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Os lagos são uma importante fonte de recursos para aves aquáticas e
semi-aquáticas, tanto para alimentação quanto para a reprodução, sendo
que algumas aves são consideradas bioindicadoras de ambientes aquáti-
cos. Este estudo teve como objetivo determinar a ocorrência de
sobreposição de nicho entre as aves ocorrentes em lagos. O estudo foi
realizado em 5 lagos no Parque Municipal do Sabiá (48º14’O, 18º54’S),
em Uberlândia-MG. A região é caracterizada por uma vegetação sob
domínio do Cerrado (sensu lato) e o clima é do tipo AW, segundo Köppen,
apresentando nítida sazonalidade. O lago 1 possui em seu entorno pouca
vegetação e intensa atividade humana. Na proximidade dos lagos 2, 3 e 4
há uma vasta vegetação arbustiva e algumas árvores. O lago 5 se localiza
numa área mais isolada do parque, sendo que ao seu redor há uma mata.
Os lagos têm perímetros que variam de 0,25km2 (lago 5) até 2,4km2 (lago
1). Foram realizadas 5 horas de observação em cada lago, ocorrendo
entre 7:30h-10:00h, resultando 25 horas no total. Todas as atividades rea-
lizadas pelas aves registradas foram anotadas em intervalos de 5 minutos,
sendo estas: forrageamento, empoleiramento, locomoção, manutenção
das penas e comportamento agonístico. Houve uma intensidade significa-
tivamente maior de atividade entre 8:00h-8:30h (t=24,31, gl=4, pb=<0,05).
Foram registradas 16 espécies de aves em 8 famílias, dentre espécies
nativas e exóticas, sendo que o lago 4 apresentou o maior índice de diver-
sidade (H’=0,68).  Os lagos 3 e 4 apresentaram a maior similaridade qua-
litativa (CS=0,8) e no lago 5 não foi registrada nenhuma espécie. Nenhum
comportamento foi significativamente mais ocorrente (t=2,17, gl=5,
pb=0,082). Houve preferência pelo setor oeste do lago 1 (χ2=449,7, gl=3,
p=<0,05), possivelmente pela maior densidade de peixes que se agru-
pavam para capturar os alimentos jogados pelos freqüentadores. Neste
setor também ocorreu sobreposição de nicho, pois das 9 espécies, 5 são
piscívoras e 4 se alimentam de invertebrados, ocorrendo registro de 6
comportamentos agonísticos.
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O tucano toco e a arara canindé são proeminentes frugívoros de dossel
que movem-se por mosaicos de vegetação em função da disponibilidade
de alimento. Neste estudo nós estudamos a abundância e a atividade ali-
mentar do tucano toco e da arara canindé. Este estudo foi desenvolvido de
Abril de 2007 a Março de 2008 em áreas urbanas abertas e semi-abertas
em Três Lagoas. A amostragem da abundância e da atividade alimentar
das aves foi feita percorrendo mensalmente , quatro rotas de 9 km cada
uma. O número total indivíduos detectados na área urbana e o número
total de indivíduos se alimentando, resultou respectivamente, em índices
mensais de abundância e atividade alimentar do tucano toco e da arara
canindé. Registramos 428 tucanos na área urbana dos quais 387 estavam
se alimentando bem como 1181 araras das quais 732 forrageavam. As
espécies mais consumidas pelo tucano toco foram Cecropia pachys-
tachya, Ingá laurina e Roistonea oleracea ( 26%, 13.5% e 10%  dos re-
gistros alimentares, respectivamente). As espécies mais consumidas pela
arara canindé foram, Caryocar brasiliensis, Anacardium occidentale e
Acrocromia aculeata (26%, 25% e 13% dos registros alimentares respec-
tivamente.) Os altos valores da amplitude de nicho apresentados men-
salmente  demonstram a ampla flexibilidade alimentar das duas aves ao
longo do ano. A relação entre a atividade alimentar e abundância de
tucano toco e arara canindé, foram significativas ( rs= 0.97, p<0,001;
rs=0.98, p < 0,0001, respectivamente). Entretanto, a atividade alimentar do
tucano toco e arara canindé apresentou relação insignificante com o
número de espécies vegetais consumidas (rs=0.74, p=0,0051; rs=0.41,
p=0.18, respectivamente). Portanto, em relação a atividade alimentar da
arara canindé e tucano toco, o número de espécies vegetais disponíveis
não explica integralmente a presença marcante dessas aves na área
urbana. Provavelmente algum outro fator como teor nutricional, facilidade
de coleta ou grau de disponibilidade do recurso provavelmente influenci-
am a intensa atividade alimentar desses frugívoros em áreas urbanas. 
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Brotogeris chiriri é um pequeno psitacídeo distribuído amplamente pela
América do Sul apresentando marcante flexibilidade alimentar. Move-se
por diversos tipos de habitats em função da disponibilidade de recurso ali-
mentar sendo frequentemente encontrado em áreas urbanas. Neste estu-
do, nós analisamos a dieta de Brotogeris chiriri nas cidades de Três
Lagoas e Corumbá, MS. No sentido de amostrar a dieta de B. chiriri, qua-
tro rotas foram estabelecidas em cada município com média de 10 Km de
comprimento cada uma. Mensalmente, cada rota foi percorrida de manhã
das 6:00 ás 10:00 e á tarde das 15:00 ás 18:00, período em que esses
periquitos se encontram ativos. Registramos 14 espécies exploradas por
B. chiriri em Corumbá e 29 em Três Lagoas sendo que as espécies mais
consumidas em Três Lagoas foram Mountingia calabura, Syagrus roman-
zoffiana e Paquira aquatica (12,3%, 12,7% e 12% dos registros alimenta-
res, respectivamente). Em Corumbá, as espécies Terminalia catappa e
Ceiba boliviana e Psittacanthus cordatus foram as mais consumidas
(20.2% e 15.7%, 12.3% dos registros alimentares, respectivamente). A
espécie Cecropia pachystachya teve suas infrutescências exploradas em
ambas as cidades bem como a polpa de Mangifera indica. Registramos o
uso balanceado de sementes, néctar e polpa por B. chiriri tanto em Três
Lagoas quanto em Corumbá, sendo que os botões florais foram propor-
cionalmente pouco consumidos. B.chiriri apresentou ampla flexibilidade
alimentar consumindo extensa e balanceadamente os recursos
disponíveis que variaram desde néctar á sementes. Em Três Lagoas
observamos esse periquito consumindo seiva de Cocos nucífera ao bicar
várias vezes seus pecíolos, sorvendo o líquido que fluía. As duas cidades,
portanto, configuraram uma paisagem heterogênea que disponibiliza
extensa variedade de espécies vegetais como potenciais recursos ali-
mentares. Nesse sentido, o ambiente urbano pode servir como importante
área de alimentação para esse periquito, tão abundante em Corumbá e
Três Lagoas. 
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Basileuterus flaveolus possui ampla distribuição geográfica no território
brasileiro. Recentemente estudos ressaltaram o pequeno território que indiví-
duos da espécie possuem num ambiente florestal (e.g Duca e Marini, 2005).
Partindo deste pressuposto, o presente estudo objetivou caracterizar os frag-
mentos florestais em que a espécie ocorreu num cenário de mosaico de ambi-
entes. Entre abril-setembro de 2006 e janeiro-março de 2009 foram amostra-
dos de forma aleatória fragmentos de floresta estacional semidecidual (N=38)
variando de 4 a 274 ha inseridos na Bacia do rio Corumbataí, estado de São
Paulo. As amostragens se procederam pelo método de ponto fixo com per-
manência de 20 minutos por ponto, sendo cada fragmento visitado uma única
vez nas primeiras horas do dia através de um ponto de observação panorâmi-
co. Com o auxílio do Arcview e Fragstat, para cada fragmento onde a espécie
foi detectada analisou-se aspectos da área, perímetro, índice de forma, den-
sidade de borda e diversidade da matriz de entorno através do índice de
Shannon. A espécie ocorreu em 52,6% dos fragmentos amostrados (n=20),
cujas áreas variaram de 16,3 ha a 274,8 ha, com 25% (n=5) das ocorrências
situadas na classe de 27,5 a 54,9 ha. O índice de forma do fragmento (valores
próximo de 1 indicam maior homogeneidade) revelou valores de 1,39 a 5,6
sendo a classe de maior ocorrência (35%) de 1,69 a 2,24. O Índice de
Shannon variou entre 0,38 e 1,21 sendo a maior ocorrência (25%) na classe
de 0,49 e 0,6. Os perímetros dos fragmentos variaram de 4911,6 a 28158,9
m., os valores de densidade de borda variaram de 1,8 a 10,9 m.ha-1 e total de
borda de 5910 a 34740 m. Para estas três últimas variáveis não houve pre-
dominância de nenhum intervalo de classe adotada, possuindo ocorrência
igualitária entre elas. Os resultados salientam que não houve uma preferência
da espécie a algum padrão dentro das variáveis analisadas. Embora a espé-
cie possua hábitos florestais, esta é encontrada em fragmentos de diferentes
fisionomias indicando boa adaptação frente a distintos graus de antropização.

Palavra-chaves: Agroecossistemas, Mosaico de ambientes, Paisagens
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A migração é caracterizada pelo deslocamento anual de uma população ani-
mal de sua área de reprodução para áreas de alimentação e descanso, retor-
nando à sua área de reprodução original após um determinado período. O
presente estudo analisou o período de ocorrência de exemplares da família
Tyrannidae (Aves: Passeriformes), com possibilidade de manifestação de
comportamento migratório, dentro de um ambiente urbano do sudeste
brasileiro. Foram instaladas 90 unidades amostrais (pontos fixos) em 1.100ha,
na área central da cidade de Piracicaba/SP, os quais foram visitados 6 vezes
durante setembro/2007 a outubro/2008. No total foram feitas 321 amostras no
período chuvoso e 214 no período seco. O tempo de permanência por ponto
foi de 12 minutos. Em 107 horas de observações foram identificadas 107
espécies, sendo 19 pertencentes a família em questão. Destas, 10 espécies
são citadas em literatura com algum tipo de comportamento migratório no ter-
ritório brasileiro. De todas, quatro espécies (Myiodynastes maculatus,
Empidonomus varius, Pyrocephalus rubinus e Tyrannus savana) obtiveram
período de ausência na cidade, com freqüência de ocorrência (FO%) igual a
zero, no final do período chuvoso e toda extensão do período seco (fevereiro-
setembro), retornando à cidade no período chuvoso seguinte. Seis espécies
(Myiozetetes similis, Megarhynchus pitangua, Machetornis rixosa, Tyrannus
melancholicus, Elaenia flavogaster e Serpophaga subcristata) ocorreram
durante o ano todo, sugerindo a não migração desta população. Apesar de T.
melancholicus ter ocorrido o ano todo, seu Índice Pontual de Abundância (IPA)
e FO% diminuíram durante o período seco (FO%=86,6 IPA=0,9 época chu-
vosa / FO%=61,3 IPA=0,2 época seca) o que pode corroborar a presença da
migração entre alguns indivíduos da população, fato que não se constatou
entre as demais espécies não migrantes.  Informações como disponibilidade
de recursos e clima do ambiente deverão ser analisadas para se entender a
opção e abandono dos movimentos migratórios dentro desta família.

Palavra-chaves: migração, sazonalidade, avifauna urbana
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Sazonalmente a costa norte do Brasil é ocupada por centenas de milhares
de aves limícolas, sendo elas migrantes neárticas ou residentes. A costa
da ilha de São Luis, bem como grande parte da costa amazônica, tem sido
considerada de extrema importância biológica para a conservação de aves
costeiras e marinhas. Alguns autores, através de sobrevôos pela costa da
América do Sul, demonstraram que a costa amazônica é uma das princi-
pais áreas de invernada para aves limícolas neárticas, sendo a principal
área de invernada para diversas espécies. O objetivo deste trabalho foi
descrever a abundância sazonal de aves limícolas na Praia de Pana-
quatira, localizada na costa norte da Ilha de São Luis, no Golfão Mara-
nhense. Foram realizados censos quinzenais de aves limícolas entre abril
de 2008 e março de 2009, totalizando 12 meses de censos. Os censos
foram realizados de acordo com observações diretas na preamar, pois
nessa condição há uma diminuição da área disponível para descanso e
forrageamento das aves, facilitando as observações. Foram observadas
13 espécies de aves limícolas, de 8 gêneros, presentes em 3 famílias
(Scolopacidae, Charadriidae e Haematopodidae), sendo destas, 3 espé-
cies residentes e 10 espécies migratórias. As espécies mais abundantes
foram Calidris pusilla, Charadrius semipalmatus e Calidris canutus,
respectivamente. A maior abundância se deu nos períodos entre a segun-
da quinzena de agosto e a primeira quinzena de outubro caracterizando o
período de chegada das aves migrantes. Os menores números de
abundância foram registrados entre a primeira quinzena de abril e a
primeira quinzena de julho, dentro dos períodos de partida e reprodução
das aves na América do Norte. A maior abundância para o período de
chegada, em relação ao período de invernada, sugere que a área seja um
ponto intermediário na rota migratória de aves limícolas neárticas. Os altos
números de abundância de espécies na Praia de Panaquatira reafirmam a
importância de áreas na zona costeira amazônica para a conservação de
aves limícolas neárticas e residentes.
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Assimetria Flutuante (AF) consiste na medida de características discretas
e/ou contínuas em ambos os lados dos indivíduos. Esta medida pode ser uti-
lizada como indicativo de variação fenotípica dos indivíduos em relação a um
fator externo (e.g perturbação do habitat). Arremon flavirostris é uma espécie
comum no Brasil Central e ocorre nos estratos baixos de áreas florestais. O
objetivo do estudo foi verificar se a AF de asa e tarso de indivíduos de A. flavi-
rostris estão correlacionadas entre si e com a condição do animal (peso +
comprimento total e da cauda). O trabalho foi desenvolvido entre Julho/2008
a Janeiro/2009, na Fazenda Experimental do Glória, pertencente à
Universidade Federal de Uberlândia, MG. A área inclui um fragmento de flo-
resta semidecídua de 30 ha. Os indivíduos de A. flavirostris foram capturados
com auxílio de rede de neblina de 12,0 x 3,0 e 6,0 x 2,5 m e destes foram
coletados dados morfométricos de estruturas como: asa, bico, tarso, e com-
primento total, utilizando-se paquímetro (0,1 mm) e biométrico como o peso
com o uso de pesolas. AAF foi avaliada para cada indivíduo e caractere, asa
e tarso (duas medidas), [| D – E | / (D + E / 2)], considerando: D =média das
medidas do lado direito e E= média das medidas do lado esquerdo. Foram
capturados 20 indivíduos em 80199,3 m2 de redes expostas. Os valores
médios de AF encontrados foram: asa (0,0165±0,015); tarso (0,013±0.003) e
condição dos indivíduos (98.70±2.30). Não foi encontrada diferença signi-
ficativa entre AF de tarso e asa (U=181,00; p=0.6073; N=20) e estas não
foram correlacionadas (rs=0.0105; p=0.9649). Não foi verificada correlação
entre a AF de asa (rs=-0.3528; p=0.1270) e tarso (rs=-0.3467; p=0.1341) em
relação à condição dos indivíduos. A maioria dos indivíduos (18) foi captura-
da no interior do fragmento, isto pode ter influenciado em uma menor vari-
ação de AF entre tarso e asa, e a baixa correlação destas com a condição
dos indivíduos. Em áreas de borda o efeito negativo em relação às estruturas
corporais de locomoção, como tarso e asa, é maior, e podem promover uma
maior assimetria.

Palavras chaves: morfometria, ambientes florestais e Arremon flavirostris
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Dentro do projeto de Avaliação Ambiental da Baía de Guanabara, coorde-
nado pelo Cenpes – Petrobras, no período de agosto de 2005 a agosto de
2007, foi desenvolvido um estudo das comunidades de aves aquáticas.
Foram efetuados censos populacionais a bordo de embarcação, em dez
áreas (rios Iguaçu, Estrela, Suruí, Iriri, Copororoca, Guapi, Guaraí, Canal
Boca Larga e ilhas Cajaíbas de Dentro e Cajaíbas de Fora), além de qua-
tro censos a bordo de helicóptero, um em cada estação do ano. A riqueza
total de aves na Baía de Guanabara, considerando também dados de lit-
eratura, chega a 199 espécies, destas 71 são aves aquáticas e 128 são
aves terrestres. O biguá (Phalacrocorax brasilianus), registrado em todas
as áreas estudadas e em todas as campanhas, foi a espécie mais abun-
dante.  Nas Ilhas Cajaíbas e nos rios Estrela, Iriri, Suruí e Guaraí, o índice
de constância foi maior que 90%. Em média, as maiores concentrações
foram registradas nas Ilhas Cajaíbas e no Rio Estrela, áreas onde foi muito
frequente (> 50 %). O pico de abundância foi registrado no outono/inverno
e na primavera, havendo um decréscimo populacional durante o verão.
Pelo menos durante o verão e outono há registros reprodutivos nas ilhas
Tijucas (Alfavaca e Pontuda), fora da Baía de Guanabara, únicos locais
onde a espécie nidifica na região. O padrão de distribuição temporal do
biguá nas áreas estudadas foi influenciado pela ocorrência de espécies
migratórias como o maçarico-de-perna-amarela (Tringa flavipes) e a
batuíra-de-bando (Charadrius semipalmatus). Comparações temporais
entre censos realizados nos anos de 2000-2001 com outros mais atuais,
2005 a 2007, revelam um aumento expressivo do número de biguás na
Baía de Guanabara.

Palavras-chave: Baía de Guanabara, Phalacrocorax brasilianus, dis-
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NA BAÍA DE GUANABARA

Vania Soares Alves 1,2, Ana Beatriz Aroeira Soares1,2, Gilberto Soares do
Couto1,2 e Julia Draghi2
1Laboratório de Ornitologia/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.
2 E-mail: vsalves@biologia.ufrj.br, ana.aroeira@uol.com.br, gilbcouto@ig.
com.br, juliadraghi@gmail.com

As comunidades de aves aquáticas da Baía de Guanabara foram estudadas
entre agosto de 2005 e agosto de 2007, como parte do programa multidisci-
plinar de Avaliação Ambiental, coordenado pelo Cenpes – Petrobras. Censos
populacionais, a bordo de embarcação, foram feitos em dez áreas e censos
a bordo de helicóptero em toda a periferia da Baía e sobre ilhas do seu inte-
rior. De 199 espécies registradas, 71 são aquáticas. A Ordem Ciconiiformes,
esteve representada por dez espécies sendo Ardea alba, Bubulcus ibis,
Egretta thula e Egretta caerulea, as mais abundantes e constantes. Houve
uma variação espacial e temporal no padrão de distribuição destas aves,
principalmente entre os rios do fundo da Baía e as ilhas. Nos rios, a popu-
lação de A.alba foi superior a de E.thula e as maiores concentrações destas
garças foram registradas durante o outono-inverno, nos rios Estrela, Iguaçu
e Suruí. Nos censos aéreos as maiores concentrações destas espécies
foram observadas nas ilhas da Baía durante a primavera- verão, época em
que nidificam nestes locais. Egretta caerulea foi mais abundante durante o
outono no Rio Guaraí, integrante da APA de Guapimirim. Bubulcus ibis esteve
nitidamente associada ao Rio Iguaçu, nas proximidades do Aterro Sanitário
de Jardim Gramacho, sendo mais abundante durante o outono, inverno e pri-
mavera e mais rara no verão (estação chuvosa); esta espécie nidifica no
inverno-primavera nas Ilhas Tipitiaçu e Viraponga.  Nyctanassa violacea foi
constante nos manguezais dos rios Iriri e Suruí, locais com o maior número
de registros reprodutivos sobretudo na primavera-verão. Nycticorax nyctico-
rax foi constante no manguezal do Rio Suruí e, ao contrário da espécie ante-
rior, comum em ilhas, onde muitas vezes nidifica. Ardea cocoi, constante em
todas as áreas estudadas, foi mais comum durante o inverno-primavera
quando nidifica nas ilhas Brocoió e Engenho e no manguezal da APA de
Guapimirim, entre os rios Macacu e Guaxindiba. Platalea ajaja, provavel-
mente ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro, foi constante nos
rios Iguaçu e Estrela, mais rara no inverno.  

Palavras-chave: Baía de Guanabara, Ciconiiformes, padrões de dis-
tribuição.
Órgão Financiador: CENPES-PETROBRAS
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE AVES AO LONGO DE UM GRADIENTE
ESTRUTURAL DE VEGETAÇÃO CAMPESTRE

Andros Gianuca1; Vinicius Augusto G. Bastazini2; Rafael A. Dias1

1Setor de Ornitologia, UCPel, Pelotas, RS, Brasil. 2PPG em Ecologia,
Depto. De Ecologia UFRGS,  Porto Alegre, RS, Brasil.  agianuca@hot-
mail.com

A estrutura da vegetação é fundamental para a seleção de habitats por
aves. Modificações na estrutura por práticas de manejo influenciam a com-
posição das espécies e sua abundância relativa. Neste contexto, obje-
tivou-se avaliar a riqueza e a abundância das aves em campos naturais
estruturalmente diversificados e determinar seus padrões de distribuição
espacial. O estudo foi conduzido em campos litorâneos do município de
Rio Grande, RS, em novembro de 2008. Os campos são utilizados para
pecuária e caracterizados pela presença de trechos de vegetação rala
entremeada por herbáceas de médio e grande porte em coberturas va-
riáveis. Foram alocadas 35 parcelas de 60000m_ em campos cobertos por
vegetação com altura variando entre 1-170 cm. Foram definidas cinco
classes de altura da vegetação e estimada sua cobertura por parcela. A
cobertura de água e areia foi estimada e a presença de cactos e arbustos
quantificada. Foi calculado um índice de heterogeneidade da vegetação
baseado na altura das herbáceas. A suficiência amostral foi avaliada
através de rarefação. A relação entre as aves e as variáveis ambientais foi
avaliada por Análise de Correspondência Canônica. Foram registradas 53
espécies de aves. A amostragem foi suficiente para inventariar a maioria
das espécies presentes. O grau de dominância da assembléia de aves foi
baixo. Os três primeiros eixos canônicos explicaram 64,3% da variação
que poderia ser explicada pelas variáveis. A relação canônica entre as
duas matrizes de variáveis foi altamente significativa (p = 0,001; 1000 per-
mutações sob modelo completo). Houve uma forte correlação entre a com-
posição de espécies e as variáveis ambientais nos três primeiros eixos (r
= 0,96; 0,93 e 0,85, respectivamente). O primeiro eixo reflete o gradiente
imposto pela altura média da vegetação herbácea, enquanto o segundo
eixo está associado à heterogeneidade estrutural e também ao número de
cactos e arbustos, sendo que algumas espécies (e.g., Xolmis irupero,
Colaptes campestris, Furnarius rufus e Falco sparverius) estão fortemente
associadas a essas variáveis. 

Palavras chave: Ecologia de comunidade; Pecuária; Pampa
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EXPANSÃO POPULACIONAL E PREFERÊNCIA POR HÁBITAT EM
Fluvicola nengeta (Tyrannidae)

Giancarlo Ângelo Ferreira1, 3, Adriano Marcos da Silva1, Celine Melo2

1 Graduandos do curso de Ciências Biológicas-UFU - 2  Docente do curso
de Ciências Biológicas-UFU - 3 E-mail: giancarlo@bio.ufu.br

Fluvicola nengeta é uma ave típica do nordeste brasileiro, que habita beira
de açudes e águas lamacentas, em locais de vegetação baixa ou chão
descoberto, com alta incidência solar. Entretanto, desde a década de 50,
sucessivos registros desta espécie vêm sendo feitos na região sudeste,
cujo desmatamento foi atribuído como causa para a sua expansão geográ-
fica. Este trabalho tem por objetivo determinar se a população de F. nenge-
ta se encontra num estágio de crescimento em um parque urbano
antropizado na cidade de Uberlândia-MG. A vegetação da região é
Cerrado (sensu lato) e o clima AW, segundo Köppen, com estações secas
e chuvosas bem marcadas. O estudo foi realizado no Parque Municipal do
Sabiá (48º14’02’’O, 18º54’52’’S), que possui 185ha, destes 35ha são
remanescentes de vegetação nativa. Foram estabelecidos 11 pontos fixos
para a quantificação dos indivíduos de F. nengeta. Cada ponto foi amostra-
do 23 vezes em seções de 10 minutos, entre outubro de 2007 e março de
2009, de 7:30h às 10:00h, totalizando aproximadamente 60 horas de
observações. Os pontos foram caracterizados segundo sete parâmetros
macroscópicos, que pontuados, refletiam o nível de degradação puntual,
sendo eles: cor da água, odor, lixo ao redor, materiais flutuantes, espumas,
óleos e tipo de vegetação. Houve diferença significativa na abundância
populacional entre as amostras (t=13,8295; gl=22; p=0), sendo verificado
que a população aumentou significativamente ao longo do tempo
(r=0,5806; gl=21; p=0,0037). Houve preferência pelos pontos 6 e 5, sendo
que o ponto 6 obteve o maior valor em relação ao nível de degradação
(t=4,77; gl=10; pb=0,0008), porém não houve correlação significativa entre
o nível de degradação e a abundância por ponto (rs=0,0989; p=0,77;
n=11). A média de indivíduos por ponto variou de 0,45 a 1,81 e o número
de indivíduos registrados por amostra, variou de 5 a 20. Este estudo
demonstrou que a população de F. nengeta está em crescimento na área,
indicando que este ambiente alterado a tem favorecido.

Palavras chave: Preferência por habitat, expansão populacional, bioindi-
cação
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ALGUMAS ESPÉCIES DE AVES COMO POTENCIAIS DISPERSORES
DE SEMENTES E AGENTES ACELERADORES DA RECOMPOSIÇÃO

VEGETAL NATIVA

Barbara Rocha Arakaki1,2, Ângela Regina de Souza1, Carla Alves Pacheco
da Silva1, Gihan Teixeira Jebai1, Luiz dos Anjos1

1Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Biologia Animal e
Vegetal, Laboratório de Ornitologia e Bioacústica. 2E-mail: barbara_araka-
ki@hotmail.com

Estudos de frugivoria que enfocam a dispersão de sementes são impor-
tantes tanto para a realização de planos de manejo e conservação de comu-
nidades de aves e de plantas como para programas de recuperação de
áreas degradadas. Este estudo analisou o potencial dispersor, apenas do
ponto de vista do tamanho populacional, de Penelope superciliaris, Turdus
leucomelas Elaenia flavogaster, Pitangus sulphuratus, Myiodinastes macu-
latus, Thraupis sayaca, Saltator similis e Euphonia chlorotica. A escolha de
tais espécies deve-se ao fato de que todas incluem frutos em suas dietas. A
densidade das espécies foi comparada entre um fragmento florestal e um
reflorestamento de mata nativa, no norte do Paraná, Brasil. Durante as
amostragens, realizadas nos meses de setembro e outubro de 2008, foi uti-
lizado o método da transecção nos dois locais. Com os dados obtidos utili-
zou-se o software Distance para calcular as densidades das espécies e o
teste G para verificar se estas apresentavam diferenças significativas. Todas
as espécies apresentaram densidades iguais considerando o fragmento e a
área reflorestada, exceto M. maculatus, que apresentou uma maior densi-
dade no fragmento florestal. O hábito alimentar, o hábitat e a capacidade de
adaptação de P. superciliaris, T. leucomelas, E. Flavogaster, P. sulphuratus,
T. Sayaca, S. similis e E. Chlorotica a ambientes alterados por ação antrópi-
ca ou em processo de restauração podem explicar a ocupação similar
nestes dois ambientes. O hábitat conhecido para M. maculatus, composto
preferencialmente por bordas de florestas e copas de árvores mais altas,
pode explicar essa diferença na densidade da espécie entre os dois locais.
Baseando-se apenas nos dados populacionais, pode-se concluir que,
supostamente, P. sulphuratus e T. sayaca são as espécies com maior poten-
cial dispersor de sementes e com uma maior atuação na regeneração da
área reflorestada estudada.  

Palavras chave: Frugivoria, dispersão de sementes, reflorestamento
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REDE DE INTERAÇÕES PLANTA-FRUGÍVOROS E O ÍNDICE DE
IMPORTÂNCIA DE ALGUMAS ESPÉCIES DE AVES COMO 

POTENCIAIS DISPERSORES DE SEMENTES

Barbara Rocha Arakaki1,2, Ângela Regina de Souza1, Carla Alves Pacheco
da Silva1, Gihan Teixeira Jebai1, Luiz dos Anjos1

1Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Biologia Animal e
Vegetal, Laboratório de Ornitologia e Bioacústica. 2E-mail: barbara_araka-
ki@hotmail.com

A interação entre árvores frutíferas e seus dispersores é complexa, sendo
influenciada por características de ambos os grupos de organismos, de
modo que diferenças morfológicas e comportamentais entre os frugívoros
podem influenciar tanto o número de frutos consumidos, como a qualidade
da dispersão das sementes. Baseando-se em dados da literatura, foram
calculados os índices de importância e elaborada uma rede de interações
planta-frugívoros para as seguintes espécies: Penelope superciliaris,
Turdus leucomelas Elaenia flavogaster, Pitangus sulphuratus, Myio-
dinastes maculatus, Thraupis sayaca, Saltator similis e Euphonia chloroti-
ca. O levantamento bibliográfico seguiu dois critérios: os estudos deveri-
am ter sido realizados no Brasil e foram utilizados somente os dados de
frugivoria de maior potencial para a dispersão de sementes, excluindo-se
os dados de predação. A partir da rede de interações verificou-se que há
um consumo de frutos de 89 espécies vegetais por P. superciliaris, 28 por
T. Leucomelas, 29 por E. Flavogaster, 25 por P. sulphuratus, 10 por M.
maculatus, 24 por T. sayaca, 25 por S. similis e 5 por E. chlorotica. P.
superciliaris foi a ave com maior índice de importância (0,52), seguida por
S.similis (0,12), E. flavogaster (0,11), T. leucomelas (0,1), T. sayaca (0,06),
P. sulphuratus (0,05), M. maculatus (0,02) e E. chlorotica (0,02). Como o
tamanho da base do bico das aves frugívoras limita o número de frutos
incluídos na dieta, uma base de bico grande possibilita a P. superciliaris
dispersar sementes de diversas espécies de plantas de uma comunidade,
sendo esta uma possível explicação para o alto índice de importância
encontrado para esta espécie.

Palavras-chave: Índice de importância, rede de interações, frugivoria
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ESTIMANDO RIQUEZA DE ESPÉCIES DE AVES COM PONTOS DE
CONTAGEM, NA CAATINGA

Helder Farias Pereira de Araujo1

1Universidade Federal da Paraíba, PPGCB e DEMA/PB. E-mail: hfparau-
jo@yahoo.com.br

Como uma das características marcantes da caatinga é a sazonalidade
climática que influencia tanto a riqueza local de espécies de aves como a
abundância, o objetivo desse trabalho foi determinar o(s) estimador(es) de
riqueza de espécies que melhor represente(m) estudos de comunidades
de aves em ambiente de caatinga, observando essa variação temporal.
Foram efetivados 864 pontos de contagem durante 24 meses de amos-
tragem mensal, entre dezembro de 2006 e novembro de 2008, em uma
área de caatinga arbórea densa. O primeiro ano de amostragem cor-
respondeu um período de ocorrência do evento El Niño e o segundo ano
de La Niña. As medidas de tendenciosidade, precisão e acurácia, bem
como os resultados de nove estimadores de riqueza, foram comparadas
em diferentes tamanhos amostrais. No primeiro e segundo ano de amos-
tragem foram testadas as medidas com 144, 216 e 432 pontos de con-
tagem, com os dados dos dois anos em conjunto, as medidas foram tes-
tadas com 288, 648 e 864 pontos de contagem. Todas as situações tinham
a mesma quantidade de amostras no período de chuvas e estiagem. Chao
2 e Jack 1 estiveram entre os estimadores que melhor demonstraram per-
formances das medidas de tendênciosidade e acurácia em todas as situ-
ações. Esses dois estimadores também apresentaram resultados de esti-
mativas semelhantes à riqueza total na maioria das diferentes situações
temporais testadas. Em ambientes florestais ou de caatinga arbórea, nós
sugerimos um esforço mínimo de 288 pontos de contagem distribuídos
nos dois períodos climáticos (seca e chuva) para avaliações avifaunísticas
rápidas. Esse número de pontos corresponde ao esforço mínimo que os
estimadores Chao 2 e Jack 1 demonstraram resultados eficazes, com-
parando com a riqueza total nos períodos com influências pluviométricas
distintas. Essa sugestão necessita de comparações com trabalhos em ou-
tras áreas de caatinga para melhor definição dos valores, mas é um ponto
de partida para avaliações ecológicas rápidas.

Palavras chave: avaliação ecológica rápida, estimadores de riqueza,
sazonalidade

Órgãos financiadores: PELD/Caatinga, CAPES, Fundação O Boticário de
Proteção à Natureza
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VARIAÇÃO SAZONAL DE UMA COMUNIDADE DE AVES NA CAATINGA

Helder Farias Pereira de Araujo1

1Universidade Federal da Paraíba, PPGCB e DEMA/PB. E-mail: hfparau-
jo@yahoo.com.br

Respostas às variações climáticas, como movimentos sazonais para
áreas de maior umidade e com oferta abundante de recursos, podem ser
apresentadas por aves na caatinga. Entretanto, o conhecimento da estru-
tura de comunidades de aves e sua variação temporal na caatinga são
escassos. Nesse trabalho, foram comparadas mensalmente a riqueza,
abundância, composição e estrutura trófica de uma comunidade de aves
em uma área de caatinga arbórea densa, no Cariri Paraibano. As amostra-
gens foram realizadas com pontos de contagem num grid com 1000m2. Os
valores mensais de riqueza e diversidade foram correlacionados com a
precipitação e as análises de similaridade demonstram dois grupos tem-
poralmente relacionados. Um grupo com influencia dos meses secos e
vegetação cinza e outro com meses chuvosos e/ou vegetação verde. Um
terceiro grupo foi identificado com os meses com precipitação inter-
mediária aos dois grupos supracitados. A estrutura trófica também variou
temporalmente, com incrementos na abundância de alguns grupos trófi-
cos, principalmente durante os meses chuvosos e de seca com vegetação
ainda verde, quando ocorre uma maior disponibilidade de recursos. As
migrações e deslocamentos em escala local foram citados como principais
responsáveis pela manutenção da dinâmica temporal em ambientes de
caatinga. Como a riqueza e diversidade da avifauna são correlacionadas
com a precipitação pluviométrica e esta pode variar entre diferentes anos
em áreas de caatinga, a sazonalidade da avifauna deve ser considerada
em trabalhos que busquem comparar similaridades entre localidades,
principalmente com intuito de avaliar aspectos históricos entre áreas.  De
forma geral, o período chuvoso é de extrema importância para um incre-
mento significativo de componentes da avifauna em ambientes de savana
e florestas secas estacionais na América do Sul.

Palavras chave: dinâmica temporal, estrutura de comunidade, sazonali-
dade
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DIETA DE AVES DE SUB-BOSQUE EM DOIS AMBIENTES NA
REGIÃO DE PIRIZAL, PANTANAL DE POCONÉ – MT.
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UFMT - 3Estudante de graduação em Ciências Biológicas- UFMT

A dieta das aves pode ser influenciada por sua morfologia, forrageamen-
to, preferências alimentares, e disponibilidade de recursos. Assim, a dieta
das espécies constitui um dos pontos-chave nos estudos ecológicos,
fornecendo informações importantes para um arranjo de questões evolu-
cionárias, ecológicas e de conservação. Este trabalho objetivou analisar a
dieta, e o horário de atividade de aves, em dois ambientes da fazenda
Retiro Novo, Pantanal de Poconé – MT. Foram utilizadas 30 redes de
neblina, distribuídas em 6 pontos (5 redes cada), com uma distância de
120m entre cada ponto. Três pontos de redes foram montados em uma
mata de Cambará (Vochysia divergens) e outros três em uma região de
Landi (Calophyllum brasiliensis). As redes foram abertas duas vezes, 1 no
período matutino (das 6h às 9h) e 1 no vespertino (das 15h às 18h). Para
coleta da dieta foi realizada a técnica de regurgito, e os itens identificados
sob a lupa esteroscopia. Para a análise dos dados coletados sobre a dife-
rença do período do dia e diferentes habitats, bem como período do ano,
foi utilizada a análise Qui-quadrado (χ2). O teste Z para proporções foi uti-
lizado para avaliar a proporção de estômagos cheios em diferentes perío-
dos do dia. Foram capturados 72 indivíduos, a maior parte das espécies
foram insetívoras (n=27) e 5 espécies foram onívoras. O item de maior
número foi Coleoptera (FN=70% e FO=45%), seguido por Formicidae
(FN=54,2% e FO=30%), o fruto com maior freqüência foi Psychotria
carthagenensis (FN=21,5%). Os resultados mostraram que não há dife-
rença significativa entre os períodos do ano (Cheia e Seca), com relação
ao número de indivíduos capturados de manhã ou à tarde (χ2=1,98 e
p=0,85). A proporção de estômagos cheios de manhã e à tarde também
não foi significativa (seca: Z=0,56 p =0,57 e cheia: Z=1.13 P=0.25). Este
trabalho corroborou com outros quanto aos itens mais consumidos, e
mostrou que não há diferença entre o período de atividade das aves nos
dois ambientes.

Palavra chave: Dieta, Período de atividade e Pantanal.
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PREDAÇÃO POR AVES EM MODELOS DE LARVAS DE UDRANOMIA
(LEPIDOPTERA, HESPERIIDAE) NO CERRADO DO 

TRIÂNGULO MINEIRO

Alexandra Bächtold1, 2 Kleber Del Claro1

1 Laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações - LECI/UFU,
Uberlândia, MG 2 Pós Graduação em Ecologia e Conservação de
Recursos Naturais/UFU; E-mail: a_lexa@terra.com.br 

Larvas de insetos correspondem consideravelmente à dieta de vários verte-
brados. Parte significativa desses imaturos são larvas de lepidópteros, pre-
sas potenciais de muitas aves. Consideradas palatáveis, as larvas de
Udranomia constroem refúgios foliares para diminuir sua exposição a
predadores. Porém quando expostas, suas características morfológicas
podem auxiliar na imagem de busca de predadores que se orientam visual-
mente, como é o caso de muitas aves insetívoras. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho foi avaliar o risco de predação por aves em Udranomia spp
através de um estudo experimental elaborado com modelos dessas larvas.
O experimento foi realizado no mês de março/2009 em uma área de cerra-
do em Uberlândia, MG. Foram utilizados 36 modelos de larvas confecciona-
dos com massa de modelar atóxica na cor verde, sendo que metade (N =
18) correspondeu a lagartas com tamanho equivalente ao 2° instar e outra
metade (N=18) a lagartas do 4° instar. A planta utilizada no experimento
(Ouratea spectabilis) foi a mesma observada no local como hospedeira
pelas larvas de Udranomia. Assim, para cada planta foi colocado um mode-
lo sobre folha jovem.  As alturas dessas folhas variaram de 0,2 a 1,8 m ao
nível do solo. A distância mínima entre cada planta foi de 5 m. Após cinco
dias de exposição, verificou-se que 52,8% dos modelos apresentaram mar-
cas de predação. Quanto à influência da altura da folha com o número de
larvas atacadas em geral, não teve correlação (GL = 34; p = 0.651). Do total
das 36 larvas artificiais, seis apresentaram marcas consistentes de ataques
por aves, o que representa um risco de predação de 16,7%. Adicionalmente,
os resultados deste experimento mostraram que a partir das características
morfológicas de presas pode-se avaliar os tipos de predadores associados.
Como no caso, de Udranomia, o número de larvas que apresentaram mar-
cas consistentes de bicadas de aves deixa evidente que é preciso conside-
rar aves como eventuais predadores. 

