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O Parque Estadual do Ibitiriá (PEI) localizado entre os municípios de
Vacaria e Bom Jesus foi criado em 1975 e tem uma área de 415 ha, está
inserido dentro da IBA Campos do Planalto das Araucárias. A formação
florestal do PEI inclui florestas com araucária (PEI) e campos de altitude
(entorno). Com objetivo de monitorar a avifauna atingida pela UHE Barra
Grande, as atividades no PEI iniciaram em junho de 2007, sendo realizada
uma expedição por estação climática, totalizando oito expedições até
janeiro de 2009. As espécies foram registradas através de contato
auditivo/visual e também com o auxílio de rede de neblinas. Até o
momento foram identificados 176 táxons, destes, 15 são considerados
ameaçados de extinção no Rio Grande do Sul, nas seguintes categorias:
1) provavelmente extinto (Spizaetus ornatus); 2) criticamente em perigo
(Sarcoramphus papa, Leptodon cayanensis, Harpyhaliaetus coronatus,
Percnohierax leucorrhous, Spizaetus melanoleucus e Sporophila
hypoxantha); 3) em perigo (Campephilus robustus e Sporophila plumbea);
4) vulnerável (Odontophorus capueira, Buteo melanoleucus, Patagioenas
cayennensis, Amazona pretrei e Dryocopus lineatus). Merece destaque
também os registros de Cinclodes pabsti, espécie com distribuição restrita
no RS, até recentemente endêmica da região. Mesmo preliminares, os
resultados mostram que esta área abriga uma grande riqueza de espécies,
principalmente de rapinantes, constituindo-se em um importante sítio para
conservação de espécies regionalmente ameaçadas de extinção.
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A Reserva Particular do Patrimônio Natural Emilio Einsfild Filho, criada em
setembro de 2008, abrange uma área de 6.328,60 ha da propriedade da
empresa Florestal Gateados Ltda. Localizada nos municípios de Campo
Belo do Sul e Capão Alto, em Santa Catarina, a formação florestal da
RPPN inclui florestas com araucária e floresta estacional semidecidual,
existentes na calha do rio Pelotas e seus tributários. Em conjunto com o
projeto que visa monitorar a avifauna na área de influência da UHE Barra
Grande, as atividades na área da RPPN iniciaram em março de 2003 e se
estenderão até agosto de 2009. As espécies foram registradas através de
contato auditivo/visual (pontos de contagem e transecções) e também com
o auxílio de rede de neblinas. Até o momento 218 espécies foram
registradas, sendo que destas, três estão na lista da fauna ameaçada de
extinção do IBAMA na categoria vulnerável (Harpyhaliaetus coronatus,
Amazona pretrei e Amazona vinacea). Merecem destaque também
espécies com poucos registros para SC ou candidatas a lista vermelha
estadual: Cairina moschata, Buteo melanoleucus, Spizaetus ornatus, S.
melanoleucus, Percnohierax leucorrhous, Strix virgata, Asio stygius,
Caprimulgus sericocaudatus, Clibanornis dendrocolaptoides, Phyllomyias
griseocapilla, Polioptila lactea e Catharus ustulatus. A grande riqueza de
espécies encontrada na RPPN demonstra que área constitui um
importante sítio para conservação da avifauna em nível regional.
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NOTAS SOBRE A AVIFAUNA DE ANCHIETA (ES), COM ÊNFASE 
NA APA DO PAPAGAIO E APA DAS TARTARUGAS

Augusto Cezar Francisco Alves
TEAM - Tropical Ecology Assessment and Monitoring (C.I.).
Email: augastes@gmail.com

