquáticas. A partir destes locais as aves se dispersam em
movimentos diários em busca de recursos, de forma que sua localização
espacial deve estar relacionada com a estrutura da paisagem ao seu
redor, particularmente com a disponibilidade de locais adequados para
alimentação. Não se conhecem quais são os fatores que determinam a
seleção de áreas de nidificação. Este trabalho investiga a hipótese de que
a disponibilidade de hábitats de áreas úmidas e seu arranjo espacial na
paisagem influenciam a probabilidade de ocorrência de ninhais. A área de
estudo compreende uma seção da zona costeira do Rio Grande do Sul,
incluindo o entorno do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, uma das
regiões do Estado com maior concentração de áreas úmidas e aves
aquáticas. A estrutura de 15 ninhais mistos foi comparada com igual
número de áreas sem ninhais, aleatoriamente escolhidas. A estrutura de
vegetação foi avaliada a partir de fotografias aéreas de pequeno formato,
obtidas em sobrevoos a 1200 m.s.n.m. As fotografias foram recortadas
para cobrir uma área circular com raio de 1000m. Avaliamos a
disponibilidade de áreas úmidas, arrozais e hábitats de terra firme e a
heterogeneidade e fragmentação das áreas úmidas. As fotografias aéreas
foram processadas no Programa Idrisi Andes e as métricas da estrutura
dos hábitats e da paisagem calculadas no programa Fragstats 3.3. A
ocorrência de ninhais esteve associada a paisagens com grande
porcentagem de área de palhas, sarandis, juncais e mata de restinga,
situados em contato direto com uma matriz de arroz. Os sítios de nidifi-
cação têm uma estrutura de paisagem mais complexa de vegetação em
relação a áreas úmidas não utilizadas como ninhais.

Palavras chave: Fotos áreas, Ninhais, Fragstats.
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BIOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE TIJUCA CONDITA NO PARQUE
NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS, RJ

Rafael Bessa Alves de Carvalho 1; Elmiro de Carvalho Mendonça 2;
Henrique Bastos Reis Rajão 2, 3; Luiz Pedreira Gonzaga 2
1Universidade Estácio de Sá; 2Laboratório de ornitologia/ UFRJ;
3Laboratório de Vertebrados/UFRJ. E-mail: rafabessa@msn.com

Tijuca condita, cotingídeo endêmico e ameaçado da Mata Atlântica flumi-
nense, é considerada uma das aves brasileiras menos conhecidas pela ciên-
cia. Com o objetivo de obter dados de biologia desta espécie e contribuir pa-
ra a definição de mecanismos para sua conservação, iniciamos em janeiro
de 2009 um estudo de campo no PARNASO. Aqui são apresentados os da-
dos preliminares deste estudo. Foram estabelecidos até o momento 57 pon-
tos fixos distanciados de 100m ao longo de trilhas pré-existentes com altitu-
des variando de 1600 a 2200m. Cada ponto tem sido amostrado em três ho-
rários diferentes: manhã (06-09h); meio-dia (09-15h); tarde (15-18h). Durante
a amostragem, aguarda-se por vocalizações espontâneas da espécie du-
rante 5min, em seguida, reproduz-se sua voz por 10min e, ao final, aguarda-
se 5min para detectar registros vocais posteriores. T. condita foi registrada
nos vales das Orquídeas, das Antas e do Jacó, no entorno do Abrigo 3 e em
parte da trilha do Sino, sempre em trechos de mata de neblina. Apesar do
registro em 44% dos pontos amostrados, em muitos destes a espécie foi
registrada uma única vez. Isso se contrapõe a certas áreas onde a espécie
é recorrentemente registrada, fato possivelmente associado à disponibili-
dade de fruteiras. Embora sua ocorrência tenha variado de 1720 a 2105m
de altitude, 64% (n=25) dos registros se deram entre 1800 e 2000m. A
espécie foi registrada em 36,5% dos pontos pela manhã (n=41), 26,8% ao
meio-dia (n=56) e 28,6% à tarde (n=35). Os hábitos inconspícuo e pouco
vocal de T. condita fazem do playback um instrumento fundamental para
detectar a sua presença: apenas 23% dos registros (n=160) ocorreram
espontaneamente. Em uma ocasião, foi observada a espécie comendo
pequenos frutos (ainda não identificados) em uma árvore de 12m de altura
e um bicho-pau (Phasmidae). A espécie foi vista comendo botões de flor de
Melastomataceae (n=2). Contrapondo a literatura, T. condita e T. atra foram
observadas na mesma altitude (n=2). A continuidade dos estudos fornecerá
dados mais concretos a respeito da biologia da conservação da espécie.