Palavras-chave: Lepidoptera, predação, aves. 
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COMUNIDADE DE AVES DA REGIÃO DO RIO SÃO MARCOS,
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O estudo foi conduzido entre novembro de 2007 e novembro de 2008 em
áreas que abrangeram os municípios de Paracatu, Unaí e Guarda-Mor. Com
a finalidade de estudar a composição da comunidade de aves nas áreas
amostradas e, consequentemente, aumentar o conhecimento sobre a avi-
fauna local, foram aplicados três métodos de amostragem, além de obser-
vações fortuitas: transectos com pontos fixos de escuta; redes de neblina; e
transectos lineares. Foram registradas 273 espécies de aves pertencentes
a 56 Famílias. Uma riqueza considerável, tendo em vista o número aproxi-
mado de espécies para o Estado de Minas Gerais (n=785) e para o Bioma
Cerrado (n=840). Foram registradas cinco espécies ameaçadas de extinção
de acordo com as listas vermelhas mundial, nacional e estadual: Crax fas-
ciolata, Harpyhaliaetus coronatus, Ara ararauna, Pteroglossus castanotis e
Suiriri islerorum. Além dessas espécies, diversas outras registradas encon-
tram-se classificadas como endêmicas, raras e/ou quase-ameaçadas de
extinção. Foram detectados 2.016 indivíduos pertencentes a 186 espécies
ao longo dos 336 pontos fixos de escuta realizados, onde as espécies com
maiores índices pontuais de abundância (IPA) foram Turdus leucomelas,
Saltator similis, Patagioenas cayenensis e Elaenia flavogaster. Com esforço
amostral das redes de neblina calculado em 120.960h.m2, o total de cap-
turas foi de 299, sendo 245 indivíduos pertencentes a 63 espécies. Os tran-
sectos lineares foram responsáveis por grande parte da riqueza detectada
(n=240), porém, grande parte das espécies de interesse para a conservação
foi detectada ao longo dos pontos fixos de escuta. Foi possível mostrar que
as metodologias apresentadas anteriormente são complementares e apli-
cação de diferentes métodos é de suma importância para melhor avaliação
em estudos de comunidades avifaunísticas.

Palavras chave: Comunidade avifaunística; rio São Marcos; Cerrado 
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A importância da restauração das matas ciliares fundamenta-se no amplo
espectro de benefícios que este tipo de vegetação traz ao ecossistema,
exercendo função protetora sobre os recursos naturais bióticos e abióticos. O
presente trabalho objetivou estimar e comparar a composição quali-quantita-
tiva da avifauna em duas áreas de matas ciliares em estágios sucessionais
diferenciados: uma mata ciliar nativa (F) e uma mata ciliar proveniente de
reflorestamento com idade de seis anos (R). Foram realizadas seis fases de
campo bimestrais entre Setembro/2007 e Outubro/2008, no qual foram per-
corridos três transectos no interior de cada mata (Fa, Fb, Fc e Rd, Re, Rf),
totalizando 96 horas de esforço amostral. A partir do número de registros de
cada espécie por transecto, foi possível comparar as taxocenoses pelo Índice
de similaridade de Bray Curtis (B) e descrever a estrutura dessas taxo-
cenoses pelos Índices de Diversidade de Shannon (H), de Equitabilidade (E),
e o de Dominância (D). Os métodos  visuais e auditivos registraram 101
espécies, sendo 76 na área F e 65 na R, com 39 espécies comuns às duas
áreas. O maior número de espécies exclusivas foram registradas na área F
com 37 espécies, contra 25 da R. De acordo com o índice de similaridade os
agrupamentos formados foram entre transectos de mesmo tipo ambiental,
sendo os maiores índices obtidos entre os transectos Rd e Rf (B = 0,68) e Fb
e Fc (B = 0,67). Estes agrupamentos estão relacionados principalmente pelas
semelhanças na estrutura da vegetação dos transectos de mesmo ambiente
e podem ser caracterizados pelo uso de algumas espécies.  A diversidade foi
maior na área R (H´= 7,39) do que na área F (H´= 7,06). Como o índice de
equitabilidade está inversamente relacionado ao índice de dominância este
foi maior para o ambiente F (EF = 0,80; ER = 0,51). A maior dominância no
ambiente R (DR = 0,48; DF = 0,19) pode ser em decorrência da sua simpli-
cidade estrutural o qual disponibiliza menos nichos espaciais que a área F
que consequentemente favorece a dominância de poucas espécies.
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O efeito que a matriz exerce sobre o fragmento florestal é conhecido como
o efeito de borda, e é conseqüência da influencia que um ambiente pro-
move sobre o outro neste ecótono. Sendo assim este projeto objetivou
obter a diversidade de aves de sub-bosque de um remanescente florestal
e verificar as variações na estrutura dessa taxocenose entre o interior flo-
restal e o ecótono com a matriz alterada. O remanescente em estudo pos-
sui 275 ha e faz parte da Fazenda Experimental Gralha Azul (FEGA-
PUC/PR) localizada no município de Fazenda Rio Grande, Paraná. Foram
realizadas seis expedições bimestrais a quatro parcelas amostrais durante
o período de nov/07 a out/08. Cada parcela amostral foi subdividida em
dois pontos nos quais receberam cinco redes ornitológicas, sendo estes
situados a 30 metros (B) e a 130 metros (I) da borda florestal. No geral
foram capturados 349 indivíduos pertencentes a 34 espécies o que repre-
senta cerca de 23% da riqueza geral encontrada na FEGA. Os pontos
situados no interior florestal capturaram 187 indivíduos pertencentes a 29
espécies enquanto que os pontos situados na borda capturaram 159 indi-
víduos de 25 espécies. Nove espécies foram exclusivas do interior flores-
tal e cinco foram exclusivas de borda. A diversidade (H’) e a equitabilidade
(E) geral foram similares aos observados para cada ambiente apesar dos
pontos de interior agrupados terem apresentado menores índices (H’G =
2,87; H’I = 2,78; H’B = 2,81/EG = 0,92; EI = 0,90; EB = 0,92). Quando
comparados os pontos amostrais separadamente pelo índice de similari-
dade de Bray Curtis verifica-se que os agrupamentos mais similares for-
mados são entre pontos situados nas mesmas condições ambientais (B2,
B3 e B4; I3 e I4). De acordo com os dados apresentados observa-se que
a composição específica e a distribuição dos indivíduos provavelmente
estão relacionados as fisionomias ambientais  e que a estrutura dessas
taxocenoses quando comparadas são independentes dos tipos ambientais
visto que os índices apresentados foram similares. 
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Algumas espécies vegetais são importantes recursos alimentares para
aves no ambiente urbano, especialmente plantas que oferecem néctar. O
objetivo do trabalho foi determinar o comportamento de forrageamento e
consumo de néctar por aves no Campus Umuarama. O estudo foi con-
duzido de setembro de 2007 a agosto de 2008 no Campus Umuarama da
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia (MG). A observações
foram realizadas de 5:30 às  18h em 11 espécies vegetais, em mais de um
indivíduo por espécie. Foi utilizado o método animal focal e registrado:
espécie e número de indivíduos visitantes, horário da visita, tempo de visi-
ta na flor e de permanência na planta, número de flores visitadas, tática de
forrageamento e interações agonísticas (intra ou interespecíficas). As táti-
cas utilizadas para obtenção do néctar foram divididas em: pousado,
pairando, predando e pilhando. Cada espécie foi observada em média por
14 horas, totalizando 153 horas. Foram registradas 540 visitas com con-
sumo de néctar realizado por 10 espécies pertencentes a cinco famílias.
As espécies vegetais mais visitadas foram Spathodea campanulata (127
visitas; 23,52%), Albizia lebbeck (88; 16,30%) e Erythrina speciosa (70;
12,96%). O maior número de flores visitadas ocorreu em Duranta repens
(total de flores = 1175; frequência = 19,53%), Bauhinia variegata (954;
15,86%) e Albizia lebbeck (856; 14,23%). A espécie mais freqüente foi
Eupetomena macroura (290 visitas; 53,70%, N=540). Eupetomena
macroura e Amazilia fimbriata visitaram mais espécies vegetais e flores
(N= 10 e 9 espécies; N= 1.993 e 1.667 flores, respectivamente). O maior
tempo médio de consumo de néctar por flor foi de Brotogeris chiriri
(6,77±4,59 segundos). Os picos de atividade foram de 8 às 8:30h (N= 45
visitas) e de 16:30  às 17h (N= 72). A tática de forrageamento mais empre-
gada foi pairando (N= 399 registros). Do total de 70 interações agonísticas
observadas, 44 foram intraespecíficas por Eupetomena macroura. 

Palavras chave: área urbana, recurso alimentar, interações.
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A vegetação presente em áreas urbanas, embora composta na sua maio-
ria por espécies exóticas, oferta importantes recursos alimentares adi-
cionais para as aves. Entretanto, estudos sobre interações entre aves e
plantas em ambientes urbanos são escassos. Os objetivos do trabalho
foram determinar quais aves exploram frutos como recurso alimentar e
descrever seus comportamentos alimentares. Dez quadras do Campus
Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia foram amostradas de
agosto/2007 a julho/2008. Observações prévias de uma hora foram rea-
lizadas nas espécies zoocóricas que frutificaram durante o período amos-
trado para escolha daquelas em que seria observado o consumo de frutos
por aves. Os dados foram coletados com auxílio de binóculo (8x42 mm)
nos seguintes horários: 06:30h-10:30h, 12:00-14:00 e 16:00-18:00. Foram
realizadas 123 sessões de observação, totalizando 206 horas de esforço
amostral, assim distribuídas: 25 horas em Cecropia pachystachya, 32 em
Ficus elastica, 12 em Ficus enormis, 21 em Ficus sp.2, 24 em Ficus sp.3,
30 em Muntingia calabura, 26 em Psychotria sp. e 36 em Roystonea bor-
inquena. Foram registradas 21 espécies de aves consumindo frutos (1.192
eventos de alimentação). A família Tyrannidae foi a mais rica (n=08 espé-
cies) e a mais freqüente (n=662 visitas; 55,54%). As espécies que con-
sumiram mais frutos foram Pitangus sulphuratus (n=1.096; 2,22±2,22),
Euphonia chlorotica (n=381; 3,05±2,16) e Thraupis sayaca (n=258;
2,58±2,00). A tática de forrageamento mais utilizada foi Colher (n=972 fru-
tos; 32,41%). A estratégia de consumo do fruto predominante foi Engolir
(n=1.545 frutos; 51,52%). Foram registradas 127 interações agonísticas,
dos quais 48 (64%) foram intra-específicas por Pitangus sulphuratus. As
espécies vegetais observadas têm seus frutos consumidos por uma dis-
tinta comunidade de aves, com predomínio de espécies onívoras, o que
provavelmente se relaciona com o fato da área ser alterada, não supor-
tando espécies com dietas mais especializadas.

Palavras-chave: frugivoria, ecologia urbana, interações.
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Palicourea rigida Kunth (Rubiaceae) é uma espécie de cerrado, tipica-
mente ornitófila, tendo os beija-flores como principais visitantes. Essa
espécie apresenta heterostilia, um tipo de polimorfismo floral, possuindo
indivíduos com flores longistilas (estiletes longos e filetes curtos) e outros
com flores brevistilas (estiletes curtos e filetes longos). Os objetivos deste
estudo foram verificar se a oferta de flores de P. rigida e a visitação por
beija-flores diferem entre indivíduos com diferentes morfos florais. O estu-
do foi conduzido no cerrado sentido restrito do Parque Estadual da Serra
de Caldas Novas, de 11 a 13 novembro de 2008, nos períodos manhã
(8:30h-12:40h) e tarde (15:00h-17:00h). Foram escolhidos 12 indivíduos
de cada morfo floral, com flores abertas. A estimativa do número de flores,
de cada indivíduo, foi obtida multiplicando-se a média de flores abertas, de
quatro inflorescências, pelo total de inflorescências presentes na planta.
Foram realizados 30 minutos de observação das aves visitantes florais,
em cada uma das 24 plantas (total: 12 horas), sendo registrados: espécie
visitante e número de visitas. Os indivíduos brevistila apresentaram em
média 59 (±64,1) flores abertas por planta, enquanto os longistila tiveram
41,0  (±18,7), não havendo diferença significativa na disponibilidade de flo-
res abertas entre indivíduos brevistila e longistila (t=0,502; gl=22;
P=0,621). Foram registradas três espécies de beija-flores: Eupetomena
macroura, Amazilia fimbriata e Colibri serrirostris, visitando ambos os mor-
fos. De um total de 135 visitas registradas, os indivíduos brevistila rece-
beram 81 visitas e os longistila 54, porém, essa diferença não foi signi-
ficativa (t=0,699; gl=21; P=0,493). O número de flores foi correlacionado
positivamente com o número de visitas (r=0,713; P<0,05). No entanto,
quando a correlação foi realizada separadamente para cada morfo, houve
correlação apenas para os brevistila (r=0,713; P<0,05).
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Speotyto cunicularia (Strigidae) está distribuída por todas as Américas, do
sul do Canadá ao sul de Chile e Argentina. È encontrada em campos, pas-
tos, restingas e na área urbana. Possui hábito alimentar generalista, com
dieta baseada em invertebrados (Arthropoda) e vertebrados (Amphibia,
Reptilia e Mammalia). Há poucos estudos sistematizados na região tropi-
cal sobre a dieta e variação temporal dos itens alimentares desta espécie.
Até o momento não há estas informações registradas para o Estado de
Pernambuco, Brasil. Os objetivos desse trabalho são: identificar os com-
ponentes da dieta de Speotyto cunicularia e verificar sazonalidade dos
itens consumidos. Estão sendo coletados regurgitos mensalmente, desde
outubro de 2008. O estudo prevê 18 meses de duração e está sendo rea-
lizado na região urbana de Vitória de Santo Antão, zona da mata pernam-
bucana. As coletas estão sendo realizadas em três tocas distintas, loca-
lizadas a cerca de 50 metros entre si. O tratamento do material coletado
segue o protocolo usual de lavagem e triagem. Os táxons de vertebrados
serão identificados por meio de informações ósseas (cranianas, especial-
mente) e os artrópodes, por meio de apêndices e cabeça. Confirmações
quanto à identificação do material encontrado serão obtidas diretamente
com especialistas.  De outubro de 2008 a março de 2009 (seis meses de
coleta) foram coletados e analisados 122 regurgitos. Artrópodes represen-
tam a grande maioria dos itens consumidos por Speotyto cunicularia neste
início do trabalho. Formicidae foi o recurso alimentar mais consumido até
o momento, representando quase metade dos itens consumidos por
Speotyto cunicularia na região de estudo (48,1%). Coleoptera foi consu-
mido em segundo lugar (15,3% da dieta). Os vertebrados consumidos
foram Reptilia 2,6% e Rodentia 1%. O fato de Formicidae ter grande re-
presentação entre os itens consumidos deve estar relacionado com sua
maior disponibilidade no período em que os regurgitos foram coletados
(estação seca), já que Speotyto cunicularia é considerada com hábito ali-
mentar generalista.  

Palavras chave: Speotyto cunicularia, dieta, sazonalidade de recursos.
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Estudos de dieta permitem um melhor entendimento da história natural da
espécie e da estrutura trófica das comunidades, além de fornecerem bases
para o desenvolvimento de estratégias conservacionistas. Trabalhos que
visam descrever a dieta de Coriphospingus pileatus (tico-tico-rei-cinza), são
poucos, e diante disso, o objetivo deste trabalho é analisar qualitativamente
a composição de sua dieta. Este estudo foi realizado no Parque Estadual da
Mata Seca (PEMS) no município de Manga e na APA Pandeiros, Januária,
localizados no Norte de Minas Gerais. Foram realizadas 11 coletas nos
períodos de outubro de 2007 a abril de 2009, sendo utilizadas redes de
neblina (12m x 2,5m) para a captura das aves com esforço amostral total de
8.682 horas/rede. Para a obtenção dos itens alimentares foi administrada
em cada indivíduo uma solução de tartarato de antimônio e potássio a 1%
na proporção de 1 ml/100g de peso corporal. O regurgito, e as fezes, quan-
do presentes, foram armazenados em tubos plásticos contendo álcool 70%
e, posteriormente, triadas em laboratório e identificadas ao menor nível ta-
xonômico possível. Dos 80 indivíduos capturados, foram obtidas 42
amostras (regurgitos e fezes) da dieta, sendo a porcentagem relativa dos
itens mais consumidos as seguintes: Coleoptera (47,62%), vegetal/semente
(47,62%), Formicidae (40,48%), Curculionidae (19,05%), fragmentos não
identificados de inseto (16,67%), Hymenoptera (14,28%) e outros itens em
menor ocorrência como larvas, Orthoptera, Diptera e Isoptera. Apesar de
Coriphospingus pileatus ser caracterizada na literatura como uma espécie
granívora, os resultados deste estudo mostraram também um grande con-
sumo de outros itens como Coleoptera e Formicidae. Isto, provavelmente, é
uma resposta à drástica variação na disponibilidade de recursos ao longo do
ano, que é marcante nas áreas de estudo, e não à classificação baseada no
estereótipo da dieta. No entanto, mais estudos que analisem a influência da
sazonalidade do ambiente sobre a dieta dessa espécie estão sendo realiza-
dos para melhor compreensão de sua ecologia alimentar. 

Palavras chave: tico-tico-rei-cinza, disponibilidade de recursos, ecologia
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Miconia dodecandra (Melastomataceae) é uma espécie arbustiva (3-8m
alt.) que ocorre em Floresta Ombrófila Densa e formações costeiras. É
uma espécie pioneira que apresenta produção de flores e frutos durante
praticamente o ano todo, dependente principalmente das aves frugívoras
para a dispersão de suas sementes. O objetivo do trabalho foi determinar
a diversidade de aves que consomem os frutos de M. dodecandra e avaliar
aspectos do seu comportamento de forrageio que influenciam na eficiên-
cia da dispersão das sementes. O trabalho foi realizado na Reserva
Natural do Salto Morato, Guaraqueçaba, Paraná. Os registros das inte-
rações das aves com a planta foram feitos através de observação direta,
por 45h ao longo de um transecto de 500m onde se encontravam 10 indi-
víduos de M. dodecandra exibindo todas as fenofases reprodutivas (botão
floral a fruto maduro). Para estimar a eficiência dos dispersores, foram re-
gistrados a técnica utilizada pela ave na coleta e manipulação do fruto, o
número de frutos consumidos por visita (NFC), o tempo de permanência
na planta (TP) e a taxa de visitação (TV). Foram observadas 19 espécies
de aves alimentando-se dos frutos de M. dodecandra. Destas, 12 cole-
taram os frutos pousadas e oito em vôo, 11 consumiram os frutos inteiros
e nove os mascaram antes de ingerir. O NFC e o TP foram similares entre
as espécies. As espécies Tangara seledon, Tangara cyanocephala, Turdus
albicollis e Chiroxiphia caudata apresentaram TV superior às demais.
Dentre os fatores que afetam a eficiência de um dispersor, em M. dode-
candra apenas variaram o modo de coleta e tratamento do fruto e a TV.
Baseado nestes critérios, C. caudata se destaca das demais espécies
como potencial dispersor das sementes de M. dodecandra, por ser o único
a combinar a coleta dos frutos em vôo, ingestão dos frutos inteiros e altas
taxas de visitação.

Palavras chave: Dispersão de sementes; Miconia dodecandra; Frugivoria
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A RPPN Estação Veracel e o PARNA do Pau do Brasil constituem dois
remanescentes de Floresta Ombrófila Densa no domínio da Mata Atlântica
no sul da Bahia, perfazendo 6.069 e 11.590 hectares de área protegida,
respectivamente. Foi realizada uma avaliação das comunidades de aves de
rapina diurnas presentes em ambas as Unidades de Conservação entre os
meses de maio de 2008 e abril de 2009. Os objetivos deste estudo foram
obter a riqueza, abundância relativa (AR), freqüência de ocorrência (FO) e
contatos por hora (c/h) das espécies de rapinantes. Foram utilizadas duas
metodologias: observação por ponto fixo no dossel, através do uso de téc-
nicas verticais de ascensão, e transectos lineares com a reprodução de
playback. Cinco pontos fixos de observação em dossel, distantes em no
mínimo 2,4km, foram escolhidos para cada UC, onde o esforço total de
amostragem foi de 125,5 horas (4,5 horas por ponto). Ao longo dos tran-
sectos lineares foram realizados playback´s aleatórios das espécies de
provável ocorrência na região. Esses eram distantes em, no mínimo, 500m
e o tempo máximo de permanência foi de 10 minutos. O esforço total dessa
metodologia foi de 138 horas. Foram registradas 27 espécies de aves de
rapina, dentre elas espécies com deficiência de estudos e problemas de
conservação na Mata Atlântica como Accipiter poliogaster, Leucopternis la-
cernulatus e Harpia harpyja. Foram incluídas sete espécies de rapinantes
em relação ao plano de manejo da Estação Veracel: A. superciliosus, A.
bicolor, Buteo brachyurus, B. albonotatus, Spizaetus melanoleucus,
Micrastur ruficollis e Falco rufigularis. O número de contatos/hora nas duas
UC´s foi de 0,88. As espécies com os maiores índices de AR foram Caracara
plancus e Herpetotheres cachinnans, e as com menores Chondrohierax
uncinatus e H. harpyja. As espécies com maiores e menores FO, respecti-
vamente, foram C. plancus, H. cachinnans e B. brachyurus; Harpagus biden-
tatus, Geranospiza caerulescens e H. harpyja. De acordo com o presente
estudo, as UC´s mostraram-se de suma importância para a conservação
das aves de rapina na Mata Atlântica.

Palavras-chave: diversidade, falconiformes, sul da Bahia
Órgão financiador: Estação Veracel

EC144 

GUILDA DE BEIJA-FLORES EM Geissomeria schottiana NESS.
(ACANTHACEAE)

João Marcos Guimarães Capurucho1, Milene Faria Vieira2, José Henrique
Schoereder3, Renato Neves Feio4.
1Graduando em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa
(jmcapurucho@yahoo.com.br). 2Departamento de Biologia Vegetal,
Universidade Federal de Viçosa (mfvieira@ufv.br). 3Departamento de
Biologia Geral, Universidade Federal de Viçosa. 4Departamento de
Biologia Animal, Universidade Federal de Viçosa.

O estudo de guildas de beija-flores fornece dados essenciais para a com-
preensão das interações entre planta e polinizador e sobre o papel dos tro-
quilídeos na manutenção da organização das comunidades de espécies
ornitófilas. O presente trabalho foi desenvolvido na Mata do Paraíso, maior
fragmento (195 ha) de Floresta Estacional Semidecidual de Viçosa, Zona da
Mata mineira. Nesse fragmento, a espécie Geissomeria schottiana – depen-
dente de beija-flores para a sua polinização – forma manchas no sub-bosque
e floresce intensamente durante a estação seca, período de escassez de
recursos florais. Este estudo teve como objetivo identificar a guilda de beija-
flores em G. schottiana em duas áreas (na borda e no interior da mata), quan-
do foram realizadas observações diretas, durante dez dias não consecutivos
entre maio e julho de 2008, de 7:00 às 11:00 h e de 15:00 às 17:00 h, total-
izando 60 horas de observação. Os dias escolhidos envolveram os períodos:
anterior ao pico de floração, no pico e posterior ao pico. A freqüência de cada
espécie de beija-flor foi registrada quantificando-se os números de ondas de
visitação (período entre a chegada do beija-flor à planta e a sua partida), e de
flores visitadas por onda, além da duração das visitas (tempo de permanên-
cia em visitação às flores em cada onda). G. schottiana foi visitada, princi-
palmente, por Thalurania glaucopis, Phaethornis ruber e P. squalidus, que
ocorreram em ambas as áreas, totalizando 99,64% das visitas observadas.
Ao longo do período de trabalho, P. ruber foi o visitante mais freqüente na
borda e T. glaucopis no interior de mata. No pico de floração, tanto na borda
como no interior, T. glaucopis estabeleceu territórios e realizou a maioria das
visitas (53,58% e 55,79%, respectivamente). Na borda, nos períodos anteri-
or e posterior ao pico, os Phaethorninae foram os principais visitantes
(71,23% das visitas). Esses resultados demonstram o estabelecimento de
guildas transitórias de beija-flores em G. schottiana, dependentes da disponi-
bilidade de recursos florais e do comportamento de visita dos beija-flores.

Palavras chave: Floresta Atlântica, ornitofilia, guildas transitórias.
Órgão financiador: CNPq.

Ecologia

XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia 47



EC145

ESTUDOS QUALI-QUANTITATIVOS DE AVES LIMÍCOLAS
MIGRATÓRIAS NA PRAIA DO GOIABAL, MUNICÍPIO DE 

CALÇOENE, AMAPÁ.

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. 1ceccam-
pos@unifap.br

O Brasil é um país que está na rota de muitas espécies de aves migratórias,
tanto de visitantes setentrionais (aves neárticas), como meridionais (aves
neotropicais), sendo a porção Norte a porta de entrada dos migrantes seten-
trionais. Com o objetivo de acompanhar as flutuações sazonais da avifauna
limícola migrante, nós realizamos estudos quali-quantitativos na Praia do
Goiabal, município de Calçoene, Amapá. A área de estudo está localizada na
planície fluviomarinha do Golfão Amazônico a margem Oeste do rio
Amazonas, sendo caracterizada por manguezais, florestas de várzea e cam-
pos inundáveis. No período de fevereiro de 2006 a Janeiro de 2008 foram
realizados mensalmente levantamentos qualitativos, através de caminhadas
pelos bancos de areia, em situação de preamar, e nas áreas adjacentes com
pontos de observação, e levantamentos quantitativos, através de censos.
Nós registramos um total de 7.495 aves limícolas, sendo quatro espécies da
família Charadriidae: Pluvialis squatarola, Charadrius semipalmatus,
Charadrius collaris e Charadrius wilsonia; oito da família Scolopacidae:
Arenaria interpres, Actitis macularius, Calidris pusilla, Calidris alba,  Calidris
minutilla, Calidris canutus, Tringa melanoleuca e Limnodromus griseus; duas
da família Sternidae: Sterna hirundo e Phaetusa simplex e uma espécie da
família Rynchopidae: Rynchops niger. As espécies mais abundantes foram
Calidris alba (2.800), Calidris pusilla (2.390) e Charadrius semipalmatus
(1.000). Charadrius collaris, Arenaria interpres, Calidris pusilla e Calidris alba
foram consideradas constantes (presentes em mais de 50% das obser-
vações). No presente estudo, merece destaque o registro de Sterna hirundo,
com observações anteriores apenas para Reserva Biológica do Parazinho
(00º53’53’’N e 49º59’40’’W). A correlação de Spearman demonstra uma forte
dependência na migração destas espécies, indicando a Praia do Goiabal
como sítio de invernada e reforçando sua importância para a conservação
das aves limícolas migratórias que utilizam a porção Norte do Brasil.

Palavras-chave: Aves limícolas, Censo, Amazônia Oriental.
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FRUGIVORIA POR TRAUPÍDEOS NA PLANÍCIE LITORÂNEA
PARANAENSE 

Eduardo Carrano1, Marina Marins2

1Laboratório de Ecologia e Conservação – PUCPR, Curitiba, PR, e.carra-
no@pucpr.br. 2Especialista em Conservação da Natureza PUCPR, mari-
na-marins@hotmail.com

Entender como os animais influenciam as populações vegetais e como a
distribuição destes recursos no ambiente afeta a riqueza e abundância da
fauna associada é foco para o manejo de vida silvestre. Sendo a Família
Thraupidae representada por espécies as quais apresentam o consumo
de frutos como a base de sua alimentação, representantes deste grupo
foram avaliados quanto a frugivoria na Floresta Estadual do Palmito
(25º35´S - 48º30´W) município de Paranaguá, região litorânea do Estado
do Paraná. As observações foram realizadas entre abril de 2003 e dezem-
bro de 2004 em fases mensais de campo com dois dias de duração, tota-
lizando 360 horas. Baseou-se em método focal com auxílio de binóculos e
coleta de material botânico para posterior identificação por especialistas,
além disso, fezes de indivíduos capturados em redes-de-neblina foram
coletadas, com o intuito de identificar frutos e/ou sementes. Foram re-
gistradas 17 espécies de traupídeos consumidores de 18 espécies vege-
tais sendo que os táxons com maior consumo de frutos foram
Psitthacanthus sp. (Loranthaceae) com 11 espécies consumidoras,
Symplocos uniflora (Symplocaceae) com nove espécies e Rhipsalis sp.
(Cactaceae) com oito espécies. Os traupídeos que consumiram o maior
número de espécies vegetais foram Tachyphonus coronatus (n=10),
Trichothraupis melanops e Thraupis cyanoptera (n=7), Tachyphonus
cristatus e Thraupis sayaca (n=6) e Hemithraupis guira com cinco itens
consumidos. Thraupis ornata e Tersina viridis consumiram apenas um item
cada, Miconia cubatanensis (Melastomataceae) e Didymopanax moroto-
toni (Araliaceae) respectivamente. Durante o estudo observou-se uma
diversificação na dieta de traupídeos, onde várias espécies consumiram
conjuntamente frutos (Psitthacanthus sp., Symplocos uniflora, Rhipsalis
sp. e Cecropia hololeuca) principalmente nos períodos que apresentaram
maior escassez de outros eventos fenológicos no ambiente.

Palavras - chave: Thraupidae, Psitthachanthus, Tachyphonus coronatus
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ESTIMATIVA POPULACIONAL DE ARAPAÇUS (DENDROCOLAPTI-
DAE) NA FLORESTA ESTADUAL DO PALMITO, PARANAGUÁ,

PARANÁ.

Gabriel M. De La Torre1; Eduardo Carrano2

1Pós-graduação em Conservação da Natureza - PUCPR gabrielmdela-
torre@hotmail.com 2Professor do Curso de Biologia - Laboratório de
Ecologia e Conservação - PUCPR e.carrano@pucpr.br

A Família Dendrocolaptidae pertence à Ordem Passeriformes, sendo co-
nhecidos popularmente como arapaçus, contam com 52 espécies dis-
tribuídas predominantemente em ambientes florestais na região neotropi-
cal. Em função desta preferência, a maioria das espécies de arapaçus
sofre declínio populacional e até mesmo extinção local em florestas alter-
adas e/ou fragmentadas. O objetivo do presente estudo foi realizar uma
estimativa populacional das espécies da Família Dendrocolaptidae,
através de captura e anilhamento calculando a Abundância Relativa (AR)
das espécies. O estudo foi desenvolvido na Floresta Estadual do Palmito
- FEP (25º35’S - 48º30’W), localizada em Paranaguá, litoral do Estado do
Paraná. Foram realizadas 56 fases de campo, entre abril de 2001 e setem-
bro de 2007, totalizando 1.232horas de esforço em campo, utilizando a
técnica de captura em redes-de-neblina, sendo os exemplares marcados
com anilhas CEMAVE. A abundância relativa foi calculada através da fór-
mula: AR=A/n.100, onde A é o número de indivíduos capturados de cada
espécie e n é o número total de indivíduos capturados ao longo do perío-
do amostral. Foram utilizadas 12 redes-de-neblina, totalizando 14.784
horas/rede, as quais obtiveram 170 capturas, sendo 110 indivíduos ani-
lhados, pertencentes a cinco espécies da Família Dendrocolaptidae:
Dendrocincla turdina, Sittasomus griseicapillus, Xiphocolaptes albicollis,
Dendrocolaptes platyrostris, Xiphorhynchus fuscus. As abundâncias
foram: X. fuscus (48,2%), D. turdina (35,4%), S. griseicapillus (10,9%), X.
albicollis e D. platyrostris com 2,72% Esses resultados demonstram que a
FEP, mesmo isolada e com área reduzida, ainda é capaz de abrigar espé-
cies exigentes quanto à qualidade de habitat, mantendo seus estoques
populacionais. Ressalta-se a necessidade na adoção de medidas imedia-
tas quanto à conservação da FEP e áreas adjacentes, tendo em vista a
sua importância como refúgio ecológico para a fauna.

Palavras chave: Floresta Atlântica, Xiphorhynchus fuscus, Conservação
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INTERFERÊNCIAS ANTRÓPICAS SOBRE OS RECURSOS 
ALIMENTARES PARA AVIFAUNA COSTEIRA LIMÍCOLA EM 

PRAIAS MARÍTIMAS

Aurélea Mäder, Gilberto Casa Jr. e Demétrio Luis Guadagnin
Laboratório de Ecologia e Manejo de Vida Silvestre (LEMA) UNISINOS.
Emails: auremader@yahoo.com.br, gibacasa@yahoo.com.br e dlg@unisi-
nos.br

A presença humana na zona entre-marés pode influenciar a ocorrência e
distribuição de aves. Ou pela perturbação direta causadas por pessoas e
veículos, ou indireta, através de efeitos destes fatores sobre a disponibili-
dade de alimentos. Os objetivos deste trabalho foram (1) avaliar a disponi-
bilidade de recursos alimentares para aves aquáticas costeiras através do
levantamento de macroinvertebrados bentônicos em praias; (2) avaliar os
efeitos causados pela pressão antrópica sobre a abundância, riqueza, e
composição de macroinvertebrados na zona de varrido; (3) relacionar estes
fatores com a abundância, riqueza e composição de aves aquáticas.
Coletamos 48 amostras de sedimento em 24 seções de praia do litoral norte
do Rio Grande do Sul, em dois microhábitats representativos da zona de
varrido – áreas com e sem fluxos de água oriundos do continente. Censos
de aves foram realizados entre agosto de 2008 a fevereiro de 2009, em
veículo com velocidade de 25 km/h. Registramos 2.021 aves de 32 espécies
e 3.021 espécimes de invertebrados, de 15 morfotipos em laboratório. A
abundância de invertebrados diferiu entre os microhábitats, havendo maior
abundância e riqueza em locais sem fluxos d’água. A composição de inver-
tebrados ao longo da área de estudo formou dois grupos espacialmente dis-
tintos agregando os locais onde há menor antropização. Houve um aumen-
to de poliquetas com a diminuição do número de pessoas e de anfípodos
com a diminuição do número de veículos. Algumas espécies de aves
migratórias neárticas como Calidris alba e Tringa spp. foram encontradas em
locais com maior riqueza e abundância de invertebrados. Os resultados su-
gerem que a assembléia de aves é influenciada tanto diretamente pela per-
turbação humana, quanto indiretamente, através de alterações físicas na
faixa de praia que influenciam a disponibilidade de alimentos. Estes resulta-
dos podem auxiliar no planejamento do ordenamento territorial da zona
costeira para minimizar impactos sobre as assembléias de aves.

Palavras-chave: Aves aquáticas, antropização de praias de mar, alimen-
tação
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DISTÂNCIA DE LOCOMOÇÃO DAS AVES RECAPTURADAS EM
CAMPO BELO DO SUL- SC, BRASIL

Grasiela Casas1,2, Felipe Zilio1, Carlos Eduardo Agne1,3, André Mendonça-
Lima1, André Barcellos3,  Giuliano Müller Brusco1 e Cristiane Oliveira da
Silva1.
1Grupo de Monitoramento de Fauna, Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Instituto de Biociências, Dpto de Zoologia. 2E-mail: biograntera@-
y ahoo.com.br; 3CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos.

Algumas aves podem responder negativamente a alteração de habitat e ao
surgimento de pequenas clareiras devido sua capacidade de dispersão limi-
tada. Como exemplo, podemos citar membros de bandos mistos, espécies
seguidoras de correição de formigas, espécies terrestres e insetívoras. O
objetivo deste trabalho foi analisar a distância de locomoção das aves recap-
turadas entre linhas de redes em duas áreas (AC3 e AD2) do projeto de
Monitoramento de fauna UHE Barra Grande, localizadas na fazenda
Florestal Gateados Ltda, em de Campo Belo do Sul-SC. A formação vegetal
da região inclui Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual,
além de florestamento de Pinus spp. Em cada área foram utilizadas quatro
linhas com 6 redes de neblina posicionadas em quatro locais distintos
(frações), sendo duas linhas em ambiente de núcleo e duas em ambiente de
borda, com distância mínima entre elas de 300 m. A análise das recapturas
compreendeu o período de abril/2007 a novembro/08, através de coletas
trimestrais. De 648 capturas na área AC3, 68 aves foram recapturadas,
sendo 5 em frações diferentes: Platyrinchus mystaceus (2 indivíduos que se
locomoveram aproximadamente 300 m), Turdus subalaris (800 m),
Dendrocolaptes platyrostris (300 m) e Drymophila rubricollis (400 m), que se
encontra em perigo de extinção no Rio Grande do Sul e é considerada, jun-
tamente com D. platyrostris, espécie bioindicadora. Na AD2 foram cap-
turadas 539 aves e destas, 35 recapturadas e apenas Mionectes rufiventris
em fração diferente (600 m). Também constatou-se que aves anilhadas e
soltas até 700 m distantes da fração que foram capturadas, retornaram e
foram recapturadas na mesma fração. Dentre os 20 indivíduos que
retornaram, podemos citar Basileuterus culicivorus, Haplospiza unicolor e
Sclerurus scansor. Apesar de alguns trabalhos relatarem efeitos de estradas
e a influência dos corredores sobre a avifauna, as distâncias de locomoção
são pouco citadas nos mesmos. Assim, tais resultados podem contribuir
para futuros trabalhos, principalmente relacionados à conservação.

Palavras chaves: distância de locomoção, aves recapturadas, Campo
Belo do Sul.
Entidades Parceiras: Energética Barra Grande S.A e Florestal Gateados
Ltda
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COMPOSIÇÃO E VARIAÇÃO SAZONAL DA AVIFAUNA EM 
AMBIENTES DE CERRADO, MATA SECA E MATA CILIAR NO NORTE

DE MINAS GERAIS, BRASIL.

Cássia Alves Lima1, Daniel Costa de Paula e Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Laboratório de Zoologia,
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro. www.unimontes.br. 2cas-
sia.biologia@gmail.com

As formações vegetais do norte de Minas Gerais estão localizadas em uma
faixa transicional entre o Cerrado e Caatinga. Estas fitofisionomias possuem
sazonalidade marcante, sendo que nos períodos secos as matas secas per-
dem grande parte de suas folhas, enquanto no cerrado a perda varia bas-
tante entre as espécies. Nestes ambientes, as matas ciliares podem possuir
um papel fundamental na manutenção da biodiversidade, já que podem ser
perenifólias ou semi-decíduas. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a
composição da avifauna em áreas de cerrado, matas ciliar e seca, adja-
centes, bem como a influência da sazonalidade na composição destas. O tra-
balho foi realizado na APA do Rio Pandeiros, Médio São Francisco, norte de
Minas Gerais. Os três ambientes foram amostrados com o auxilio de redes
de neblina durante o início e fim das estações chuvosa e seca, com um total
de 2160 horas/rede. Foram coletados 373 indivíduos, distribuídos em 70
espécies. O cerrado apresentou maior abundância e riqueza, seguido pelas
matas ciliar e seca (abundância: 164, 119 e 90 indivíduos; riqueza: 47, 37 e
29 espécies, respectivamente). Segundo as análises NMDS e ANOSIM,
feitas no “Past Program”, há uma diferença na composição entre as dife-
rentes fitofisionomias, sendo que o cerrado possui composição diferente dos
ambientes de mata (Stress= 0.368; R2= 0.233; p< 0.05). A composição das
áreas não apresentou influência da sazonalidade (p>0,05), provavelmente
pela maior capacidade de retenção de folhas das árvores do cerrado, e pelo
fato de haver um intercambio entre a avifauna das matas ciliar e seca, man-
tendo a composição semelhante e constante nestes ambientes mesmo nas
épocas de menor disponibilidade de recursos. Assim, este trabalho aponta
para a necessidade de preservação das áreas de cerrado próximas às matas
estudadas, uma vez que este apresentou composição própria na área de
estudo. Outro aspecto relevante é a interdependência de ambientes de mata
em áreas de sazonalidade marcante, apontando para a necessidade de
esforços de preservação tanto das matas secas quanto das matas ciliares.

Palavras chave: Floresta Estacional Decidual, sazonalidade, faunística.

Órgãos financiadores: CNPQ
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DIETA DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE TOLMOMYIAS (AVES:
TYRANNIDAE) EM UMA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL DO

NORTE DE MINAS GERAIS, BRASIL.