A avifauna do sul do estado do Espírito Santo vem sendo estudada ao
longo de décadas. No entanto, o município de Anchieta não possui uma
listagem abrangente sobre a composição avifaunística. Assim, foram
realizadas duas campanhas de 10 dias, sendo que a primeira ocorreu na
estação chuvosa de 2006, abordando ambientes de restinga, supralitoral
e costão rochoso da APA das Tartarugas; e a segunda campanha em 2007
na estação seca que avaliou o manguezal da APA do Papagaio, como
também a restinga e costão rochoso da APA das Tartarugas, totalizando-
se 160 h de esforço amostral. Para inventariar a avifauna, foi utilizado
redes de neblina, binóculo, gravador e microfone unidirecional, e
exclusivamente transecções lineares no rio Benevente a bordo de canoa.
Foram registradas 98 espécies de aves para a APA do Papagaio e 116
espécies para a APA das Tartarugas. Entre as espécies registradas no
manguezal da APA do Papagaio, temos grupos típicos deste ambiente
como o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea), a garça-azul (Egretta
caerulea), o trinta-réis-de-bando (Thalasseus sandvicensis), a curica
(Amazona amazonica), o arapaçu-de-bico-branco (Xiphorhynchus picus) e
a figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor). O registro de apenas um
indivíduo do guará (Eudocimus ruber) na APA do Papagaio deve-se ao
tráfico ilegal segundo moradores e pescadores. Na região de restinga da
APA da Guanabara e áreas adjacentes foram registrados o rabo-branco-
mirim (Phaethornis idaliae), o beija-flor-de-garganta-verde (Amazilia
fimbriata tephrocephala), e o papa-formiga-vermelho (Formicivora rufa). O
registro do vira-pedras (Arenaria interpres) no costão rochoso da Praia do
Além é inédito para a região sul do estado, aumentando para 524 espécies
a lista do sul do estado. O registro da choca-de-chapéu-vermelho
(Thamnophilus ruficapillus), que habita as montanhas do estado, coletado
em restinga arbustiva. Alertamos que são necessários estudos de longa
duração sobre a avifauna neste município, que teve grande parte das
matas nativas e mangue suprimidos.

Palavras chave: Anchieta, APA do Papagaio, APA das Tartarugas
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O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) situa-se na região do Vale do Aço,
leste de Minas Gerais, abrangendo uma área de 36.000 ha de Mata
Atlântica. De acordo com estudos recentes, o parque abriga 340 espécies
de aves, incluindo táxons ameaçados de extinção, tais como Tinamus
solitarius, Crypturellus noctivagus noctivagus, Spizaetus ornatus e
Pyrrhura cruentata. Os novos registros foram baseados em observações
aleatórias conduzidas em diversas visitas à região entre os anos de 1994
e 2008 (MFV e MC) e a partir e um estudo de monitoramento da avifauna
conduzido de fevereiro de 2007 a abril de 2008 (ACFA e ALR) utilizando o
método de pontos de escuta e de transectos de varredura. Os novos
registros efetuados são: Megascops atricapilla, Strix huhula, Nyctibius
aethereus, Phaethornis ruber, Piculus flavigula, Piculus chrysochloros
polyzonus e Thraupis ornata. A subespécie P. c. polyzonus foi incluída
recentemente na lista de espécies ameaçadas do Brasil e tem sido
considerada extinta no Rio de Janeiro por falta de registros. Além destes
novos registros, existem informações publicadas sobre a presença de
Amazona vinacea e Strix virgata na região, espécies que ainda não
haviam sido incorporadas à listagem do PERD. Desta última espécie,
obtivemos registro documentado por fotografia. Com este resultado, o total
compilado e documentado passa a ser de 349 espécies de aves para o
PERD. Alertamos para o perigo eminente de queimadas e da caça ilegal,
principais ameaças a conservação da avifauna, nesta UC.

Palavras chave: Parque Estadual do Rio Doce, Mata Atlântica, Aves
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Andre Henrique Cardozo Cruz1. Ildemar Ferreia2. Pedro Ernesto Ventura3

1Graduando em Ciência Biológicas da UNESA.
diandrehenrique@hotmail.com
2Professor Associado, IB/DBA/UFRuralRJ. ferreira@ufrrj.br
3Biólogo, Museu Nacional-UFRJ. ventura@mn.ufrj.br