Palavras chave: Tijuca condita, biologia da conservação, Serra dos Órgãos
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Atividades humanas de uso direto de recursos são comuns em áreas
protegidas. A presença humana pode colaborar ou entrar em conflito com os
objetivos de conservação. O Parque Nacional da Lagoa do peixe é uma
unidade de proteção integral e um sítio de relevância internacional para aves
migratórias. O estuário semi-fechado da lagoa do Peixe é regularmente
aberto pela comunidade local quando ocorre naturalmente. O presente
trabalho objetivou avaliar o efeito da abertura antrópica da barra na riqueza
e na abundância de aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Em 2008
a conexão da lagoa com o oceano foi aberta em 27 de agosto. Realizamos
contagens de aves antes (01 a 27/08) e após (02 a 27/09) o evento, em
transectos ao longo de 15,5 km de praias e estuário e 4 km de planícies de
inundação. Nos setores da praia e do estuário observamos 33 espécies,
quatro delas exclusivas do período anterior e oito do período posterior à
abertura. Na planície de inundação registramos 60 espécies, sendo sete
exclusivamente no período anterior à abertura e 18 no período posterior.
Ambos setores apresentaram grande diferença na abundância diária (média
± erro padrão) entre os períodos anterior (praia/estuário: 52,5 ± 6,9; planície:
27,09 ± 7,85) e posterior (praia/estuário: 222,7 ± 33,8; planície: 151,8 ±
29.8). Assim que conectada, a lagoa escoou um grande volume d’água para
o oceano, expondo extensas áreas de lodo e campos, beneficiando espécies
de aves com essas preferências ecológicas. Em geral, a abertura antrópica
é concomitante a chegada de aves migratórias boreais e a formação desse
tipo de ambiente, num primeiro momento, é positiva para essas espécies. O
plano de manejo da unidade prevê a gradual extinção das atividades
humanas em seu interior. Os resultados de nosso trabalho serão
importantes para orientar as decisões de gestão desta unidade de
conservação, assim como colaborar para uma melhor compreensão dos
efeitos de práticas tradicionais sobre a conservação da biodiversidade.

Palavras-chave: Impacto ambiental, lagoa do Peixe, áreas úmidas
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Déborah Rodello1, Renato Torres Pinheiro1 e Érika Martins Braga2
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O processo de fragmentação e urbanização afeta a sobrevivência natural
das populações animais, podendo em aves silvestres, por exemplo,
aumentar as taxas de parasitismo ocasionando um declínio populacional
das mesmas. Os parasitos sangüíneos dos gêneros Plasmodium,
Haemoproteus e Leucocytozoon, estão entre os mais comuns e melhor
estudados, dentre as aves, sendo responsáveis por efeitos prejudiciais na
aptidão e sucesso reprodutivo das mesmas. Visando testar a hipótese de
que aves de ambientes fragmentados e urbanizados estão mais
susceptíveis à presença de Plasmodium sp. foram capturadas aves, com a
utilização de redes de neblina, na área urbana do município de Palmas,
Parque Estadual do Lajeado e Parque Estadual do Cantão. De cada
indivíduo foram preparados esfregaços sanguíneos para a análise
microscópica. Foram capturados 582 indivíduos distribuídos em 113
espécies e 26 famílias, sendo 226 indivíduos na área urbana e 356 nas
áreas naturais. Dos 582 capturados, 110 (19,0%) apresentaram-se
positivos para Plasmodium sp., sendo que 48 (n=226) foram capturados
na área urbana e 62 (n=356) nas áreas naturais. A família Turdidae foi a
mais parasitada com prevalência de parasitos em 46,8% dos indivíduos
capturados da família, seguida por Columbidae com 34,5% e Troglodytidae
com 29,4%. Dentre as 113 espécies, as mais parasitadas foram Turdus
leucomelas e Columbina talpacoti com 14 (n=30) e 9 (n=29) indivíduos
respectivamente. Comparado a maioria dos estudos sobre ocorrência de
Plasmodium sp. em aves, 19% de indivíduos parasitados representa um
valor superior aos registrados atualmente para a região neotropical. Não
houve diferenças significativas entre a prevalência de parasitos na área
urbana (21,2%) e nas naturais (17,4%), porém, Plasmodium sp. foi mais
representativo na área urbana. Inicialmente, a suscetibilidade a presença
de Plasmodium sp. nas aves, não demonstrou relação com a
fragmentação e urbanização dos habitats.