Cássia Alves Lima1,2, Daniel Costa de Paula1, Débora Dias Santos1,
Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Laboratório de Zoologia,
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro. www.unimontes.br. 1cas-
sia.biologia@gmail.com

Espécies semelhantes morfologicamente e/ou ecologicamente só podem
coexistir desde que existam estratégias para minimizar a competição entre
estas, como a adaptação a diferentes itens alimentares. Através da análise
de conteúdo estomacal é possível inferir sobre como as espécies se
sobrepõem na utilização de recursos alimentares e assim explicar a
existência destas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dieta
dos congêneres Tolmomyias sulphurescens e Tolmomyias flaviventris, em
uma área de mata seca, no Parque Estadual da Mata Seca, norte de
Minas Gerais. Para captura dos indivíduos foram utilizadas redes de nebli-
na, e para obtenção do conteúdo estomacal destes foi administrada a
solução de tártaro emético 1%, na dosagem de 0.01ml/g. Os itens ali-
mentares das amostras foram quantificados e organizados em categorias,
e as sementes foram separadas por morfotipos. Foi capturado um total de
31 indivíduos de Tolmomyias, com um esforço amostral de 5670 h/rede,
sendo que destes apenas oito indivíduos de T. sulphurescens e sete de T.
flaviventris regurgitaram. Os indivíduos de T. sulphurescens utilizaram oito
itens alimentares, enquanto indivíduos de T. flaviventris utilizaram sete.
Dos nove itens presentes na dieta dos congêneres os mais consumidos
foram Formicidae e Coleoptera, enquanto Aranae e Mantodea foram
exclusivos na dieta de T. sulphurescens, e sementes exclusivas de T. fla-
viventris. Segundo as análises NMDS e ANOSIM, feitas no “Past Pro-
gram”, as espécies não apresentaram diferença nas dietas (Stress=0.179;
R2=0.0007; p>0,05), mostrando que outros aspectos da biologia destas
espécies, que não a dieta, são responsáveis pela diferenciação de seu
nicho, como, por exemplos, a possível segregação temporal, espacial ou
comportamental dos congêneres. Outro aspecto relevante é o fato da dieta
ter sido caracterizada pelo consumo de itens alimentares de indivíduos
capturados ao longo de 18 meses, e devido ao nosso baixo número de
amostras por estação, subestimado a segregação sazonal na dieta dos
mesmos. Para avaliar tal efeito estudos já estão em andamento.
Palavras chave: mata seca, congeneres, conteúdo estomacal.
Órgãos financiadores: Fapemig, Tropi-Dry.
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DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE AVES DE UMA ÁREA DE 
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ho@hotmail.com

A avifauna do cerrado, terceiro bioma mais rico em aves do Brasil, carece
de informações sobre suas comunidades naturais. Levantamentos quanti-
tativos promovem conhecimento da riqueza específica e contribuem no
registro de novas informações da avifauna. Neste sentido, este trabalho
teve por objetivo verificar a diversidade e a abundância de aves de uma
área de cerrado sentido restrito localizada no Parque Estadual da Serra
Azul (PESA) (15°5’S e 52°16’W). Foram realizados levantamentos quanti-
tativos por meio de observações diretas ao longo de um transecto, no
período de fevereiro a novembro de 2008, iniciando ao alvorecer e indo até
metade da manhã com três horas de duração cada, totalizando 27 horas
de esforço amostral. Foram registradas 78 espécies de aves e 797 indiví-
duos. As espécies registradas estão distribuídas em 33 famílias, sendo 13
da Ordem Passeriformes e 20 de não-Passeriformes. Destas, a maioria
pertence às famílias Tyrannidae (n=9) e Thraupidae (n=8). A diversidade
específica foi maior em setembro (n=45), seguida por novembro (n=37) e
agosto (n=34). O maior número de indivíduos foi registrado para
Hemithraupis guira (n=58), seguido por Patagioenas picazuro (n=55) e
Streptoprocne zonaris (n=50). O crescente aumento da riqueza específica
pode ser explicado por se tratar do período de frutificação e de reprodução
da maioria das espécies de aves. Das 78 espécies registradas, a maioria
foi considerada como rara (FO = 32,05%) e ocasional (FO = 30,77%),
segundo a freqüência de ocorrência, o que indica que muitas das espécies
que ocorrem nessa área podem não ser habitantes apenas do cerrado
sentido restrito, dependendo parcial ou totalmente de matas ciliares e
matas secas existentes no cerrado. Contudo, aves com ocorrências oca-
sional e rara são importantes na caracterização da comunidade de aves e
refletem a importância da realização de estudos nessa área de cerrado
sentido restrito para melhor caracterizá-la.

Palavras-chave: Diversidade, abundância, cerrado sentido restrito.
Órgão financiador: FAPEMAT, CNPq (Bolsa PIBIC)
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ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA DO PARQUE ESTADUAL DA
SERRA AZUL (PESA), BARRA DO GARÇAS, MATO GROSSO

Lorena da Silva Castilho1, Márcia Cristina Pascotto1,2, Keila Nunes
Purificação1 e Fabiana Mendonça Vieira1

1Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do Araguaia,Pontal do
Araguaia/MT. E-mail: lolo_castilho@hotmail.com; 
2E-mail: mcpascot@cpd.ufmt.br

O conhecimento das guildas alimentares das aves podem fornecer tanto
informações sobre a estrutura trófica das comunidades como das
condições físicas ambientais. Nesse sentido, foram utilizados dados das
comunidades de aves registradas em quatro ambientes do PESA – Parque
Estadual da Serra Azul (15º51’30”S 52º14’46”W), sendo mata de galeria
(MG), mata semidecídua (MS), cerrado sentido restrito (SR) e cerrado
rupestre (CR). As amostragens foram realizadas no período de agos-
to/2007 a março/ 2009, com o objetivo de se determinar a estrutura trófica
das comunidades de aves do PESA. As categorias alimentares de cada
espécie foram obtidas a partir da literatura especializada. Até o momento
foram registradas 154 espécies de aves no PESA, distribuídas em 40
famílias. Dessas, as insetívoras foram as mais representativas (48,05%),
seguidas pelas frugívoras (13%) e onívoras (9,7%), enquanto que as
demais representaram 29,2% da avifauna, destacando-se aí as insetívo-
ras/frugívoras, nectarívoras e granívoras. Dentre as insetívoras destacam-
se os Tyrannidae (n=18) e nas frugívoras os Psittacidae (n=8). Tanto na
MG como no SR predominaram espécies frugívoras, enquanto que na MS
e no CR houve predomínio das onívoras. Embora haja uma maior quanti-
dade de espécies insetívoras no PESA como um todo, o predomínio de
espécies frugívoras na MG e no SR significa que essas áreas estão
preservadas e possuem plantas frutíferas que contribuem para a
manutenção dessas comunidades de aves, mesmo que de pequeno e
médio porte, características desses ambientes.

Palavras-chave: Cerrado, guilda alimentar, conservação.

Órgão financiador: FAPEMAT
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DIETA DE AVES EM UMA ÁREA DE CAATINGA NO CARIRI
PARAIBANO, BRASIL

Tarsila Almeida Cavalcanti1, Helder Farias Pereira de Araujo1, Maria
Regina de Vasconcellos Barbosa1

1Universidade Federal da Paraíba/UFPB, João Pessoa, PB. E-mail: tarsi-
la.cavalcanti@gmail.com

Estudos de dieta envolvem um aspecto fundamental para o entendimento
da organização de uma comunidade de aves e disponibilizam informações
importantes sobre questões fisiológicas, evolutivas, ecológicas e conserva-
cionistas. Nesse trabalho nós descrevemos a composição da dieta de 56
espécies de aves em uma área de caatinga arbórea densa. Entre dezembro
de 2006 e novembro de 2008 foram coletadas mensalmente amostras de
fezes e regurgitos de aves capturadas, bem como o conteúdo estomacal de
espécimes coletados. Os recursos animais somaram 79,8% dos itens ali-
mentares utilizados pelas aves, onde insetos das ordens Coleoptera,
Hymenoptera (Formicidae), Orthoptera, Isoptera e larvas de insetos foram
consumidos por um maior número de espécies. Frutos carnosos de
Capsicum parvifolium, Tournefortia paniculata e Commiphora leptophloeos,
e sementes de Jatropha sp. foram os recursos vegetais utilizados por um
maior número de espécies de aves. Foram encontrados 10 grupos de itens
alimentares mais abundantes nas amostras: Isoptera, Formicidae, sementes
de frutos secos, Coleoptera, frutos carnosos, Orthoptera (não Proscopiidae),
larvas de insetos, Hymenoptera (não Formicidae), Proscopiidae e
Diplopoda.  A família Cactaceae apresentou um maior número de espécies
com recursos vegetais, como frutos e néctar, utilizados pelas aves. Além
disso, as espécies de Cactaceae disponibilizaram esses recursos durante
todo o período estudado, o que demonstra a importância dessa família no
fornecimento de recursos para as aves em ambiente de caatinga. A maioria
das espécies de aves consumiu uma variedade de itens alimentares e as
curvas de riqueza táxons de sua dieta mostraram-se crescentes, mesmo
com expressivos números amostrais (N = 86), o que sugere a existência de
uma variedade maior que a encontrada na dieta de cada espécie. Quando
comparado com outros trabalhos, tal fato indica que a especialização da
dieta de aves, com preferência por poucos táxons, não prevalece em ambi-
entes tropicais secos quando comparados às florestas úmidas.

Palavras chave: caatinga, dieta, aves

Órgãos financiadores: PELD/Caatinga, CNPq, CAPES, Fundação O
Boticário de Proteção à Natureza
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VARIAÇÃO SAZONAL NA DIETA DE AVES EM UMA ÁREA DE
CAATINGA NO CARIRI PARAIBANO, BRASIL

Tarsila Almeida Cavalcanti1, Helder Farias Pereira de Araujo1, Maria
Regina de Vasconcellos Barbosa1

1Universidade Federal da Paraíba/UFPB, João Pessoa, PB. E-mail: tarsi-
la.cavalcanti@gmail.com

A caatinga corresponde a um complexo vegetacional que recobre a maior
parte do nordeste brasileiro. Na região são apontadas as mais altas médias
térmicas e as mais elevadas taxas de evaporação do país, e 50-70% da pre-
cipitação pluviométrica concentra-se em três meses consecutivos, com
completa ausência de chuvas na estação seca. Nesse estudo, verificamos
a sazonalidade da dieta de aves em uma área de caatinga arbórea densa.
Entre dezembro de 2006 e novembro de 2008 foram coletadas men-
salmente amostras de fezes e regurgitos de aves capturadas, bem como o
conteúdo estomacal de espécimes coletados. Artrópodes, frutos e flores
também foram amostrados mensalmente na área de estudo. Dentre os itens
de origem animal mais abundantes na dieta das aves, insetos das ordens
Isoptera e Hymenoptera foram mais freqüentes nas amostras de aves resi-
dentes, durante o período seco. Porém, estes recursos encontraram-se
disponíveis no ambiente durante todo o período amostrado. Diplopoda,
Coleoptera, Orthoptera e larvas de insetos foram consumidos tanto por
espécies migratórias quanto residentes, principalmente durante o período de
chuvas, quando a disponibilidade desses recursos no ambiente foi maior.
Em relação aos recursos vegetais, as sementes de frutos secos foram con-
sumidas principalmente por espécies residentes, durante quase todo o
período estudado, com exceção dos dois primeiros meses de chuvas de
cada ano. O consumo de frutos carnosos ocorreu sobretudo durante o
período chuvoso, quando há maior abundância da frutificação de espécies
vegetais com dispersão zoocórica. Os frutos carnosos foram consumidos
principalmente por aves migratórias, o que demonstra uma possível inte-
ração na dispersão de sementes de plantas da caatinga com potenciais dis-
persores que não se encontram na região durante um período do ano. A
variação temporal na abundância dos recursos na caatinga influencia a
estrutura da avifauna e está relacionada a vários eventos biológicos, como
polinização, dispersão de sementes, reprodução das aves e migração. 

Palavras chave: disponibilidade de recursos, sazonalidade, avifauna
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PADRÕES DE SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE FRUTOS EM
QUATRO FLORESTAS SUBTROPICAIS EM DIFERENTES ALTITUDES

NO LESTE DO ESTADO DO PARANÁ E IMPACTOS NA
AVIFAUNA FRUGÍVORA

Bernardo Clausi1 e Claudia Baarstch1

1myrtlau.com - myrtlau@gmail.com - Travessa Itália, 54 , Alto da Glória,
Curitiba, Pr, Brasil - cep 80030-080

O presente estudo procurou evidenciar padrões fenológicos de frutificação
e seu impacto sob a avifauna frugívora de floresta em quatro áreas loca-
lizadas no leste do estado do Paraná. Cada uma das áreas localizou-se
em diferentes altitudes: (até 50m, 150m, 700m e 900m). Foram percorri-
das trilhas em florestas, de maneira aleatória (random), durante o período
de janeiro de 2005 a abril de 2009. Quando um fruto foi encontrado foi ca-
talogado. O consumo de frutos por espécies pertencentes às famílias
Cotingidae, Pipridae, Thraupidae e Cracidae foi analisado. Um padrão
fenológico dividindo o ano em seis etapas foi estabelecido com base nos
resultados, sendo o seguinte: 3) solstício austral (Dez-Jan), 4) pós solstí-
cio austral (Fev-Mar), 5)Abr (mês de transição) 6) solstício boreal (Mai-
Jun-Jul), 1) Ago mês de transição 2) pré solstício austral (Set-Out-Nov). Os
dados coletados sugerem que existe um padrão fenologico e algumas
aves realizam deslocamentos mais longos que outras atrás desses frutos.
As três principais famílias na alimentação de Cotingidae e Cracidae foram
em ordem decrescente de espécies: Myrtaceae, Lauraceae e Moraceae,
seguidas de Sapindaceae e uma serie de famílias com somente uma
espécie. Essas três primeiras famílias são muito especiosas na área, o
que sugere uma especiação por pressão de fenologia e competição por
dispersores ao longo do ano. Os traupídeos tem forte ligação com
Melastomataceae, fato este também citado para a área das guianas. Já os
piprídeos formam um grupo intermediário que consome muito as
Rubiaceae, mas também as melastomataceas, canelas e myrtaceas
guamirins (frutas pequenas). O Carpornis cucullatus não foi observado em
parte da área de estudo mais alta, em local mais fragmentado, e nessa
mesma área foi observado Procnias, Pyroderus e Phibalura, sugerindo
que esses se deslocam por áreas entre capões com mais freqüência que
o Carpornis. Com base na distribuição das observações ao longo do ano,
os Cracidae, Pipridae e Thraupidae são predominantemente residentes. 

Palavras chave: aves frugívoras, frugivoria, floresta atlântica

Ecologia

50 XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia



EC157 

AVIFAUNA DE QUATRO ÁREAS URBANIZADAS DA CIDADE DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, SP

Dayana Alves Coelho1,4, Arthur Ângelo Bispo2,4 e Lilian Casatti3,4

1Graduada em Ciências Biológicas, UNESP – São José do Rio Preto, SP
2Doutorando PPG em Biologia Animal, UNESP – São José do Rio Preto,
SP 3Profª Assistente, Laboratório de Ictiologia, UNESP – São José do Rio
Preto, SP 4E-mail: dayana_ac@yahoo.com.br, arthurbis@yahoo.com,
lcasatti@ibilce.unesp.br

Os parques disponibilizam ambientes diversos para a avifauna urbana,
mesmo estando isolados e inseridos em uma matriz urbana. Este estudo foi
desenvolvido visando a realização do inventario das aves de quatro áreas da
zona urbana de São José do Rio Preto (SP), avaliando a freqüência de ocor-
rência das espécies em relação a um ciclo sazonal. Os dados foram coleta-
dos de fev/2007 a mai/2008, sendo as observações e registros auditivos rea-
lizados durante uma manhã e tarde por mês em cada área, totalizando 294,5
horas de esforço amostral. Os registros de espécies foram realizados de
acordo com os recursos espaciais disponíveis, tais como ambientes aquáti-
cos, florestais ou artificiais, vegetação arbórea, arbustiva ou rasteira. Foram
obtidos 15.680 registros de 113 espécies pertencentes a 39 famílias. O
Bosque Municipal (BM) foi a área que apresentou maior riqueza de espécies
(90), seguida da Represa Municipal (RM, 88), da Cidade da Criança (CC, 84)
e da Praça do Vivendas (PV, 63). Segundo a freqüência de ocorrência sazon-
al, as espécies foram categorizadas como residentes, acessórias e aciden-
tais, respectivamente: 60, 16 e 14 para BM; 52, 17 e 15 para CC; 32, 19 e 12
para PV, e 55, 17 e 16 para RM. A mesma proporção de espécies residentes
foi obtida em BM, CC e RM, possivelmente devido à maior variedade de hábi-
tats. Das 113 espécies registradas, 49 foram observadas nas quatro locali-
dades (43,4%). A composição de espécies apresentou similaridade maior
que 80% entre BM e RM, podendo ser devido à semelhança nos tipos de
ambientes presentes nas duas áreas. A CC mostrou-se 80% similar ao agru-
pamento BM e RM, devido à ocorrência de aves aquáticas, mas menos si-
milar provavelmente por ser uma área mais aberta. A PV foi a mais dissimi-
lar, e apresentou a maior proporção de espécies acessórias e acidentais, o
que pode ser conseqüência da sua menor área e de vegetação pouco diver-
sa. Os dados sugerem a relevância desses ecossistemas urbanos como
trampolins ecológicos, favorecendo a distribuição das aves de acordo com as
particularidades de cada ambiente e recursos disponibilizados.

Palavras chave: avifauna, inventário, comunidade
Órgão financiador: PIBIC - CNPq
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O “ORNITÓLOGO AUTOMÁTICO”:  UM WEBSITE NOVO PARA A
PREVISÃO DA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES POR LOCALIDADE 

NA AMAZÔNIA

Mario Cohn-Haft1,3, Rolf A. de By2, Catherine L. Bechtoldt1, Kleberson J.
A. Serique1, José L. Campos dos Santos1

1INPA, 2ITC (Holanda); 3email: mario@buriti.com.br

O bioma mais rico do mundo em espécies, a Amazônia, não é tão mal co-
nhecido como pode parecer. As distribuições de uma grande maioria das
espécies de aves amazônicas são razoavelmente bem conhecidas e, mais
importante, um conjunto de regras básicas para prever essas distribuições
pode ser formulado. No entanto, a vastidão da área e a diversidade de sua
fauna, em conjunto com a escassez de especialistas, efetivamente, impos-
sibilitam a apresentação de trabalhos sintéticos que não sejam desatualiza-
dos antes até de serem publicados.  Assim, informações que deveriam estar
geralmente disponíveis permanecem nas mãos de poucos.  Apresentamos
aqui um website que permite a produção instantânea de listas de espécies
para qualquer lugar na Amazônia brasileira.  As listas são preditivas,
baseadas nas distribuições de todas as espécies individualmente e não
dependem do local ter sido estudado previamente.  Os mapas de dis-
tribuição que compõem o banco de dados são versões modificadas e cor-
rigidas de mapas já publicados, incorporando dados não publicados e regras
de provável ocorrência, e podem ser atualizados regularmente. Informações
sobre preferências de habitat são apresentadas para cada espécie, além de
páginas associadas que definem e ilustram esses habitats. Versões futuras
do site incluirão dados de distribuição cada vez mais precisos, dados con-
tribuídos pelos usuários, e abundâncias relativas. O público alvo do site
inclui ecoturistas e provedores de ecoturismo, agências governamentais e
não-governamentais interessadas na avaliação de impactos ambientais, bio-
geógrafos e a comunidade ornitológica. Esperamos, ao disponibilizar para o
público geral dados de distribuições, principalmente listas de espécies por
localidade, que estejamos estimulando o ecoturismo e a conservação, pro-
movendo uma melhora na qualidade de políticas publicas e na tomada de
decisões sobre conservação e desenvolvimento, e liberando os experts de
atividades de processamento rotineiro de dados para se dedicarem mais
para pesquisas inéditas. 

Palavras chave: Amazônia, previsão, composição de espécies
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AVIFAUNA DA REPRESA JURUMIRIM, INTERIOR DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
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Donatelli3
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O Brasil é um dos países que apresentam uma das maiores biodiversi-
dades do planeta, parte da qual está associada a ambientes aquáticos. A
contínua perda e degradação de áreas úmidas acarretam no desapareci-
mento de funções e processos ecológicos e interferem na estrutura da avi-
fauna que delas se utilizam. O objetivo do presente estudo foi identificar a
avifauna que utiliza o ambiente aquático da represa Jurumirim, com apro-
ximadamente 100 km de extensão, inserida na Fazenda Rio das Pedras
(23o23`S; 48o36`W), Itapetininga, interior de São Paulo. Durante o perío-
do de julho de 2004 a junho de 2005 foram realizados transectos de 2000
m ao redor da represa. As transecções ocorreram em dois dias consecu-
tivos durante todos os meses de amostragem. Foram identificadas apenas
as aves que dependem diretamente da água para alimentação e repro-
dução, sendo descartadas aquelas que sobrevoaram o local sem utilizá-la
como habitat. As amostragens foram iniciadas 10 minutos antes do nascer
do sol e encerradas duas horas depois. Foram registradas 24 espécies de
aves distribuídas em 12 famílias. A família mais bem representada foi
Ardeidae, com sete espécies (29,2%), seguida pela família Anatidae, com
quatro (16,6%). Quinze espécies ocorreram no período chuvoso (outubro
a março), sendo 10 (66,7%) exclusivas deste período. Durante a época
seca (abril a agosto), foram registradas cinco espécies, sendo duas (40%)
exclusivas deste período. Seis (25%) do total de espécies registradas,
podem ser consideradas residentes por possuírem freqüência de ocorrên-
cia superior a 75%. Espécies ameaçadas de extinção no Estado de São
Paulo, como Mycteria americana demonstram o valor do local para preser-
vação. A identificação de sítios de importância para aves aquáticas, como
a represa Jurumirim, é uma ferramenta valiosa na conservação dessa
comunidade em nível regional.

Palavras chave: ambiente aquático, biodiversidade, riqueza sazonal.
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POTENCIAL DE POLINIZAÇÃO DE CARYOCAR BRASILIENSE
(CAMB) (CARYOCARACEAE) POR AVES

Thaís Dantas1, Daniella Reis Fernandes Teles1, Queroanne Isabel Xavier
Ferreira1, Christiane Costa Ribeiro1, Zélia da Paz Pereira2, 
Celine de Melo3

1Alunas de graduação do curso de Ciências Biológicas - UFU, Uberlândia,
MG. 2Pós-graduação em Ecologia - UNB, Brasília, DF. 3Professora
Instituto de Biologia - UFU

O pequizeiro, Caryocar brasiliense, uma árvore típica do bioma Cerrado, pos-
sui inflorescências predominantemente polinizadas por morcegos e insetos,
no entanto, pesquisa recente tem mostrado que as aves também podem ser
potenciais polinizadores. Este estudo teve como objetivo verificar quais espé-
cies de aves visitam a planta, a guilda alimentar predominante, a quantidade
de néctar ofertado e se estas visitas resultaram em formação de frutos. O
estudo foi realizado entre outubro e dezembro de 2008, na Reserva
Ecológica do Clube Caça e Pesca de Uberlândia, MG, em uma área de cer-
rado sensu stricto. 220 botões foram marcados em 44 plantas. Destes, 110
foram isolados da visitação de polinizadores noturnos com sacos de organza
um dia antes das observações, enquanto os demais foram marcados e man-
tidos expostos aos polinizadores, sendo considerados o grupo controle. As
observações das espécies de aves visitantes foram realizadas com auxílio de
binóculo 8x40 após retirada dos sacos e exposição da flor pela manhã, tota-
lizando 20h de observação. Registraram-se as seguintes informações: espé-
cies visitantes, horário e tempo de duração da visita e potenciais prejuízos às
flores. A quantidade de néctar foi medida com uma seringa U-100 0,5cc/mL
após a retirada dos sacos. Após um mês, foi realizado um monitoramento nas
plantas marcadas para verificar a formação de frutos. Registraram-se sete
espécies de aves visitantes, sendo Chlorostilbon lucidus a mais freqüente
(37,50%; N=9). Duas espécies causaram danos às flores: Brotogeris chiriri
destruiu estames e Melanerpes candidus provocou queda de flor. A guilda ali-
mentar predominante foi nectarívora (58,33%; N=14). A quantidade média de
néctar ofertado foi 0,28ml (±0,22). Houve perda de 49,54% (N=109) de flores
marcadas. Das 49 marcações do controle restante, 48,98% (N=24) resul-
taram em frutos; e das 62 marcações do tratamento, 51,61% (N=32) for-
maram frutos. Com os resultados constatou-se que aves podem ser consi-
deradas polinizadoras de C. brasiliense. 

Palavras-chave: pequizeiro; aves, polinização. 
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CONSUMO DE FRUTOS DE Michelia champaca L. (MAGNOLIACEAE)
POR AVES EM UMA PRAÇA DE UBERLÂNDIA (MG)
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Marçal Júnior1
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A magnólia-amarela, Michelia champaca L. (Magnoliaceae), é uma planta
nativa do Sudeste Asiático que produz frutos secos com sementes cober-
tas por um arilo vermelho e oleoso. Esta espécie foi introduzida no Brasil
no século XIX para ornamentação de calçadas e praças públicas. O obje-
tivo deste estudo foi avaliar o consumo de sementes ariladas de M. cham-
paca por aves em uma área urbana do município de Uberlândia. O estudo
foi desenvolvido na Praça Montese (18o55’52”S, 48o18’16”O) no Bairro
Jaraguá, em dois indivíduos de M. champaca com frutos maduros. As
observações foram realizadas entre fevereiro e abril de 2009, das 06:00 às
10:00 horas, totalizando 35 horas. A cada visita de uma ave à planta foram
registrados: a espécie visitante, horário e duração da visita, número de
sementes consumidas, a tática de coleta de sementes e comportamento
alimentar. Foram registrados 53 eventos de alimentação por 14 espécies
de aves (2 ordens e 5 famílias). Foram consumidas 102 sementes ari-
ladas, das quais 89 foram coletadas por aves pousadas e 13 em vôo. O
comportamento alimentar mais freqüente foi o de engolir as sementes
(58,8%). As espécies mais freqüentes foram Tersina viridis e Tyrannus
savana com 13 eventos de alimentação cada (23,6%). T. viridis consumiu
o maior número de sementes (n=29; 28,4%). Turdus leucomelas apresen-
tou a maior média de sementes consumidas por visita (Χ= 5,0) seguido por
Mimus saturninus e Patagioenas picazuro (Χ=4,0 ± 1,41 e Χ= 4,0, respec-
tivamente). T. viridis foi a espécie que permaneceu por mais tempo em
média na planta (Χ=3,17 ± 2,15 min). Em relação às guildas alimentares,
os onívoros foram os mais representativos (n=10; 71,4%), seguidos por
espécies insetívoras (n=3; 21,4%). Não foram registradas interações
agonísticas entre as aves que consumiram as sementes de M. champaca.
Os resultados sugerem que as sementes ariladas de M. champaca repre-
sentam uma fonte de recurso alimentar para diversas espécies de aves
presentes no ambiente urbano.

Palavras chave: frugivoria, avifauna urbana, ecologia de aves.
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ESTRUTURA TRÓFICA DA AVIFAUNA PERTENCENTE A UMA
REGIÃO DE LAVOURA DE SOJA BOM JESUS – GO

Emmanuella Rodrigues de Oliveira1, Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães1,2

Viviane Cristiane Novais Soares2, Ricardo Araújo Prudente Pires2, Diego
Oliveira Tavares2, Estavão Alexandre Coutinho2 Alfredo Palau Peña2.
1Universidade Católica de Goiás-UCG. 2Associação Brasileira Para
Conservação das Tartarugas - Pró-Tartaruga.E-mail: manubio@
globo.com.

O alto grau das atividades humanas vem mudando muito o ambiente de
vegetações nativas, e por conseqüência os hábitos das comunidades
locais. Para as aves, essas modificações no ambiente podem acarretar,
entre outros efeitos em alterações na estrutura de bandos mistos, e/ou no
favorecimento ou extinção de algumas guildas tróficas. O conhecimento
dos padrões de exploração do alimento é de suma importância para se
entender a organização da comunidade. Assim o presente estudo teve
como objetivo estudar as guildas tróficas de uma região de monocultura de
soja, situado no município de Bom Jesus - GO. O trabalho foi realizado em
duas campanhas, uma no período da chuva e outra na estação de seca.
Totalizando 288 horas de esforço amostral, o método utilizado foi da
observação direta, com auxilio de binóculos e registros fotográficos, no
período das 06:00h às 11:00h e 14:00h às 19:00h, nas seguintes  fitofi-
sionomias: monocultura de soja, borda de fragmentos e represas. Percor-
rendo as diferentes fitofisionomias foram observadas 122 espécies e com
a utilização de bibliografia foi feito o estudo da estrutura trófica. Foi cons-
tatado predomínio das espécies insetívoras em relação a todas espécies
avistadas com 33,6%. Seguidas pelas onívoras com 32,8%. Os granívoros
foram representados com 11,5% principalmente pelas famílias Colum-
bidae e Emberezidae. As espécies carnívoras representaram 9,0 %, en-
quanto que os frugivoros que possuem uma dieta mais especializada apa-
recem 8,2%. Foram identificadas 3,3% de nectarívoros. Os grupos dos
piscívoros e saprófagos tiveram um baixo índice de representatividade,
com apenas 0,8%. As espécies insetívoras aparecem em maior freqüên-
cia porque além de se beneficiarem nas regiões degradadas, também pos-
sui disponibilidades de alimento o ano todo. De acordo com a literatura a
pequena variação entre os insetívoros e onívoros pode ser explicada pelo
fato do aumento da onívoria agir como um efeito tampão contra flutuações
no suprimento de alimentos.

Palavras chave: Lavoura soja, dieta, avifauna.
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DIPTERA HEMATÓFAGO PARASITANDO FALCONIFORMES

Alexandre M. J. Enout1,3, Débora N. Lobato2, Francisco Diniz2 e Yasmine
A. Itabaiana1.
1UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO/ICEB. Laboratório de
Biodiversidade. 2UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS /ICB.
Laboratório de ecologia de insetos.3 E-mail: aleenout@hotmail.com

Alguns insetos da ordem diptera são ectoparasitos obrigatórios, alimen-
tam-se de sangue e podem causar injúrias a seus hospedeiros. Membros
da família hippoboscidae parasitam aves e mamíferos e estão distribuídas
em 3 subfamílias, 21 gêneros e 213 espécies conhecidas. Neste trabalho
foram capturadas aves com auxílio de redes de neblina, em novembro de
2008, no Parque Estadual do Rio Preto, estado de Minas Gerais. As aves
foram investigadas quanto à presença de ectoparasitos através da técnica
de borrifamento de inseticida em pó (dust-ruffling tecnique) e catação
manual. Um registro notável foi feito para Accipiter striatus Vieillot, 1808 o
gavião-miúdo. Foram encontrados dois espécimes do hippoboscídeo
Ornithoctona erythrocephala Leach, 1817. Este ectoparasito já foi descrito
parasitando Accipiter striatus, contudo nunca antes registrado para o esta-
do de Minas Gerais. Outros ectoparasitos encontrados foram os malófa-
gos Degeeriella sp. Neumann, 1906 e Craspedorrhynchus sp. Kéler, 1938
(Phithiraptera: Philopteridae). A distribuição dos parasitos, as espécies de
aves hospedeiras e os aspectos ecológicos da relação entre estes e as
aves constituem uma área de interesse devido à escassez de trabalhos
realizados no Brasil.

Palavras chave: Accipiter striatus, Ornithoctona erytrocephala, para-
sitismo

Órgão financiador: FAPEMIG
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ESTUDO DA GUILDA TRÓFICA EM AMBIENTES MODIFICADOS DE
SEIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS

Nayara Ferreira1 ,Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães1,2 Alfredo Palau
Peña 2. 
1Universidade Católica de Goiás-UCG. 2Associação Brasileira Para
Conservação das Tartarugas  - Pró-Tartaruga.
E-mail: fnayara@gmail.com.

O Brasil contém uma das maiores diversidade biológica do mundo, sendo
o Bioma Cerrado um dos domínios mais ricos. A avifauna desse Bioma
corresponde a aproximadamente 50% das espécies brasileiras, em torno
de 837 espécies distribuídas em 64 famílias. Destas 3,8% são endêmicas,
9,3% migratórias e 23% ameaçadas de extinção. O presente trabalho teve
como objetivo fazer o estudo das guildas tróficas da avifauna em seis
municípios do estado de Goiás, sendo estes: Formosa, Quirinópolis, Santa
Helena, Porteirão, Mineiros e Goiatuba com a duração de seis dias em
cada município, entre maio/2008 e março/2009, totalizando 432 horas de
esforço amostral. O método utilizado foi a observação direta, com auxílio
de binóculos e registros fotográficos, nas diferentes fitofisionomias. Foi
constatado um predomínio das espécies insetívoras com 36,89%,
seguidas pelas onívoras com 28,64%. Os frugívoros representam 11,16%
e demonstram que apesar da área ter sofrido modificação ainda possui
plantas frutíferas. Os granívoros representados com 8,76% são formados
principalmente pelas famílias Columbidae e Emberezidae. Os carnívoros
representados principalmente pelas corujas e gaviões encontram-se em
quinto lugar com 7,28%, os nectarívoros com 2,91% e os piscívoros com
2,42%. Os grupos dos saprófagos e malacrófagos tiveram uma baixa re-
presentatividade, com apenas 0,97% cada um. O fato das espécies insetí-
voras aparecerem em maior freqüência pode ser explicado por se benefi-
ciarem nestas regiões degradadas, pois possui disponibilidades de ali-
mento o ano todo. 

Palavras Chave: Aves, cerrado, ambiente antropizados.
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SEGREGAÇÃO ECOLÓGICA ENTRE ARAPAÇUS (DENDROCOLAPTI-
DAE) EM FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL, SÃO DOMINGOS, GO

Flávia de Campos Martins1 e Regina H. Ferraz Macedo2

1e-mail: flaatoba@yahoo.com.br; 2Universidade de Brasília, UnB, rhmace-
do@unb.br

Uma das hipóteses mais utilizadas para explicar padrões na estruturação
das comunidades é a competição interespecífica. MacArthur e Levins
(1967) formularam a Hipótese da Similaridade Limitante, que prevê que as
espécies coexistentes devem diferir em um mínimo na morfologia, a qual
refletirá em diferenças ecológicas na utilização dos recursos. Os objetivos
desse estudo foram analisar a sobreposição ecológica entre os arapaçus,
através da ecomorfometria e composição da dieta; e testar a hipótese da
similaridade limitante. As amostragens totalizaram 2379.5 horas/rede
entre 2003 e 2004. Realizou-se uma Análise de Componentes Principais e
uma Análise de Agrupamento. Analisou-se o conteúdo estomacal de aves
depositadas na Coleção Ornitológica Marcelo Bagno do Departamento de
Zoologia da Universidade de Brasília, além de dados obtidos em literatu-
ra. Em relação a morfometria, Sittasomus griseicapillus foi a mais externa
(distância euclidiana do vizinho mais distante = 0.821), Dendrocolaptes
platyrostris e Xiphorhynchus guttatus formaram um sub-grupo (distância
euclidiana = 0.157) e Lepidocolaptes angustirostris e Campylorhamphus
trochilirostris outro sub-grupo (distância euclidiana = 0.385). Os índices de
sobreposição alimentar mais altos foram entre Lepidocolaptes angu-
stirostris e Campylorhamphus trochilirostris (0.97) e entre Xiphorhynchus
guttatus e Sittasomus griseicapillus (0.91) e o menor entre C. trochilirostris
e X. guttatus (0.51). O índice de sobreposição (índice de Pianka) foi de
0.0004 e a média do índice de sobreposição simulado foi de 0.03, porém
a probabilidade do índice observado ser menor do que o simulado em
5000 aleatorizações, foi de 0.12 (não significativa). Conclui-se que os
fatores ecológicos, como competição interespecífica, são importantes na
seleção de diferentes utilizações dos recursos dentro dessa taxocenose,
entretanto, os fatores históricos provavelmente são os principais determi-
nantes da estrutura da comunidade.

Palavras chave: dendrocolaptidae, similaridade limitante, competição
interespecífica

Órgão financiador: bolsa doutorado CAPES e CNPq
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TOCANTINS CENTRAL: AS AVES E O ECÓTONO 
CERRADO-AMAZÔNIA

Francisco Carvalho Diniz1,3, Débora Nogueira Campos Lobato1, Alexandre
Magno Junqueira Enoult2 e Yasmine Antonini2
1UFMG, Belo Horizonte, MG. 2UFOP, Outro Preto, MG. 3E-mail: chicocdi-
niz@yahoo.com.br

Áreas de transição possuem cobertura vegetal resultante da confluência
de tipos vegetacionais distintos, que encontram seus limites nestas fron-
teiras de condições abióticas. Essas zonas de contato, ou ecótonos, re-
presentam áreas de significativa diversidade biológica, podendo abrigar
organismos de ambos os Biomas, incluindo aqueles endêmicos ou amea-
çados de extinção. O presente estudo tem como objetivo reforçar a impor-
tância dos ecótonos na manutenção da biodiversidade, visando à conser-
vação destes. Foram feitas revisões de trabalhos de levantamento de
ornitofauna realizados na região, captura utilizando redes de neblina e
observações audiovisuais em transectos aleatórios. As aves capturadas
foram marcadas com anilhas metálicas do CEMAVE/ICMBIO, medidas e
soltas novamente. O estudo foi realizado na Fazenda Ecológica, localiza-
da no distrito de Taquaruçu e situada a 39 Km de Palmas. A Reserva pos-
sui uma área de 258 Ha e se encontra inteiramente inserida no Bioma
Cerrado. Até o momento foram registradas no local 172 espécies de aves
de 47 famílias. Desse total, aproximadamente 4,7% (8 espécies), são típicas
do Bioma amazônico. São elas: Tinamus tao (Tinamidae), Pteroglossus
inscriptus (Ramphastidae), Melanerpes cruentatus (Picidae), Hy-
pocnemoides maculicauda (Thamnophilidae), Querula purpurata (Cotin-
gidae), Machaeropterus pyrocephalus, Chiroxiphia pareola (Pipridae) e
Cacicus cela (Icteridae). Foram registradas também espécies consideradas
endêmicas do Cerrado como: Antilophia galeata (Pipridae), Saltator atricollis
(Cardinalidae) e Porphyrospiza caerulescens (Emberizidae), e uma espécie
típica de Mata Atlântica, Corythopis delalandi (Tyranniidae). A presença de
espécies típicas da Floresta Amazônica em áreas consideradas de Cerrado
mostra a influência que essa exerce, mesmo a grandes distâncias. Os re-
gistros de endemismos para o Cerrado e de espécies típicas de Mata
Atlântica (C. delalandi) reforçam o caráter ecotonal da região e sua grande
diversidade. Essas características tornam necessários mais estudos para
melhor conhecer e proteger este ecótono tão ameaçado. 

Palavras-chave: ecótono, Tocantins central, cerrado

Órgão Financiador: FAPEMIG
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ÁREA DE VIDA DE CORYPHASPIZA MELANOTIS DURANTE A
ESTAÇÃO CHUVOSA (PERÍODO PÓS-REPRODUTIVO) NA CHAPADA

DOS VEADEIROS

Aline Fujikawa e Dárius Pukenis Tubelis
Departamento de Ecologia/USP, São Paulo,SP - E-mails: alinefu-
jikawa@yahoo.com.br; dtubelis@yahoo.com.br

O Cerrado é um ecossistema extremamente ameaçado que abriga nu-
merosas espécies de aves dependentes de campos naturais. A degra-
dação do Cerrado tem causado acentuada redução na cobertura vegetal
dos habitats de espécies campestres, como Coryphaspiza melanotis,
atualmente vulnerável à extinção. O conhecimento sobre a área de vida é
extremamente importante para estratégias de conservação das espécies,
fornecendo informações relevantes na escolha de áreas importantes para
seu manejo e conservação. O objetivo deste trabalho foi estimar o tama-
nho e a forma das áreas de vida de Coryphaspiza melanotis em campo
sujo. As observações foram realizadas no Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros, em Goiás, durante a estação chuvosa da região, no perío-
do pós-reprodutivo da espécie estudada (meses de fevereiro, março e iní-
cio de abril de 2008). Para o estudo, machos de Coryphaspiza melanotis
foram anilhados e acompanhados. Suas posições nos campos foram mar-
cadas, utilizando-se GPS, a cada deslocamento de pelo menos 10m. As
áreas de vida dos indivíduos com ≥ 30 pontos de localização foram calcu-
ladas através de dois métodos: Mínimo Polígono Convexo e Kernel 95% e
50%. A extensão Animal Movement no Arcview 3.2 foi utilizada para
desenhar e calcular as áreas de vida. As áreas de vida médias enco-
ntradas para Coryphaspiza melanotis (n = 8) foram de 2,0 ± 1,2 ha
(Mínimo Polígono Convexo), 2,7 ± 1,7 ha (Kernel 95%) e área core de 0,4
ha (Kernel 50%). Notou-se alta sobreposição entre as áreas de indivíduos
vizinhos, sugerindo que machos de Coryphaspiza melotis convivem sim-
patricamente na área de estudo durante o período pós-reprodutivo. Este
foi o primeiro estudo realizado sobre a área de vida de Coryphaspiza
melanotis. 