O ecossistema restinga apresenta uma fauna característica e não muito
diversificada e ainda trata-se de um ambiente intensamente antropizado em
função da especulação imobiliária. Procuramos no presente trabalho avaliar
a avifauna da Restinga de Marambaia, que se estende pelos municípios do
Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba, entre os paralelos 23º03’S e os
meridianos 43º34’W. O ecossistema está relacionado a diferentes feições
geológicas tais como dunas, praias, cordões arenosos e depressões intercor-
dões.Toda extensão da Restinga de Marambaia é administrada pelas Forças
Armadas do Brasil, sendo a área ligada ao continente de responsabilidade do
Centro de Aperfeiçoamento do Exército (CAEx), o qual autorizou a realização
deste projeto. Assim, inicialmente, objetivamos listar todas as aves
encontradas na restinga complementando os levantamentos pioneiros de
Maciel (1997) com e Gagliardi (2008). As aves foram identificadas com auxílio
de binóculos Tasco 7x35 e Bushnell 10x50, fotografadas com máquina Sony
H50, bem como através dos registros de vocalizações em gravadores de
áudio, microfone condensador Yoga-HT81. Os trabalhos de campo foram
realizados entre abril de 2008 e março de 2009, sempre das 8 às 12h, to-
talizando um esforço de 68 horas. Foram registradas 85 espécies de aves, re-
presentando 30 famílias, houve um acréscimo de mais quatro espécies
(Celeus flavescens, Drycopus lineatus, Knipolegus cyanirostris e Tolmomyias
sulphurescen) em comparação a lista de Gagliardi (2008). Ressaltamos a
importância do CAEx na preservação da Restinga de Marambaia, bem como
de sua avifauna conforme constado na população do sabiá-da-praia, Mimus
gilvus, o qual figura na lista das aves ameaçadas de extinção para o estado
do Rio de Janeiro (Bergallo et al; 2000). Durante o período de estudo
percebemos um aumento gradativo na população do sabiá–da-praia. Muitas
aves migratórias como Actitis macularius, Calidris alba, Numenius phaepus e
Tringa flavipes utilizam a Restinga de Marambaia como rota de deslocamento
tanto para o sul quanto em seu retorno em direção ao hemisfério norte.

Palavras chave: Restinga de Marambaia, avifauna, Mimus gilvus
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O bioma Caatinga ocorre em uma região entre a Amazônia e a Mata
Atlântica, abrangendo uma área superior a 700.000 km2, aproximadamen-
te 10% do território brasileiro, 70% da região Nordeste e 63% no estado
do Piauí. O grupo aves é o mais estudado dentro do bioma Caatinga, mas
sua distribuição e ecologia nessa região continuam ainda pouco
investigadas quando comparados com esforços realizados em outras
regiões do país. O objetivo principal deste trabalho foi inventariar o maior
número de espécies da avifauna predominantes em uma área de caatinga
arbórea antropizada no município de Pio IX no Piauí. O inventário foi
realizado na fazenda Guaribas numa área intensamente utilizada para
pecuária do dia 30 de outubro a 10 de novembro de 2008. No local existem
poucos remanescentes do bioma natural com áreas pontuais de
vegetação. Empregaram-se os métodos de observações diretas,
entrevistas com os moradores e captura utilizando-se redes-de-neblina
(mist nets) de 7x 2,4m a 14 x 2,6m de comprimento e malha de 36mm.
Para captura do maior úmero possível de espécies foram utilizadas 12
redes neblina (mist nets). Foram observados 161 indivíduos de 39
espécies, capturados 38 indivíduos de 25 espécies e determinadas 52
espécies através de entrevistas. Registrou-se um total de 63 espécies,
sendo as mais abundantes Sporophila albogularis, Coryphospingus
pileatus e Amazona aestiva, distribuídas em 25 famílias e 15 ordens,
sendo quase metade (44%) Passeriformes. As famílias com maior riqueza
de espécies foram Emberizidae, Tyrannidae, Columbidae e Cuculidae.
Espécies endêmicas da Caatinga foram registradas: Aratinga cactorum e
Paroaria dominicana. As comunidades de aves da caatinga na região
apresentaram um grupo de espécies numericamente abundantes e
comuns. Ressalta-se que os resultados em questão são preliminares e
que futuros estudos mais prolongados poderão mostrar se essa área
alterada possui uma grande diversidade de aves e consequentemente
uma importância para sua conservação.