Palavras chave: fragmentação, urbanização, Plasmodium sp.
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INFORMAÇÕES SOBRE O CONHECIMENTO DA AVIFAUNA EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO

ESPÍRITO SANTO

Gustavo Adolfo Braga da Rosa
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

As unidades de conservação estaduais de proteção integral do Espírito
Santo (UCPIES) mantêm uma área de 10.830 hectares ou 0,24 % da
superfície do Estado. A UC mais nova foi criada há 19 anos e a mais antiga
há 44 anos. A despeito de sua importância para a conservação dos
principais ecossistemas do Estado e de seu longo período de existência,
essas UCs possuem poucos estudos de longo prazo e poucas
informações sobre sua avifauna. Considerando a importância de tais
estudos para a definição de estratégias de conservação, o presente
trabalho visou reunir informações sobre avifauna, tais como, o número de
espécies e principais ameaças dentro de cada uma das UCPIES. De
acordo com os respectivos Planos de Manejo (PM), a riqueza de aves
nestas UCs é a seguinte: P. E. Paulo Cesar Vinha: 192 espécies; P. E. do
Forno Grande: 191 espécies; P. E. de Itaúnas: 184 espécies; P. E. da Pedra
Azul: 156 espécies; REBIO Duas Bocas: 100 espécies; P. E. Cachoeira da
Fumaça: 69 espécies; e P. E. da Mata das Flores: sem PM. Considerando
o tamanho destas UCs e a heterogeneidade ambiental que abrigam, é fácil
concluir que houve insuficiência amostral na caracterização da avifauna
em seus PM e inúmeras destas UC não possuem qualquer outro estudo
além do PM. Não obstante a falta de conhecimento, as pressões são
grandes sobre certos grupos de aves no entorno e interior das UCPIES.
Dentre as principais ameaças foram registradas capturas para xerimbabo,
comercialização ou consumo, alteração dos hábitats e incêndios florestais.
Atualmente, ações de conscientização e fiscalização têm sido
intensificadas, promovendo alguma conscientização e grande aumento em
atos de entrega voluntária de aves criadas ilegalmente. Entretanto,
informações confiáveis sobre efeitos como a redução de populações de
espécies altamente procuradas pelo tráfico ou o restabelecimento de
comunidades de aves em regiões foco de ações educativas ou punitivas
só serão obtidas à medida que ampliarmos nossa atuação em pesquisas
de qualidade e longa duração.

Palavras chave: Conservação, aves, Parque Estadual
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AVIFAUNA DA SUB-BACIA DO RIO PARDINHO:
RIQUEZA E CONSERVAÇÃO

Samuel L. Oliveira1,2, Andreas Köhler1 e Iury de A. Accordi
1Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, RS.
2E-mail: samuel.lo@hotmail.com 

O grupo das aves desempenha um importante papel no equilíbrio dos
ecossistemas, este táxon é uma importante ferramenta para a conser-
vação, pois muitas espécies sensíveis as alterações ambientais estão
ameaçadas de extinção ou já extintas em vários locais. No Rio Grande do
Sul a grande descaracterização dos ecossistemas fez a sua cobertura
florestal ser reduzida para menos de 3% e resultou com que 80% das
espécies ameaçadas de extinção no estado fossem florestais. A sub-bacia
do rio Pardinho pertence a bacia hidrográfica do rio Pardo e está localizada
na região central do RS, originalmente 90% da sua área era coberta por
Mata Atlântica (Floresta Estacional Decidual). Atualmente esta formação
esta extremamente reduzida, sendo que hoje restam somente 12%. O
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento qualitativo da avifauna
da sub-bacia, comparar a riqueza em áreas florestais e em áreas
degradadas e registrar a presenças de espécies sensíveis, raras ou
ameaçadas de extinção. Foram escolhidas seis áreas perto das margens
do rio, sendo 3 com vegetação florestal nativa e 3 degradadas com a
floresta substituída por pasto ou outras culturas. Cada área foi visitada 4
vezes no período de outubro de 2008 a março de 2009 nas primeiras horas
do dia. As espécies eram identificadas visualmente utilizando binóculos ou
pela vocalização. Foram registradas 180 espécies para a sub-bacia do rio
Pardinho, nas áreas florestais foram registradas 141 espécies e nas
degradadas 101, demonstrando maior riqueza de aves em ambientes
florestais e suas bordas do que nos ambientes degradados. Dentre os
registros de espécies sensíveis alterações ambientais ou raras destaca-se:
Crypturellus obsoletus, Crypturellus tataupa, Accipiter striatus, Micrastur
semitorquatus, Carpornis cucullata, Schiffornis virescens, Habia rubica e
Euphonia chalybea. Também foram encontradas espécies ameaçadas de
extinção no RS: Odontophorus capueira, Triclaria malachitacea e Grallaria
varia. Isto demonstra a importância da proteção das florestas que restam
na região para garantir preservação destas espécies.