Palavras chave: Coryphaspiza melanotis, área de vida, cerrado

Órgãos financiadores: FAPESP e CNPq
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ECTOPARASITOS DE ANDORINHÕES (AVES: APODIDAE) EM
CACHOEIRAS DA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Graziela Tolesano-Pascoli1,5, Frederico Innecco Garcia2, Jacqueline
Bonfim Vasques3, Khelma Torga1, Euripedes Luciano da Silva Jr.4
1Laboratório Ixodologia UFU; 2fredinnecco@hotmail.com; 3AGETEL-
Suporte Ambiental LTDA ; 4discente Biologia UFU; 5grazielapascoli
@yahoo.com.br.

Andorinhões vivem em colônias com até centenas de indivíduos em escarpas
úmidas ao redor de quedas d’água. Altas taxas de prevalência de parasitos
em espécies coloniais são esperadas, já que há maior contato direto entre
indivíduos. Este trabalho está sendo realizado em duas áreas: 1-cachoeiras
do Rio Uberabinha, Uberlândia/MG; 2-cachoeiras do Rio Piedade, Monte
Alegre de Minas/MG. A captura de andorinhões foi realizada com três redes
de neblina armadas nas margens do poço e junto às quedas d’água, entre
outubro/08 e janeiro/09. As aves receberam anilhas metálicas (CEMAVE),
foram pesadas, medidas e examinadas. Os ectoparasitos coletados foram
conservados em álcool 70% e encaminhados para identificação. Foram cap-
turados e examinados 125 indivíduos de Cypseloides senex (112 parasita-
dos; prevalência 89,5%) e 33 Streptoprocne zonaris (33 parasitados;
prevalência 100%). Os ectoparasitos encontrados nos 158 indivíduos ana-
lisados foram: (i) ácaros plumícolas ainda não identificados (Acari: Astigmata),
prev.16,5%; (ii) malófagos (Insecta, Phthiraptera, Amblycera, Menoponidae:
Dennyus sp.) prev.19%; (iii) larvas de Trombiculidae (Acari, Acariformes,
Prostigmata) encontradas apenas em C.senex, prev.3,1%; (iv) ninfa de carra-
pato Ixodes sp. (Acari: Ixodidae), apenas em S.zonaris (prev.0,6%), em
processo de identificação. Malófagos do gênero Dennyus são específicos de
Apodídeos. Sua transmissão é vertical (de pais para filhos), portanto espécies
de andorinhões e seus malófagos são potenciais modelos para estudos de co-
evolução. Larvas de trombiculídeos se alimentam do tecido dos hospedeiros,
e os indivíduos infectados, principalmente ninhegos, apresentaram grandes
ulcerações no local de fixação dessas larvas. Relatos sobre carrapatos de
andorinhões na região Neotropical são escassos, e recentemente uma espé-
cie nova de carrapato foi descrita em populações de Streptoprocne biscutata
em cavernas no sul do Brasil. Impactos no habitat de andorinhões podem
alterar relações parasito-hospedeiro, tornando prioritárias pesquisas sobre as
dinâmicas populacionais dessas espécies.
Palavras-chave: andorinhão, ácaro, malófago, carrapato, parasito-hos-
pedeiro.
Órgão financiador: Consórcio PCH Piedade e Terra Consultoria
Ambiental, Consórcio PCH Malagone e AGETEL – Suporte Ambiental Ltda. 
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RELAÇÃO DO PERCENTUAL DE ARBORIZAÇÃO COM A
ABUNDÂNCIA DA AVIFAUNA EM DIFERENTES ÀREAS DA CIDADE

DE UBERLÂNDIA, MG

Giancarlo Ângelo Ferreira1,3, Flávio Roque Bernardes1,3 e Celine Melo2

1Graduando em Ciências Biológicas - UFU 2Docente do curso de Ciências
Biológicas – UFU 3Bolsista PIBIC/FAPEMIG/UFU

O crescimento desordenado das áreas urbanas tem despertado no
homem preocupações quanto às modificações na qualidade ambiental,
diante disso este estudo teve por objetivo determinar se o percentual de
arborização influencia na abundância da avifauna local. O estudo foi rea-
lizado em três diferentes locais da cidade de Uberlândia-MG, Campus
Umuarama da UFU, Parque Municipal do Sabiá e Parque Victorio
Siquierolli. O município é caracterizado por uma vegetação sob o domínio
do Cerrado (sensu lato), o clima apresenta nítida sazonalidade. Em cada
uma das áreas foram determinados 8 pontos sendo eles classificados em
quatro intervalos de percentual de arborização, de 0-25%, 25-50%, 50-
75% e 75-100%, com dois pontos em cada intervalo. As observações ocor-
reram no período da manhã e da tarde entre Março e Abril de 2009 de
07:30 às 11:30 e 15:30 às 18:00, totalizando cerca de 25 horas de obser-
vação, sendo duas em cada período/área. Cada ponto foi monitorado
durante dez minutos. Foram selecionadas 11 espécies de aves comuns às
três áreas e estas foram monitoradas quanto à quantidade, substrato e
atividade. Foram registrados no total 653 indivíduos sendo que houve
diferença significativa na abundância das espécies (t=5,8381, gl=10, p=0),
sendo Columba livia com 213 registros a mais abundante seguida por
Pitangus sulphuratus com 204. Foi verificada diferença significativa na
média dos indivíduos em relação a todos os percentuais de arborização
(p<0,05), sendo Columba livia, Columbina talpacoti, Pitangus sulphuratus
e Turdus leucomelas os responsáveis por essa diferença nos pontos com
intervalo de 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100% respectivamente. Turdus
leucomelas foi a única espécie correlacionada significativamente ao per-
centual de arborização (r=0,9986, p=0, gl=2). O percentual de arborização
influenciou na abundância da avifauna em ambientes urbanos, sendo que
aves como C. livia e C. talpacoti ocorreram mais em ambientes menos
arborizados e P. sulphuratus e T. leucomelas em ambientes mais arboriza-
dos, o que pode ser resultado da história natural de cada espécie.

Palavras chave: arborização, ambiente urbano, abundância. 
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MORFOMETRIA DE DIXIPHIA PIPRA (PIPRIDAE) PROCEDENTES DO
PARQUE ECOLÓGICO DE GUNMA, MUNICÍPIO DE SANTA

BÁRBARA, ESTADO DO PARÁ

Andreza de Lourdes Souza Gomes1,2, Maria Luiza Videira Marceliano1

1Museu Paraense Emilio Goeldi. Coordenação de Zoologia/Ornitologia
Setor de Ornitologia. 2E-mail:ansouzagomes@ig.com.br 

Dixiphia pipra pertence à família Pipridae e se alimentam preferencial-
mente de frutos sendo considerados potenciais dispersores do sub-
bosque. Apresentam dimorfismo sexual com os machos de plumagem de
coloração negro-brilhante com vértice e nuca branca e as fêmeas verde-
escuras com íris vermelha. Este trabalho tem por objetivo avaliar os
padrões morfométricos de Dixiphia pipra, procedentes do Parque Eco-
lógico de Gunma, Município de Santa Bárbara, estado do Pará. O GUNMA
representa um dos últimos remanescentes florestais da região metropoli-
tana de Belém. Está localizado no município de Santa Bárbara do Pará
apresenta uma área total de 540 ha., sendo 400 ha de floresta nativa e 140
ha de vegetação secundária. Utilizou-se a metodologia de mensuração por
meio de paquímetro digital de 200 mm (Starret), medindo-se a asa, o com-
primento total, a cauda, o comprimento do bico (cúlmen), a largura e altura
do bico de 21 espécimes. No período de março a dezembro de 2007,
foram utilizadas 10 redes ornitológicas (malha 36 mm, 12m x 2,5m), aber-
tas em oito pontos de coleta, quatro na floresta primária e quatro na
secundária, cada ponto com uma linha de dez redes, abertas por um dia
das 06h00minh às 14:00 h., vistoriadas a cada 40 minutos, com um
esforço total de captura de 6400 HR. Foram capturados 21 indivíduos, 15
fêmeas e seis machos. Os resultados do estudo demonstraram (média ±
desvio padrão): Os machos apresentaram um comprimento total e 87.19 ±
6.4 comprimento da asa; 57.03 ± 1.97 comprimento do bico 6.82 ± -0.48;
comprimento do tarso 11.41 ± 2.23 e peso de 9.35 ± 1.25.  As fêmeas o
comprimento total foi de 92.02 ± 1.4; comprimento da asa 57.13 ± 3.55;
comprimento do bico 7.43 ± -0.68; comprimento do tarso 10.29 ± 1.47 e
peso de 11.08 ± 1.41. Os resultados mostraram que as fêmeas de Dixiphia
pipra apresentam estatura e peso maior do que os machos.

Palavra chave: Dixiphia pipra, Pipridae, Morfometria.

Órgão financiador: MPEG, JICA,,SEDUC.
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE TOTAL DOS FRUTOS MAIS 
CONSUMIDOS PELAS AVES DE SUB-BOSQUE NO PARQUE

ECOLÓGICO DE GUNMA

Andreza de Lourdes Souza Gomes1, Maria Luiza Videira Marceliano1,
José Luiz Fernandes Vieira2, José Maria Cardoso da Silva3.
1Museu Paraense Emilio Goeldi. Coordenação de Zoologia/Ornitologia
Setor de Ornitologia. 2 E-mail:ansouzagomes@ig.com.br 2Universidade
Federal do Pará- Instituto de Ciências da Saúde- Laboratório de
Toxicologia 3Conservação Internacional  do Brasil, Belém-PA.

Plantas tropicais podem apresentar diferentes estratégias, como a co-
loração, para atrair maior número de dispersores. Neste sentido, os frutos
atro-púrpura a vermelho são os mais consumidos pela avifauna e os prin-
cipais compostos responsáveis por esta coloração são os flavonóides e
carotenóides, dotados de ação antioxidante. O presente estudo objetivou
determinar a atividade antioxidante total de Euterpe oleracea e Miconia ci-
liata que foram os frutos mais consumidos pela avifauna no parque
ecológico de GUNMA, localizado no Município de Santa Bárbara, Estado
do Pará, durante estudo realizado no período de março a dezembro de
2007, uma vez que a primeira estabeleceu interação com 23 espécies de
aves e a segunda com 15 espécies. Foram coletadas 16 amostras (oito de
cada espécie vegetal) no período de janeiro a fevereiro de 2009. Para
avaliação da atividade antioxidante total dos compostos de natureza
hidrofílica e lipofílica foi empregada a técnica de captura do radical 2,2 azi-
nobis (3-etilbenzolina-6-ácido sulfônico), (ABTS), após prévio preparo de
solução hidroalcoólica das amostras, e os resultados comparados com
curva padrão de Trolox. As análises foram realizadas em triplicata e os
resultados expressos em porcentagem média de atividade ± desvio
padrão em relação ao trolox, por grama de fruto. Euterpe oleraceae apre-
sentou teor de 14.04 ± 4.5%/grama e Miconia ciliata de 4.59 ± 0.81 /grama.
Portanto, a atividade antioxidante destes frutos pode representar um fator
de seleção para os potencias dispersores. 

Palavra chave: frugivoria, composto antioxidante, frutos.
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VARIAÇÃO SAZONAL DA DIETA DE AVES EM UMA FLORESTA
ESTACIONAL DECIDUAL
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Augusto Zazá Borges1; Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Departamento de Biologia
Geral. Laboratório de Zoologia. Montes Claros – MG  raissamattos@
yahoo.com.br

A dieta das aves pode variar em resposta à disponibilidade de recurso no
ambiente. Essa variação pode ser marcante em habitas onde a vegetação
dominante apresenta deciduidade, como ocorre nas Matas Secas, que
têm um valor mínimo de 50% de caducifolia. Assim, esse trabalho tem por
objetivo analisar a dieta das aves em diferentes estações. O estudo foi
realizado no Parque Estadual da Mata Seca, Manga-MG. As coletas foram
realizadas nos períodos de outubro e dezembro de 2007; e em abril e
junho de 2008, correspondendo ao início e ao fim das estações seca e
chuvosa. As aves foram capturadas com redes de neblina, que ficavam
abertas durante seis horas a partir do amanhecer, totalizando 3.240h/rede.
A amostragem da dieta foi realizada através do método de regurgito força-
do, em que foi administrado em cada ave 1ml/100g de solução de tártaro
emético (1%). Os itens alimentares foram identificados ao menor nível tax-
onômico possível. Os dados obtidos foram submetidos ao teste estatístico
ANOSIM utilizando o programa “Past”. Os resultados mostraram que a
dieta variou significativamente entre as estações (p=0,0001; stress= 0,47;
R2= 0,5072), exceto entre o final da estação chuvosa e o início da seca.
O final da estação seca (n=51) constitui o período de menor disponibili-
dade de presas. Nesse mesmo período a dieta das aves insetívoras foi
constituída de baixa diversidade de recursos, dos quais os principais
foram Formicidae (37,1%), Coleoptera (25,4%) e Hymenoptera (14,4%).
Durante o início da estação chuvosa (n=17) houve aumento na disponibil-
idade de recursos, especialmente de formas imaturas de alguns grupos de
insetos. Por isso, a dieta das aves nesse período foi constituída principal-
mente de larvas de insetos (62,2%). O fim da estação chuvosa (n=43) e
início da estação seca (n=29) foram os períodos em que a dieta das aves
foi mais diversa. 

Palavras chave: dieta; matas secas; disponibilidade de recurso.
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ESTADUAL DA MATA SECA, MANGA-MG
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Augusto Zazá Borges1; Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Departamento de Biologia
Geral. Laboratório de Zoologia. Montes Claros – MG raissamattos@
yahoo.com.br

As aves apresentam uma grande diversidade de ectoparasitos, sendo os
piolhos de pena (Phthiraptera) um dos grupos mais abundantes. Esses
parasitos podem exercer influência na reprodução e sobrevivência de seus
hospedeiros. Por outro lado, a ecologia do hospedeiro e o ambiente em
que este está inserido também podem exercer efeito sobre os piolhos. O
objetivo deste trabalho foi estudar as relações entre os piolhos e as aves
hospedeiras, relacionando a infestação à sazonalidade e ao ciclo repro-
dutivo das aves. As coletas foram realizadas no Parque Estadual da Mata
Seca - MG, em outubro e dezembro de 2007 e em abril e junho de 2008,
correspondendo ao início e fim das estações seca e chuvosa, respectiva-
mente. Na amostragem foram utilizadas redes de neblina, que ficavam
abertas durante seis horas a partir do amanhecer, totalizando um esforço
amostral de 3.240 h/rede. Os indivíduos capturados eram identificados,
marcados e, em seguida, examinados para a presença de placa de
incubação, protuberância cloacal e piolhos (ovos, ninfas ou adultos). Dos
416 indivíduos examinados, 9,6% estavam parasitados por piolhos. Houve
variação na prevalência de parasitismo ao longo das estações, com a
maior prevalência no início da seca (25,7%) e a menor no fim da seca
(1,1%). A prevalência no período de chuva manteve-se baixa, 2,7% no iní-
cio e 1,7% no fim. A maior prevalência de piolhos no início da estação seca
pode estar relacionada ao menor investimento das aves em comporta-
mentos de controle desses parasitos, uma vez que nesse período elas
investem muita energia na reprodução enquanto a disponibilidade de
recursos é baixa. Para testar a relação entre a prevalência de piolhos e o
ciclo reprodutivo das aves, foi aplicado o teste de Qui-quadrado (χ2). O
resultado mostrou que a prevalência de ectoparasitos nas aves não teve
relação significativa com a reprodução (χ2 = 1,54; p>0,05), o que contradiz
o esperado, de acordo com a literatura. 

Palavras chave: Phthiraptera; sazonalidade; reprodução.
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DIFERENCIAÇÃO E USO DE HÁBITAT PELA AVIFAUNA: ESTUDO DE
CASO NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JATAÍ, LUIZ ANTÔNIO (SP)

Daniela Ludviger Ingui1 e Celso Henrique Parruco2
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A Estação Ecológica do Jataí, situada em Luis Antônio (SP), é um local de
grande heterogeneidade espacial em função de práticas de monocultura,
silvicultura e pastagem que ocasionaram a degradação das áreas originais
de Cerrado no passado. Atualmente, essas áreas se encontram em dife-
rentes estádios de regeneração, o que as torna interessantes para o estu-
do da diferenciação e uso de hábitat pela avifauna. Foram amostrados três
pontos com redes de neblina numa área de antigo cultivo de Pinus nos
meses de julho a outubro de 2008, dos quais dois apresentavam uma ve-
getação mais aberta e um vegetação mais fechada. O grau de similaridade
entre os hábitats foi verificado a partir de uma análise de agrupamento
com o algoritmo UPMGA, sento utilizado o índice de Jaccard para os
dados de presença e ausência e a distância euclidiana para os dados de
freqüência de captura de cada espécie. Para as espécies mais cap-
turadas, a diferença do uso de hábitat foi avaliada pelo teste χ2. O ponto
com vegetação mais fechada apresentou uma riqueza de espécies (n=12)
menor que as áreas abertas (n=19, n=23) e nenhuma espécie exclusiva.
Entretanto, Neopelma pallescens e Basileuterus flaveolus foram mais cap-
turadas na vegetação fechada, mostrando preferência pelo hábitat mais
florestal, enquanto Coryphospingus cucullatus e Tangara cayana foram
capturadas exclusivamente nas áreas abertas, mostrando preferência pelo
hábitat mais aberto. Para as análises de similaridade, apenas a distância
euclidiana promoveu o agrupamento das áreas abertas, o que mostra que
a composição de avifauna só permitiu a diferenciação dos hábitats quan-
do os valores de freqüência foram incluídos na análise. 

Palavras-chave: composição de aves, similaridade, freqüência
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AVES ENDÊMICAS E AMEAÇADAS REGISTRADAS NO MONITORA-
MENTO DA AVIFAUNA PARA CONSTRUÇÃO DO GASODUTO 

CACIMBAS/ES A CATU/BA (GASCAC)

José Almir Jacomelli Junior1,3, Cassiano Augusto Ferreira Rodrigues
Gatto2, Luciano Azevedo Vieira2, Lisa Akahori1 Flaviana Venturim Caldas1,
Cláudio Serricchio1 e Cláudio Marques Paz1

1PETROBRAS/ENGENHARIA/IETEG/IEGA/LAQSMS, 2Bourscheid
Engenharia e Meio Ambiente S.A. 3josealmirjacomelli@ yahoo.com.br

A região ao norte do Espírito Santo e sul da Bahia eram originalmente cober-
tas por Mata Atlântica de tabuleiro (Hiléia Baiana), com grande diversidade
avifaunística e notório endemismo. Visando avaliar o impacto da implantação
de um gasoduto de 940 km de extensão e amplitude lateral de 20m, sobre a
avifauna da região supracitada, estão sendo monitoradas seis áreas nos
seguintes municípios: 1-Linhares, no Espírito Santo, e 2-Mucuri, 3-Itabela, 4-
Camacã, 5-Ipiaú e 6-Santo Amaro, na Bahia. Cada área é amostrada durante
cinco dias, a cada três meses. Os métodos utilizados são: inventariamento ad
libitum, capturas por redes de neblina e censos em pontos de escuta. Até o
momento, nas quatro campanhas realizadas, foram registradas 294 espécies
pertencentes a 50 famílias. Destas espécies, 32 (11%) são endêmicas de
Mata Atlântica e 15 (5%) são consideradas ameaçadas ou quase ameaçadas
de extinção na listas nacional (MMA) ou global (IUCN). As espécies na cate-
goria em perigo de extinção registradas foram: Pyriglena atra com sete indi-
víduos capturados e anilhados, sendo cinco fêmeas, um jovem e um macho
adulto em Santo Amaro (área 6); Glaucis dohrnii com um indivíduo captura-
do e anilhado em Camacan (4); e Amazona rhodocorytha, registrada nas
áreas 1,2,3 e 5. As espécies globalmente vulneráveis foram Leucopternis lac-
ernulatus (5), Pyrrhura cruentata (4), Touit surdus (2,5), Acrobatornis fonse-
cai (4,5), Myrmotherula urosticta (4) e Herpsilochmus pileatus (4,6). Pyrrhura
leucotis, vulnerável na lista nacional, foi registrada em Camacan (4). Duas
espécies “quase-ameaçadas” na lista global foram registradas: Leucopternis
polionotus (4) e Aratinga auricapillus (4,5,6). O traçado do gasoduto segue
prioritariamente por áreas mais antropizadas.  Apesar disso, as áreas estu-
dadas apresentam um alto número de espécies em categorias de ameaça.
As informações geradas por este estudo contribuem para o conhecimento de
aspectos de distribuição e ecologia de algumas destas espécies, e são impor-
tantes para políticas de conservação das mesmas. 

Palavra chave: Gasoduto, GASCAC, Cacimbas, Catu, Monitoramento.
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As aves abrigam uma grande quantidade de ectoparasitos, dentre estes se
destacam os ácaros de pena por serem os mais comuns. A infestação por
ácaros pode sofrer influência do ambiente em que seus hospedeiros estão
inseridos, porém essa é uma interação pouco estudada. O objetivo deste tra-
balho foi avaliar a influência da sazonalidade na prevalência de ácaros de
penas em aves de uma Floresta Estacional Decidual. Este foi realizado no
Parque Estadual da Mata Seca-MG, e as coletas foram realizadas nos perío-
dos de outubro e dezembro de 2007 (fim da estação seca e início da chu-
vosa), abril e junho de 2008 (fim da chuvosa e início da seca). As aves foram
capturadas com redes de neblina, totalizando 3240 h/rede. Os indivíduos
capturados foram identificados e examinados quanto à presença de ácaros
de pena. Os resultados mostraram menor prevalência de ácaros no fim da
estação seca, quando foram capturados 146 indivíduos de 39 espécies de
aves, e destes 27% estavam parasitados. No início da estação chuvosa
foram capturados 85 indivíduos de 26 espécies e a prevalência de ácaros foi
de 37,4%. No fim da estação chuvosa foram capturados 119 indivíduos, de
36 espécies, dos quais 48,3% estavam parasitados. O início da estação seca
foi o período de maior prevalência de ácaros, correspondendo a 51,7% dos
191 indivíduos capturados, pertencentes a 32 espécies. Houve um aumento
contínuo no ectoparasitismo por ácaros ao longo das coletas, indicando que
a variação na prevalência entre as estações não está ligada à umidade, o que
contraria resultados de outros estudos. Entretanto, essa variação pode ter
ocorrido em resposta a algumas características ecológicas dos hospedeiros,
como o período de muda e ciclo reprodutivo, que estão ligadas às condições
fisiológicas dos mesmos. Além disso, essa variação pode ter sido ocasiona-
da por uma possível mudança na composição da avifauna local ao longo das
estações, tendo em vista que diferentes espécies apresentam diferentes sus-
ceptibilidades ao ectoparasitismo. Dessa forma, mais estudos estão sendo
realizados para melhor entendimento dessa relação. 

Palavras chaves: sazonalidade, mata seca, ácaros de pena.
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PADRÕES DE SELEÇÃO DE FRUTOS POR AVES NO CERRADO DO
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS, GO

Rafael F. Juliano1,2, Paulo A. Silva2, Giancarlo A. Ferreira3 e Adriano M.
Silva3

1Universidade Estadual de Goiás, UnU Morrinhos. Email: rafreju@
gmail.com 2PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais.
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Universidade Federal de Uberlândia, 

Aves são atraídas a frutos por razões ecológicas diversas. A hipótese do
contraste sugere que a conspicuidade do fruto pode interferir na sua
seleção. A seletividade também resulta da abundância e distribuição espa-
cial do recurso. O objetivo deste trabalho foi testar a seletividade das aves
na escolha de frutos e foi conduzido no Parque Estadual da Serra de Caldas
Novas, sul de Goiás, em novembro de 2008. Foram modelados frutos ovais
com massa à base de farinha de trigo (100g), água (50ml) e anilina
comestível (5ml). Cada fruto foi levemente parafinado, tornando-o quase
inodoro e impermeável, traspassado com linha encerada de poliéster mar-
rom (±10cm) e travado com um nó na extremidade. Um experimento foi feito
em cerrado sensu stricto e outro em mata de galeria. Em cada área, esco-
lheram-se ao acaso 64 árvores sem flores/frutos (distância ≥10m) e pen-
duraram-se os frutos em galhos terminais (1-2m de altura), removendo-se
algumas folhas quando preciso. Testou-se a preferência por: a) cores
(amarelo, roxo, verde e vermelho), b) densidade alta (10 frutos)/baixa (4 fru-
tos), c) tamanho pequeno (6mm)/grande (12mm) e suas interações. Para
cada ponto sorteou-se uma combinação dessas variáveis (4 réplicas;
total=448 frutos/área). Após 48h, registrou-se, por planta, a) área consumi-
da e número de b) bicadas e c) frutos removidos. Uma PCA foi feita com as
três variáveis transformadas (x’=arc√x) para agrupá-las em uma nova PC1
que reflete a preferência de consumo, utilizada como variável dependente
em uma ANOVA fatorial. A interação cor x tamanho do fruto define a prefe-
rência por frutos nas aves de mata de galeria (P<0,05) e a cor pelas aves
nos dois ambientes (P<0,05), embora no cerrado a preferência é menos
definida. A preferência por diferentes cores entre os ambientes pode estar
associada ao nível de iluminação local. A ausência de preferência de frutos
por densidade pode refletir, além dos hábitos das aves, a variabilidade da
abundância e distribuição espacial de recursos no Cerrado. O método usado
mostrou-se eficiente e prático, ressaltando-se a ótima ornitofilia dos frutos.

Palavras chave: Frutos artificiais, seletividade, Cerrado
Órgãos financiadores: UEG, FAPEMIG
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RETORNO DO GUARÁ, EUDOCIMUS RUBER, AO LITORAL DO
PARANÁ, SUL DO BRASIL: MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO E

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS

Ricardo Krul, Luciana Festti, Ana Luíza Mendes Gomes, Viviane Carniel,
Juliana Rechetelo, Paulo Rogério Mangini
Universidade Federal do Paraná, rkrul@ufpr.br

Eudocimus ruber, ocorria em grande número no litoral do Paraná até o sécu-
lo XIX, mas houve drástica redução populacional no século seguinte culmi-
nando com o desaparecimento regional. Esta espécie retornou ao litoral
paulista na década de 80 do século XX e vem se estabelecendo gradual-
mente em direção sul. No litoral paranaense foram fotografados dois indiví-
duos na região de Guaraqueçaba, PR (W. Cardoso, julho de 2006) e um na
Baía de Guaratuba (M. Wasilewski, setembro de 2008). Diante disso, o pre-
sente estudo tem por objetivo monitorar o retorno do guará ao litoral do
Paraná e avaliar aspectos do seu comportamento. Os dados estão sendo
coletados desde setembro de 2008 no Complexo Estuarino de Paranaguá a
partir de campanhas amostrais mensais, que consistem em percorrer e
monitorar as margens das baías. O primeiro contato com a espécie ocorreu
em março de 2009, quando foi avistado um bando composto por 20 indiví-
duos imaturos em vôo. No início de abril foi efetuado o segundo contato,
sendo registrados 85 indivíduos, todos imaturos e em atividade alimentar.
Nessa oportunidade foram registradas quatro situações de contato, que
foram: um indivíduo avistado isolado, forrageando na interface bosque de
manguezal/área não vegetada; dois indivíduos se alimentando em banco
não vegetado; um grupo composto por 19 aves forrageando em banco não
vegetado e 63 indivíduos se alimentando na borda do manguezal. No início
da subida da maré vários indivíduos foram observados parados com as asas
abertas e outros em decúbito esternal sobre o sedimento, enquanto outros
faziam manutenção da plumagem. Na segunda quinzena de abril de 2009
foi realizada uma campanha amostral extra que produziu o terceiro contato
com a espécie. Nesta oportunidade foram registrados 56 indivíduos, sendo
15 em vôo e 41 em atividade de manutenção de plumagem e repouso em
um banco areno-lodoso. Destaca-se que no presente estudo todas as aves
avistadas eram jovens, as quais têm-se mantido fiéis às áreas onde foram
originalmente registradas, o que pode representar o estabelecimento de um
grupo residente na região. 

Palavras chave: Eudocimus ruber, Recolonização, Paraná
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COMUNIDADE DE PSITACÍDEOS NA REGIÃO DO PARQUE
NACIONAL DA AMAZÔNIA, OESTE DO PARÁ

Thiago Orsi Laranjeiras
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Acervo de Aves,
thorsi.falco@gmail.com

Embora os psitacídeos sejam, em geral, muito conspícuos e carismáticos,
poucos estudos enfocaram sua biologia em nível de comunidade. Aqui, eu
descrevo e analiso a riqueza, abundância e a sociabilidade da comu-
nidade de psitacídeos na região do Parque Nacional da Amazônia,
margem esquerda do rio Tapajós, oeste do Pará. Por meio de observações
exploratórias e sistemáticas em sete transectos de 12 km delimitados ao
longo da rodovia Transamazônica (BR-230), percorridos de bicicleta com
velocidade média de 6 km/h, contei bandos e indivíduos das espécies. Em
aproximadamente 200 horas de observações, em 27 amostragens em
2007, 589 contatos (com bandos) foram obtidos para 16 espécies de psi-
tacídeos, o que representa cerca de 80% do esperado para a região (mais
de 20). As espécies mais registradas foram Pionus menstruus (n=103) e
Amazona amazonica (n=90), que são amplamente distribuídas. Guarouba
guarouba (n=35), Deroptyus accipitrinus (subespécie fuscifrons – n=14) e
Pyrilia vulturina (n=14) são registros notáveis por apresentarem dis-
tribuição restrita e pela condição de ameaçadas, dado o aumento do des-
matamento na Amazônia. De modo geral, as maiores espécies (Ara spp. e
Amazona spp.) foram encontradas em bandos menores e a maioria das
espécies (n=14) foi encontrada em grandes bandos (mais de 7 indivíduos).
Agrupamentos maiores (mais de 40) nos dormitórios (A. farinosa e A. ama-
zonica) e nos sítios alimentares (A. leucophtalma e G. guarouba) também
foram observados, sugerindo uma alta sociabilidade. O método utilizado
se mostrou efetivo para a amostragem dos psitacídeos mais conspícuos
em grande escala, demonstrando uma rica comunidade, e sugerindo uma
complexa repartição de nicho. Para obtenção de mais informações sobre
toda a comunidade, incluindo as espécies menos conspícuas (Forpus spp.
e Touit spp.), a utilização de métodos complementares deve ser a melhor
alternativa. 

Palavras-chave: riqueza de espécies, abundância, bandos.
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As praias oceânicas do Rio Grande do Sul são conhecidas por abrigarem
diferentes espécies de aves, residentes e migratórias, devido à sua disponi-
bilidade de alimento, tranqüilidade e segurança. Dentre as espécies
migratórias que utilizam as praias do RS está o Calidris canutus (maçarico-
de-peito-vermelho), migrante de longa distância que anualmente se desloca
do Ártico canadense (área reprodutiva) para a Terra do Fogo (área de inver-
nada). Segundo dados da literatura esta espécie sofreu um declínio de 40%
de sua população nos anos de 2000 e 2001 ocasionado pela sobrepesca do
caranguejo ferradura, cujos ovos são seu principal item alimentar. Com o
objetivo de suprir a falta de acompanhamento dessa espécie de maçarico na
costa do Rio Grande do Sul, bem como aumentar o conhecimento, embasar
a tomada de atitudes conservacionistas adequadas à realidade do ecossis-
tema em questão e avaliar a distribuição sazonal e abundância destas aves
migratórias, realizamos desde agosto de 2008 censos mensais no trecho de
praia entre Tramandaí e Mostardas e paralelamente censos semanais rea-
lizados em um trecho da praia de Cidreira. Em um total de oito censos foram
registrados 837 indivíduos de Calidris canutus, dos quais 15 estavam com
anilhas e/ou bandeirolas. O maior valor de abundância foi registrado na
metade de agosto, com um segundo pico em outubro. Entre novembro e
fevereiro não foram registrados indivíduos da espécie, no trecho amostrado.
No acompanhamento da riqueza de espécies no ponto amostral da praia de
Cidreira foram registradas treze espécies, não foi registrado nenhum indiví-
duo de Calidris canutus. Em abril, conforme notícias de pesquisadores do
projeto internacional de conservação da espécie, ainda encontravam-se na
Terra do Fogo cerca de 4400 indivíduos de Calidris canutus, os quais devem
passar pelo Rio Grande do Sul até meados de maio antes de seguirem
viagem para o Ártico. A boa notícia é que nesta temporada foram registra-
dos mais indivíduos jovens do que nos últimos anos, o que pode represen-
tar sucesso no recrutamento e recuperação populacional da espécie.

Palavras-chave: Calidris canutus, anilha,, Rio Grande do Sul

Apoio: FEPAM e PIBIC/CNPq
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O CICLO ANUAL NA COMPOSIÇÃO E SAZONALIDADE DE UMA
COMUNIDADE DE TROCHILÍDEOS NO SUL DO BRASIL

Leandro Corrêa1,3, Jaqueline Evelyn Persegona2 e James Joseph Roper1

1Programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação/UFPR.
Curitiba, PR. 2 Pontifícia Universidade Católica do Paraná- PUCPR. 3 E-
mail: letrogon@gmail.com

O ciclo anual de aves é importante para entender as dinâmicas de suas
populações. Quanto aos beija-flores (Família Trochilidae), se sabe que no
Brasil há épocas do ano de maior ou menor abundância em alguns locais,
mas não existem mais informações sobre esta variabilidade para a maio-
ria das espécies e regiões. O objetivo deste estudo foi examinar pelo
método de captura-marcação-recaptura, os padrões sazonais de várias
espécies de beija-flores no sul do Brasil. Os beija-flores foram capturados
em uma chácara próxima a fragmentos florestais no município de
Piraquara, Paraná, desde 2004; utilizando para isso, bebedouros dentro
de armadilhas com um sistema de fechamento ativado através de uma fina
corda. Até março de 2009, foram capturadas 11 espécies, somando um
total de 1790 aves anilhadas e 704 recapturadas. Algumas espécies ocor-
reram em quase todos os meses do ano, mas com variações de abundân-
cia.  Stephanoxis lalandi (n= 17 capturas) não foi capturada nos meses de
agosto e dezembro; Florisuga fusca (78) em junho e julho; Chlorostilbon
lucidus (175) em junho, julho e agosto; Colibri serrirostris (122) apenas em
dezembro; e Amazilia versicolor (370) não capturada somente em junho.
Anthracothorax nigricollis (74) não foi constatada no período entre maio a
agosto e Calliphlox. amethystina (25) entre março a agosto. Eupetomena
macroura (4) foi capturada somente em janeiro, fevereiro, outubro e
dezembro; e Clytolaema rubricauda (7) capturada nos meses de abril,
maio e julho. Leucochloris albicollis (841) e Thalurania glaucopis (77)
foram registradas em todos os meses do ano. Em geral, aves jovens (< 1
ano de idade) de todas as espécies foram capturadas uma única vez, su-
gerindo que a mortalidade deste grupo é alta. Adultos, pelo contrário,
sobrevivem mais, e alguns deles foram recapturados mais de três anos
depois. O grande número de indivíduos capturados indica que a dinâmica
de movimento é bem complexa e em grande escala, e as correlações
entre a ocorrência de algumas espécies sugerem que os fatores que influ-
enciam a migração são comuns a várias delas.

Palavras-chave: Comunidades, sazonalidade, capturas.

Órgãos financiadores: 
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AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO GEOGRÁFICA NA VOCALIZAÇÃO DE
Basileuterus flaveolus (PASSERIFORMES, PARULIDAE) EM DUAS

ÁREAS DE MATA DE GALERIA

Liliane Souza Dantas de Carvalho1 e Celine de Melo
Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, Instituto de
Biologia, Laboratório de Ornitologia e Bioacústica, Programa de Pós-gra-
duação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais. 1e-mail: li-
liane.carvalho@gmail.com

Algumas aves são capazes de aprenderem novos sons e aperfeiçoarem
suas vocalizações, o que origina variações regionais nas vocalizações entre
populações. O canário-do-mato (Basileuterus flaveolus Baird 1865) tem
ampla distribuição no Brasil e está presente nos biomas de Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga. A compreensão da comunicação entre populações de
aves com ampla distribuição é importante para entender como ações
humanas de manejo de áreas de conservação, soltura de animais apreendi-
dos ou reintrodução de espécies podem interferir na manutenção dos indiví-
duos e da população. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se há va-
riação geográfica nas vocalizações de duas populações de B. flaveolus, esta-
belecidas nas áreas de mata de galeria da Estação Ecológica do Panga
(39ha - Uberlândia, MG) e do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas
(3,5ha - Caldas Novas, GO), distantes 159 km. Foram analisados 25 cantos
por área. As gravações ocorreram em outubro e novembro de 2008 entre
7:00 e 10:00 horas. Para a análise foi escolhido o canto mais abundante e
considerados os seguintes parâmetros: duração média dos cantos, número
de sílabas, duração da sílaba, ritmo, frequência máxima e mínima. Em
ambas as áreas, a duração média dos cantos foi de 1,8s (± 0,12s) e todos
apresentaram 12 sílabas. Quanto à duração de cada sílaba, apenas as 7
(U=48; P=0,001), 8 (U=13; P=0,001) e 10 (U=73; P=0,001) apresentaram
variação entre as áreas. Os parâmetros ritmo, frequência máxima e mínima
não apresentaram diferenças estatisticamente significativa entre as áreas.
Pode-se concluir que não houve variação geográfica nas vocalizações estu-
dadas. Provavelmente a variação no tempo de emissão das sílabas pode
estar relacionada com as interações sociais dos indivíduos. Seria interes-
sante o aprofundamento do estudo sobre o processo de aprendizagem vocal
e as interferências externas, como a qualidade ou o tamanho do fragmento,
sobre a consolidação da aprendizagem vocal em aves.

Palavras chave: Bioacústica, Variação geográfica, Basileuterus flaveolus.

Órgão financiadr: CAPES, FAPEMIG.

EC183

CONSUMO DE FRUTOS DE FICUS LUSCHNATHIANA POR AVES NO
PANTANAL, MATO GROSSO DO SUL

Thayane E. Lima1,2 , Erich Fischer1 e Patricia A. A. Cara1

1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 2E-mail: thyaneely@
gmail.com

Figueiras apresentam frutificação massiva e assincrônica, possibilitando
suprimento contínuo de alimento para animais frugívoros. As aves são
importantes dispersores de sementes por apresentarem grande mobili-
dade e riqueza de espécies frugívoras. Os objetivos deste estudo são
descrever as espécies de aves que consomem frutos de Ficus luschna-
thiana e avaliar o papel delas como dispersoras de sementes desta plan-
ta no Pantanal, região do Miranda-Abobral, Mato Grosso do Sul. A coleta
de dados foi feita entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, com obser-
vação focal em dois indivíduos de F. luschnathiana, das 05:30 às 17:30h,
totalizando 24 horas. Foram registradas as espécies de aves visitantes, o
horário e a duração da visita, a quantidade de frutos consumidos e o com-
portamento de forrageamento. As aves visitantes de F. luschnathiana
foram classificadas em (a) engolidoras – engolem os frutos inteiros, (b)
mandibuladoras – mandibulam e deixam cair partes dos frutos e (c)
predadoras – quebram e maceram as sementes. Foram registrados 84
eventos de alimentação por 15 espécies de aves pertencentes a oito
famílias. Destas, 13 espécies engolem o fruto inteiro, podendo ser consi-
deradas potenciais dispersoras, e duas foram consideradas predadoras. O
comportamento de engolir o fruto inteiro foi o mais freqüente (87%). O pico
de visitas ocorreu durante o período da manhã. Pitangus sulphuratus
(bem-te-vi) foi a mais freqüente (34% dos eventos de alimentação) e a que
apresentou o menor tempo de duração das visitas (0,3 ± 0,55 s; n = 17).
Psarocolius decumanus (japu) consumiu maior número de frutos (56 fru-
tos, 25% dos frutos consumidos). O periquito Brotogeris chiriri foi a espé-
cie que consumiu o maior número de frutos por visita (11 ± 11,3: n = 5),
entretanto foi classificada como predadora por quebrar e macerar as
sementes. Os resultados indicam que P. sulphuratus e P. decumanus
podem ser as espécies de ave com maior potencial para a dispersão de F.
luschnathiana no Pantanal do Miranda-Abobral.