Palavras chave: aves, biodiversidade, Caatinga Arbórea 
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O bioma Caatinga ocorre numa região compreendida entre a Amazônia e
a Mata Atlântica, abrangendo uma área de aproximadamente 800.000km2,
cerca de 10,00% do território brasileiro, 70,00% da região nordeste e pra-
ticamente todo o estado do Ceará. Apresenta clima semi-árido, com tem-
peraturas médias anuais oscilantes entre 27ºC e 29ºC e com médias plu-
viométricas inferiores aos 800mm, com plantas adaptadas à seca. A
avifauna é o grupo zoológico mais estudado na Caatinga, mas sua distri-
buição e ecologia continuam ainda pouco investigadas quando compara-
dos com esforços realizados para outras regiões do país, como a Ama-
zônia, o Cerrado, a Floresta Atlântica e o Pantanal. O presente estudo teve
por objetivo realizar um inventario avifaunístico em uma área inserida entre
uma plantação de caju (Anacardium occidentale L.), na fazenda “Tronco do
Ipê”, e um remanescente de Caatinga Arbórea, na fazenda Brasil Eco-
diesel, ambas no município de Parambu no Ceará, entre os dias 20 e 30
de novembro de 2008. Empregaram-se os métodos de observações dire-
tas, entrevistas estruturadas com os moradores e de captura, utilizando-se
redes-de-neblina (mist nets) de malha de 36mm. Foram observados 326
indivíduos de 56 espécies, capturados 97 de 29 espécies e 79
identificadas através de entrevistas. Registrou-se um total de 93 espécies
distribuídas em 34 famílias e 17 ordens, sendo 40,86% Passeriformes. As
espécies mais abundantes foram: Sporophila albogularis, Coryphospingus
pileatus, Molothrus bonariensis e Columbina picui. As famílias com maior
riqueza de espécies foram Emberizidae, Tyrannidae, Columbidae,
Cuculidae e Strigidae. Espécies endêmicas da caatinga foram registradas:
Aratinga cactorum, Picumnus limae e Paroaria dominicana.

Palavras chave: avifauna, Caatinga, inventario
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NACIONAL DO CATIMBAU, PERNAMBUCO, BRASIL

Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa1, Diego Mendes Lima2, Roberto
Barbosa Cavalcanti Filho1, Antonio Eduardo Araújo Barbosa1

1CEMAVE, BR 230, KM 10, FLONA da Restinga de Cabedelo, Cabedelo –
PB, E-mail: antonio.sousa@icmbio.gov.br.
2Grupo de Pesquisa Biodiversidade da Caatinga – UEFS, BR 116, Km 03,
Feira de Santana-BA, E-mail: biodidaves@yahoo.com.br.

O Parque Nacional do Catimbau – uma Unidade de Conservação (UC)
federal administrada pelo ICMBio/MMA – foi criado em 2002 com o objetivo
de preservar um dos últimos remanescentes da Caatinga ainda em bom
estado de conservação e importantes sítios arqueológicos. Está situado na
região central do Estado de Pernambuco, com uma área de
aproximadamente 62.300 ha. É considerado Área de Extrema Importância
Biológica segundo o Ministério do Meio Ambiente (“Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira”) e Área Importante para a Conservação das Aves no Brasil pela
Save Brasil/Birdlife International. Em outubro de 2008 realizou-se uma
expedição para levantamento da avifauna e avaliação do potencial
ecoturístico do Parque. Para tanto, foi realizado levantamento por meio de
captura com redes de neblina em dois pontos representativos de diferentes
tipologias vegetais: Caatinga arbustiva-arbórea e Caatinga arbustiva-densa.
Foi realizada biometria das aves capturadas e marcação com anilhas do
CEMAVE/ICMBio, bem como levantamento em pontos fixos para registros
auditivos e visuais, além de amostragem em uma trilha na margem de um
açude ao norte desta UC, onde registrou-se espécies aquáticas. Este
levantamento identificou 154 espécies de aves, das quais 49 são novos
registros para o Parque, elevando para 196 o total de táxons registrados para
esta UC. Deste, duas espécies são ameaçadas de extinção (Penelope
jacucaca e Carduelis yarellii), três quase ameaçadas (Picumnus fulvescens,
Gyalophylax hellmayri e Hylopezus ochroleucus) e nove endêmicas da
Caatinga (Aratinga cactorum, Anopetia gounellei, P. fulvescens, Sakesphorus
cristatus, H. ochroleucus, G. hellmayri, Cyanocorax cyanopogon, Sporophila
albogularis e Paroaria dominicana). A heterogeneidade fitogeográfica do
Parque, seu gradiente altitudinal e a ocorrência de ambientes aquáticos são
aspectos ecológicos que podem explicar a riqueza de espécies desta UC.