Palavras chave: Rio Pardinho, avifauna, conservação
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ÁREAS VERDES URBANAS COMO REFÚGIO A
DIVERSIDADE DE AVES NA REGIÃO METROPOLITANA

DE PORTO ALEGRE, RS, BRASIL

Marcelo Fischer Barcellos dos Santos e Cristina Vargas Cademartori
Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Impacto Antrópico. Unilasalle,
Canoas, RS.
E-Mail: fischeri_80@hotmail.com 

A urbanização produz alterações expressivas nos ecossistemas, alterando
significativamente a paisagem original. Dados disponíveis na literatura
indicam que as aves são um dos grupos de vertebrados mais afetados por
tais impactos antrópicos. Desta maneira, áreas verdes urbanas (praças,
parques, campus de universidades, etc.) podem constituir importantes
refúgios à avifauna. O presente estudo, por conseguinte, teve como
objetivo avaliar a importância das áreas verdes urbanas para a
manutenção da riqueza de aves na região metropolitana de Porto Alegre.
Dados relativos à composição de espécies de aves em 14 áreas verdes
foram obtidos através de publicações em periódicos científicos, trabalhos
acadêmicos e literatura especializada. Realizou-se análise de similaridade
(Jaccard) com o propósito de comparar a composição de espécies de
distintas áreas verdes. O teste de regressão múltipla, por sua vez,
aplicando-se o método stepwise, permitiu verificar se a riqueza de aves é
influenciada pelas seguintes características das áreas verdes urbanas:
dimensões, diversidade de hábitats (quantidades de fitofisionomias em
cada local), área e distância do vizinho mais próximo. Tais dados foram
obtidos da literatura. Constatou-se um total de 226 espécies de aves para
as áreas verdes analisadas, sendo a maioria comum em ambientes
urbanos. Entretanto, espécies mais seletivas, tais como Crypturellus
obsoletus, Piculus aurulentus e Lepidocolaptes falcinellus, restringiram-se
a algumas áreas, principalmente aquelas com cobertura vegetal nativa. A
análise de Jaccard demonstrou que áreas de maiores dimensões
apresentam composição similar entre si e distinta de áreas de menores
dimensões. O teste de regressão múltipla indicou que houve correlação
positiva significativa entre a riqueza de aves e os fatores estudados, exceto
pela distância entre as áreas (F[3,10] = 7.240; P = 0,007). Conclui-se que
áreas maiores e com maior heterogeneidade de hábitats podem abrigar
uma elevada diversidade de aves e que tais áreas são importantes para a
manutenção de muitas espécies em ambientes urbanizados.

Palavras chave: aves, áreas urbanas, região metropolitana de Porto
Alegre.
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RIQUEZA DE AVES E DISPERSÃO DE SEMENTES EM REMANES-
CENTES DE MATA ATLÂNTICA AO NORTE DO RIO SÃO FRANCISCO

Raissa Sarmento Pereira1,2, Thiago do Nascimento, Cecília P. Alves-Costa
1Lab. de Ecologia e Restauração da Biodiversidade (Lerbio), Depto. de
Botânica, UFPE.
2E-mail: raissa.pereira@gmail.com 

A Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco vem sofrendo um processo
de fragmentação, restando apenas 5% da área original. Esse quadro vem
provocando perda da biodiversidade e das interações mutualísticas, como a
dispersão de sementes. O objetivo desse trabalho é comparar a riqueza da
avifauna e das interações mutualísticas (dispersão de semente), nos dois
maiores remanescentes de mata ao norte do Rio São Francisco. Um dos
fragmentos é a Mata de Coimbra (3.500ha.), composta por mata primária
situada em uma matriz de cana-de-açúcar na Usina Serra Grande, AL. A
outra é a Mata de Aldeia que compreende fragmentos de mata secundária
totalizando 8.000ha. inseridos em um mosaico de cana-de-açucar,
condomínios e sítios, em Camaragibe, PE. O levantamento avifaunístico foi
feito através da captura mensal com redes de neblina e observação visual,
durante 3-4 dias, totalizando 10 meses em Coimbra e até o momento 3
meses em Aldeia (1671 h/r e 710 h/r respectivamente). Depois de
capturadas, as aves foram colocadas em sacos de pano, permanecendo até
defecarem, sendo depois medidas e identificadas. As fezes foram coletadas
e analisadas quanto à presença de sementes, as sementes foram
classificadas em morfoespécies e quando possível identificadas. Na mata de
Coimbra obtivemos 319 aves, de 36 espécies e 14 famílias, as quais
dispersaram 34 espécies de plantas. Na Mata de Aldeia um total de 172 aves
de 42 espécies pertencentes a 13 famílias dispersaram 25 espécies. Apesar
do esforço amostral na mata de aldeia ter sido muito menor, ela apresentou
uma riqueza de aves maior e o número de interações com plantas, mesmo
menor, apresentou um potencial de diversidade maior. Apesar da mata de
aldeia ser secundária, fragmentada e ter apenas 60 anos, ela se destaca
regionalmente pelos altos índices de diversidade observados, merecendo
especial atenção dos programas de conservação. Já Coimbra, por ser uma
mata primária deveria ter o potencial para abrigar uma grande riqueza de
aves, mas devido ao longo período de isolamento e pressão de sua matriz,
essa riqueza não parece ser conservada.

Palavras chave: Avifauna, Fragmentação, Mata Atlântica
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ESTUDO QUALI-QUANTITATIVO DAS ESPÉCIES DE AVES 
COMERCIALIZADAS PELOS CRIADORES COMERCIAIS 
REGISTRADOS NO IBAMA DE BELO HORIZONTE, MG

Thiago de Oliveira Souza, Francine Carla de Souza Silveira, Andréia
Aparecida Batista Gouvêa, Cibele Vieira de Andrade.
Graduandos do curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais. E-mail: thiagopucbio@yahoo.com.br

Sabe-se que é uma atividade comum dos brasileiros criarem animais silves-
tres em cativeiro, como animais de estimação. O grupo das aves é o que
mais sofre devido sua bela plumagem e seus melodiosos cantos. Os criató-
rios comerciais foram instituídos com o objetivo de diminuir a caça e a captu-
ra de animas em seus ambientes naturais. Esses criatórios têm como finali-
dade disponibilizar legalmente animais para o mercado e assim contribuir
para conservação das espécies e o enfraquecimento do tráfico. O objetivo
deste trabalho foi diagnosticar quais espécies estão sendo comercializadas
pelos criadores comerciais registrados juntos ao IBAMA de Belo Horizonte,
MG. Foram analisados os relatórios do plantel de cada criador do ano de
2008 e feito um levantamento quali-quantitativo das espécies comercializa-
das pelos próprios. Atualmente existem 25 criadores licenciados a comercia-
lizar aves da fauna brasileira registrados ao IBAMA de Belo Horizonte. Esses
estão criando e comercializando 80 espécies de aves, distribuídas em 13
famílias. As espécies mais criadas são o Sporophila maximiliani comer-
cializada por 14 criadores (56%) seguida de S. angolensis e Sicalis flaveola
criadas por 11 criadores cada (44%) e Saltator simillis em 10 criatórios
(40%). A família psittacidae foi a mais representativa, com 33 espécies
(41,25%), seguida de emberizidae com 14 representantes (17,5%). A repre-
sentatividade dos psitacideos se deve por ser animais em grande parte, com
um exuberante colorido e serem usados como ornamentação e também por
ser da cultura do povo brasileiro criar esse grupo de ave como estimação. Já
o grande número de indivíduos da família emberizidae se deve por ser uma
família com um grande número de espécies e também por serem as aves
mais procuradas no comercio, devido a fácil criação e por terem o canto
muito admirado pelos criadores, chegando alguns indivíduos a atingirem um
alto valor no mercado. Este trabalho mostra que apesar da grande
diversidade de aves existentes no Brasil, poucas são as espécies criadas
legalmente nos criatórios registrados no IBAMA de Belo Horizonte.