Palavras-chave: aves frugívoras, dispersão de sementes, figueiras

Órgão financiador: CNPq
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE AVES LIMÍCOLAS
(CHARADRIIFORMES) NA ILHA DOS CARANGUEJOS, GOLFÃO

MARANHENSE, BRASIL

Dorinny Lisboa de Carvalho1; Antonio Augusto Ferreira Rodrigues2

1Mestre em Biodiversidade e Conservação, UFMA. E-mail: dorinny@hot-
mail.com 2Departamento de Biologia, UFMA. E-mail: augusto@ufma.br

Vários trabalhos relatam decréscimos populacionais significativos para
algumas espécies de aves limícolas, devido à perda de habitat e alteração
das áreas dependentes. O objetivo desse trabalho foi descrever a dis-
tribuição espacial e temporal de aves limícolas (Charadriiformes) na Ilha
dos Caranguejos, Golfão maranhense, com intuito de subsidiar a indi-
cação da área como prioritária para a conservação no ciclo migratório das
espécies. Os censos foram realizados sazonalmente (chegada, invernada
e partida  dos migrantes na América do Sul e reprodução na América do
Norte) de setembro/2007 a julho/2008 em dois setores da Ilha, através de
observação direta usando os métodos de ponto fixo, transecto e estimati-
va. O Setor Norte apresentou maior riqueza, não mostrou diferenças níti-
das nem significativa (Kruskal-Wallis, H=1,0163; gl=3; P=0,7973) no
número de indivíduos entre os períodos. O setor Sul apresentou maior
abundância, principalmente no período de chegada (35.046) e invernada
(35.708), declinando no período de partida (20.046) e reprodutivo (92),
não mostrando diferença significativa (Kruskal-Wallis, H=4,1596; gl=3;
P=0,2447). Considerando o número total de limícolas, se deu: alta
abundância no período de chegada (46.698) e invernada (41263), com
declínios nos períodos de partida (24.169) e reprodutivo (6.071).
Considerando os valores citados, não houve diferença significativa
(Kruskal-Wallis, H=28,892; gl=3; P=0.4090) nem diferença significativa da
abundância nos períodos de chegada (Mann-Whitney U=44,00; Z=0,7107;
P=0,4773), invernada (Mann-Whitney U=48,50; Z=0,3909; P=0,6959), par-
tida (Mann-Whitney U=38,00; Z=11,371; P=0,2555) e reprodutivo (Mann-
Whitney U=45,00; Z=0,6396; P=0,5224) entre os setores Norte e Sul.
Calidris pusilla foi a espécie mais abundante em todos os períodos. A dis-
tribuição espacial se deu de acordo com a variação de maré. A Ilha dos
Caranguejos constitui-se como importante sítio de invernada de aves
migratórias, sendo fundamental a conservação da área para a
manutenção desse grupo na vida silvestre.

Palavras chave: Abundância sazonal, Aves limícolas, Migrantes.
Órgão financiador: projeto Piatam mar (fase II) / FADESP / Petrobrás.
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VARIAÇÃO DA RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM QUA-
TRO LAGOAS URBANAS DE DISTINTOS TAMANHOS E ASPECTOS

DE QUALIDADE DE ÁGUA E ENTORNO

Lourdes Maria Campos Corrêa1; Celine de Melo2

1Graduanda em Ciências Biológicas, UFU, Bolsista PIBIC-CNPQ /UFU, E-
mail: lourdesmcccorrea@yahoo.com.br. 2Professora do Instituto de
Biologia – UFU. 

Os impactos nos corpos d’água podem afetar direta ou indiretamente flora
e fauna existentes nestes locais, inclusive as aves. O objetivo deste tra-
balho foi comparar riqueza e composição da avifauna dependente e semi-
dependente de ambientes aquáticos em lagoas com características distin-
tas. Entre maio/08 e março/09, no Parque Municipal do Sabiá (Uberlândia,
MG), foram amostradas quatro lagoas denominadas A, B, C e D(total=264
horas, 66/lagoa) nos intervalos: 6:30-8:30; 8:45-10:45; 16:00-18:00. Foram
observados o tamanho, a profundidade, os aspectos macroscópicos e físi-
co-químicos das lagoas e os microhabitats onde as aves se encontravam.
Foram registradas 51 espécies, sendo 16 comuns a todas as lagoas
(Alopochen aegytiaca, Butorides striata, Chloroceryle amazona, Co-
lumbina talpacoti, Fluvicola nengeta, Mesembrinibis cayannensis,
Molothrus bonariensis, Patagioenas picazuro, Phalacrocorax brasilianus,
Pitangus sulphuratus, Progne tapera, Sporophila lineola, Syrigma sibilatrix,
Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana e Zenaida auriculata). Destas,
48,44% foram residentes, 37,5% prováveis residentes, 10,94% residentes
de verão e 3,13% ocasionais. Espécies ocasionais estiveram presentes
apenas na lagoa intermediária localizada no bosque(C), (6,25%) e na
lagoa extensa na entrada do parque(D), (6,25%). Os microhabitats mais
utilizados por essas espécies apresentaram regiões de alagados (49%). A
riqueza foi de 30 espécies em A, 40 em B, 29 em C e 36 em D, porém a
lagoa C foi a que apresentou pior qualidade macroscópica. Quantos aos
aspectos físico-químicos, as lagoas B e D foram as que tiveram melhor
qualidade e riquezas mais similares (0,41). Não existiu correlação entre
riqueza e tamanho, parâmetros macroscópicos, pH, temperatura e
oxigênio dissolvido (r=093; p=0,068; gl=2). Aparentemente, os aspectos
físico-químicos se sobrepuseram aos macroscópicos na influência sobre a
riqueza da avifauna dependente e semidependente, porém a preferência
das espécies por microhabitats específicos pode ser um importante fator
que colabora para a riqueza encontrada nas lagoas.

Palavras-chave: Avifauna, ambientes lacustres, qualidade de água.
Órgão financiador: CNPq (Bolsa PIBIC-CNPq/UFU)
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COMUNIDADES DE AVES DE UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA DE
BAIXADA, SUDESTE DO BRASIL

Alan Loures-Ribeiro1 e Manoel Martins Dias2

1DSE/UFPB, João Pessoa, PB. Email: loures@dse.ufpb.br / 2UFSCar, São
Carlos, SP.

A Mata Atlântica de baixada do Brasil constitui-se como uma das mais
importantes formações fitofisionômicas, estando entre as mais afetadas
pelos processos de ocupação humana. Entre agosto e dezembro de 2005
e 2006, realizamos uma avaliação sistemática de dois trechos de floresta
Atlântica de baixada do Parque Estadual do Rio Doce, uma das porções
mais bem preservadas do Brasil. Para tal, foi empregada a técnica de pon-
tos de escuta realizada a partir de 36 pontos de amostragens em cada um
dos estandes florestais (100 ha cada). Também foram realizadas amostra-
gens qualitativas aleatórias em trechos circunvizinhos à unidade de con-
servação durante este período. Foram identificadas 213 espécies de aves,
pertencentes a 48 famílias. Destas, 162 espécies foram identificadas nas
duas parcelas de floresta amostradas. Entre os ambientes da região, a flo-
resta e a capoeira foram aqueles que apresentaram o maior número de
espécies, ou seja, 159 e 95 espécies, respectivamente. Considerando os
dois trechos florestais amostrados da unidade de conservação, a área de
floresta primária foi aquela que apresentou a maior proporção de aves
especialistas (47,4%), abrigando proporcionalmente também a maior
quantidade de espécies com sensibilidades média e alta quando com-
parado ao trecho perturbado (χ2 = 3,930; df = 1; p = 0,0474). Nenhuma
diferença foi detectada em relação ao numero de espécies de cada uma
das guildas nos dois trechos de floresta (χ2 = 1,309; df = 3; p = 0,7269).
Ao considerar o estrato de forrageamento, o número de espécies entre os
estratos mostrou algumas diferenças, principalmente entre o dossel e o
estrato médio das florestas primária (χ2 = 14,142; df = 1; p = 0,0001) e
secundária (χ2 = 3,853; df = 1; p = 0,049). Os dados indicaram uma alta
riqueza de aves especialistas nos trechos de floresta amostrados, com
destaque para as áreas em melhor estado de conservação.

Palavras-chave: Aves, Comunidades, Mata Atlântica de baixada.

Órgão Financiador: TEAM/Conservation International.
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ASSOCIAÇÃO MULTIESPECÍFICA ENTRE AVES MARINHAS E
BALEIAS-DE-BRYDE (Balaenoptera edeni) NA COSTA DO RIO DE

JANEIRO, BRASIL

Luciano Lima1,2, Jailson Fulgencio de Moura1, Bruno Rennó1, Bruna
Pagliani S. Di Dario1 e Salvatore Siciliano1

1 Projeto Aves, Quelônios e Mamíferos Marinhos da Bacia de Campos, 2

Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 3calyptura@gmail.com

Associações multiespecíficas de forrageamento entre aves marinhas e
cetáceos misticetos são, no geral, bem descritas e taxonomicamente
diversas para ambos os grupos. Entretanto, em águas tropicais são escas-
sas as informações sobre estas notáveis interações ecológicas. Alguns
estudos demonstraram que aves marinhas podem se beneficiar da ativi-
dade de forrageio de cetáceos para capturar espécies planctônicas ou
bentônicas geralmente pouco acessíveis as mesmas. O objetivo do pre-
sente trabalho é divulgar informações adicionais sobre interações entre
aves marinhas e baleias-de-Bryde (Balaenoptera edeni) na costa do Rio
de Janeiro. Nossas observações fazem parte de um programa de moni-
toramento de aves e mamíferos marinhos de longo prazo realizado na
costa leste fluminense desde 1999. Em 31 de março de 2009, durante
monitoramento na Restinga da Massambaba, RJ (22.93550°S,
42.38173°W) foram observadas a poucos metros da praia cerca de 20
baleias-de-Bryde dispersas em grupos de 1 a 4 indivíduos. A maior parte
destes grupos de baleias era seguida de perto por bandos contendo até
seis espécies de aves, incluindo Sula leucogaster, Fregata magnificens,
Stercorarius parasiticus, Anous stolidus, Thalasseus sandvicensis e T.
maximus. Com exceção de S. parasiticus, que foi apenas observada em
atividade de cleptoparasitismo sobre T. sandvicensis, as demais espécies
de aves exibiam frenética atividade de forrageamento. Se confrontado
com dados já divulgados na literatura, nossas observações são as
primeiras a identificar a nível específico a totalidade das aves envolvidas
em interações com cetáceos misticetos na costa brasileira. Cabe ressaltar
ainda a observação inédita de aproximadamente oito indivíduos de A.
stolidus envolvidos nessa associação, espécie sobre a qual são exíguos
os registros no Estado do Rio de Janeiro e a ocorrência de S. parasiticus
em atividade de forrageio em águas litorâneas, uma vez que em suas
áreas de invernada a espécie geralmente apresenta hábitos pelágicos.

Palavras chave: aves marinhas, Balenoptera edeni, associação multi-
específica. 
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OCORRÊNCIA DE LEPTOTILA VERREAUXI (COLUMBIFORMES:
COLUMBIDAE) EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DA BACIA DO RIO

CORUMBATAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO

Daniela Tomasio Apolinario da Luz1, Eduardo Roberto Alexandrino2, Katia
Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz3, Hilton Thadeu Zarate do
Couto4.
1 Graduação em Engenharia Florestal (ESALQ/USP), dtaluz@esalq.usp.br
1,2,3,4Laboratório de Métodos Quantitativos LCF/ESALQ/USP, Piraci-
caba/SP.

Leptotila verreauxi é uma ave característica de ambientes florestais,
encontrada comumente no Brasil. Tal atributo, no entanto, levanta a
questão sobre como a espécie se comporta em ambientes fragmentados.
Nesse sentido, sua ocorrência em remanescentes florestais inseridos em
paisagem agrícola foi analisada na Bacia do rio Corumbataí, estado de
São Paulo.  38 fragmentos de floresta estacional semidecidual foram
amostrados através de pontos fixos, com permanência de 20 min, nas
primeiras horas da manhã, nos meses de abril a setembro de 2006 e
janeiro a março de 2009. A ocorrência da espécie nos fragmentos foi ana-
lisada através das variáveis descritivas área, perímetro, forma, densidade
de borda, diversidade da matriz de entorno (Índice de Shannon) e área
nuclear. A freqüência de ocorrência da espécie foi de 34,21% em frag-
mentos caracterizados, em sua maioria, por apresentarem área superior a
30 ha, densidade de borda inferior a 20 m.ha-1, baixa diversidade de
entorno, forma mais homogênea, com perímetro superior a 10000 m e
área nuclear variando de 0,3 a 150 ha, dependendo do tamanho e forma
de cada fragmento. Apesar do elevado grau de degradação dos fragmen-
tos analisados, os resultados sugerem que L. verreauxi não apresenta
exigências ambientais para sua ocorrência considerando as variáveis le-
vantadas. Entretanto, análises considerando a abundância da espécie
devem ser consideradas para discussões relativas à sua conservação em
paisagens antrópicas fragmentadas. 

Palavras chave: Leptotila verreauxi, distribuição espacial, variáveis da
paisagem
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OS VISITANTES DA ILHA DA QUEIMADA GRANDE, SP

Arthur Macarrão1 e Marco Antonio Monteiro Granzinolli2
1Pós-graduação em Biologia Animal, UNESP, campus de São José do Rio
Preto. E-mail: amacarrao@gmail.com 2Pós-graduação em Ecologia,
Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo

Durante seis levantamentos de campo realizados nos anos de 2007 e 2008
na Ilha da Queimada Grande, localizada a 33 km do litoral sul do estado de
São Paulo, foram registradas 63 espécies de aves. Desse total, 82% foram
consideradas visitantes, 11% marinhas e 7% residentes. As espécies visi-
tantes mostraram padrões diferentes de presença na ilha, e neste trabalho
são apresentadas algumas considerações acerca destas. Quatro categorias
foram atribuídas às espécies visitantes: aquáticas, visitantes ocasionais, vi-
sitantes regulares e migratórias. Todas as espécies aquáticas (n=5) foram
registradas apenas uma vez e provavelmente realizam visitas esporádicas,
oriundas da região costeira do continente, podendo ser consideradas tam-
bém ocasionais (e.g. Egretta thula). As visitantes ocasionais (n=32) foram
aquelas registradas em até três viagens e não mostraram sazonalidade
aparente. Entre estas se destacam Passeriformes que não realizam movi-
mentos conspícuos no continente (e.g. Basileuterus culicivorus), assim
como espécies representadas por um único indivíduo, como Procnias nudi-
collis, Coccyzus melacoryphus e Myiarchus tyrannulus. Estes dois últimos
não são encontrados nas regiões continentais mais próximas, como na
Juréia e no Núcleo Curucutu. As nove espécies visitantes regulares foram
observadas em mais de três campanhas, sempre aos pares ou em grupos,
como por exemplo, Caracara plancus e Pygochelidon cyanoleuca. As espé-
cies migratórias aparecem no inverno, à exceção de Elaenia albiceps, que
chega a ilha em grande número em fevereiro, e Tyrannus melancholicus,
encontrada no mesmo período que no continente. Apesar de demandar um
maior esforço de amostragem, os indícios obtidos em relação à avifauna
migratória, sendo a ilha tão distante do continente, sugerem que esta pode
ser um importante local no período de descanso reprodutivo, possivelmente
pela abundância de alimento encontrado. Em relação às visitantes, continua
incerto se o seu deslocamento é intencional ou acidental, visto que apare-
cem em pequenos números e não mostram movimentos conspícuos no con-
tinente.

Palavras chave: Aves migratórias, Ilha da Queimada Grande, movimen-
tos sazonais.

Órgãos Financiadores: CNPQ e FAPESP
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RIQUEZA E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES NO CAMPUS I
- PUCPR, CURITIBA, PARANÁ

Rafaela Cichacewski de Macedo; Eduardo Carrano
Laboratório de Ecologia e Conservação/PUCPR rafaelacdm
@hotmail.com; e.carrano@pucpr.br

O Campus I da PUCPR (25°26’526’’S - 49°15’210’’W) situa-se no municí-
pio de Curitiba, Paraná com área aproximada de 67.000 m2, formada na
sua maioria por ambientes antropizados com construções (edificações) e
vegetação exótica e ornamental. Apesar de a urbanização transformar o
ambiente natural, o ecossistema urbano oferece uma oportunidade ao
estudo de comunidades de aves, visto que é um ambiente fragmentado
em um mosaico de ilhas de diferentes tamanhos. Em relação à vegetação,
originalmente esta região da cidade era recoberta de campos naturais e
capões de Floresta Ombrófila Mista. Existem ainda dois pequenos frag-
mentos florestais com algumas espécies nativas e vegetação ripária alte-
rada ao longo do rio Belém. Contudo, a maior parte das espécies arbusti-
vas e arbóreas existentes no Campus são exóticas e/ou ornamentais. Os
objetivos do presente estudo foram realizar um inventário da avifauna uti-
lizando-se as técnicas de contato visual e auditivo. Entre junho de 2007 e
maio de 2008, em 12 fases de campo, com dois dias de duração, as quais
totalizaram 118 h de esforço amostral. Foram registradas 94 espécies per-
tencentes a 13 ordens e 32 famílias distintas. As famílias mais represen-
tativas foram Tyrannidae com 18 espécies, Columbidae (n=07) e
Trochilidae, Furnariidae e Thraupidae com cinco espécies cada. O traba-
lho apresentou algumas espécies que merecem destaque, dentre elas:
Buteo brachyurus, Geotrygon montana, Coccyzus americanus,
Rhinoptynx clamator e Pyroderus scutatus. Embora o Campus esteja
inserido em uma matriz urbanizada, este oferece subsídios para a
manutenção de diversas espécies, servindo como um importante tram-
polim-ecológico entre áreas verdes adjacentes. 

Palavras-chave: Aves urbanas; trampolim-ecológico; Pyroderus scutatus;
Coccyzus americanus

EC191

DIFERENÇAS NA RIQUEZA DE AVES DE SUB-BOSQUE EM
ALTITUDES DISTINTAS DE UM FRAGMENTO DE MATA ESTACIONAL

NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Fernanda de Góes Maciel1, Andreli Cristina Dalbeto1, Flavio Kulaif Ubaid1,
Carolina Demétrio Ferreira2 e Reginaldo José Donatelli3
1Programa de Pós–graduação em Zoologia, Instituto de Biociências,
Universidade Estadual Paulista, Botucatu - SP. E-mail: fermaciel_bio
@yahoo.com.br. 2Laboratório de Vertebrados, Universidade Estadual
Paulista, Bauru - SP. 3Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de
Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru - SP.

Variações topográficas proporcionam diferenças na diversidade dos organis-
mos. As aves dependem intimamente do ambiente ao seu redor e caracterís-
ticas da vegetação impõem condições à sobrevivência de muitas espécies
devido a suas exigências ecológicas. Para verificar se a riqueza de aves de
sub-bosque difere em altitudes distintas, foram utilizadas quatro redes de
neblina (16 mm; 18 x 2,5 m) entre fevereiro e outubro de 2008 em um frag-
mento de mata estacional semidecidual da Estação Ecológica dos Caetetus
(22º26’S 49º44’W). As redes foram dispostas em trilhas em duas regiões do
fragmento: Região I (RI), com altitudes entre 647 e 689 m e Região II (RII),
com altitudes entre 534 e 564 m. O esforço amostral de cada região foi de 170
h/rede. Os dados foram testados para normalidade e log-transformados. Para
verificar diferenças na média das riquezas entre altitudes utilizou-se ANOVA.
Em RI, 226 indivíduos foram capturados e distribuídos em 39 espécies. As
famílias mais representativas foram Tyrannidae (12,8%), Trochilidae (10,2%) e
Parulidae e Pipridae (7,7%). Em RII, 120 indivíduos capturados pertenceram
a 30 espécies, sendo Tyrannidae (23,3%), Dendrocolaptidae e
Thamnophilidae (13%) e Trochilidae (10%) as famílias mais bem represen-
tadas. Ambas regiões compartilharam 21 espécies. RI apresentou 18 espécies
exclusivas, e RII, nove. Não houve diferença significativa na riqueza entre as
altitudes (F = 3,199; p = 0,93; gl = 1). As características do ambiente em RI,
com árvores de grande porte e sub-bosque arbustivo, pode estar associado
ao maior número de espécies encontrado nesta região, já que se assemelha
a matas primárias. Em RII há poucas árvores de grande porte e o sub-bosque
apresenta reboleiras, taquaras e arbustos. O padrão de distribuição de aves
ao longo de gradientes altitudinais (diminuição da riqueza com o aumento da
altitude) não foi observado neste trabalho, fato que pode estar associado à
pequena variação de altitude entre RI e RII. A região mais alta possuiu maior
riqueza de aves provavelmente devido ao melhor estado de conservação da
mata nesse local.

Palavras chave: composição específica, distribuição altitudinal, redes de
neblina.
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AVES DE SUB-BOSQUE EM UM FRAGMENTO DE MATA ESTA-
CIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Fernanda de Góes Maciel1, Andreli Cristina Dalbeto1, Carolina Demétrio
Ferreira2 e Reginaldo José Donatelli3
1Programa de Pós–graduação em Zoologia, Instituto de Biociências,
Universidade Estadual Paulista, Botucatu - SP. E-mail: fermaciel_bio
@yahoo.com.br. 2Laboratório de Vertebrados, Universidade Estadual
Paulista, Bauru – SP. 3Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade
de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru – SP.

Atualmente, a Floresta Atlântica restringe-se a menos de 7% de sua cober-
tura original, com seus remanescentes florestais sofrendo forte pressão
antrópica. Neste contexto a compreensão de fatores biológicos e ecológicos
das espécies nestes fragmentos é de grande importância na conservação
da biota local. Este trabalho teve por objetivo apresentar dados de captura,
recaptura e recuperação da avifauna de sub-bosque de um fragmento de
mata estacional semidecidual da Estação Ecológica dos Caetetus (22º26’S
49º44’W). Foram realizadas seis campanhas de abril a outubro de 2006 e
nove campanhas de fevereiro a outubro de 2008, com duração de dois
dias/campanha. Foram utilizadas quatro redes de neblina em 2006 (12 x 2,5
m; 265 h/rede), e em 2008 (18 x 2,5 m; 345 h/rede). Para a marcação das
aves foram utilizados anéis metálicos cedidos pelo CEMAVE/IBAMA. Entre
capturas, recapturas e recuperações, 486 indivíduos pertencentes a 21
famílias, 45 gêneros e 55 espécies puderam ser registrados. Deste total, 440
indivíduos foram capturados, sendo as espécies mais abundantes:
Platyrinchus mystaceus (14%), Conopophaga lineata (6%), Pyriglena leu-
coptera e Basileuterus culicivorus (5,6%), Basileuterus leucoblepharus (5%)
e Schiffornis virescens (4,5%). Estas seis espécies representaram 41% do
total de aves capturadas. Foram recapturados nove indivíduos em 2006 e 35
indivíduos em 2008. Uma espécie recuperada havia sido anilhada há mais
de três anos. A recuperação demonstra fidelidade de algumas aves ao ambi-
ente, permitindo registrar a idade da espécie. Contudo, observou-se que a
maioria das espécies capturadas para a área de estudo foram aquelas
comuns em mata secundária e que são beneficiadas pelo processo de frag-
mentação. No entanto, a recuperação nos evidenciou a importância destes
remanescentes na manutenção de espécies residentes que utilizam essas
áreas para suprir as suas exigências ecológicas.

Palavras chaves: composição específica, captura-recaptura, fragmento.
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EFEITOS DA CONFIGURAÇÃO PAISAGEM SOBRE A ABUNDÂNCIA
E RIQUEZA DA AVIFAUNA EM PRAIAS MARÍTIMAS

Aurélea Mäder, Rafael Gomes de Moura e Demétrio Luis Guadagnin
Programa de Pós-graduação em Diversidade e Manejo de Vida Silvestre
UNISINOS. Laboratório de Ecologia e Manejo de Vida Silvestre (LEMA).
Emails: auremader@yahoo.com.br, biorgm@hotmail.com e dlg@unisi-
nos.br

A estrutura e composição de assembléias de aves são influenciadas por
fatores em múltiplas escalas. As mudanças da configuração da paisagem
do litoral brasileiro pela expansão dos balneários pode ser um fator deter-
minante de mudanças nas assembléias de aves aquáticas. O presente tra-
balho averiguou os efeitos de diferentes métricas da paisagem em praias
de mar no sul do Brasil sobre a riqueza e abundância da avifauna costeira.
Realizamos dois censos por estação do ano utilizando um carro (vel.
média de 25 km/h) em 16 trechos de praia de 10 km cada entre os bal-
neários de Imbé (29°58’S; 50°07’W) e Torres (29°25’S; 49°47’W), e de
Pinhal (30°15’S; 51°15’W) a Mostardas (31°20’S; 51°05’W), durante dois
anos (2006 - 2007). Utilizando o programa FRAGSTAT 3.3 calculamos
índices de área total de áreas úmidas remanescentes, número total de
manchas e área média das manchas como medidas de disponibilidade de
hábitat; de interpenetração e justaposição de remanescentes como medi-
da de fragmentação; de contraste de manchas como medida funcional de
conectividade; diversidades de Simpson e Shannon como medidas de he-
terogeneidade. Empregamos duas escalas espaciais de análise, com base
em imagens Landsat TM-7. Registramos 63.893 aves, abrangendo 61
espécies. Resultados parciais sugerem que a ocorrência de aves costeiras
está estritamente associada a paisagens com grande porcentagem de
áreas costeiras preservadas e pouca urbanização situada em contato dire-
to com grandes áreas de dunas. Estas informações demonstram a
importância da estrutura dos hábitats para a riqueza e abundância das
aves. Estes resultados podem auxiliar no planejamento do ordenamento
territorial da zona costeira para minimizar impactos sobre as assembléias
de aves.

Palavras-chave: aves costeiras, estrutura da paisagem, urbanização das
praias

Órgãos financiadores: PROSUP / CAPES
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COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE AVES DO
PARQUE LAGOA DO NADO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS

Pedro de Oliveira Mafia1,2; Luciana Barçante1; Evandro Gama de Oliveira1

1 Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário UNA, Belo Horizonte
- MG. 2 E-mail: pierremafia@hotmail.com

As atividades humanas diminuem as áreas de hábitats naturais propícios
à vida silvestre. Em decorrência dessas mudanças, muitas espécies ani-
mais, especialmente as aves, têm encontrado refúgios em parques e
praças nos centros urbanos. Este estudo teve como objetivo conhecer a
composição e a estrutura da comunidade de aves do Parque Lagoa do
Nado (19°49’56”S; 43°57’34”W), inserido em uma área urbana na região
norte de Belo Horizonte (MG). Para registro da avifauna foi empregado o
método de “amostragem por pontos fixos”. As aves foram identificadas
através de registros auditivos e visuais com auxílio de binóculos (10X50)
em 22 pontos de amostragem. As amostragens foram feitas durante dois
dias consecutivos em cada mês no período entre fevereiro/2008 e
janeiro/2009, totalizando 144 horas de observação. Foram registradas 111
espécies, distribuídas em 17 ordens e 37 famílias. A riqueza estimada é de
122 espécies (Jack1). Os índices de diversidade (Shannon) e equitabili-
dade gerais registrados para a área de estudo foram de H’= 4,0 e E = 0,85
respectivamente. Comparando as estações seca e chuvosa, o índice de
diversidade encontrado para cada uma foi de H’ = 3,9 e H’ = 4,0, respecti-
vamente. As famílias mais representativas foram Tyrannidae (20 espécies;
18%) e Thraupidae (nove espécies; 8%). Espécies residentes (n=58) e
prováveis residentes (n=41) representam juntas 89% do total de espécies
registradas. Espécies insetívoras (n=44) e onívoras (n=34) foram os gru-
pos alimentares predominantes (70% das espécies registradas). Os
estratos verticais mais utilizados pelas espécies foram o arbóreo (n=82)
seguido do sub-bosque (n=64). As espécies mais abundantes foram:
Columbina talpacoti, Coereba flaveola, Pitangus sulphuratus,
Pygochelidon cyanoleuca e Turdus leucomelas, correspondendo a 28% do
total de indivíduos contabilizados. Estes resultados mostram que o Parque
Lagoa do Nado abriga uma avifauna diversificada durante todo o ano e
representa, portanto, área de grande importância para a manutenção e
conservação da vida silvestre na região de Belo Horizonte.

Palavras-chave: áreas urbanas, conservação; riqueza de espécies

EC195

AVES COMO POTENCIAIS DISPERSORES DE SEMENTES DE
Miconia albicans (MELASTOMATACEAE) EM DUAS FISIONOMIAS DE

CERRADO DO SUDESTE BRASILEIRO

Pedro de Oliveira Mafia1,3; Fernando Augusto Oliveira e Silveira2,4

1Curso de Ciências Biológicas, Centro Universitário UNA, Belo Horizonte -
MG;  2Ecologia Evolutiva e Biodiversidade – DBG/ICB/UFMG; 3E-mail:
pierremafia@hotmail.com; 4E-mail: faosilveira@terra.com.br 

A dispersão de sementes constitui um processo fundamental na manutenção
de populações e comunidades de plantas. Os frutos de Melastomataceae
são tipicamente ornitocóricos, mas a comunidade de frugívoros associados a
estas espécies é pouco conhecida. Os objetivos deste estudo foram 1) deter-
minar quais espécies de aves consomem os frutos de Miconia albicans em
duas fisionomias de Cerrado e 2) inferir sobre o potencial destas espécies
para a dispersão das sementes através da análise dos números de frutos
consumidos, freqüência de visitação e comportamentos de manipulação dos
frutos. O estudo foi realizado durante o pico de frutificação (entre dezem-
bro/08 e janeiro/09) em uma área de campo rupestre na Serra do Cipó e cer-
rado sensu stricto na Estação Ecológica de Pirapitinga, ambas em Minas
Gerais. Para a observação das aves foram estabelecidos quatro pontos de
amostragem em cada área onde ocorriam aglomerações de indivíduos de M.
albicans. As observações foram realizadas com auxílio de binóculo (10X50),
nos períodos da manhã e tarde, em sessões de 1h por ponto (30h de
amostragem no total). Nove espécies de aves, pertencentes a seis famílias,
consumiram frutos de M. albicans, totalizando 33 visitas. Destas, duas espé-
cies foram registradas exclusivamente na EEP e três apenas na Serra do
Cipó. Registrou-se um total de 129 frutos consumidos. A família mais repre-
sentativa foi Thraupidae com quatro espécies (44%). Os frutos de M. albicans
atraíram principalmente espécies onívoras, embora duas espécies granívo-
ras, Columbina talpacoti e Zonotrichia capensis, foram registradas alimen-
tando-se dos frutos. As maiores porcentagens de consumo foram obtidas
para Mimus saturninus (65%) seguida por Elaenia flavogaster (19%). Seis
espécies de aves ingeriram os frutos inteiros e apenas três espécies exibiram
o comportamento de mandibular (mascar) os frutos antes de ingerir-los.
Embora a maior parte das espécies que consumiram os frutos sejam consi-
deradas frugívoras oportunistas, pode-se inferir que desempenham um
importante papel na dispersão de sementes de M. albicans.

Palavras-chave: frugivoria, ornitocoria, dispersão de sementes

Órgão Financiador: IBAMA-MG
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VARIAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DE AVES FRUGÍVORAS E 
FRUTOS DE SUB-BOSQUE EM UM FRAGMENTO DE MATA

ATLÂNTICA, SUDESTE DO BRASIL.

Marco A. Manhães e Manoel M. Dias
PPG Ecologia e Recursos Naturais/UFScar, São Carlos, SP. E-mail: mar-
comanhaes1@yahoo.com.br

As variações temporais e espaciais das taxas de captura de aves e
abundância de frutos de sub-bosque foram estudadas de janeiro a dezem-
bro de 2004 em uma área de floresta ombrófila Atlântica no Parque
Estadual do Ibitipoca (21o42’S e 43o53’W), no estado de Minas Gerais,
sudeste do Brasil.  Somente oito espécies de plantas foram observadas
produzindo frutos ornitocóricos maduros nos transectos plotados paralela-
mente a ambos os lados das redes. A espécie mais comum foi Psychotria
suterella (Rubiaceae), que contabilizou os mais altos valores de índices de
abundância de frutos. Sete espécies de aves, Chiroxiphia caudata, Turdus
albicollis, Mionectes rufiventris, Schiffornis virescens, Trichothraupis
melanops, Neopelma chrysolophum e Saltator similis ocorreram ao longo
de todo o ano e constituíram 91,2% das capturas e 88,7% de todos os indi-
víduos. Apesar de as variações temporais nas taxas de capturas e
abundância de frutos terem sido significativas, os resultados não corrobo-
ram hipóteses de correlação entre essas variáveis. Não houve influência
de espécies migrantes altitudinais ou longitudinais. Análises das amostras
fecais sugerem que as aves mantêm suas populações locais consumindo
mais invertebrados em épocas de escassez de frutos. Por outro lado,
houve correlação especial entre as taxas de capturas e abundância de fru-
tos, um resultado similar àqueles encontrados em outras áreas tropicais.
Em áreas de florestas ombrófilas do sudeste do Brasil as relações entre
aves frugívoras e disponibilidade de frutos é muito pouco conhecida e
necessita de mais estudos. 

Palavras chave: aves de sub-bosque, frugivoria, Mata Atlântica.
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VARIAÇÃO SAZONAL DE AVES INSETÍVORAS E INVERTEBRADOS
DE SOLO EM UMA ÁREA DE MATA ATLÂNTICA SECUNDÁRIA,

MINAS GERAIS, BRASIL

Ana Luísa de Carvalho Lima1 e Marco A. Manhães2

1PPG em Biologia Animal/UFRRJ, Seropédica, RJ; 2ICB/UFJF, Juiz de
Fora, MG. 2E-mail: marcomanhaes1@yahoo.com.br

Com o objetivo de investigar as relações entre o número de aves insetívo-
ras e invertebrados de solo, foram analisadas as variações sazonais
dessas variáveis em uma área de Mata Atlântica secundária (21º 37’S e
43º 21’W) com 56 ha no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, sudeste
do Brasil. As aves foram capturadas com redes-de-neblina e invertebrados
coletados no solo com armadilhas de solo. As amostragens foram rea-
lizadas durante a estação chuvosa, nos meses de dezembro de 2005,
janeiro e fevereiro de 2006, e durante a estação seca, nos meses de junho
e julho de 2006. Foram obtidas 126 capturas de 105 indivíduos perten-
centes a 3 espécies de aves (Pyriglena leucoptera, Conopophaga lineata
e Corythopis delalandi) e coletados 1.782 invertebrados nas armadilhas de
solo. Não foram constatadas variações significativas no número total de
capturas e número de indivíduos das espécies de aves entre as estações
seca e chuvosa. Em relação aos invertebrados as variações sazonais re-
velaram maior abundância na estação chuvosa. Dessa forma, embora o
número de invertebrados tenha variado entre as estações, parece ser sufi-
ciente para suprir as necessidades alimentares das aves insetívoras não
influenciando na presença dessas aves no local. Além disso, essas aves
podem apresentar certa plasticidade, utilizando novas táticas de forragea-
mento na exploração de diferentes microhabitats em busca desses recur-
sos alimentares. 

Palavras-chave: aves insetívoras, Mata Atlântica, sazonalidade.

Órgão financiador: CAPES

EC198 

DISTRIBUIÇÃO DE UMA COMUNIDADE DE AVES DE ÁREAS 
ABERTAS AO LONGO DE UMA ÁREA DE MONTANHA DO MÉDIO

RIO DOCE, MINAS GERAIS

Marcelo Antônio de Assis Silva1,2, Helines Moreira Ribeiro1, Flávia Oliveira
Junqueira1 e Alan Loures-Ribeiro3

1UnilesteMG, Ipatinga, MG. / 2E-mail: marcelobio@ymail.com / 3Depar-
tamento de Sistemática e Ecologia. UFPB. João Pessoa, PB.

O médio rio Doce é uma das áreas com maior riqueza de avifauna de Minas
Gerais, destacando-se grandes trechos de floresta Atlântica de baixada,
como o Parque Estadual do Rio Doce, além de áreas montanhosas nos
seus arredores. A existência de um gradiente altitudinal na região permite
um aumento da riqueza regional de espécies. Além disto, as transformações
da paisagem também propiciam novos habitats para a avifauna. Com o in-
tuito de avaliar como estes dois fatores contribuem para a riqueza de espé-
cies na região, iniciaram-se a partir de maio de 2008, levantamentos de aves
em um trecho de montanha do médio rio Doce, conhecido como Serra do
Jacroá. Três transecções lineares foram estabelecidas a partir do ponto
mais baixo da região sendo: transecção 1, encontrando-se na altitude pró-
xima a 350m; transecção 2, próximo a 594 m de altitude; e transecção 3 com
839 m de altitude. Levantamentos sistemáticos estão sendo realizados,
empregando-se o uso de binóculos e guias de campo. As amostragens ini-
ciam-se a partir das primeiras horas da manhã (06:00h), estendendo-se até
as 10:00h. Cada uma das transecções foi amostrada em diferentes horários
em cada um dos dias de trabalho. Até o momento, foram identificadas 73
espécies de aves. As famílias com maior número de espécies são
Tyrannidae (16,66%), Emberezidae (9,72%), Thraupidae (8,33%) e Picidae,
Trochilidae e Columbidae (6,94%). Os maiores números de espécies foram
observados nas transecções 1 e 2, com 42 e 40 espécies, respectivamente.
Na transecção 3 foram avistadas 27 espécies. O índice de similaridade de
Sørensen mostrou maior semelhança na composição das espécies das
transecções 1 e 2 (0,512). Os dados preliminares indicam que maiores
riquezas foram encontradas nas transecções 1 e 2. Provavelmente, a pre-
sença de trechos de floresta nas duas primeiras transecções esteja con-
tribuindo com este fato. Embora ocorra a diminuição da riqueza de espécies
nas áreas mais altas, dada a redução da vegetação arbórea, o gradiente alti-
tudinal contribui com o registro de espécies de ocorrência restrita nesta faixa
altitudinal.

Palavras-chave: Aves de áreas abertas, Gradiente Altitudinal, Mata
Atlântica.

EC199

DIETA DE THAMNOPHILUS PELZELNI (PASSERIFORMES:
THAMNOPHILIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DA MATA SECA EM

MANGA, MINAS GERAIS

Ângela Carolina Batista Lopes1,2, Marcos Vinícius Souza Mota, Paulo
Ricardo Siqueira1 e Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros 2E-mail: angelablopes@
gmail.com

A espécie Thamnophilus pelzelni conhecida como Choca-do-planalto per-
tence à família Thamnophilidae. Esta espécie apresenta alimentação pre-
dominantemente insetívora, ocorrendo no Brasil centro-oriental. O T. pelzel-
ni foi recentemente separado do T. punctatus, isso torna estudos sobre a
dieta da Choca-do-planalto importantes para somar o conhecimento sobre
sua biologia. Logo, este estudo objetivou a análise qualitativa e quantitativa
da dieta de T. Pelzelni, no Parque Estadual da Mata Seca (PEMS) em
Manga, Minas Gerais. Durante o período de outubro de 2007 a outubro de
2008 foram realizadas 5 coletas com redes de neblina (12m x 3m) para a
captura das aves, perfazendo um esforço amostral de 4362 h/rede. Para a
obtenção dos itens alimentares foi usado o método do regurgito forçado, no
qual uma solução de Tartarato de Antimônio e Potássio a 1% foi administra-
da as aves. Depois, o regurgito das aves foi colocado em tubos plásticos
contendo álcool 70% e levado ao laboratório, onde as amostras foram tria-
das e identificadas ao menor nível taxonômico possível. No total foram cap-
turados 63 indivíduos, dos quais 25 regurgitaram. Os itens alimentares mais
freqüentes nas 25 amostras foram coleópteros (68%), formicideos (60%) e
ortópteros (52%). Isto pode ter ocorrido devido a maior disponibilidade des-
ses táxons ao longo do ano. Contudo, é importante ressaltar o consumo de
material vegetal (sementes, frutos e outros) (36%) e vertebrado (4%), que
pode ter alimentado destes itens devido à marcante variação na disponibili-
dade de recursos ocorrente na Mata Seca. Em relação à abundância, os
itens que destacaram foram os formicideos (50,1%) e ortópteros (24%). É
provável que os formicideos tenham sido os mais abundantes por possuírem
comportamento social, e assim facilitarem a visualização e captura pelas
aves. Portanto, é possível inferir que T. pelzelni apresentou uma dieta
insetívora, porém oportunista, pois mesmo havendo uma predominância de
insetos em sua dieta, ele alimentou também de material vegetal.