Palavras chave: Caatinga, Unidade de Conservação, avifauna
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AVIFAUNA DA REGIÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO PIAUÍ

Antonita Santana da Silva1, Leonardo Moura dos Santos Soares2,
Shirliane de Araujo Sousa1, Marcelo Sousa e Silva3, José Augusto Aragão
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A porção norte do Piauí encontra-se em uma área de transição ecológica
envolvendo três dos grandes biomas brasileiros: a Caatinga (a leste), o
Cerrado (a sudoeste) e Amazônia (a oeste). Espécies de cada um desses
biomas estão presentes em habitats específicos e a permanência desses
habitats na região é crucial para a manutenção dessas populações no
estado. O objetivo desse trabalho foi estudar uma região de transição
envolvendo áreas com características dos biomas ecotonais no Piauí.
Foram amostradas doze áreas as quais representam a maior parte da
heterogeneidade ambiental da região centro-norte do estado do Piauí.
Cada uma das áreas foi amostrada utilizando redes de neblina (duas
linhas de 10 redes), e observações com auxílio de binóculos e play-back.
O levantamento foi realizado no período de 8 a 19 de outubro de 2008,
totalizando um esforço 85 h de observações/contato auditivo. Através
desse esforço, foram registradas 220 espécies de aves. Das 22 espécies
consideradas endêmicas da Caatinga, cinco estão presentes na região:
Picumnus pygmaeus, Thamnophilus capistratus, Xiphocolaptes falcirostris,
Paroaria dominicana e Icterus jamacaii. Das 30 espécies consideradas
endêmicas do Cerrado, três foram registradas na área de estudo:
Cyanocorax cristatellus, Charitospiza eucosma e Saltator atricollis. Alguns
táxons com distribuição predominantemente amazônica também foram
observados na região: Pteroglossus aracari, Pteroglossus inscriptus,
Monasa nigrifrons e Poecilotriccus fumifrons. Apenas uma espécie incluída
na Lista Brasileira da Fauna Ameaçada de Extinção foi registrada (X.
falcirostris). Os resultados obtidos confirmam o caráter ecotonal na região
norte do estado do Piauí, apresentando espécies típicas dos biomas
Caatinga, Cerrado e Amazônia.

Palavras chaves: Caatinga, Cerrado, Amazônia
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INVENTÁRIO DE AVES NA 
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Este trabalho é o resultado parcial do monitoramento de aves da Linha de
Transmissão de Energia de 500 KV Itacaiunas/PA – Colinas/TO. Foram
realizadas quatro campanhas de campo em quatro localidades: 1. Nova
Olinda/TO – localizada na margem direita do rio Tocantins com vegetação
do tipo Cerrado (stricto sensu,); 2. Muricilandia/TO – localizada na margem
esquerda do rio Araguaia com vegetação do tipo Cerradão; 3. Aragomi-
nas/TO – localizada na margem esquerda do rio Araguaia com vegetação
do tipo transição Cerrado e Floresta Obrofila Densa-FOD; e 4. São Geraldo
do Araguaia/PA – localizada na margem direita do rio Araguaia com
vegetação do tipo FOD. O inventário da avifauna foi realizado em quatro
campanhas, de 16 dias nas estações chuvosa e seca dos anos de 2007 e
2008. Para a obtenção dos dados relacionados à composição da avifauna
foram utilizados os principais métodos para levantamento qualitativo e
quantitativo: I. censos por pontos (1280 minutos em quatro pontos por
área); II. capturas com rede neblina (6706 horas/rede com 20 redes por
área); e III. observações aleatórias. Para a documentação das espécies,
63 peles foram depositadas na DZUFMG e gravações de algumas
vocalizações foram realizadas. Um total de 249 espécies foi registrado.
Entre elas destacam-se: espécies pouco conhecidas, como Celeus obrieni
e Synallaxis cherriei; expansões geográficas e novos registros para os
estados do Pará e Tocantins, como Thamnophilus stictocephalus, Den-
drocolaptes certhia, Cyanoloxia moesta, Cariama cristata e Athene
cunicularia. O registro destas espécies demonstra o incipiente
conhecimento ornitológico da região assim como evidencias do efeito da
savanização de ambientes florestais devido ao desmatamento.

Palavras chave: Inventário, avifauna, Tocantins, Pará.