Palavras-chave: Criatórios, Belo Horizonte, S. maximiliani.
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RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DAS AVES DA LAGOA DA RIBEIRA,
QUISSAMÃ, NORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Davi C. Tavares1, 2, Luciano M. Lima2, Salvatore Siciliano1, 2

1ENSP/FIOCRUZ, 2Projeto de monitoramento de aves, quelônios e
mamíferos marinhos da Bacia de Campos. davi_ornito@hotmail.com

Grande parte dos alagados do país foi destruída tornando-se, na maioria
das vezes, aterros comunitários ou depósitos de lixo/esgoto. A APA da
Lagoa da Ribeira, localizada no município de Quissamã, norte fluminense,
representa um charco com 5km2, circundado por campos periodicamente
alagados. Tal área tem sofrido o impacto de construções irregulares. São
escassos os estudos sobre as aves do norte fluminense. Este trabalho teve
o objetivo de inventariar e monitorar as aves daquela região. Foram
realizadas visitas mensais à área, entre os meses ago/08 e fev/09,
totalizando 112 horas de observação. Estas foram realizadas com auxílio
de binóculo (Celestron 10x50) e telescópio (Optolyth 30x80) nos períodos
de 6:00 às 11:00 e 15:00 às 18:00 horas. A nomenclatura e a ordem
taxonômica seguiram as recomendações do Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos. Para estimativa de abundância relativa foi
considerado o maior número de indivíduos de cada espécie observado em
um raio de 300m, contornando a subestimativa dos dados devido à falta
de visibilidade gerada pela presença de extenso taboal (Typha
dominguensis). Foram realizados censos diretos e pontuais à margem da
Lagoa. Registrou-se 15 ordens, 19 famílias e 136 espécies. Destas, 76 são
residentes, 29 visitantes e 31 ocasionais. As espécies mais abundantes
foram Jacana jacana e Vanellus chilensis, com 16-20 indivíduos/raio de
300m, seguidas por Gallinula chloropus, Bubulcus ibis, Hirundo rustica e
Tachycineta leucorrhoa, com 11-15 indivíduos/raio de 300m. O interesse
conservacionista da região é reforçado pelos registros de Dendrocygna
bicolor, Ciconia maguari e Sporophila collaris, além de populações
estáveis de Dendrocygna autumnalis e Himantopus melanurus. Devido às
elevadas riqueza e abundância e à ocorrência de espécies ameaçadas
para o estado do RJ, a Lagoa da Ribeira deve ser considerada área
prioritária para conservação no estado e ter sua avifauna monitorada em
longo prazo, para elaboração de um plano de manejo eficaz.

Palavras chave: Aves aquáticas, Norte Fluminense, Alagados.
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RECUPERAÇÃO E REINTRODUÇÃO DO MUTUM 
DO ALAGOAS MITU MITU (LINNAEUS, 1766) USANDO UM 

ESTOQUE DE CATIVEIRO POTENCIALMENTE HÍBRIDO

Anita Wajntal, Sérgio L. Pereira e Erwin T. Grau
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva – IBUSP.
E-mail: aniwa@usp.br 

O Mutum de Alagoas Mitu mitu é considerado extinto na natureza. Duas fê-
meas e um macho coletados na natureza em 1979 reproduziram com
sucesso em cativeiro, e no anos 90, hibridações entre M. mitu e M. tu-
berosum foram efetuadas. Em junho de 2008, 130 aves estavam presentes
em dois aviários. Nós sequenciamos duas regiões do DNA mitocondrial
dos dois estoques cativos do Mutum de Alagoas e analisamos caracteres
morfológicos. Identificamos inequivocamente aves híbridas que possuem
genótipo e/ou características fenotípicas de M. tuberosum. Contudo, a não
ser que o registro original de acasalamentos seja recuperado, não há meio
confiável de identificar os M. mitu “puros” para propósito de acasalamento
em cativeiro e reintrodução. Então, nós sugerimos que as ações de
conservação devem focar em espécimens com caracteres fenotípicos
diagnósticos de M. mitu. Embora tenhamos detectado pouca variabilidade
genética entre as aves cativas, o crescimento constante da população
cativa indica que depressão genética por endocruzamento e hibridações
não afetam o sucesso reprodutivo. Reintroduções destas aves poten-
cialmente híbridas na área original de ocorrência do Mutum de Alagoas,
onde não ocorre nenhuma outra espécie de mutum hoje em dia, irão
preencher o nicho ecológico deixado vago pela espécie. Um programa
educacional envolvendo comunidades locais para proteger as futuras
reintroduções de mutuns e conservar seu habitat restaurado está em
progresso na região.

Palavras chave: Mitu mitu, conservação, cativeiro,híbrido, reintrodução
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