Palavras chave: Thamnophilus pelzelni , mata seca, dieta

Órgãos financiadores: Tropi-Dry, CNPq e Fapemig
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ESTRUTURA TRÓFICA E SENSITIVIDADE DA AVIFAUNA NA LAGOA
DAS BATEIAS, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA

Mário Henrique Barros Silveira1, Sabrina Cordeiro Parente2

1Pós-graduação em Zoologia da Universidade Estadual de Feira de
Santana - UEFS 2Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia –
LORMA/UEFS   E-mail: 2mariohbsilveira@yahoo.com.br; 3sazinhacp@
gmail.com

O conhecimento sobre o hábito alimentar das comunidades de aves é fun-
damental para a compreensão da dinâmica de um ecossistema, visto que
estão envolvidas em diversas interações com a biota local, como os
processos de regulação populacional. Essas informações, associadas às
características de sensitividade a distúrbios ambientais das espécies de
aves podem ser utilizadas como indicadores da qualidade ambiental. O
presente estudo teve como objetivo analisar a estrutura trófica e sensitivi-
dade das espécies de aves da Lagoa das Bateias. Trata-se de um ecos-
sistema lacustre do semi-árido baiano, situado no perímetro urbano da
cidade de Vitória da Conquista, BA, a qual está inserida em uma região de
ecótono entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Os dados foram coletados de
fevereiro de 2007 a janeiro de 2008, através de visitas mensais de um dia
cada, feitas entre 5:00h e 11:00h, ao longo do perímetro da lagoa. As aves
foram identificadas por suas vocalizações ou visualização direta, com o
auxílio de binóculos e guias de campo. As categorias tróficas utilizadas
foram: carnívoro, granívoro, insetívoro, nectarívoro, necrófago, onívoro,
frugívoro e piscívoro. A sensitividade a distúrbios ambientais foi definida
através de consulta a bibliografia especializada, adotando-se os níveis:
baixo, médio e alto. Em 72h de observação foram registradas 47 espécies,
distribuídas em 25 famílias, sendo Tyrannidae (11,9%) e Icteridae (9,5%)
as mais representativas. Com exceção da categoria frugívoro, todas as
outras tiveram representantes, predominando os onívoros (46,8%) e
insetívoros (25,5%). A maioria das espécies apresentou baixa sensitivi-
dade (89,4%), não havendo registro de espécies com alta sensitividade.
Pode-se concluir através de observações no entorno da área estudada e
das características da comunidade de aves que se trata de um ambiente
altamente impactado pela urbanização desordenada, tornando-o
impróprio a ocorrência de espécies ou grupos tróficos especializados. 

Palavras chave: Ambiente lacustre, sensitividade, estrutura trófica
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ABUNDÂNCIA DE POMBO-DOMÉSTICO (COLUMBA LIVIA) NAS
PRAÇAS DA CIDADE SUL MINEIRA DE CAMPANHA – MG – BRASIL

Luciano Martins Ribeiro1, Eduardo Roberto Alexandrino2

1, 2 Programa de Pós-Graduação “Latu sensu” em Avaliação de Flora e
Fauna em Estudos Ambientais. Universidade Federal de Lavras –
UFLA/MG.  biologiahj@hotmail.com 2Centro de Métodos Quantitativos
LCF/ESALQ/USP, Piracicaba/SP.  eduardoalexandrino@hotmail.com

Praças públicas possuem um importante papel no lazer e convívio huma-
no. Dentre as aves amplamente ocorrentes nestes locais, destacam-se os
pombos domésticos, espécie sinantrópica européia introduzida no Brasil
no século XVI. Compreender suas necessidades de recursos e preferên-
cias dentro do cenário urbano pode gerar informações úteis para seu
manejo e evitar eventos de explosão demográfica, gerando problemas
sanitários. Um possível agravante na presença dos pombos nas praças
pode estar ligado ao costume que muitos humanos têm de alimentar tais
pombos. Neste contexto, o presente estudo verificou se a presença
humana nas praças públicas pode influenciar a ocorrência e abundância
de pombos-domésticos. O estudo foi conduzido em Campanha/MG sendo
amostradas oito praças; Margarida Marques Carvalho (272 m2), Praça da
Bíblia (687m2), São Sebastião (776m2), Matilde Dallape (1133m2), Praça
Brasil (1272 m2), Dr. Jefferson de Oliveira (1510 m2), Zoroastro de Oliveira
(1627m2) e Dom Ferrão (4593m2). A contagem de pombos e pessoas em
cada praça foi realizada 7 vezes (N=56) entre fevereiro e março de 2009,
das 7h às 10h da manhã. O intervalo de contagens dos pombos foi de
8min, e após eram feitos 8 min adicionais apenas para a contagem do
número de pessoas transitando na praça. O esforço amostral total de
14h55mim. A análise de correlação de Pearson indicou fraca correlação
entre as duas variáveis (r=0,33, P<0,013, α=0,05), resultado confirmado
quando observam-se os valores nas praças. A Praça Dom Ferrão apre-
sentou o maior número de pombos (IPA=2,19/χ=17,5) e a maior média de
pessoas transitando (χ=68,2), porém a praça Dr. Jefferson de Oliveira que
obteve a segunda maior média de pessoas (χ=55,7) não apresentou um
elevado número de pombos (IPA=0,19/χ=1,14). O menor número de pom-
bas foi observado na Praça Brasil (IPA=0,142/ χ=1,57), mas a média de
pessoas não foi a menor do estudo (χ=27,1). Os resultados sugerem que
outras variáveis não acessadas no momento possam explicar a ocorrên-
cia e abundância dos pombos, tais como oferta de alimento por humanos
e locais para dormitório.
Palavras chaves: Arborização urbana, espécies sinantrópicas, pragas
urbanas.
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AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES DO ENTREMARÉS DE
PONTAL DO PARANÁ, LITORAL PARANAENSE, PR.

Ana Luíza Mendes Gomes, Luciana Festti, Juliana Rechetelo, Tami
Albuquerque Ballabio, Viviane Carniel, Ricardo Krul
Universidade Federal do Paraná, rkrul@ufpr.br

Este estudo foi desenvolvido no litoral central do Paraná, entre os bal-
neários de Shangrilá e Pontal do Sul. A coleta de dados foi realizada de
Abril de 2008 à Março de 2009 com objetivo de analisar a composição da
comunidade de aves do ambiente de entremarés. A obtenção dos dados
foi feita a partir de deslocamentos a pé, entre 6:30 e 14horas, duas vezes
ao mês. A coleta dos dados foi efetuada em transectos medindo 500 met-
ros, distribuídos aleatoriamente em toda a área de estudo da seguinte
maneira: por sorteio se determinou o início do primeiro transecto, que
poderia se localizar entre 100m e 500m do início da área. A partir deste,
os demais foram dispostos obedecendo a distância de 500m entre eles.
Em adição uma área, Transecto Alemão, sempre foi amostrada, pois rep-
resenta a desembocadura de um pequeno rio e se constitui num ambiente
diferenciado. A comunidade de aves esteve composta por 37 espécies,
das quais 11 apresentam estreita relação de dependência da praia; 10 são
parcialmente dependentes e 16 representam um transbordar das suas
áreas de ocorrência principal.  Em termos quantitativos três espécies
Larus dominicanus, Sterna eurygnatha e Vanellus chilensis, se
destacaram, representado 77,24% dos contatos. Entre as espécies depen-
dentes destacam-se os registros de Charadrius collaris (1,87%) e C. semi-
palmatus (1,58%). Por outro lado, 18 espécies ocorreram discretamente
(6%). Quanto à sazonalidade não se constatou diferença significativa
(p>0,05) no número médio de indivíduos no inverno (18,78 ± 3,44) em
comparação com o verão (24,77 ± 4,89), assim como em relação ao
número médio de espécies que foram próximas, 2,93 (± 0,19) e 2,20
(±0,15), para inverno e verão respectivamente. De uma maneira geral, se
observou dominância de espécies residentes e parcialmente dependentes
dos ambientes de praia. No entanto 14 espécies migratórias foram reg-
istradas, com destaque para batuíras, maçaricos e trinta-réis. O número
de espécies registrado representa uma avaliação confiável da comunidade
deste ambiente, pois se registrou estabilização da curva acumulativa de
espécies.

Palavra chave: Aves, Entremarés, Sazonalidade   
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MORTALIDADE DE AVES MARINHAS EM UM TRECHO DO LITORAL
PARANAENSE, PONTAL DO PARANÁ,PR

Juliana Rechetelo, Tami Albuquerque Ballabio, Luciana Festti, Ana Luíza
Mendes Gomes, Viviane Carniel, Ricardo Krul
Universidade Federal do Paraná, rkrul@ufpr.br

O presente estudo foi desenvolvido no litoral central do Paraná, entre os
balneários de Shangrilá e Pontal do Sul, Pontal do Paraná, PR (25º 40’ 25”
S 48º 30’ 40” W). A coleta de dados foi realizada de Abril de 2008 à Março
de 2009 com objetivo de registrar aves mortas no ambiente de praia. A
área monitorada consistiu num trecho de praia de nove km que foi dividi-
do em cinco áreas. Para a obtenção dos dados foram realizados desloca-
mentos a pé, duas vezes ao mês ao longo de todo o período. Ao longo do
estudo foram registrados 470 indivíduos pertencentes a 10 espécies, com
destaque para Spheniscus magellanicus que foi a espécie dominante, con-
tribuindo com 94% dos registros. As outras espécies registradas foram:
Coragyps atratus, Diomedea melanophrys, Larus dominicanus, Mivalgo
chimachima, Macronectes giganteus, Procellaria aequinoctialis, Puffinus
gravis, Puffinus puffinus, Sterna eurygnatha e Sula leucogaster.
Avaliando-se os índices de mortalidade, tanto em relação ao número de
espécies quanto em relação ao número de indivíduos, foram obtidas
médias sazonais significativamente (p < 0,05) maiores durante o período
de inverno, respectivamente 0,73 (±0.59) e 3,95 (±0,59), sendo o verão os
meses de Novembro a Abril e o inverno Maio a Outubro. As únicas espé-
cies que ocorreram nas duas estações foram Larus dominicanus, Sula
leucogaster e Spheniscus magellanicus, porém esta última teve apenas
dois registros no verão.  Os índices de mortalidade de espécies e indiví-
duos, nas cinco áreas avaliadas, não foram significativamente (p< 0,05)
diferentes. As aves registradas mortas na praia representam essencial-
mente espécies do ambiente aquático, tanto costeiro quanto pelágico. Os
maiores índices de mortalidade de espécies e de indivíduos registrados
durante os meses de inverno refletem, além das condições climáticas mais
rigorosas, a presença de espécies migratórias vindas do sul, com
destaque quantitativo para S. magellanicus. 

Palavra chave: Mortalidade, Entremarés, Sazonalidade
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DISTRIBUIÇÃO DE PSITTACIDEOS EM SEIS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO GOIÁS

Anna Carolina Nascimento Moreira1, Tarcilla Valtuille de Castro
Guimarães1,2 Viviane Cristiane Novais Soares2 Alfredo Palau Peña2. 
1Universidade Católica de Goiás-UCG. 2Associação Brasileira Para
Conservação das Tartarugas  - Pró-Tartaruga. E-mail: anna.carolina8@
gmail.com

Atualmente são reconhecidas 356 espécies de psitacídeos, sendo o Brasil
o país com a maior representatividade desta família composta por 24
gêneros, 84 espécies e algumas subespécies. Esse grupo possui uma
importância enorme, pois além de serem predadores de sementes tam-
bém são dispersores, ferramentas essenciais para o reflorestamento.
Essas aves podem deslocam grandes distâncias podendo atuar em áreas
degradadas possibilitando assim a regeneração desses locais. Esse estu-
do teve como objetivo, fazer o levantamento desta família em seis municí-
pios do estado de Goiás, sendo estes: Formosa, Quirinópolis, Santa
Helena, Porteirão, Mineiros e Goiatuba. O trabalho foi realizado durante o
período de seis dias em cada município, entre novembro/2008 e
março/2009. Utilizando a observação direta, com auxilio de binóculos e
registros fotográficos, em diferentes fitofisionomias, durante o período das
06:00h às 11:00h e 14:00h às 19:00h. Para o estado de Goiás são re-
gistradas 19 espécies de psitacídeos, no presente trabalho foram encon-
tradas um total de 13 delas. A fitofisionomia com o maior riqueza foi a vere-
da, esse fato pode ser explicado por estas espécies de aves utilizarem
essa região para abrigo, alimentação e nidificação. A similaridade, entre os
municípios de Santa Helena e Goiatuba, foi de 100% e a análise de agru-
pamento (dendograma Bray-Curtis) mostrou menor similaridade (70,58%)
dos demais municípios com Mineiros. A espécie mais abundante foi
Brotogeris chiriri e as mais raras Pionus menstruus, Ara chloroptera e
Aratinga auricapilla, Alipiopsitta xanthops. Sendo que a última espécie
reconhecida como endêmica do cerrado e prioritária para preservação.

Palavras chave: Goiás, Psittacideos, veredas.
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO RIO SÃO TOMAZ (BACIA DO
RIO DOS BOIS): REGIÃO PRIORITÁRIA PARA CENTRAL

HIDRELÉTRICA (PCH)

Rhuâna Thayná Barros Nascimento1, Tarcilla Valtuille de Castro
Guimarães1,2 Viviane Cristiane Novais Soares2, Ricardo Araújo Prudente
Pires2, Diego Oliveira Tavares2, Estavão Alexandre Coutinho2 Alfredo
Palau Peña2

1Universidade Católica de Goiás-UCG. 2Associação Brasileira Para
Conservação das Tartarugas  - Pró-Tartaruga.E-mail: rhuanathayna@hot-
mail.com

A composição da avifauna no Bioma Cerrado alcança o número de 837
espécies com apenas 29 ou 3,4% endêmicas e para o estado de Goiás
são registradas 496 espécies. O Cerrado forma um mosaico de fitofi-
sionomias com outros biomas, esta constatação mostra a facilidade no
fluxo da fauna entre os mesmos. Este contato do Cerrado com outros bio-
mas pode explicar o baixo endemismo em sua avifauna. Os levantamen-
tos de avifauna são importantes já que existem lacunas de estudos em
relação às áreas amostradas. Este trabalho tem como objetivo de apre-
sentar um diagnóstico de uma área que abrange uma área prioritária para
central hidrelétrica. O traçado da PCH atinge o rio São Tomaz (Bacia do
Rio dos Bois) no município de Santa Helena – GO, o trabalho foi realiza-
do durante o período de seca com um esforço amostral totalizando 288
horas. Para o registro foi utilizada a observação direta, com o auxilio de
binóculos e registros fotográficos, em transects nas diferentes fitofisiono-
mias da região.  Foram catalogados 1244 espécimes, distribuídos em 20
ordens, 41 famílias e 117 espécies, sendo detecta apenas uma espécie
endêmica do Cerrado (Hylocryptus rectirostris). O maior número de
famílias identificadas pertence à ordem Passeriformes, 20 no total
(48,78%). As famílias com maior representatividade numérica de espécies
foram: Tyrannidae com 15 espécies (12,82%), Thraupidae, Columbidae e
Emberezidae com 8 espécies (6,83%) cada uma. Já em relação às guildas
tróficas, as mais representativas foram: insetívoros e onívoros com
30,76% cada. Seguidos por carnívoros (15,38%), granívoros (13,67%),
frugivoros (7,69%), nectarívoros (0,85%) e saprófagos (0,85%).

Palavras chave: Bacia Rio dos Bois, guildas tróficas e avifauna.
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AVIFAUNA DE ÁREAS FRAGMENTADAS DE CERRADO NO
MUNICÍPIO DE GOIÁS-GO

Rhuâna Thayná Barros Nascimento1, Tarcilla Valtuille de Castro
Guimarães1,3, Alfredo Palau Peña2,3, 
1Graduação Universidade Católica de Goiás- UCG. 2Associação Brasileira
Para Conservação das Tartarugas.Pró-Tartaruga.
rhuanathayna@hotmail.com

O Cerrado é um domínio fitogeográfico do tipo savana que ocorre no Brasil
e em partes do Paraguai e Bolívia, conhecido neste último como “chaco”.
Exibe uma enorme biodiversidade vegetal e animal, que está sendo
ameaçada pela alta antropização, principalmente pela formação das
monoculturas e pastagens. O objetivo deste estudo foi a análise da com-
posição e a estrutura das comunidades faunísticas em quatro fitofisiono-
mias (ambiente aquático, mata de galeria, mata seca e antrópico) da
fazenda Nossa Senhora da Luz situada no município de Goiás. Foram
realizadas 3 visitas entre janeiro de 2008 e outubro de 2008, que com-
preenderam 144 horas de trabalho efetivo. As observações em campo ini-
ciavam-se às 6 horas e enceravam-se após o pôr-do-sol. Os métodos de
observação foram visualização direta com auxílio de binóculo modelo
Nikula 8-17x25mm e/ou zoofonia, além de anotações em ficha de campo.
Foram catalogadas 121 espécies pertencentes a 18 ordens e 43 famílias.
Sendo que a família mais bem representada foi à Passariformes com 19
representantes, perfazendo 38.8% do total. Com a utilização da bibli-
ografia foi feito um estudo de estrutura trófica, nas diferentes fitofisiono-
mias constatando um predomínio de espécies onívoras 33% em relação a
todas espécies avistadas. Seguida pelos insetívoros com 31,4%. Os
granívoros representados principalmente pelas famílias Columbidae e
Emberizidae apareceram com 10,7% e os carnívoros e frugívoros com
9,1%. Mesmo necessitando de áreas mais bem preservadas os nectívoros
também foram representados no estudo, com 4,10%. Os grupos saprófa-
gos e picívoros tiveram um baixo índice com 1,7% e 0,8% respectiva-
mente. Duas espécies endêmicas do cerrado também foram avistadas
(Saltator atricollis e Cyanocorax cristatellus).

Palavras Chave: Aves, Goiás, cerrado.
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INFLUÊNCIA DO FOGO SOBRE A COMUNIDADE DE AVES DO
PARQUE NACIONAL DAS EMAS

Nathália Machado e Sousa1,3, José Ragusa Netto1,4, Anamaria Achtschin
Ferreira 2,5

1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2Universidade Estadual de
Goiás, 3piaya_nms@hotmail.com, 4forpus@ceul.ufms.br, 5iaatchin@
yahoo.com.br

A função ecológica do fogo pode ser extremamente complexa. É o princi-
pal processo formador de mosaicos em muitos hábitats e no Cerrado, sua
ocorrência data desde períodos anteriores à presença humana. No entan-
to, seus efeitos ecológicos ainda são pouco conhecidos principalmente em
relação à fauna. O objetivo do presente estudo foi de avaliar se a ação
histórica do fogo tem influência sobre a avifauna. O estudo foi realizado no
Parque Nacional das Emas, localizado no sudoeste do Estado de Goiás e
nordeste de Mato Grosso do Sul. Foram amostrados 54 pontos distribuí-
dos em áreas de fitofisionomias abertas: campo sujo e campo cerrado,
considerando o histórico de queimadas dos mesmos. Nesses pontos, foi
realizada a amostragem da avifauna através do método de ponto fixo com
raio de 50 m em dois meses: janeiro e setembro de 2008. As amostras da
comunidade de aves foram ordenadas através da análise de escalona-
mento multidimensional híbrido (HMDS). A avaliação do histórico de
queimadas sobre a comunidade de aves foi realizada com a utilização de
uma análise multivariada de variâncias (MANOVA). Foram registradas no
total 14 espécies de aves terrícolas e de estrato inferior e quatro destas
são citadas nas listas oficiais de fauna ameaçada de extinção: Nothura
minor, Culicivora caudacuta, Alectrurus tricolor e Coryphaspiza melanotis,
sendo que esta última não foi registrada nas áreas queimadas há cinco ou
seis anos. A abundância total foi maior nas áreas queimadas há um e dois
anos e esteve relacionada com o período de tempo decorrido após a
queimada, mas não com a freqüência do distúrbio. A avifauna variou entre
as áreas de acordo o tempo decorrido após a última queimada e de acor-
do com a freqüência de queimadas. A riqueza de espécies de aves re-
gistrada variou conforme a idade da queimada sendo maior nas áreas
queimadas de um a dois anos. A exclusão do fogo não é a melhor solução
para a conservação biológica do Cerrado e as características do regime de
queima modelam a comunidade podendo excluir espécies mais sensíveis
ou favorecer espécies mais tolerantes. 

Palavras-chave: aves, fogo, Parque Nacional das Emas.
Órgão Financiador: CNPq.
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RIQUEZA, ABUNDÂNCIA E ATIVIDADE DE AVES NO LAGO DO
AMOR, CAMPO GRANDE - MS

Lelis Vaz Leite de Oliveira1,2, Paulo Alexandre Bogiani1, Denisar Pagiolli de
Carvalho1, Ricardo Rech1, Igor Inforzato Martins1.
1Graduandos em Ciências Biológicas; Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, Campo Grande, MS - Cidade Universitária – C.P. 549 -
CEP: 79070-900 - www.ufms.br 2E-mail: lelis_vaz_oliveira@yahoo.com.br

A avifauna do Brasil é uma das mais diversas do mundo. Encontramos em
torno de 1.610 espécies, sendo que no mundo há aproximadamente 9.000.
Cerca de 837 espécies são encontradas no Cerrado, dessas, 23% estão re-
presentadas por espécies que dependem estritamente do ambiente aquático.
Rios e lagos são ambientes importantes pelo alto número de recursos ali-
mentares. O objetivo do estudo foi avaliar a riqueza, abundância e padrão de
atividades de aves em um lago que se localiza na RPPN do campus da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os dados foram coletados de
05 a 11 de agosto de 2007 a cada quatro horas do dia, sendo que cada
observação durava cerca de uma hora. Estas aconteceram de manhã (7:00h
e 11:00h) a tarde (15:00h) e à noite (19:00h), totalizando aproximadamente
30h de observação. As aves visualizadas foram contadas e sua atividade e
características visuais anotadas para posterior identificação. Esta foi feita
através de Johan Dalgas Frisch - Aves Brasileiras e Plantas que as Atraem,
2005. As atividades das aves observadas foram classificadas em forrageio,
repouso, vôo e interação agonística, sendo considerada essa última como
uma situação de conflito entre duas aves, independente do motivo. Foi reg-
istrado um total de 33 espécies pertencentes a 19 famílias que estavam asso-
ciadas direta ou indiretamente com o ecossistema do lago e com a vegetação
marginal. As espécies mais abundantes (N>10 indivíduos/dia) foram: Jacana
jacana, Zenaida auriculata, Butorides striata e Riparia riparia. O forrageio das
aves era intenso durante o período das 11:00h às 15:00h, a partir deste
horário a atividade mais observada era o repouso, sendo que o vôo e a inter-
ação agonística cessavam. A riqueza de espécies encontradas é considerá-
vel, e a expectativa é que este número aumente com o andamento de outros
estudos na região. De acordo com a estimativa de riqueza (Jack-knife 1º
ordem) espera-se encontrar 61 espécies para a região do Lago do Amor,
tendo o trabalho registrado 54,1% da avifauna local. A partir desse trabalho,
foi criada uma lista parcial de aves na região do Lago.

Palavras chave: Lago do Amor, Riqueza e Abundância.
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DIVERSIDADE SAZONAL DA AVIFAUNA ENTRE DUAS ÁREAS 
FLORESTAIS DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA AZUL (PESA),

BARRA DO GARÇAS, MATO GROSSO

João Paulo Fernandes de Oliveira1,3 e Márcia Cristina Pascotto2

1. Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas/UFMT 
2. Professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do
Araguaia. E-mail: mcpascot@cpd.ufmt.br 3. E-mail: camafel@hotmail.com

O presente estudo teve por objetivos comparar sazonalmente a diversidade,
riqueza de espécies e a frequência de ocorrência (FO) da avifauna de uma
mata de galeria (MG) e uma mata semidecídua (MS) do Parque Estadual da
Serra Azul (PESA) (15°52’S e 51°16’W). Os levantamentos qualitativo (LQL)
e quantitativo (LQT) foram realizados entre setembro/2007 e dezembro/2008
por meio do método de transecção linear. Para o LQT foi percorrido uma tril-
ha de aproximadamente 500 m em cada ambiente, com 3 h de duração por
amostragem, totalizando 24 h para cada área. Em seguida realizou-se o LQL
sem área ou duração definida. Calculou-se o índice de diversidade Shannon-
Wiener (H’) para cada área, distinguindo ainda o período chuvoso (outubro a
abril) e de seca (maio a setembro). No LQL foram registradas 148 espécies,
distribuídas em 40 famílias. Destas, 47% foram Passeriformes, pertencentes
a 18 famílias. No LQT foram registradas 88 espécies para a MG, o que re-
presenta 53% do total das aves do PESA. Destas, 53 espécies obtiveram FO
entre 1% e 25%, 17 espécies entre 26% e 50%, dez espécies entre 51% e
75% e nove espécies entre 76% e 100%. Apenas Monasa nigrifrons,
Sittassomus griseicapillus e Crypturellus undulatus foram registradas em
todas as amostragens. O índice de diversidade (H’) para a MG foi 3,49, sendo
que para o período chuvoso ficou em 3,25 e para o período de seca 3,32.
Para a MS foram registradas 67 espécies, representando uma riqueza 6%
menor que a da MG. Dessas, 42 espécies obtiveram FO entre 1% e 25%, oito
entre 26% e 50%, 13 espécies entre 51% e 75% e cinco espécies obtiveram
FO entre 76% e 100%, sendo que apenas Monasa nigrifrons teve 100% de
ocorrência. Para a MS, o H’ resultou em 3,41, variando de 3,26 a 3,29 nos
períodos chuvoso e seco, respectivamente. Não houve diferença estatistica-
mente significativa na diversidade de aves nas duas áreas amostradas, mas
houve variação sazonal na composição de espécies, sendo 30 espécies ape-
nas no período chuvoso, 13 para a MG e 17 para MS, e no período de seca
registraram-se 35 espécies, sendo 24 para a MG e 11 para a MS.

Palavras-chave: diversidade, Cerrado, sazonalidade.

Apoio financeiro: CNPq (Bolsa PIBIC), FAPEMAT

EC210 

USO DE PLAYBACK PARA AVALIAR OCORRÊNCIA E ABUNDÂNCIA
DE HERPSILOCHMUS SPP. EM ÁREA DE FLORESTA ESTACIONAL

DECÍDUA, NO RIO GRANDE DO NORTE.

Tonny Marques de Oliveira Junior1, Glauber Henrique Borges de Oliveira
Souto2, Bruno Rodrigo de Albuquerque França3 e Marcelo da Silva3.
1Biólogo, E-mail: tonnybass@hotmail.com, 2Mestrando Ciências
Biológicas Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 3Professor da
Universidade Potiguar.

No estado do Rio Grande do Norte ocorrem quatro espécies de
Herpsilochmus: H. pectoralis, H. sellowi, H. atricapillus e H. rufimarginatus.
Dessas o status de conservação de Herpsilochmus pectoralis e H. sellowi
merece atenção, pois constam como Ameaçada de Extinção e Quase
Ameaçada, respectivamente. O objetivo do estudo foi utilizar a técnica do
playback para detectar a ocorrência e estimar a abundância das primeiras
três espécies de Herpsilochmus citadas, no município de Macaíba, RN. A
Mata da Escola Agrícola de Jundiaí é um fragmento de floresta estacional
decídua com cerca de 270 ha (5°53’S e 35°23’W). Foram realizadas expe-
dições de campo mensais e com duração de um dia. Demarcamos 12 pon-
tos (3 em cada trilha) localizados em quatro trilhas paralelas existentes na
área de estudo e  distantes entre si cerca de 200 m um do outro. Os pontos
foram selecionados aleatoriamente e percorridos pela manhã (6 – 8 h), meio
dia (10 - 12 h) e tarde (14 - 16 h). Foram sorteados dois pontos por catego-
ria (borda da mata, 200m e 400m) totalizando 6 pontos por dia, sendo estes
amostrados durante os três períodos, e a cada ida a campo esse processo
era repetido. Em cada ponto o observador permaneceu por 2 minutos uti-
lizando playback, parando de emitir o som por 3 minutos esperando a
resposta. A abundância relativa foi calculada dividindo-se o número de con-
tatos com uma espécie de ave pelo total de pontos amostrados.
Registramos um total de 233 respostas ao playback, dessas H. sellowi apre-
sentou a maior frequência de detecções 116 (50%), seguida por H. pec-
toralis 65 (28%) e H. atricapillus 52 (22%) e a abundância relativa para essas
aves foi respectivamente, 0,60, 0,34 e 0,27 indivíduos/ponto. A densidade
encontrada para H. sellowi, H. pectoralis e H. atricapillus foi respectiva-
mente, 63, 56 e 31 ind./km2. O número de respostas com H. pectoralis e H.
atricapillus nos diferentes horários foi significativamente diferente, o mesmo
não aconteceu com H. sellowi. Não encontramos diferenças significativas de
latência entre as espécies e do número de contatos em relação à borda da
mata.

Palavras chave: Herpsilochmus, playback, abundância.

EC211

BIOMETRIA DA ANTILOPHIA GALEATA (PIPRIDAE), NA FAZENDA
EXPERIMENTAL DO GLÓRIA, UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS

Patrísia de Oliveira Rodrigues1, 3,  Eurípedes Luciano da Silva Junior1, 2,
Suélen Amâncio, Vanessa Fonseca Gonçalves1, Celine Melo1.
1Laboratório de Ornitologia e Bioacústica,  2Instituto de Biologia,
Universidade Federal de Uberlândia, Rua Ceará, sem número, Umua-
rama, CEP: 38400-902, Uberlândia-MG, Brasil 3Patytrisia15
@yahoo.com.br

Dados morfométricos ainda são pouco conhecidos, particularmente de aves
neotropicais, além de existir pouca discussão sobre as possíveis fontes de
variação nas características morfométricas. Antilophia galeata (Pipridae) é
endêmica de Cerrado e habita mata de galeria e de terreno pantanoso, do
Brasil Central. Nosso objetivo foi comparar dados morfométricos de machos
e indivíduos com plumagem verde (fêmeas/machos jovens) em relação à
medida de estruturas supostamente rígidas (bico e tarso) e não rígidas
(peso, asa, cauda e comprimento total). Os dados foram obtidos na mata (30
ha) da Fazenda Experimental do Glória (18º57’ S e 48º12’ W). O campo
ocorreu de fevereiro a outubro de 2008. Para as capturas utilizou-se 15
redes  (cinco de 6 x 2,5m; 10 redes de 12 x 3m), expostas entre 6:30 e
18:00h, com 321,5 horas/rede. Foram obtidos dados de massa corporal e
medidas das características externas (comprimento total, asa, tarso, cauda
e bico). Foram capturados 33 indivíduos, sendo 17 machos adultos e 16
fêmeas/machos jovens. O peso médio das fêmeas/machos jovens foi de
21,09g (±1,75) e machos de 21,1g (±1,66). Não houve diferença significati-
va na morfologia da asa e tarso de machos e fêmeas/machos jovens (t=
0,782; Df=31; p= 0,447 e t=0,240; Df= 31; p= 0,812, respectiva-
mente).Nenhuma medida externa apresentou diferença significativa entre
machos e indivíduos com plumagem verde (p> 0,05). O Teste T Pareado,
não mostrou diferença significativa entre o tamanho da asa direita e esquer-
da de macho adulto e fêmeas/machos jovens, respectivamente (t=1,159;
Df=16; p=0,263 e t=0,177; Df=15; p=0,862), bem como dos tarsos (t= 0,553;
Df=16; p= 0,588 e t=1,089; Df=15; p=0,293). O padrão morfométrico encon-
trado nesses indivíduos pode ser devido a estruturas rígidas (tarso) suposta-
mente não sofrerem variação; ou pela captura jovens e/ou espécimes com
muda, assim estruturas como asas não estavam desgastadas. A plastici-
dade fenotípica de A. galeata permite que mesmo sendo exclusivamente flo-
restal, seja capaz de tolerar ambientes perturbados sem sofrer alterações
morfológicas consideráveis.

Palavras chaves: Cerrado, espécie endêmica, morfometria.
Auxilio para participação no evento: FAPEMIG

EC212

SAZONALIDADE NA DIETA DE SITTASOMUS GRISEICAPILLUS EM
UMA FLORESTA DECIDUAL NO NORTE DE MINAS GERAIS

Daniel Costa de Paula1, Cássia Alves Lima1 e Lemuel Olívio Leite1

1UNIMONTES, Montes Claros, MG. E-mail: danielcostapaula@
yahoo.com.br

O conhecimento da dieta das aves pode nos fornecer informações impor-
tantes sobre a estrutura trófica e ecologia das populações. A variação
anual na disponibilidade de recursos é um aspecto marcante nas matas
secas, e estudos sobre dieta podem fornecer subsídios para melhor com-
preensão desta variação e sua influência sobre as espécies animais. O
arapaçu-verde, Sittasomus griseicapillus, é uma ave da família
Dendrocolaptidae, com cerca de 15 cm de comprimento, sendo o menor
das Matas Secas do norte de Minas Gerais. O objetivo do presente tra-
balho foi avaliar a dieta de S. griseicapillus, comparando entre as estações
seca e chuvosa, em uma área de floresta decidual. A pesquisa foi realiza-
da no Parque Estadual da Mata Seca, no norte de Minas Gerais, no início
e término das estações chuvosa e seca, compreendidas no período de
outubro de 2007 e novembro de 2009. As aves foram capturadas com
redes de neblina (12m X 3m), num total de 5670 h/rede. Os itens ali-
mentares foram obtidos a partir do regurgito forçado, utilizando uma
solução de tartarato de antimônio e potássio 1%. Os itens foram coletados,
triados e identificados ao menor nível taxonômico possível. Dos 32
espécimes capturados da ave estudada, em 21 foi administrado o tártaro
emético, e o método teve uma eficiência de 76%. De acordo com as
análises NMDS e ANOSIM do ‘Past Program’ a dieta não variou entre as
estações (Stress= 0,242; R_= 0,096; p> 0,05). Foram encontradas duas
classes de artrópodes (Insecta e Araneae), ootecas, além de partes vege-
tais nas amostras de regurgitos. Apesar das intensas mudanças na pai-
sagem das Matas Secas, os recursos alimentares para alguns
Passeriformes parecem não variar tão bruscamente ao longo do ano,
sendo capaz de manter comunidades de aves até mesmo em momentos
de maior escassez de recursos. 

Palavras chave: mata seca, ave, sazonalidade  

Órgãos financiadores: Fapemig; TROPI-DRY
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HIERARQUIA NO USO DE RECURSO ALIMENTAR ARTIFICIAL POR
AVES NECTARÍVORAS

Danielli G. Perez1, 2; Camila M. G. de Abreu1; Crislei R. Rosa1; Marina R.
Sartori1; André de C. Guaraldo1 e Carlos O. A. Gussoni1
1UNESP - Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP. E-mail:
danigiu@rc.unesp.br

Muitas espécies de aves nectarívoras, incluindo as da família Trochilidae,
são territorialistas e podem disputar uma fonte de alimento através de
vocalizações, displays visuais ou ataques agressivos. Essa disputa por
recursos alimentares pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou
de diferentes espécies. Nestas situações, as espécies ou indivíduos que
restringem ou excluem completamente o acesso de outros a um determi-
nado recurso são chamados dominantes, estabelecendo uma relação
interespecífica que pode ser descrita através de uma rede de interação. O
objetivo deste trabalho foi identificar quais espécies de aves visitam os
bebedouros para beija-flores no campus da UNESP de Rio Claro (SP),
além de descrever o padrão da rede de interações agonísticas e a organi-
zação hierárquica existente entre as aves em relação ao uso da fonte de
alimento. Assim, quatro bebedouros para beija-flores foram distribuídos no
campus, em árvores de Inga vera e Erytrina speciosa. Durante os meses
de setembro a novembro de 2008, foram realizadas observações focais
nos bebedouros em três turnos (6:30h às 8:30h, 8:30h às 10:30h e 16:00h
às 18:00h), totalizando 68 h. Para cada evento agonístico foram identifi-
cadas as espécies vencedora e perdedora. A posição hierárquica das
espécies foi definida pelo Índice de Hierarquia [IH=(V-D).Ka]. Como espe-
rado, a rede de interações apresentou a estrutura típica de uma rede
antagonística. Foram registradas sete espécies de aves utilizando os
bebedouros, que exibiram a seguinte ordem de hierarquia referente ao uso
do alimento: Eupetomena macroura, Chlorostilbon lucidus, Amazilia
lactea, Coereba flaveola, Heliomaster squamosus, Aphantochroa cir-
rhochloris e Amazilia versicolor. Eupetomena macroura foi a espécie mais
agressiva, com 45% das visitas (n=436). Esta espécie, portanto, pode ser
considerada como organizadora da comunidade de nectarívoros visitantes
de bebedouros no campus da UNESP/Rio Claro, resultado semelhante ao
encontrado por Guaraldo e Gussoni (2008) em relação ao uso de recursos
alimentares naturais (Inga vera) na mesma área de estudo.

Palavras-chave: Competição, dominância, redes antagonísticas de inte-
ração.

EC214

LEVANTAMENTO DAS AVES DE DUAS LAGOAS URBANAS NO
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS

Laucídio C. Pinheiro1,2, Rodrigo S. Mizobe1 e Sérgio R. Posso1

1LESCAN/UFMS, Três Lagoas, MS.  2E-mail: laucidiocp@yahoo.com.br

No Brasil existem muitas lagoas situadas em ambientes urbanos, que
sofreram muitas alterações de origem antrópica. A descaracterização do
ambiente natural cria um mosaico de novos habitats e nichos abertos a
serem explorados por espécies oportunistas. Entretanto pouco se sabe a
respeito destas características nas comunidades de aves em áreas
urbanas associadas aos ambientes aquáticos. Neste estudo analisamos a
diversidade, riqueza e abundância da avifauna associadas às duas lagoas
urbanas de Três Lagoas, MS: a Lagoa Maior (20°46’57 ¨S 51°43’06¨W)
com 418 ha e a Lagoa do Meio (20°46’30 ¨S 51°42’35¨W) com 162 ha e
espaçamento de cerca de 800m entre elas. A amostragem ocorreu de
agosto/08 a março/09, por meio de transecções no entorno de cada lagoa,
com duração de duas horas cada, no período matutino (5h30-7h30) e ves-
pertino (15h30-17h30). Foram amostradas 40 horas em cada lagoa. Para
a Lagoa Maior foram registradas 64 espécies pertencentes a 30 famílias,
com predominância de Tyrannidae (10,94%), Ardeidae e Trochilidae
(9,38% cada), Columbidae e Psittacidae (7,81% cada) com índice de
Shannon-Weiner (SW) 1,9938. Para a Lagoa do Meio foram registradas 81
espécies de 39 famílias com destaque para Tyrannidae (12,35%),
Psittacidae (8,64%), Ardeidae e Columbidae (6,17% cada) com SW de
3,805. O índice de similaridade de Jaccard entre as duas áreas foi de
0,625. O baixo valor do índice SW obtido para a Lagoa Maior pode ser
reflexo do grande número de indivíduos de espécies migratórias que uti-
lizam a área, como Egretta thula (2080) que utilizam a lagoa como dor-
mitório, exceto entre outubro e fevereiro onde migram para o sul;
Dendrocygna autumnalis (108), espécie migratória que forrageia nas
águas rasas desta lagoa entre outubro a março/09; Alipiopsitta xanthops
(83) que respondeu à frutificação do ingá em fevereiro/09. Por outro lado
os maiores valores de riqueza e SW obtidos na Lagoa do Meio podem
estar relacionados com a maior presença de vegetação arbustiva nas
margens e pelo menor tráfego de veículos e pessoas pelo local.