Órgão Financiador: ATE III Transmissora de Energia SA.

FAU256 

NOVOS REGISTROS GEOGRÁFICOS DE CYANOLOXIA 
MOESTA (HARTLAUB, 1853), INCLUINDO A PRIMEIRA 

OCORRÊNCIA NO ESTADO DO PARÁ

Henrique Belfort Gomes1, Carlos Eduardo Ribas Tameirão Benfica2 e
Frederico Innecco Garcia2

1e-mail: hbelfort@gmail.com, 
2SOS FALCONIFORMES – Centro de Pesquisas para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais. www.sosfalcoiformes.org.br

Cyanoloxia moesta (Emberizidae), também conhecido como negrinho-do-
mato, é uma espécie de passeriforme de pequeno porte, considerado raro e
inconspícuo. A ocorrência e a distribuição da espécie mostram-se pontual e
disjunta e seus limites ainda não são comprovados. Além de ocorrer no leste
do Paraguai e no nordeste da Argentina (Misiones) sua área de distribuição no
Brasil oriental percorre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e na parte meridional de Minas Gerais, sen-
do essa a porção principal de sua área de ocorrência. Outros registros fora dos
limites do Bioma da Mata Atlântica foram obtidos nos seguintes Estados: Mato
Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins, sendo que nos dois últimos Estados
citados foram obtidos quatro registros em diferentes localidades, o que pode
sugerir a existência de uma população setentrional isolada. Apesar da espécie
não possuir a sua história natural muito bem estudada, pode-se afirmar que
uma das principais ameaças sofridas por C. moesta é a destruição de seu
habitat (grande parte inserido no Bioma da Mata Atlântica) o que, consequen-
temente, afeta a distribuição e abundância dos recursos (principalmente bam-
bus/taquaras) disponíveis à espécie. Por esses e outros motivos, a espécie
consta nas listas de aves ameaçadas de extinção dos Estados de Minas
Gerais e de São Paulo, classificada na categoria Vulnerável e consta como
Quase-ameaçada de acordo com a lista vermelha das espécies ameaçadas
da IUCN. Uma fêmea foi capturada e documentada em Minas Gerais, no
município de Presidente Olegário (CEB), área que se encontra a cerca de 350
km de distância dos limites da distribuição conhecida para a espécie. A espé-
cie também foi registrada em São Geraldo do Araguaia/PA, sendo este o pri-
meiro registro para o estado, onde duas fêmeas foram capturadas, uma delas
foi coletada e outra anilhada (HBG e FIG). Esta é, atualmente, a localidade
mais ocidental da provável população setentrional existente, quase 400 km de
distância do registro mais próximo no município de Miracema do Tocantins.

Palavras Chave: Cyanoloxia moesta, Expansão geográfica, Pará.

Orgão Financiador: ATE III Transmissora de Energia SA.
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NOVOS REGISTROS DE FALCONIFORMES AMEAÇADOS DE
EXTINÇÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS

Carlos Eduardo Ribas Tameirão Benfica1, Marcus Canuto1, Giancarlo
Zorzin1 e Carlos Eduardo Alencar Carvalho1,2

1S.O.S FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais. www.sosfalconiformes.org.br; 2BIOCEV
Meio Ambiente – www.biocevmeioambienta.com.br