Palavras chaves: Comunidades, Riqueza, Abundância.
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MONITORAMENTO DA RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE AVES EM
FRAGMENTOS DE BANHADO E MATA CILIAR NO DISTRITO DE

MORUNGAVA,  GRAVATAÍ, RS

Poerschke, F.1, Poerschke, F.2, Pinto, A.F.2
1Universidade Luterana do Brasil, ULBRA, 2Faculdade de Biociências,
Laboratório de Fisiologia da Conservação, PUCRS

A constante modificação dos ecossistemas, em função da crescente
antropização, pode acarretar em modificações na estrutura das comu-
nidades de uma determinada região. A realização de trabalhos que façam
o levantamento da riqueza e abundância da avifauna destas áreas é
importante para possíveis comparações com trabalhos futuros. O objetivo
do presente estudo foi elaborar de uma lista de espécies em ambientes de
banhado e mata ciliar e avaliar diferenças em composição/abundância
entre estações. As observações foram realizadas ao longo da mata ciliar,
campos e banhados lindeiros ao arroio Gurupi, afluente do arroio Demétrio
(29° 52’40’’S / 50° 56’08’’W). Em todos os ambientes, ocorre pecuária bo-
vina e a mata ciliar apresenta alguns focos de reflorestamento com Pinus
sp. Os dados foram coletados em cinco pontos fixos estabelecidos a cada
200m, sendo dois deles em área de campo/banhado com raio fixo de
100m e os outros três, em fragmentos de mata ciliar com raio fixo de 50m.
De fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, foram realizadas três amostragens
mensais, perfazendo um total de quinze amostragens por mês. As obser-
vações iniciavam meia hora após o nascimento do sol e o tempo de per-
manência em cada ponto foi de dez minutos. O IPA foi calculado dividin-
do-se o número total de indivíduos registrados dentro do raio, pelo total de
pontos realizados em cada mês. Foram consideradas todas as espécies
registradas, através de visualização com binóculo 10X50 e vocalizações,
por comparação de áudio. Cento e vinte oito espécies de aves foram re-
gistradas nos pontos fixos e outras doze foram registradas apenas no
deslocamento entre eles. Todas espécies foram categorizadas conforme
hábitat/alimentação preferencial com base na literatura, sendo a guilda
mais comum a dos insetívoros de borda/mata. O IPA total mensal, mostra
que no mês de junho a abundância foi 40,1% menor em relação a novem-
bro. A diferença em abundância de espécies ao longo do ano é possivel-
mente relacionada às espécies visitantes de verão e por algumas espécies
tornarem-se mais inconspícuas durante o período de inverno. 

Palavras chave: Pontos fixos, Antropização 
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COMPOSIÇÂO E DINÂMICA DOS BANDOS-MISTOS DE AVES 
DENTRO DOS LIMITES DA MINA DE EXTRAÇÃO DE BAUXITA DA

MINERADORA ALCOA EM JURUTÍ, PA

Msc. Carlos Eduardo B. Portes1; Dr. Alexandre Aleixo2

1Bolsista do convênio MPEG-ALCOA, Setor de Ornitologia/ Museu
Paraense Emilio Goeldi, Belém, Pará, Email: duaportes@yahoo.com.br
2Coordenação de Zoologia, Setor de Ornitologia/ Museu Paraense Emilio
Goeldi, Belém, Pará,  Email: aleixo@museu-goeldi.br

Investigações recentes têm buscado elucidar padrões de composição e
estrutura de comunidades de aves em fragmentos florestais e determinar
quais processos originam tais padrões. Um dos tipos de interações ecológi-
cas que comprovadamente são alteradas pela fragmentação é a associação
de várias espécies em bandos mistos de aves. Na Amazônia, bandos mistos
de sub-bosque geralmente possuem como espécie nuclear um membro do
gênero Thamnomanes (Thamnophilidae). O objetivo deste trabalho foi iden-
tificar, quantificar e acompanhar os bandos mistos de aves dentro dos limites
da área de extração de bauxita da Alcoa, no município de Juruti, Pará, com
a finalidade de monitorar continuamente a qualidade ambiental das florestas
na área de influência da área sob exploração. O trabalho foi dividido em duas
fases: a primeira, responsável pela identificação dos bandos e a construção
de uma grade de trilhas 10 ha; e a segunda, responsável pela captura, mar-
cação e acompanhamento dos bandos de aves dentro da grade. Na primeira
fase desse trabalho, com três campanhas realizadas de 12 dias cada, foram
identificadas 25 espécies participantes de bandos mistos e um total de 32
bandos em seis localidades. Nessa fase, os bandos foram apenas identifica-
dos, georeferenciados e acompanhados até quando possível com a intenção
de observar a composição e coesão dos mesmos. Nessa mesma fase, tam-
bém foi construída a grade de trilhas no local onde as observações de ban-
dos se mostraram mais frequentes e de fácil acompanhamento. As espécies
mais comuns registradas nessa primeira fase foram: Thamnomanes caesius,
T. saturninus (essas duas espécies sempre dividindo a liderança dos bandos,
numa proporção de 2:1 para T. caesius), Microrhopias quixensis (65%) dos
bandos registrados, seguidos de Xiphorhynchus ocellatus (55%),
Myrmotherula axillaris (47%) e Myrmotherula longipennis (42%). A segunda
fase deste trabalho está prevista para iniciar em julho de 2009 e pretende
investigar o grau de estabilidade na composição e estrutura dos bandos em
diferentes escalas temporais.

Palavras-chave: Bandos-mistos, Juruti, Pará.
Órgãos Financiadores: MPEG; Alcoa.
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EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS FLORAIS DE SPATHODEA
NILOTICA (BIGNONIACEAE) POR AVES NA ÁREA URBANA DE

TRÊS LAGOAS/MS

Diego M. Previatto1,2, Rodrigo S. Mizobe1; Fernanda A. Bueno.1, Laucidio
C. Pinheiro1, Sérgio R. Posso1.
1LESCAN – Laboratório de Ecologia Sistemática e Conservação de Aves
Neotropicais -  Departamento de Ciências Naturais CPTL/UFMS – MS _E-
mail: diegolordig@yahoo.com.br

Embora importantes para a polinização, pouco se conhece sobre as inte-
rações entre aves/plantas em ambientes urbanos, particularmente plantas
exóticas. Desse modo, foram estudadas as interações das aves nectarívo-
ras em S. nilotica, planta africana introduzida no Brasil. Assim, objetivou-se:
1) analisar quais aves visitam S. nilotica, 2) observar o comportamento
agonístico das aves que visitam esta planta e; 3) examinar o tipo de explo-
ração dos recursos nectarívoros de acordo com a morfologia da flor e da
ave. O estudo foi realizado em maio/2008 e fevereiro/2009, períodos de flo-
ração de S. nilotica. Foram totalizadas 72 horas de observação e identifi-
cadas 11 espécies se alimentando de néctar, sendo nove Trochilidae, T. pal-
marum e C. flaveola. As aves que tiveram freqüência diária de ocorrência
foram E. macroura (93,75%), C. flaveola e C. lucidus (81,25%), A. fimbriata
e A. nigricolis (75%), F. fusca (50%) e as demais com frequência abaixo de
20%. As visitas foram mais frequentes no período matutino, exceto para E.
macroura e T. palmarum. Foram observados maiores frequências de com-
portamentos agonísticos em E. macroura (41%) A. fimbriata (23%), C.
lucidus e C. flaveola (9%), sendo E. macroura dominante durante os even-
tos. A. fimbriata e C. lucidus aguardavam E. macroura se alimentar para
obter néctar posteriormente, evitando assim confrontos. A. nigricolis e F.
fusca, consideradas agressivas no sul do país, foram observadas com com-
portamento passivo durante a alimentação em S. nilotica. A maioria obtém o
néctar através do rompimento da base da pétala, exceto A. nigricollis que
obteve néctar pela abertura superior entre as pétalas em 68,75% de suas
visitas à flor e F. fusca (66,7%). Estas espécies possuem corpo e bico lon-
gos o suficiente para obter o néctar desta forma, uma vez que a estreita
base da flor, onde se encontra o néctar, está a aproximadamente 10 cm de
sua abertura superior. Isto demonstra que a maioria das aves apenas pilha
o néctar sem oferecer potencial para dispersão do pólen de S. nilotica.

Palavras chaves: aves; Spathodea nilotica; recursos nectarívoros.

EC218

VARIAÇÃO ALTITUDINAL SOBRE ESPÉCIES DE AVES NO PARQUE
ESTADUAL DA SERRA AZUL, BARRA DO GARÇAS, MATO GROSSO

Keila Nunes Purificação1,2, Márcia Cristina Pascotto1

1Universidade Federal de Mato Grosso, Pontal do Araguaia/MT. 2E-mail:
keilanunesbio@gmail.com

Poucos são os trabalhos que fornecem base para estudos da avifauna ao
longo de variações altitudinais. Assim, este trabalho visa avaliar as corre-
lações altitudinais da avifauna em uma área de Cerrado, no PESA –
Parque Estadual da Serra Azul (15º51’30”S 52º14’46”W), com vegetação
mista em que se destaca o campo rupestre. A diversidade da avifauna do
PESA foi amostrada no período de agosto de 2007 a março de 2009 (lev-
antamento qualitativo), enquanto que para esta análise inicial da variação
altitudinal foram realizadas duas amostragens no mês de março de 2009,
com 4 horas de duração cada, em um trecho pavimentado com 2,5 km de
extensão (levantamento quantitativo). A área foi demarcada por pontos,
onde o ponto mais alto possui altitude de 540 m e o mais baixo 365 m. Até
o momento pelo levantamento qualitativo foram registradas 154 espécies,
distribuídas em 40 famílias. No levantamento quantitativo foram re-
gistradas 62 espécies, distribuídas em 26 famílias, sendo 11 de ordens
não-Passeriformes e 15 da ordem Passeriformes. A faixa de altitude com
maior riqueza de espécies está entre 375 m e 495 m, sendo representada
por espécies que ocorrem tanto em baixas quanto em altas altitudes.
Apenas Herpsilochmus longirostris (Formicariidae) parece não ocorrer em
altitude acima de 445 m, pois em quase dois anos de amostragens no
PESA não foi registrada em nenhum ambiente acima dessa altitude. Já H.
atricapillus parece ter distribuição disjunta de H. longirostris, pois essa
espécie é comum nas áreas acima de 450 m e, até o momento, ainda não
foi registrada abaixo dessa altitude. Embora preliminar, os resultados evi-
denciam pouca variação na diversidade ao longo do gradiente altitudinal,
pois o PESA apresenta altitude de média a baixa e heterogeneidade de
ambientes, com maior disponibilidade de alimentos para a manutenção da
avifauna local.

Palavras-chave: Cerrado, diversidade, variação altitudinal.

Órgão financiador: FAPEMAT
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INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE AVES E CAPIVARAS
Hydrochoerus hydrochaeris LINNAEUS, 1766 EM ÁREA

DE LAZER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, MINAS GERAIS

Vera Lúcia de Queirogas1

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação
de Recursos Naturais, Instituto de Biologia, Universidade Federal de
Uberlândia /UFU, Uberlândia, MG. E-mail: veraluciaqueirogas@
yahoo.com.br

Interações ecológicas entre aves e mamíferos como protocooperação ou
comensalismo são amplamente descritos na literatura científica.
Associações alimentares entre capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris
Linnaeus, 1766) e aves já foram reportadas por Tomazzoni, 2005 e Sazima,
2008, onde descreveram as aves interagindo com capivaras em estratégias
alimentares. A capivara (H. hydrochaeris) é o maior roedor vivo do mundo e
um dos maiores mamíferos da América do Sul, possuindo ampla dis-
tribuição. Ocupa hábitats variados como matas de galeria e savanas
inundáveis. O presente trabalho objetivou verificar o comportamento de
aves e capivaras durante interações alimentares em um clube de lazer no
município de Uberlândia, Minas Gerais. As observações foram realizadas
percorrendo transectos às margens do rio Uberabinha onde foi identificada
a espécie de ave associada às capivaras e o tipo de comportamento obser-
vado: limpeza das capivaras com possíveis retiradas de ectoparasitos, uso
das capivaras como poleiro para captura de insetos no ar ou batedor para
captura de invertebrados na vegetação. Dezoito expedições foram rea-
lizadas, sendo que em onze delas (61,0%) observaram-se interações entre
aves e capivaras. Três espécies de aves foram destacadas nestas inter-
ações: gavião-carrapateiro (Milvago chimachima Vieillot, 1816), siriri-ca-
valeiro (Machetornis rixosa Vieillot, 1819) e joão-de-barro (Furnarius rufus
Gmelin, 1788). De todos os registros realizados o gavião-carrapateiro (M.
chimachima) foi observado realizando limpeza dos pêlos das capivaras em
33,3% (n=6). Diferente do descrito por Tomazzoni em 2005, onde observou
esta ave agindo solitária, neste trabalho registraram-se dois indivíduos inte-
ragindo com o bando de capivaras. Siriri-cavaleiro (M. rixosa) foi observado
em 22,2% dos registros (n=4) usando capivaras como batedoras e poleiros,
enquanto o joão-de-barro (F. rufus) foi detectado em 5,5% (n=1) usando os
mamíferos como batedores. Acredita-se que em todos os casos as aves
foram beneficiadas na obtenção de alimentos.

Palavras chave: Comportamento, aves, mamífero.

EC220

AMOSTRAGEM DE AVES NA GRANDE VITÓRIA: UMA ABORDAGEM
PASSIVA DA RELAÇÃO SINANTRÓPICA

Vinícius de Seixas Queiroz1,2, Jacques Augusto Passamani1,2, Tathiane
Corona Borlini1, e Juliana Senra Furtado1

1Núcleo de Fauna/IBAMA, Vitória, ES. 2E-mail: vinicius.queiroz@
ibama.gov.br e jacques.passamani@ibama.gov.br 

A fauna sinantrópica consiste de populações de espécies silvestres, que uti-
lizam recursos de áreas alteradas pelo ser humano, transitória em seu
deslocamento, como passagem ou local de descanso; ou permanente, uti-
lizando-as como área de vida (IBAMA, 2006). O objetivo deste trabalho foi
identificar os principais grupos de aves e causas de interações entre essas
e seres humanos na Grande Vitória/ES, por meio de amostragem passiva.
Os dados foram obtidos a partir de telefonemas recebidos no IBAMA/ES,
relatando situações de conflito entre animais silvestres e seres humanos e
na coleta de dados no ato do recolhimento de aves, entre abr/08 e mar/09.
Foram consideradas apenas as ocorrências com informação sobre a origem
do animal. Os dados foram categorizados em animais não cativos e cativos
que haviam escapado, tendo todos sido entregues por pessoas que os
encontraram soltos no meio urbano. A classe das Aves apresentou maior
número de ocorrências (407 em 718) e maior diversidade (ao menos 50
spp), dentre as quais 4 ameaçadas de extinção (MMA, 2003; A. rhodocory-
tha, A. vinacea, L. lacernulata e S. maximilianii), divididas em 18 ordens,
dentre as quais se destacaram: Strigiformes (25% das ocorrências),
Falconiformes (19%), Passeriformes (17%) e Psitaciformes (8%). Associou-
se as ocorrências a dois fatores: (1) fuga de aves provenientes do tráfico de
animais silvestres, com predomínio de passeriformes e psitaciformes; e (2)
demanda por recolhimento de aves incapazes de voar, por traumas, intoxi-
cações, imaturidade e situações em que estas estavam saudáveis utilizan-
do áreas comuns com homens para nidificação e abrigo, provocando incô-
modo devido a odor, ruídos ou agressividade, com predomínio de corujas e
gaviões. Nesta amostragem foi possível observar grande demanda dos
cidadãos por medidas de proteção às aves, notadamente voltada ao bem
estar destas, assim como baixa tolerância individual às situações de confli-
to com os animais, sendo preponderante a demanda por uma solução ime-
diata do conflito a despeito do equilíbrio do ecossistema urbano.

Palavras chave: Aves sinantrópicas, percepção humana, resgate de
fauna.

Órgão financiador: IBAMA
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EFEITO DO TAMANHO DO FRAGMENTO NA DISPERSÃO DE
SEMENTES DE COPAIFERA LANGSDORFFII

Ananza M. Rabello1 e Érica Hasui2
1E-mail: ananza_bio@yahoo.com.br 2Departamento de Ciências Bioló-
gicas, UNIFAL-MG, Alfenas, MG.

O efeito da fragmentação afeta negativamente a relação mutualística entre
as plantas e os animais, se esse último se tornar localmente extinto nos
fragmentos. Tal situação é alarmante, pois muitas plantas como a
Copaifera langsdorffii dependem das aves para dispersar suas sementes.
Assim, este estudo teve como objetivo analisar os efeitos do tamanho do
fragmento sobre a dispersão de sementes de C. langsdorffii por aves,
determinando quais espécies se alimentam de seus frutos e quais os
métodos de forrageamento para tal atividade. O trabalho foi realizado em
cinco fragmentos de floresta estacional semidecidual, no município de
Alfenas, sul de Minas Gerais (21°25’45”S e 45°56’50”W). Tais fragmentos
apresentavam uma amplitude de área entre 29,18 a 104,80 ha. Com o
método de observação focal e análise do potencial de dispersão através
do comportamento de forrageamento, foram realizadas 80 amostragens
entre julho e setembro de 2008 (período de frutificação da C. langsdorffii).
Foram identificadas 13 espécies de aves que consomem os frutos de C.
langsdorffii, porém todas são espécies generalistas. A espécie mais abun-
dante foi Thraupis sayaca (má dispersora), e o principal potencial disper-
sor foi Elaenia spp. (boa dispersora) que apresentou a maior frequência.
Houve diferença na distribuição e composição dos dispersores, como
exemplo, a espécie Mimus saturninus que foi encontrada em apenas um
fragmento. O efeito da área dos fragmentos teve influência sobre os even-
tos de interação das espécies (R2=0,69; p=0,05). Mesmo não se obtendo
uma relação estatisticamente significativa, existe uma tendência ao
aumento de riqueza de espécies de aves (R2=0,51) e de eficiência no
potencial dispersor com o aumento de área (R2=0,50). Portanto as inte-
rações entre Copaifera langsdorffii e as aves dispersoras das suas
sementes são afetadas pela perda de área em ambientes fragmentados.
E a ausência de frugívoros especializados confirma a degradação dos
remanescentes florestais da região. 

Palavras chave: Aves, dispersão de sementes, Copaifera langsdorffii
Órgão financiador: FAPEMIG

EC222

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE AVES AQUÁTICAS DE
SEIS LAGOS ARTIFICIAIS NO INTERIOR DO 

ESTADO DE SÃO PAULO

Matheus Gonçalves dos Reis1,2, Carolline Zatta Fieker3 e Manoel Martins
Dias Filho1

1Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos  2 matheus.reis@gmail.com 3Universidade Estadual do Oeste
do Paraná

Interferências na estrutura de populações de aves aquáticas têm se tor-
nado mais comuns em todo o mundo com a progressiva perda e de-
gradação de áreas úmidas. Mesmo as paisagens drasticamente alteradas
pela ação humana em ambientes naturais, como lagos criados por repre-
samento de cursos d’água, sofrem com a redução da qualidade ambien-
tal. O objetivo do presente estudo é caracterizar as populações de aves
relacionadas a ambientes úmidos em seis lagos artificiais (ou represas) no
município de São Carlos, estado de São Paulo. Os dados foram coletados
entre outubro de 2007 e dezembro de 2008. Os seis lagos artificiais loca-
lizam-se nas dependências da Universidade Federal de São Carlos e
entorno (21°58’-22°00’ S e 47°51’-47°52’ W), sendo três pertencentes ao
curso d’água do rio Monjolinho e três ao ribeirão do Fazzari. As 42 espé-
cies registradas pertencem a nove ordens e 19 famílias, dentre as quais
predominam Ardeidae com 19% do total de espécies, Rallidae com 14% e
Anatidae com 12%. A estrutura trófica indica o predomínio dos Onívoros
(38%), seguido dos Piscívoros (33%), Insetívoros (24%) e Malacófagos
(5%). Amazonetta brasiliensis, perfazendo um total de 11,7% dos indiví-
duos amostrados e Phalacrocorax brasilianus, com 10,85%, foram as
espécies mais abundantes. Em cada um dos lagos, a riqueza de espécies
diferiu entre as estações, sendo maior no verão. O índice de diversidade
de Shannon-Wiener para todos os lagos foi maior no verão (H’=1.42) do
que no inverno (H’=1.34). Ao nível de decisão alfa=0.05 foi rejeitada a
hipótese de que a abundância média das populações nestes dois períodos
não é significativamente diferente, indicando assim que existe sazonali-
dade quanto à estrutura populacional. Um dormitório de garças (Ardea
alba e Egretta thula) foi encontrado num bosque de Pinus e Eucalyptus, ao
lado do maior dos lagos, a represa do Monjolinho. A conservação destes
lagos artificiais é importante para a manutenção da comunidade local e
regional de aves aquáticas.

Palavras-chave: avifauna aquática, diversidade, sazonalidade
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ARTIFICIAIS POR AVES
NECTARÍVORAS NO PARQUE MUNICIPAL VICTORIO SIQUIEROLLI,

UBERLÂNDIA-MG

Christiane Costa Ribeiro1, Queroanne Isabel Xavier Ferreira1, Daniella
Reis Fernandes Teles1, Thaís Dantas1, Celine de Melo2

1Alunas de graduação do curso de Ciências Biológicas - UFU, Uberlândia,
MG. 2Professora Instituto de Biologia - UFU

Trochilidae é uma das maiores famílias que ocorre nas Américas e tem o
néctar como base da sua alimentação. Devido à urbanização, muitas
espécies oportunistas utilizam facilmente bebedouros artificiais. Os obje-
tivos do estudo foram: verificar se há diferença na visita aos bebedouros
na presença de recurso natural (CR) e na ausência de recurso (SR), a
preferência de cor da flor artificial, se as diferentes concentrações do néc-
tar artificial influenciam na visita e a preferência entre recurso natural (NA)
x artificial. O estudo foi realizado em novembro de 2008 e fevereiro de
2009 com observações feitas em uma área de plantas com flores ornitófi-
las e outra com ausência desse recurso. Em cada área disponibilizaram-
se bebedouros com 250 ml de néctar instantâneo para beija-flor Trill, dois
a 5% e dois a 20%. As concentrações foram controladas com o auxílio de
um refratômetro Leica Brix 50 modelo 7531L. A distância aproximada entre
bebedouros foi 7m e destes ao recurso natural 5m. As observações foram
realizadas com binóculos 8x40, totalizando 56h na área CR e 56h na SR.
Registraram-se: espécies visitantes, recurso utilizado, concentração da
solução e cor da flor. Houve 242 visitas (78,26% na área CR e 21,74% na
SR), 11 espécies da família Trochilidae e uma da Coerebidae. A diferença
na visitação foi significativa: em CR, Thalurania furcata (24%, N=26) e
Coereba flaveola (20,37%, N=22), foram as mais freqüentes; em SR, C.
flaveola (40%, N=12) e Chlorostilbon lucidus (30%, N=9) e em, NA T. fur-
cata (30%, N=31) e Aphantochroa cirrochloris (25%, N=26). Houve prefe-
rência pelas flores vermelhas em CR (t=3,07;gl=5;P=0,03) e em SR pelas
amarelas (t=4,03;gl=5;P=0,01) sendo esta  preferência pressionada por C.
flaveola (63,64%). Em relação à concentração, não houve diferença no
número de visitas (c2=0,38; gl=1;P=0,54). A similaridade entre CR e SR foi
0,84 e entre NA e os bebedouros foi 0,91. A maior diversidade de espécies
ocorreu em CR (H’=2,08). Conclui-se que houve diferença na visita ao
bebedouro, com preferência pela área CR.

Palavras-chave: Trochilidae, néctar artificial, recurso natural
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ANÁLISE DA DIETA DE TURDUS AMAUROCHALINUS
(PASSERIFORME: TURDIDAE) DO NORTE DE 

MINAS GERAIS

Thalita Martins Ferreira Rocha1,2, Karen Mirele Caldeira1, Helma Ferreira
Cruz1, Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. Departamento de Biologia
Geral. Laboratório de Zoologia. Montes Claros- MG. 2E-mail: thal-
itabio1@yahoo.com.br

A espécie Turdus amaurochalinus é bastante comum em áreas degradadas
e é caracterizada por possuir dieta onívora. Diante dos poucos estudos des-
critivos sobre sua dieta, principalmente no semi-árido mineiro, o objetivo
deste trabalho foi analisar qualitativamente a dieta dessa espécie. Esse estu-
do foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca (PEMS) no município de
Manga e na APA Pandeiros, Januária, Norte de Minas Gerais. Foram rea-
lizadas 11 coletas nos períodos de outubro de 2007 a abril de 2009, utilizan-
do redes de neblina (12m x 2,5m) para captura das aves totalizando um
esforço amostral de 8.682h/redes. Para obtenção dos itens alimentares foi
administrada em cada indivíduo uma solução de tartarato de antimônio e
potássio a 1% (1ml/100g de peso corporal). As amostras de regurgito e fezes
foram triadas e identificadas ao menor nível taxonômico possível. Dos 65
indivíduos capturados foram obtidas um total de 32 amostras, dos quais os
itens mais consumidos foram Formicidae (62,5%), vegetal/semente
(46,87%), Coleoptera (40,62%), larvas (28,1%), Araneae (18,75%),
Curculionidae (15,62%), Hymenoptera (12,5%), material não identificado
(15,62%), além de itens como Gastropoda, Diptera, Diplopoda e vertebrado
em menor frequência. A partir dos resultados foi possível verificar que T.
amaurochalinus apresentou uma preferência alimentar por Formicidae, uma
vez que este foi o item mais consumido. Isso pode ser explicado, pelo fato
deste recurso ter uma distribuição mais regular ao longo do ano em relação
ao vegetal/fruto, que foi mais freqüente na dieta durante o mês de setembro.
Como os ambientes estudados possuem vegetação decidual, durante o
período de seca ocorre uma diminuição no número de presas, principalmente
insetos herbívoros. No entanto, as populações de formicídeos parecem não
sofrer grandes alterações ao longo do ano. Dessa forma, esses resultados
indicam que T. amaurochalinus apresenta um comportamento oportunista.
Porém, mais estudos estão sendo realizados para entendermos melhor de
que maneira a sazonalidade pode interferir na escolha alimentar da espécie.

Palavra-chave: preferência alimentar, sabiá-poca, sazonalidade
Órgãos financiadores: Fapemig, Tropi-Dry, CNPq
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DIVERSIDADE E ESTRUTURA DA AVIFAUNA NO MOSAICO DE
HÁBITATS DO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS

Gustavo Adolfo Braga da Rosa1, José Reginaldo Donatelli2
1Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu, SP. bra-
gadarosa@yahoo.com.br 2Universidade Estadual Paulista, Campus de
Bauru, SP. rjdonat@fc.unesp.br

O Pantanal abriga formações florestais, savânicas, fluviais e lacustres em
um mosaico de hábitats singularmente heterogêneo e pouco conhecido
pela ciência. Diante disso, os objetivos deste trabalho foram avaliar a
estrutura das comunidades de aves e o uso de múltiplos hábitats no
Pantanal da Nhecolândia, MS. Realizamos observações diretas na flores-
ta de galeria, no cerradão, cerrado, campos de gramíneas, rio Negro,
baías e salinas (lagoas de água doce e salobra, respectivamente). Em 182
horas de amostragem registramos 16.659 indivíduos de 59 famílias e 279
espécies. A diversidade total foi H’=4,446 e a diversidade beta (entre ambi-
entes) foi responsável por 68% da total. A maior riqueza foi encontrada no
cerradão (189 espécies), seguida pelo rio e cerrado (156 e 149 espécies,
respectivamente), e a menor riqueza nos campos (84 espécies). As
maiores abundâncias foram obtidas nas salinas e no rio e a menor
abundância nos campos. O cerradão e a galeria obtiveram os maiores
números de espécies exclusivas (19 e 13, respectivamente), e as salinas
e baías apresentaram os menores (4 e 5, respectivamente). Os ambientes
com maior abundância tiveram menor equidade, devido à grande domi-
nância de espécies como Himantopus mexicanus e Dendrocygna viduata
nas salinas, Phalacrocorax brasilianus e Ortalis canicolis no rio.
Comparando-se salinas e baías, a densidade de aves foi expressivamente
maior nas salinas, ao passo que riqueza e equidade foram maiores nas
baías. Isto se explica devido às salinas apresentarem maior produtividade
primária e as baías maior diversidade planctônica, de invertebrados e
macrófitas. Houve grande flexibilidade no uso de hábitats, com 59% das
espécies registradas em até três ambientes e 22% encontradas em seis
ou em todos os sete ambientes. Neste grupo, destacaram-se os não-
passeriformes, onívoros e aquáticos/limnícolas. A grande contribuição da
diversidade beta na diversidade total sugere que a heterogeneidade ambi-
ental é grande responsável pela alta diversidade de aves na região.

Palavras-chave: Diversidade beta, múltiplos hábitats, Rio Negro
Órgãos Financiadores: Earthwatch Institute e Conservation International
Brasil

EC226

ECOLOGIA DE SPOROPHILA NIGRORUFA EM VILA BELA DA
SANTÍSSIMA TRINDADE, MATO GROSSO

Tatiana Colombo Rubio1, 2 e Carolina Potter de Castro1

1Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Coordenadoria de Fauna e
Recursos Pesqueiros. Cuiabá, MT –  2Email: taticolombo@gmail.com

O caboclinho-do-sertão Sporophila nigrorufa é uma espécie considerada
ameaçada de extinção e consta na categoria Vulnerável a nível nacional e
global. É conhecido somente nos Cerrados do Brasil Central, especial-
mente na porção oeste dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Ocorre também no leste da Bolívia. Este estudo está sendo realizado
no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, porção oeste do Mato
Grosso. O objetivo é obter informações sobre sua ecologia, como período
de reprodução, permanência da espécie na área de estudo e pontos de
ocorrência. As observações atuais ocorreram em quatro dias consecutivos
entre janeiro e abril de 2009, sobretudo entre as 7:00 e 11:00 h. Os re-
gistros se basearam em contatos visuais e/ou auditivos. As localidades
amostradas foram georreferenciadas com auxílio de GPS para geração do
mapa de distribuição. Foram encontrados 11 pontos de registro distribuí-
dos em três polígonos ao longo da rodovia BR – 174/MT. Encontramos
indivíduos em habitat de vegetação campestre, como o campo sujo úmido
e o campo sujo de murundus, geralmente associados à presença de cor-
pos d’água próximos a rodovia e suas vicinais. Buscas realizadas em ou-
tras fitofisionomias não resultaram em novas descobertas. A espécie pos-
sui hábitos de forrageio em áreas abertas, onde alimenta-se principal-
mente de gramíneas. A procura por ninhos entre os meses de janeiro a
abril não obteve sucesso. Nos meses de janeiro e fevereiro foram obser-
vados filhotes acompanhados de seus pais e sendo alimentados por eles,
sugerindo que a reprodução da espécie possa ocorrer entre novembro e
janeiro. 

Palavras chave: Ameaçada de extinção, Emberizidae, Mato Grosso. 

Órgão financiador: SEMA - MT.

EC227

ÁREA DE VIDA E USO DO HABITAT POR SYNALLAXIS ALBILORA
NO PANTANAL DE POCONÉ – MATO GROSSO

Tatiana Colombo Rubio1 e João Batista de Pinho2

1Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá
- MT. Email: taticolombo@gmail.com; 2NEPA, UFMT - Cuiabá, MT.

Nos trópicos, o sistema territorial predominante é a defesa de territórios de
alimentação e reprodução durante todo o ano. Em espécies territorialistas,
a heterogeneidade do hábitat resulta em alguns indivíduos ocupando sítios
de qualidade baixa, enquanto outros ocupam sítios de alta qualidade.
Synallaxis albilora é um furnarídeo neotropical restrito a áreas alagáveis
do Pantanal da América do Sul. O objetivo deste trabalho é apresentar
uma descrição de sua área de vida e uso do habitat. O estudo ocorreu no
Pantanal de Poconé (16°14’S, 56°17’W), Mato Grosso. A área de vida foi
pesquisada em uma Mata de Cambará às margens da Baía dos
Coqueiros. A coleta de dados ocorreu durante o período de julho a setem-
bro/2005 e nos meses de fevereiro, junho e agosto/2006. A área de vida
foi delimitada pela observação de indivíduos marcados com uma anilha
metálica e três coloridas. Registrou-se o deslocamento dos indivíduos com
GPS. A expansão das áreas foi analisada no Programa MapSource e cal-
culada pelo método do mínimo polígono convexo. O uso do habitat foi
investigado em sete fitofisionomias: Matas de Cambará e Landi,
Cordilheira, Carvoeiro, Campo de Murundu, Pastos nativo e formado. A
coleta de dados ocorreu: de setembro/1999 a agosto/2001 (nas quatro
primeiras fitofisionomias) e em agosto-setembro/2006, fevereiro-
março/2007 e maio-junho/2007 (exceto no Carvoeiro). Os métodos utiliza-
dos foram captura com redes de neblina e censo por pontos. O tamanho
médio das áreas de vida foi de 0,46±0,29 ha (n=13). Esta média mostrou-
se próxima à obtida para Cercomacra melanaria. Ambas as espécies
estão associadas a ambientes com densa vegetação. Estes valores são
menores que os observados para espécies de áreas abertas no Cerrado.
No uso do habitat S. albilora exibiu uma clara preferência pela Mata de
Cambará. De 1999 a 2001 foram capturados nestas Matas 55 indivíduos
e registrados 110 através do censo, em 2006/2007 foram capturados 12
indivíduos e registrados 15. As Matas de Cambará são o ambiente mais
úmido encontrado na área, e sempre estão associadas a corpos d’água.

Palavras chave: Furnariidae, Floresta de Cambará, Método do mínimo
polígono convexo.
Órgão financiador: FAPEMAT bolsa parcial para TCR.

EC228

COMPARAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE DE AVES DE TRÊS 
PAISAGENS DISTINTAS EM SÃO CARLOS, SÃO PAULO

Matheus Gonçalves dos Reis1, Flora Vieira Balieiro1,2, Carolline Zatta
Fieker3, Marina Telles1, Samira Athiê1, Diogo Loibel Sandonato1

1Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos 2floravieirabalieiro@hotmail.com 3Universidade Estadual do
Oeste do Paraná

Inventariar a fauna de uma determinada paisagem natural é o primeiro
passo para a sua conservação e uso racional. Sabe-se também que pai-
sagens urbanas podem sustentar uma considerável riqueza de alguns gru-
pos taxonômicos. As aves constituem um grupo muito utilizado como
bioindicador. Este estudo objetivou amostrar qualitativamente e comparar
a avifauna presente em três diferentes paisagens no município de São
Carlos, estado de São Paulo. De novembro de 2008 a fevereiro de 2009
foram percorridos transectos de 6 Km em cada uma das três áreas, tota-
lizando 36 horas de esforço amostral. O cerrado da UFSCar (21o57’S e
47o52’W) possui fisionomias de cerrado stricto sensu, mata galeria e
revegetação, sendo a área mais preservada. As demais paisagens esco-
lhidas estão dentro dos limites urbanos: uma área altamente arborizada
(mínimo de uma árvore a cada 2 m) que acompanha dois córregos, com
porções revegetadas e que se comunica em dois pontos com os limites da
cidade (22o00’S e 47o54’W); e a outra área restrita ao centro da cidade,
não possuindo mais que uma árvore a cada 15 m e que também acom-
panha um córrego urbano, com pouca ou nenhuma vegetação no entorno
(22o01’S e 47o53’W). A riqueza total amostrada neste estudo foi de 132
espécies de aves, distribuídas em 15 ordens e 39 famílias. O cerrado pos-
sui 125 espécies, a área arborizada 76 e o centro da cidade, não-arboriza-
do, somente 37. A similaridade entre o cerrado e a área arborizada, uti-
lizando-se o Índice de Sørensen, foi a maior (Cs=0,686). Entre a área
arborizada e a porção urbana central (Cs=0,654). A similaridade entre o
cerrado e o centro da cidade foi a menor (Cs=0,486). Sete espécies são
exclusivas de paisagens urbanas (arborizada e não-arborizada) e 56 são
exclusivas do cerrado, ao passo que 69 espécies são encontradas nos
dois ambientes considerados. Destacamos a necessidade de se preservar
o cerrado, que possui o maior número de espécies exclusivas, bem como
a importância das áreas urbanas bem arborizadas na manutenção da
comunidade regional de aves.

Palavras chave: avifauna, levantamento, similaridade
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ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DE BANDOS MISTOS DE AVES 
FLORESTAIS REGISTRADOS EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA NO

SUL DO BRASIL

Marcelo Fischer Barcellos dos Santos e Maria Virginia Petry
Laboratório de Ornitologia e Animais Marinhos, Universidade do Vale do
Rio dos Sinos. E-mail: fischeri_80@hotmail.com

O objetivo deste trabalho foi estudar a composição e estrutura de bandos
mistos de aves florestais em fragmento de Mata Atlântica no Sul do Brasil
(27°11’- 53°14’), Rio Grande do Sul. Os bandos mistos foram amostrados a
partir de trilhas pré-existentes na região. Foram coletados dados de riqueza
e abundância sempre quando da localização de um bando misto. Outras
informações relevantes, como estrato de forrageamento das espécies pre-
sentes nos bandos, também foram registradas. Os dados foram submetidos
a análise de PCA para averiguar similaridades na composição entre os ban-
dos e correlações entre as espécies participantes. Análises de regressão
simples foram aplicadas, tanto nos bandos de sub-bosque, como nos de
dossel, com o objetivo de averiguar a dependência da riqueza em relação
ao número de indivíduos participantes dos bandos. Foram registrados 56
bandos mistos na área sendo 42 no sub-bosque e 14 no dossel da floresta.
A riqueza média nos bandos de sub-bosque foi de 3,57 (DP ± 1,43), enquan-
to o número médio de indivíduos foi de 6,69 (DP ± 2,32). No dossel, foram
registradas, em média, cinco espécies por bando (DP ± 2,34), enquanto o
número médio de indivíduos foi 9,35 (DP ± 4,65). Tanto no sub-bosque,
como no dossel, houve correlação positiva significativa entre a riqueza do
bando e o número de indivíduos participantes (R2 = 0,71; F[1,40] = 97,7; P
< 0,001 e R2 = 0,73; F[1,12] = 32,696; P < 0,001 respectivamente). A PCA
demonstrou distinção na composição especifica entre bandos de sub-
bosque e dossel. Dysithamnus mentalis, Pyrrhocoma ruficeps,
Trichothraupis melanops, Habia rubica e Basileuterus culicivorus foram
associadas a bandos de sub-bosque, enquanto Myiopagis caniceps,
Sirystes sibilator, Pachyramphus castaneus, Hemithraupis guira,
Conirostrum speciosum, Parula pitiayumi e Euphonia chalybea foram asso-
ciadas a bandos de dossel. Apesar das distinções na composição específi-
ca, muitas espécies participaram de bandos mistos em ambos os estratos,
como Leptopogon amaurocephalus, Phylloscartes ventralis, Tolmomyias
sulphurescens e Tachyphonus coronatus.

Palavras chave: Bandos mistos, Mata Atlântica, Rio Grande do Sul.