Das aproximadas 50 espécies de Falconiformes que podem ser encontradas
em Minas Gerais, 10 (20%) estão classificadas como ameaçadas de extin-
ção, sendo seis na categoria “Criticamente em Perigo” e quatro na categoria
“Em Perigo”. Os registros subseqüentes objetivam apontar áreas onde espé-
cies ameaçadas foram registradas atualmente, contribuindo para o desen-
volvimento de futuros estudos. Accipiter poliogaster: quatro registros visuais
no PE Rio Doce em jul/06, set/06, nov/07 e set/08. Leucopternis lacernulatus:
registro visual de um adulto planando sobre a APE Fechos, Belo Horizonte
em set/2002. L. polionotus: um indivíduo pousado às margens da BR 262,
Campos Altos, em maio/2006; outro indivíduo planando sobre remanescente
florestal no Rio Uberabinha, Uberlândia em set/2006; e um adulto capturando
formigas Atta sp. em revoada, no vale do Rio Araguari em out/2007, registros
visuais. Spizaetus tyrannus: registro visual e sonoro de dois casais
aparentemente distintos, distantes em 36 km, em Ibertioga, em jun/2007 e
em ago/2007; no PE Itacolomi, Ouro Preto, um indivíduo foi visualizado em
maio/2008, assim como o registro obtido no Inst. C. Inhotim em Brumadinho
em jul/2008. S. melanoleucus: em jul/2006 foi registrado em C. R. Silva,
Barbacena; em Governador Valadares foram documentados adultos solitários
em maio/2007 e em jul/2007; em Sobrália, em set/2007, um adulto solitário,
a 24 km dos registros anteriores, foi avistado; e um casal adulto em display
em São José do Mantimento foi documentado em dez/2008. S. ornatus: em
Aimorés um adulto foi documentado em fev/2007. Harpyhaliaetus coronatus:
um casal em Ibertioga, jul/2007; em Marliéria outro casal adulto foi
documentado em nov/2007; um jovem foi documentado em Guarda-Mor em
nov/2007; em Nova União e Paracatu, adultos solitários foram registrados,
respectivamente, em maio (doc.) e set/2008. Falco deiroleucus: um registro
visual em Caeté em maio/2003. Os registros acima contribuem com o
conhecimento das atuais áreas de ocorrência e distribuição de oito das dez
espécies de Falconiformes ameaçadas de extinção em MG.

Palavras chave: Falconiformes; ameaçados de extinção; Minas Gerais

Órgão financiador: SOS FALCONIFORMES 
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PRIMEIRO REGISTRO DE PLATALEA AJAJA L.
(THRESKIORNITHIDAE) NO PLANALTO NORTE 

DE SANTA CATARINA, SUL DO BRASIL

Andrea Larissa Boesing1,2, Daniela Roberta Holdefer1 e Francieli Bronstrup1

1FAFI - União da Vitória, PR. 2E-mail: lari.boesing@gmail.com

Platalea ajaja (Linnaeus, 1758) tem sua distribuição atrelada à região
neotropical, ocorrendo do sul dos EUA à Argentina, sendo típico de águas
rasas. É habitante de praias lamacentas, no interior ou litoral, manguezais
e ninhais de permeio com garças e guarás. Uma característica dessa
espécie são os vôos erráticos executados pelos filhotes após a estação
reprodutiva, sendo realizados ao acaso e alcançando as maiores distancias
no primeiro ano de vida, não se reconhecendo ao certo o padrão utilizado
para tal. Oriundo desses deslocamentos erráticos fez-se o registro inédito
de um individuo de Platalea ajaja no Planalto norte de Santa Catarina, sob
domínio Ombrófila Mista Montana. O presente registro visa contribuir com
o conhecimento da distribuição desta espécie e consequentemente, dos
movimentos esporádicos realizados pela mesma, através de observação
ad libitum e captação de imagens. O mesmo se deu em área antropizada
no município de Canoinhas (26º14’08.98”S e 50º20’17.21”), onde fora
visualizado e fotografado, entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2008. Com
cerca de 50 cm, trata-se provavelmente de um imaturo, evidenciado pela
plumagem rosácea sem faixa vinácea na asa, a qual é adquirida apenas
por muda nupcial. Estava sozinho todo o tempo, apesar de seu
comportamento habitual ser a formação de grandes bandos. O mesmo
permaneceu na área prioritariamente na lama de um açude que fora
esvaziado dias antes de seu registro. Junto a ela verificou-se a presença
de Egretta thula (Molina, 1782), Vanellus chilensis (Molina, 1782) e outras
espécies oportunistas, como Furnarius rufus (Gmelin, 1788), Pitangus
sulphuratus (Linnaeus, 1766) e Jacana jacana (Linnaeus, 1766). O
comportamento mais observado foi o de forrageamento em complexos de
mergulho e movimento do bico lateral, peneirando a água e apanhando
desta maneira, animalejos aquáticos. É possível que tal indivíduo perdeu-
se ou afastou-se do bando e que a região em questão funcione como área
de intercambio dessa espécie em seus deslocamentos esporádicos, a qual
vem sofrendo forte pressão e redução populacional.