Órgãos financiadores: CAPES/CNPq

EC230

A FLORESTA SECUNDÁRIA COMO HÁBITAT DE AVES NOTURNAS:
COMPARAÇÕES DE OCORRÊNCIA ENTRE A MATA PRIMÁRIA E

AMBIENTES PERTURBADOS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Mônica Sberze1,2,3, Mario Cohn-Haft1,4,5 e Gonçalo Ferraz1,2,6,7

1Programa de Pós-Graduação em Ecologia/ INPA 2Projeto Dinâmica
Biológica de Fragmentos Florestais/INPA/STRI 3moribas@hotmail.com
4INPA – Coleções Zoológicas – Coleção de aves 5mario@buriti.com.br
6Instituto Leônidas e Maria Deane, FIOCRUZ  7gferraz@inpa.gov.br 

A forte pressão de desmatamento e a dificuldade de manter atividades
agropecuárias em longo prazo levam a uma crescente importância espacial
e biológica das florestas secundárias (FS) na Amazônia. Neste contexto, é
fundamental entender até que ponto as FS proporcionam habitat apropriado
para a fauna da floresta primária (FP) ou levam a uma substituição de espé-
cies. Este estudo apresenta uma comparação da ocorrência de espécies de
aves noturnas entre pontos de FS e de FP de terra-firme em uma região da
Amazônia Central. Além da comparação de número de espécies entre ambi-
entes, comparamos a ocorrência em pares de espécies da mesma família.
Em cada par, hipoteticamente, um dos membros ocorre preferencialmente
em FP enquanto o outro prefere claramente FS ou é indiferente. O desenho
amostral e análise dos dados são orientados para o teste das hipóteses de
ocorrência. Os pares de espécies focais foram Glaucidium hardyi /
Lophostrix cristata (Strigidae), Nyctibius griseus / Nyctibius leucopterus
(Nyctibidae) e Nyctidromus albicollis / Caprimulgus nigrescens (Capri-
mulgidae). Os dados foram coletados ao longo de 12 meses durante a lua
crescente/cheia em 30 pontos de amostragem de FP e 24 pontos de FS.
Cada ponto foi visitado 5-12 vezes para possibilitar a medição de problemas
de detecção e a ocorrência foi estimada através de um modelo Bayesiano
hierárquico que leva em consideração não só as falhas de detecção, mas
também a distribuição espacial dos pontos de amostragem. A riqueza e com-
posição da comunidade de aves noturnas estimada para os pontos de FS
são semelhantes à dos pontos de FP. Entre os pares de espécies focais, os
Strigidae parecem indiferentes ao ambiente. Os Nyctibidae ocorrem de acor-
do com o esperado, com uma espécie mais associada a FS e a outra a FP.
Os resultados da comparação de riqueza e de ocorrência entre os ambi-
entes justificam a consideração das FS como um ambiente relevante para a
conservação de aves noturnas florestais na Amazônia. 

Palavras-chave: floresta primária, floresta secundária, aves noturnas
Órgão financiadores: Instituto Internacional de Educação do Brasil e
Fundação Gordon e Betty Moore, por meio do programa BECA.
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DISTRIBUIÇÃO DA AVIFAUNA EM UM REMANESCENTE DE 
FLORESTA COM ARAUCÁRIA NO SUL DO BRASIL

1Mariana Sant’Ana Schlichting; 2Arthur Ângelo Bispo
1Pós-graduação em Conservação da Natureza e Educação Ambiental,
PUC-PR. Email: arundinicola@yahoo.com; 2Pós-graduação em Biologia
Animal ,UNESP, São José do Rio Preto, São Paulo. NEC – Núcleo de
Estudos de Comportamento (PUC/PR). Email: arthurbis@yahoo.com

A transformação estrutural ocasionada pela fragmentação florestal aumen-
ta as áreas de borda em ambientes florestais, prejudicando espécies
dependentes desses ambientes ao mesmo tempo em que favorece a pre-
sença de espécies oportunistas. Este estudo objetivou comparar a estru-
tura da taxocenose de aves dos ambientes borda e interior de um
remanescente florestal. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental
Gralha Azul (PUC-PR), localizada no município de Fazenda Rio Grande,
Paraná. Foram selecionados três transectos na borda e três no interior flo-
restal o qual foram amostrados entre nov/07 e set/08. Durante o percurso
dos transectos foram anotados os indivíduos vistos e_ou ouvidos. A simi-
laridade entre as taxocenoses registradas por transecto foi verificada pela
Distância Euclidiana (DE). A Análise dos Componentes Princiapais (ACP)
foi realizada para avaliar como a distribuição das espécies influenciaram
os agrupamentos. E afim de comparar o uso dos transectos pelas espé-
cies registradas foi calculada a abundância relativa, que permitiu descre-
ver a estrutura das taxocenoses de cada transecto pelos Índices de
Diversidade (H), Equitabilidade (E) e Dominância (D). Foi registrado um
total de 92 espécies, sendo 84 espécies na borda e 66 no interior florestal.
Os agrupamentos formados de acordo com a distribuição das espécies
nos transectos, foram entre o mesmo tipo ambiental. Estes agrupamentos
foram determinados principalmente pela presença e abundância de pou-
cas espécies, tal como as que apresentaram os maiores vetores na ACP,
Basileuterus leucoblepharus, B. culicivorus, Zonotrichia capensis,
Chiroxiphia caudata e Cyclarhis gujanensis. O transecto que apresentou
maior riqueza e índices de H e E e menor D foi B3. Os padrões de
abundância não foram definidos pelos tipos ambientais o que demonstra
que características fitofisionômicas particulares de cada transecto foram
determinantes na caracterização de suas taxocenoses Sendo assim, o
conhecimento da utilização do ambiente pelas aves pode ser uma ferra-
menta fundamental para a conservação dos ambientes que estas ocupam.

Palavras-chave: Efeito de borda, aves florestais, uso do ambiente.

EC232

AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE AGENTES BACTERIANOS
(VIBRIONACEAE E AEROMONADACEAE) EM AVES MARINHAS DO

SUL E SUDESTE DO BRASIL

Salvatore Siciliano1, Luciano M. Lima1,6, Jailson F. de Moura1, Paulo H.
Ott2, Ignacio B. Moreno3, Mauricio Tavares3, Carlos Alexandre R. Matias4,
Christiane S. Pereira5 e Dalia P. Rodrigues5

1Projeto Aves, Quelônios e Mamíferos Marinhos da Bacia de Campos,
Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-
Lagos), ENSP/FIOCRUZ 2UERGS e Grupo de Estudos de Mamíferos
Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS) 3CECLIMAR/UFRGS e
GEMARS 4Secretaria de Meio Ambiente, Rio das Ostras 5Laboratório de
Referência Nacional de Cólera e outras Enteroinfecções Bacterianas
(LRNCEB), IOC/FIOCRUZ, Rio de Janeiro, RJ 6CBRO

As aves marinhas vêm sofrendo acentuado declínio populacional em todo o planeta.
As principais causas deste fenômeno incluem a degradação do ambiente marinho e
captura acidental. Por conta de sua sensibilidade a alterações ambientais elas são
consideradas excelentes sentinelas marinhas em saúde pública. Dentro deste contex-
to, a partir de 2003 foi iniciado um programa de avaliação da presença de agentes bac-
terianos em aves marinhas da costa norte do Rio Grande do Sul e centro-norte do Rio
de Janeiro. Nesse trabalho são apresentados os resultados obtidos para patógenos
bacterianos das famílias Aeromonadaceae e Vibrionaceae. As amostras foram obtidas
a partir de swabs coletados de aves marinhas encontradas vivas ou recém mortas
durante monitoramentos de praias realizados pelo GEMARS e GEMM-Lagos. As
análises foram conduzidas pelo LRNCEB/IOC/FIOCRUZ. No total, foram analisados 92
swabs obtidos das seguintes espécies: pinguim-de-magalhães (Spheniscus magellan-
icus), albatroz-de-sobrancelha (Thalassarche melanophris), petrel-gigante (Macro-
nectes giganteus), pomba-do-cabo (Daption capense), atobá-pardo (Sula leucogaster),
mandrião-parasítico (Stercorarius parasiticus), gaivotão (Larus dominicanus) e trinta-
réis-boreal (Sterna hirundo). A relação encontrada entre swabs negativos e positivos foi
de: 11/19 em S. magellanicus, 10/10 em T. melanophris, 4/2 em M. giganteus, 2/2 em
D. capense, 4/0 em S. leucogaster, 2/2 em S. parasiticus, 18/1 em L. dominicanus e
4/1 em S. hirundo e. Ressalta-se a importância desses achados pela procedência do
material analisado, representado tanto por migrantes austrais quanto boreais. As espé-
cies e cepas bacterianas investigadas representam questões prementes em saúde
publica pela emergência de novos patógenos em ambientes costeiros e marinhos.
Além disso, este estudo aponta a relevância da ferramenta epidemiológica e o moni-
toramento microbiológico da biota aquática, ampliando assim o conhecimento sobre
estes microrganismos, seus habitats, a relação com as aves marinhas e as conse-
qüências para a saúde humana.

Palavras chave: Vibrionaceae, Aeromonadaceae, aves marinhas

Órgão financiador: CNPq. Bolsista de produtividade.
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CARACTERIZAÇÃO ECOLOGICA DE UMA COLÔNIA DE AVES
AQUÁTICAS QUE ESTABELECEM NINHAL, NO MUNICÍPIO DE

IGUATAMA, ALTO SÃO FRANCISCO – MINAS GERAIS

Francisco Antonio Pinto Colares1,2, Cristina Martins Simões1, Paolo
Werner Neves1, Ana Laura Campos de Carvalho1, Henrique Garcia de
Andrade1, Janaina Garcia Soares Brandão1.
1Escola Superior em Meio Ambiente /FEVASF, Iguatama, MG.
2xikuta@yahoo.com 

Mycteria americana Linnaeus, 1758 e Ardea cocoi Linnaeus, 1766, são
espécies de aves aquáticas que nidificam em colônias, formando o popu-
lar ninhal branco. Em Iguatma–MG, este ocorre a margem esquerda do
Rio São Francisco (20°5’31,5” S, 45°39’6,3” W), área anualmente inunda-
da por sistema rio-planície. O objetivo deste estudo foi caracterizar alguns
aspectos ecológicos relacionados a esta colônia de nidificação. No perío-
do de Janeiro de 2006 a Novembro de 2008, foram realizadas obser-
vações diretas com auxilio de binóculo e câmera fotográfica, avaliando os
seguintes aspectos: habito alimentar (coleta de regurgito), identificação de
espécies vegetais utilizadas para nidificação (coleta de material botânico),
ameaças naturais, ação antrópica e pulso de inundação. A avaliação do
habito alimentar evidenciou principalmente espécies de peixes (Astyanax
sp., Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 e Curimatella lepdura Eigenmann &
Eigenmann, 1889). Dentre os predadores foram observadas outras aves,
(Coragyps atratus Bechstein, 1793 e Herpetotheres cachinnans Linnaeus,
1758), mamíferos terrestres (Chrysocyon brachyurus Illiger, 1811,
Cerdocyon thous Linnaeus, 1758, Lycalopex vetulus Lund, 1842, Puma
concolor Linnaeus, 1771, Leopardus pardalis Linne, 1758, Herpailurus
yagouaroundi Lacépède, 1809) e mamíferos arborícolas (nasua nasua
Linnaeus, 1766 ). O material botânico analisado caracterizou espécies
arbóreas (Tabebuia sp., Genipa americana Linnaeus, 1759, Hymenaea
sp.). Atividades agrícolas, monocultura canavieira e pecuária (a qual acar-
reta supressão de espécies vegetais), constituíram o rol de atividades
humanas que influenciam diretamente a região estudada. O pulso de inun-
dação é fator decisivo para ocupação da espécie Mycteria americana na
região, pois esta inicia sua nidificação durante a estiagem (maio/setem-
bro), enquanto que a espécie Ardea cocoi, nidifica durante todo o ano. As
informações contidas neste trabalho indicam a importância ecológica da
área estudada, reforçando a necessidade de estratégias para a conser-
vação das aves aquáticas no Alto Rio São Francisco.

Palavras chave: Aves aquáticas, Colônias de nidificação, Interações
ecológicas.
Órgãos financiadores: FEVAFSF e NORDESTA – BRASIL
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ECOLOGIA ALIMENTAR DA FAMÍLIA TYRANNIDAE NO NORTE DE
MINAS GERAIS.

Paulo Ricardo. Siqueira1,2, Rodrigo Oliveira. Pessoa1 e Lemuel Olívio. Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. 2E-mail: Paulozoologo@
gmail.com

A família Tyrannidae apresenta-se como a mais diversa entre todas
famílias de aves e as diferenças morfológicas e comportamentais apre-
sentadas por essa possibilita um melhor entendimento sobre a ecologia
das espécies. Estudos sobre dieta são importantes para o entendimento
da estruturação da comunidade. As espécies dessa família apresentam
dieta baseada principalmente em insetos. Conforme tem sido relatado,
espécies maiores e mais pesadas teriam uma dieta menos rica em itens e
exploraria recursos mais recompensadores, sendo mais especialistas.
Diante disso, esse trabalho teve como objetivo a caracterização da dieta
de algumas espécies de tiranídeos e a verificação da relação entre espé-
cies generalistas e especialistas pelo uso do recurso. O estudo foi realiza-
do no Parque Estadual da Mata Seca e na APA do Rio Pandeiros, loca-
lizados no norte de Minas Gerais. As aves foram coletas com rede de
neblina (12m X 3m) e as medidas morfométricas foram aferidas através de
pesolas e paquímetros. Para a obtenção dos itens alimentares, foi admi-
nistrada uma solução de tartarato de antimônio e potássio a 1%, em uma
proporção de um ml para cada 100g de massa corporal. A análise estatís-
tica foi realizada no programa Statistica 6.0, através de regressão linear
entre as medidas da asa, cauda, tarso, narina e peso e o número médio
de itens consumidos. Dos 232 indivíduos capturados, um total de 110
regurgitaram. A dieta das espécies foi baseada principalmente em
coleópteros e himenópteros, o que pode ser devido à grande abundância
desses grupos na entomofauna tropical. A regressão linear mostrou que
houve uma tendência entre as relações, entretanto essa relação não foi
significativa (p>0,05). Isso pode ser explicado pela sazonalidade bem mar-
cante que ocorre no ambiente de estudo, possivelmente não permite
especificidade da dieta das espécies, em escala anual. Mais estudos
desta natureza devem ser realizados, visto que há poucos trabalhos sobre
a dieta com enfoque ecológico. Além disso, a região de estudo conta com
poucos trabalhos que abordem as interações entre os diferentes grupos. 

Palavras chaves: Dieta, regurgito forçado e tiranídeos.
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COMPOSIÇÃO DA DIETA DE MYIOPAGIS VIRIDICATA (GUARACAVA-
DE-PENACHO-ALARANJADO) NO PARQUE ESTADUAL DA MATA

SECA, MANGA-MG

Paulo Ricardo Siqueira1,2, Marcos Vinícius Souza Mota, Ângela Carolina
Batista Lopes1 e Lemuel Olívio Leite1

1Universidade Estadual de Montes Claros. 2E-mail: Paulozoologo@
gmail.com

O Myiopagis viridicata é uma espécie da família Tyrannidae que apresenta
dieta baseada em insetos e frutos (em menor proporção). Esta espécie apre-
senta ampla distribuição pelas Américas, ocorrendo desde a Argentina até os
EUA. Estudos sobre a dieta, analisando o conteúdo estomacal, são impor-
tantes para o conhecimento da biologia e ecologia das espécies, e mesmo de
grande importância esses estudos ainda são pouco realizados. Deste modo,
o presente trabalho teve como objetivo avaliar a dieta da espécie M. viridica-
ta. O estudo foi realizado no Parque Estadual da Mata Seca, no município de
Manga-MG. As aves foram coletadas com redes de neblina (12m X 3m), tota-
lizando 6522 h/rede. Para a obtenção dos itens alimentares, foi utilizado o
método do regurgito induzido, administrando uma solução de tartarato de
antimônio e potássio a 1%, em uma proporção de um ml para cada 100g de
massa corporal. Dos 53 indivíduos capturados, foram induzidos ao regurgito
32, no qual 28 regurgitaram. O resultado mostrou que essa espécie apre-
senta dieta composta predominantemente por insetos e por frutos, em menor
proporção. Os itens mais abundantes na dieta dessa espécie foram larvas de
inseto (40%) e coleópteros (27%). Os materiais vegetais apresentaram
menor frequência do que os insetos (9,5%) no regurgito. Outros autores tam-
bém observaram larvas como principal alimento na dieta dessa espécie.
Todas as sementes encontradas eram da espécie Commiphora leptophloeos
(imburana-de-cambão). A partir disso podemos dizer que esse tiranídeo apre-
senta uma preferência por C. leptophloeos. Na área estudada, o M. viridica-
ta foi encontrado tanto em áreas abertas como em fechadas, o que pode
indicar que essa espécie seja dispersora dessa planta. Isso pode contribuir
para colonização de áreas degradadas, ajudando assim na regeneração
ambiental. No entanto, mais estudos devem ser realizados para o melhor
entendimento da dieta desse tiranídeo. Além disso é necessário mais estudo
em áreas como as Matas Secas, visto que essas apresentam características
bem diferentes dos ambientes mais estudados atualmente.

Palavras chaves: Myiopagis viridicata, dieta e regurgito induzido
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COMUNIDADE DE AVES EM DUAS ÁREAS URBANAS DE BETIM,
MINAS GERAIS: SIMILARIDADE E UTILIZAÇÃO DO MEIO

Thiago de Oliveira Souza1,2, Thiago Oliveira e Almeida2, Helberth José
Cardoso2. 
1thiagopucbio@yahoo.com.br 2Laboratório de Ornitologia do Museu de
Ciências Naturais Puc Minas.

O campus Betim - PUC Minas (CB) está situado no centro urbano do municí-
pio. Nele, encontra-se vegetação arbórea, arbustiva, mas com predomínio
de gramíneas. Próximo, (~500m) é encontrado um mosaico de Floresta
Estacional Semidecidual (FE) de 29ha, com Cerrado e porções de pasto.
Dois cursos d’água são encontrados. CB e FE são separados por uma
avenida e prédios. No 1° semestre de 2007, oito campanhas compuseram o
censo das aves do FE. Adotou-se a metodologia Transectos por fita.
Registrou-se 61 espécies de 27 famílias. Tyranídeos e Emberezídeos foram
os mais representados, 11,4% cada, seguidos pelos Trochilídeos,
8,1%.Entre os meses de novembro de 2008 e março de 2009, foram rea-
lizadas cinco campanhas  para o censo da avifauna do CB. A metodologia
utilizada foi a de Pontos fixos. O observador permaneceu seis min./ponto e
cada unidade amostral teve uma equidistância mínima de 50m. Por estarem
em um centro urbano, considera-se CB e FE áreas importantes para a avi-
fauna local. Questionou-se nesse trabalho: Quais são as espécies do CB?
Como as aves o utilizam? Existe similaridade entre CB e FE? Foram re-
gistradas 66 espécies de 27 famílias, sendo que Tyrannidae obteve o maior
número de espécies, 24,2%. Thraupídeos, Throchilídeos, Emberizídeos e
Hirundinídeos obtiveram 6% cada. A mais abundante foi Brotogeris chiriri.
Registrou-se duas espécies com comportamentos reprodutivos. Turdus leu-
comelas alimentava seu filhote e Sporophila caerulescens construía seu
ninho. Quanto às categorias tróficas, houve predomínio dos insetívoros,
34,8%. Os Insetívoros/Frugívoros alcançaram 13,6%, os Granívoros, 10%;
Carnívoros, 9,1% e Piscívoro, 1,5%. Por fim, com 7,5% cada vieram
Frugivoros/Insetívoros, Nectívoros, Frugívoros e Onívoros. A Similaridade
de Sorensen aponta que as áreas possuem uma igualdade de 55%.
Inúmeros fatores contribuem para o resultado, dentre eles: a diferença de
microambientes em CB e FE; distintos graus de intervenção antrópica e uma
relativa proximidade entre as áreas. Por fim, recomendam-se censos de
maior duração em CB e FE para maior concisão. 

Palavras-chave: Centro Urbano, Avifauna, Betim.
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COMUNIDADE DE AVES DO CAMPUS DO UNILESTEMG, IPATINGA,
MINAS GERAIS

Tamara Luciane de Souza Silva1,2, Flávia Oliveira Junqueira1 e Alan
Loures-Ribeiro3

1Centro Universitário do Leste de Minas Gerais/UnilesteMG, Ipatinga, MG. 
2E-mail: tatyluci@yahoo.com.br 3Departamento de Sistemática e Ecologia.
UFPB. João Pessoa, PB.

As áreas urbanas podem oferecer novas oportunidades para a sobre-
vivência de várias espécies de aves. Em geral, dependendo do tipo de
paisagem existente, diferentes espécies de aves podem ser encontradas
neste ambiente. Todavia, a heterogeneidade ambiental é um dos principais
fatores que contribuem com o aumento da riqueza local. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a riqueza e a composição das espécies de aves do
campus do UnilesteMG, Ipatinga, MG. A avifauna foi amostrada entre maio
de 2008 e abril de 2009, em quatro pontos dentro do campus. As obser-
vações foram feitas semanalmente pela manhã (entre 6h às 8h) e pela
tarde (entre 16h às 18h), com duração de 30 minutos em cada ponto, uti-
lizando binóculo e guia de campo. Ao todo foram registradas 62 espécies,
pertencentes a 24 famílias. As famílias com maior representatividade
foram Tyrannidae (17,74%), Emberizidae (11,30%), Thraupidae (8,06%) e
Columbidae (8,06%). Das espécies registradas no local, os pontos 3 e 4
foram aqueles com maior riqueza, com 46 e 45 espécies, respectiva-
mente. No ponto 1 foram registradas 33 espécies e no ponto 2, 31 espé-
cies. Provavelmente, aspectos locais da vegetação e a proximidade com
a borda do Parque Estadual do Rio Doce tenham favorecido a riqueza
aumentada de espécies nos pontos 3 e 4. Este dois fatores associados à
baixa quantidade de atividades antrópicas no local foram importantes para
o número de espécies encontradas. Os resultados demonstram a
importância da manutenção de áreas verdes nas áreas urbanas.
Remanescentes florestais próximos a estas localidades podem auxiliar no
incremento da composição avifaunística, atuando como importantes
áreas-fonte para os ambientes urbanos. 

Palavras chave: área urbana, avifauna, heterogeneidade ambiental.
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CONSUMO DE FRUTOS DE Miconia stenostachya DC. 
(MELASTOMATACEAE) POR AVES EM UMA ÁREA DE MATA DE
GALERIA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA AZUL, BARRA DO

GARÇAS, MATO GROSSO

Haidi Ten Caten1,3 e Márcia Cristina Pascotto2

1Graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas/ICBS/Campus do
Araguaia/UFMT 2Profa. Dra./Orientadora – ICBS/Campus do
Araguaia/UFMT 3E-mail: h.tnktn@hotmail.com

Estudos de interações entre plantas e aves frugívoras ajudam a explicar a
dinâmica de população de plantas e aves em uma variedade de habitats.
Consumindo frutos, os frugívoros obtêm energia e nutrientes, enquanto as
plantas podem beneficiar-se ao ter suas sementes dispersas. Os objetivos
deste estudo foram identificar as espécies de aves que se alimentaram de
Miconia stenostachya e avaliar o papel das aves na dispersão de sementes.
O estudo foi desenvolvido em uma área de mata de galeria do Parque
Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, MT. Foram realizadas 10 horas de
observações focais em dois espécimes de M. stenostachya durante o perío-
do de frutificação, nos meses de setembro e outubro de 2008. Foram re-
gistradas (1) as espécies de aves que consumiram os frutos, (2) o número
de visitas de cada espécie, (3) o número de frutos consumidos, (4) a
duração das visitas, e (5) o comportamento empregado na coleta dos frutos.
Vinte e uma espécies de aves foram registradas consumindo frutos, dis-
tribuídas em dez famílias e duas ordens: Passeriformes (n=9) e
Coraciiformes (n=1). Thraupidae foi a família mais representativa (n=7),
seguida por Tyrannidae (n=6). Ao total, 51 visitas foram registradas e 197
diásporos foram consumidos, resultando em cinco visitas por hora e um
consumo de 19,7 diásporos por hora. As espécies que mais visitaram a plan-
ta e que mais ingeriram frutos foram Saltator maximus (11 visitas e 48 frutos
ingeridos), seguida por Dacnis cayana (seis visitas e 24 frutos ingeridos). As
táticas de forrageamento empregadas foram: alcançar (n=111), seguida pela
captura em vôo (n=47) e colher (n=39). Espécies frugivoras (n=9) e insetívo-
ras (n=9) alimentaram-se dos frutos de M. stenostachya, porém as espécies
frugívoras ingeriram uma quantidade maior de frutos (n=127) se compara-
das com as insetívoras (n=55). Todas as espécies foram consideradas como
potenciais dispersores de sementes, pois todas ingeriram as sementes
inteiras e permaneceram pouco tempo sobre a planta-mãe (em média 50 s).

Palavras chave: Miconia stenostachya, frugivoria, mata de galeria.
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FRUGIVORIA E DISPERSÃO DE SEMENTES DE Curatella americana
L. (DILLENIACEAE) POR AVES EM UMA ÁREA DE MATA
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DO GARÇAS, MATO GROSSO

Haidi Ten Caten1,3 e Márcia Cristina Pascotto2
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Araguaia/UFMT 3E-mail: h.tnktn@hotmail.com

A remoção de frutos por animais representa a fase inicial na dispersão de
sementes, que possibilita uma maior chance de recrutamento desses
propágulos longe de seu local de origem, sendo esses frutos uma fonte de
nutrientes para os frugívoros. O sucesso da dispersão das sementes
(longe da planta-mãe) depende diretamente do comportamento alimentar.
Os objetivos deste estudo foram identificar as espécies consumidoras e
dispersoras dos diásporos de Curatella americana. O estudo foi realizado
na borda de uma área de mata semidecídua do Parque Estadual da Serra
Azul, Barra do Garças, Mato Grosso. Durante o pico de frutificação, em
outubro de 2008, foi realizada observação focal em um espécime de
Curatella americana, na qual foram registradas: (1) as espécies de aves
que consumiram os frutos, (2) o número de visitas de cada espécie, (3) o
número de frutos consumidos, (4) a duração das visitas e (5) o comporta-
mento empregado na coleta dos frutos. Treze espécies, todas
Passeriformes, distribuídas em sete famílias consumiram os frutos de C.
americana. Thraupidae foi a família mais representativa (n=5). Ao total, 37
visitas foram registradas e 209 diásporos foram consumidos, resultando
em 18,5 visitas/hora e um consumo de 104,5 diásporos/hora. Dacnis
cayana, Myarchus swainsoni e Elaenia flavogaster foram as espécies que
mais visitaram a planta para alimentação (n=5), sendo que E. flavogaster
foi a que mais consumiu frutos (n=50), seguida por Tachyphonus corona-
tus (n=45). A tática de forrageamento mais empregada foi alcançar
(n=128). Euphonia chlorotica, D. cayana, Hemithraupis guira e M. swain-
soni não puderam ser considerados potenciais dispersores de sementes,
pois ingeriram apenas o arilo, descartando as sementes sobre a planta-
mãe. As demais espécies foram consideradas dispersoras de sementes,
pois ingeriram os diásporos inteiros e permaneceram pouco em forragea-
mento (em média 70 s).

Palavras chave: frugivoria, mata semidecídua.
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EFEITOS DE BORDA SOBRE POPULAÇÕES DE AVES EM CAMPOS
CERRADOS NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS, 

CERRADO CENTRAL

Dárius Pukenis Tubelis
Departamento de Ecologia/USP, São Paulo, SP. E-mail:dtubelis@
yahoo.com

O estabelecimento de plantações exóticas ao redor de reservas naturais
pode diminuir suas áreas efetivas, através de efeitos de borda negativos
sobre sua biodiversidade. Este estudo visou examinar efeitos de borda
causados por paisagens agrícolas adjacentes sobre populações de aves
no Parque Nacional das Emas, Cerrado central, sudoeste do Brasil. Os
locais de estudo (n=21) foram trechos (500m x 200m) de campo cerrado
localizados em três bandas de distância em relação aos limites do parque:
0-500m, 500-1000m e interior. Contagens de aves através de transectos
foram realizadas entre outubro de 2006 e fevereiro de 2007. A freqüência
de ocorrência das espécies e a abundância de aves foram analisadas
através de qui-quadrado e análise de variância. Um total de 75 espécies
foi registrado durante 63 amostras. A riqueza de espécies foi similar nas
três bandas de distância. O mesmo padrão foi observado para a riqueza
de espécies endêmicas do Cerrado. Por outro lado, a abundância de aves
foi menor na banda de distância 500-1000m do que nas outras. A
abundância de aves endêmicas do Cerrado aumentou no sentido do inte-
rior do parque. Cinco espécies foram significantemente menos freqüentes
em trechos mais próximos aos limites do parque: Culicivora caudacuta,
Cyanocorax cristatellus, Cypsnagra hirundinacea, Lepidocolaptes angus-
tirostris e Nystalus chacuru. Assim, campos cerrados localizados em
porções mais externas do parque apresentam menores populações de
aves do que aqueles situados em partes mais centrais. Mudanças mais
significativas ocorreram até 1000m de distância dos limites desta reserva.
Este estudo sugere que o estabelecimento de agronegócio adjacente a
unidades de conservação pode ocasionar impactos negativos sobre po-
pulações e comunidades de aves no Cerrado.

Palavras-chave: agricultura, Cerrado, efeitos de borda
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LEVANTAMENTO DA DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E
SAZONALIDADE DE AVES MARINHAS NO PERCURSO RIO GRANDE

– RIO DE JANEIRO, BRASIL

Fernanda Valls1,2, Marina Schuh1,3, Rafael Moura1, Martin Sander1,
Virgínia Petry1, 
1Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, RS
2E-mail: ferdinanda_007@hotmail.com  , 3nina_mhs@hotmail.com

A distribuição das aves marinhas está relacionada com as características
ambientais e fisicoquímicas das correntes marinhas. Na costa leste do
Brasil, o encontro das correntes das Malvinas e da corrente do Brasil pro-
porciona uma rica fonte de nutrientes para essas aves. Os censos são
importantes ferramentas para análise e entendimento da distribuição e
qualificação deste grupo. Este trabalho tem como objetivo avaliar a diver-
sidade, distribuição e sazonalidade de aves marinhas. Os dados deste
estudo foram coletados a bordo do Navio de Apoio Oceanográfico Ary
Rongel, durante duas expedições no percurso Rio de Janeiro (RJ) – Rio
Grande (RS) no mês de outubro dos anos de 2003 e 2004, além de mais
três expedições no sentido contrário, sendo uma realizada em março de
2004, e duas no mês de abril dos anos de 2007 e 2008. Os censos das
aves foram efetuados conforme a metodologia padronizada pela SCAR,
que permite realizar avaliações dentro do limite de 300 metros de distân-
cia do navio. Cada avaliação teve a duração de dez minutos, sendo apli-
cada a cada uma hora. Para realização da análise, a área do levantamen-
to foi dividida latitudinalmente em três quadrantes. Foram calculados
riqueza, abundância e índice de Shannon-Weaver de cada quadrante e os
resultados foram comparados entre si. Foi considerada a sazonalidade
dos censos, comparando a época de abril e março com a de outubro.
Foram registradas 12 espécies de aves marinhas entre todos os censos
realizados, sendo Puffinus puffinus e Puffinus gravis as mais abundantes,
com 65 e 48 indivíduos respectivamente, seguido de Procellaria aequinoc-
tiales, com 16 indivíduos registrados. A abundância teve um aumento sig-
nificativo com o aumento latitudinal, o que não parece influenciar na
riqueza observada. Na comparação sazonal, maior riqueza e abundância
foram observadas na época de março e abril. De acordo com os resulta-
dos obtidos através do índice de Shannon, não foi observado nenhum
padrão distinto latitudinalmente, entretanto na comparação sazonal, os
meses de abril e março apresentaram uma maior diversidade de aves. 

Palavras-chave: costa brasileira, distribuição, censo marinho
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DIETA DE AVES DE SUB-BOSQUE NO PARQUE ECOLÓGICO DE
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Os estudos sobre a composição da dieta das aves, através de análise de
fezes e do regurgito, permitem fornecer dados sobre a estrutura trófica da
comunidade e de condições físicas do ambiente. Este estudo objetivou
analisar itens alimentares presentes nas fezes e ou regurgito da avifauna
de sub-bosque do Parque Ecológico de GUNMA, localizado no Município
de Santa Bárbara, Estado do Pará, que abrange uma área total de 540ha,
sendo 400ha. de floresta nativa e 140ha. de vegetação secundária. As
amostras foram coletadas no período de março a dezembro de 2007,
empregando-se 10 redes ornitológicas (malha 36mm, 12m x 2,5m), aber-
tas em oito pontos de coleta, quatro na floresta primária e quatro na
secundária, cada ponto com uma linha de dez redes, abertas por um dia
das 06:00h. às 14:00h. vistoriadas a cada 40 minutos, com um esforço
total de captura de 6400 horas/rede-1. Dentre as 347 capturas, foram obti-
das 175 amostras de fezes (50.43%) pertencentes a 36 espécies, dis-
tribuídas em 13 famílias. As mais representativas foram às insetívoras com
55.55% (n=20) seguidas das frugívoras/insetívoras 25% (n=9) (com maior
representatividade de itens alimentares de origem vegetal), insetívoras/
frugívoras 11.11% (n=4) (com maior representatividade de itens alimenta-
res de origem animal) e frugívoras 8.3% (n=3). Na dieta de aves insetívo-
ras os itens mais significativos pertencem aos coleópteros e himenópteros.
Ressalta-se que os frutos com coloração preta e vermelha foram os mais
consumidos, constituindo 52% da amostra analisada. Durante o período
de estudo, observou-se 17 espécies de plantas em frutificação, e os frutos
consumidos pelas aves, foram os de 13 famílias, destacando-se a
Melastomataceae, a Arecaceae, a Fabaceae, a Myrtaceae e a Rubiaceae.

Palavras-chaves: alimentação, avifauna e frugivoria

EC243
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1Professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus do
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O Cerrado rupestre ocorre em solos rasos com presença de afloramentos
rochosos, comumente em forma de mosaico dentro das demais formações
vegetais do Cerrado. Este trabalho apresenta a diversidade de aves de
uma área de cerrado rupestre do PESA – Parque Estadual da Serra Azul
(15º51’30”S 52º14’46”W) com a finalidade de registrar a riqueza e a fre-
qüência de ocorrência das espécies. Foram realizadas cinco amostragens
entre outubro de 2007 e agosto de 2008. O levantamento quantitativo
compreendeu amostragens ao longo de uma trilha com cerca de 1 km,
percorrida a pé por um período de 3 h de observações por amostragem,
todas realizadas no período da manhã. Em seguida às amostragens rea-
lizou-se o levantamento qualitativo, sem horário e áreas definidas com a
finalidade de se observar o maior número possível de espécies no PESA.
No levantamento qualitativo foram registradas 154 espécies, as quais
estão distribuídas em 40 famílias. Já no levantamento quantitativo foram
registradas 53 espécies, sendo onze pertencentes à Ordem Passeriformes
e 12 de ordens não-Passeriformes. A média de espécies registradas em
cada amostragem foi de 22,8 com desvio-padrão de 3,033 espécies/
amostragem. Cerca de 60% das espécies de aves tiveram freqüência de
ocorrência (FO) entre 20% e 40%, e apenas 28% com FO entre 60% e
80%. Somente três espécies, Turdus leucomelas, Thraupis sayaca e
Cyanocorax cyanopogon apresentaram FO igual a 100%. O registro de um
grande número de espécies com baixa freqüência de ocorrência pode ser
decorrente do fato da maioria não ser habitante exclusiva do cerrado
rupestre, sendo as espécies dependentes parcial ou totalmente das áreas
florestais existentes no PESA.

Palavras-chave: Avifauna, diversidade, cerrado rupestre.
Órgão financiador: FAPEMAT
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TÉCNICAS DE ACESSO E CAPTURA DE ESPÉCIES NO TOPO DE
FLORESTAS E SUAS APLICAÇÕES A PESQUISA DAS AVES DE

DOSSÉIS FLORESTAIS

Sandro Von Matter 1
1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Departamento de Biologia
Animal; Laboratório de Ornitologia; e-mail: vonmatter@hotmail.com 

Os dosséis florestais são considerados um dos mais ricos e mais pouco
estudados habitats do planeta e representam há décadas uma fronteira
praticamente inexplorada. Possuem uma incontestável importância biológi-
ca, estimativas apontam que mais de 75% dos organismos que habitam a
terra estão nesse hábitat. Além disso, sustentam a grande maioria de toda a
atividade foliar fotossintética presente em florestas, sendo assim respon-
sáveis por grande parte das trocas gasosas da atmosfera e desempenhan-
do um papel fundamental na regulação das condições climáticas globais. As
aves atuam em papéis chave nos dosséis como agentes polinizadores, dis-
persores de sementes e onívoros de topo de cadeia. Entretanto, são escas-
sos trabalhos abordando o tema e numerosos aspectos sobre a biologia e
ecologia destas espécies permanecem virtualmente desconhecidos. O obje-
tivo deste trabalho é apresentar ao ornitólogo uma variedade de ferramen-
tas essenciais para pesquisas que pretendam investigar aves de dossel
abordando as aplicações e limitações metodológicas das diferentes técnicas
de acesso e captura de aves neste ambiente, no intuito de incentivar o incre-
mento de pesquisas na área. Dentre as técnicas de acesso ao topo das
árvores, encontram-se a escalada, em especial, a ascensão por corda única
ou “SRT”, o uso de torres, plataformas, passarelas, guindastes, ultraleves e
até dirigíveis. Entre as técnicas de captura estão os métodos de elevação e
abertura de redes de neblina em dossel, em paredões ou não, através de
cordas, estacas e varas telescópicas, posicionadas vertical ou horizontal-
mente. O uso individual ou integrado destas técnicas tanto em estudos dire-
cionados ao ambiente de dossel, como para pesquisas que abordem dife-
rentes estratos florestais, quanto para trabalhos que desejem obter uma
amostra abrangente de uma comunidade de aves tropicais, são impre-
scindíveis, pois proporcionam um estudo do dossel a partir do próprio dos-
sel. Defendo, por fim, que o uso dessas técnicas de amostragem de dossel
são fundamentais por serem capazes de retratar com maior fidelidade a
diversidade e abundância desse estrato florestal. 

Palavras chave: dossel, dosséis, topo de florestas.
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DIVERSIDADE STRIGIFORMES EM FLORESTAS DE ALTITUDE NO
SUL DO BRASIL E EFEITOS DE MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Felipe Zilio
Curso de Pós-graduação em Biologia Animal, Depto. de Zoologia,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre–RS.
fzilio@msn.com

Ao longo dos últimos anos, a taxocenose de Strigiformes vem sendo
amostrada em quatro áreas nas regiões serranas do sul de Santa Catarina e
nordeste do Rio Grande do Sul. A amostragem iniciou no verão/2007 em uma
das áreas (A1, no RS) e na primavera/2007 nas demais (A2, no RS; A3 e A4,
em SC), sendo realizada uma amostragem sazonal em cada área (três noites
cada campanha). A região situa-se em área de Mata Atlântica latu sensu,
sendo que na A1-A2 predomina Floresta Ombrófila Mista e na A3-A4 Floresta
Estacional Decidual. Também ocorrem porções de campos nativos e áreas
com plantio de Pinus spp, Eucalyptus spp e Araucaria angustifolia. Foram uti-
lizados dois métodos quantitativos: 1) uma transecção com 2 km de exten-
são percorrida em 2 h; 2) sete pontos de contagem não estimulados (sem uso
de playback) com duração de 5 min. (P5) e 10 min. (P10). Ao longo das 27
campanhas realizadas foram registradas nove espécies de corujas.
Destacam-se os registros de Pulsatrix koeniswaldiana, Strix virgata e Asio
stygius. As espécies mais abundantes foram Strix hylophila (ARP5 = 4,02
ind/h, ARP10 = 2,73 ind/h; ARtrans = 1,39 ind/h) e Tyto alba (ARP5 = 0,55; ARP10
= 0,38; ARtran = 0,17 ind/h). A composição da taxocenose diferiu significativa-
mente entre as áreas A1 e A4 apenas em relação ao P10 (p = 0,04), não
diferindo nos demais métodos. Variações sazonais não foram verificadas (p
> 0,80). As áreas A2, A3 e A4 (áreas mais próximas) formam um agrupa-
mento mais similar entre si do que com a A1. A abundância relativa (AR)
diferiu entre os métodos (p < 0,01), sendo mais elevada nos pontos do que
nas transecções (ARP10 = 3,41; ARtrans = 1,76 ind/h). Em relação ao tempo de
duração dos pontos, a AR foi maior em P5 (AR = 4,91 ind/h) do que em P10
(AR = 3,41 ind/h; p < 0,01). Somente na A1 não houve diferença significativa
entre os métodos. A riqueza registrada foi similar entre os métodos e entre as
áreas. Os resultados sugerem maior eficiência dos pontos de contagem de 5
min. para a avaliação de Strigiformes nas florestas de altitude do sul do Brasil.   

Palavras-chave: Strigiformes, floresta com araucária, métodos de
amostragem.
Entidades Parceiras: BAESA – Energética Barra Grande S.A; Florestal
Gateados Ltda.
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