Palavras chave: Distribuição. Ecologia. Platalea ajaja.
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AVIFAUNA DA RPPN FAZENDA BOA ESPERANÇA,
ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS, BRASIL

João Marcos Guimarães Capurucho1, Clodoaldo Lopes de Assis2

1Graduando em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa
(jmcapurucho@yahoo.com.br).
2Graduado em Ciências Biológicas, Faculdades Integradas de
Cataguases, MG

O Brasil abriga aproximadamente 57% das espécies de aves registradas para
a região neotropical, sendo o segundo país com a maior diversidade de aves
do mundo. Ainda assim, a comunidade científica aponta a necessidade de
realização de inventários para quase todas as regiões do país. O objetivo
deste trabalho foi realizar um levantamento qualitativo da avifauna da RPPN
Fazenda Boa Esperança (128,8 ha), pertencente à Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA), sob os domínios da Mata Atlântica e localizada no município
de Descoberto, Zona da Mata de Minas Gerais. Foram realizadas três campa-
nhas com duração de cinco dias cada à RPPN, com uma média de 10 h de
campo.dia-1, nos meses de Julho/Agosto, Setembro e Outubro de 2008, tota-
lizando 150 horas de campo. Para identificação das aves foram realizadas
observações diretas e registros através das vocalizações, as quais também
foram gravadas, quando necessário, para posterior identificação. Foram per-
corridos seis transectos, englobando os ambientes de interior de mata, borda
de mata, área aberta, represa e outros dois fragmentos, com o objetivo de
incluir as áreas adjacentes à RPPN. Foram registradas 161 espécies de aves
pertencentes a 48 famílias. As famílias que apresentaram um maior número
de espécies foram: Tyrannidae com 23 espécies (14,28%) e Thraupidae com
16 espécies (9,93%). Um total de 22 espécies endêmicas da Mata Atlântica foi
registrado, o que equivale a 13,66% do total de aves observadas, dentre as
quais podem ser citadas como exemplo: Amazona vinacea, Pulsatrix
koeniswaldiana, Jacamaralcyon tridactyla, Attila rufus, Tangara cyanoventris,
Thraupis ornata e Ramphocelus bresilius. O menor número de endemismos,
comparado a outras áreas do domínio da Mata Atlântica, pode ser explicado
pelo histórico de deterioração da paisagem circundante da RPPN, composta
por pastos, culturas e áreas de mineração e também pelo reduzido tamanho
do fragmento. Ainda assim, a RPPN é uma importante reserva da região,
como demonstrado pelo número de espécies que esta é capaz de abrigar.

Palavras chave: RPPN Fazenda Boa Esperança, Avifauna, Mata
Atlântica.

Órgãos financiadores: CBA, Dendrus Projetos Florestais e Ambientais.
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REGISTRO DO CANELEIRO-BORDADO PACHYRAMPHUS 
MARGINATUS NO LESTE DE MINAS GERAIS, BRASIL 

Carlos Eduardo Alencar Carvalho1,3, Mauro Guimarães Diniz2, Frederico
Innecco Alves Garcia1,3 e Eduardo Pio Mendes Carvalho Filho1,3

1S.O.S FALCONIFORMES Centro de Pesquisa para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais – www.sosfalconiformes.org.br 
2 IBAMA/MG, mauro.diniz@ibama.gov.br
3Biocev Meio Ambiente – www.biocevmeioambiente.com.br

O caneleiro-bordado Pachyramphus marginatus, representante da família
Tityridae, ocorre na Amazônia e na Mata Atlântica, em matas de baixada,
de Pernambuco ao litoral de São Paulo, incluindo o leste de Minas Gerais,
todavia, são poucos os registros em Minas Gerais e estão restritos à Bacia
do Rio Doce. Logo, há pouco conhecimento quanto a atual ocorrência do
P. marginatus no Estado, bem como sobre seu status de conservação. O
presente registro foi realizado em um fragmento florestal, às margens do
Rio Doce, situado no município de Governador Valadares, leste do Estado
de Minas Gerais (região inserida nos limites biogeográficos do Bioma Mata
Atlântica). Foram capturados, nos meses de Dezembro de 2008 e Janeiro
de 2009, três indivíduos fêmeas, com o auxílio de redes de neblina, sendo
dois deles anilhados com anilhas padrão CEMAVE/ICMBIO e o outro,
coletado e depositado na coleção ornitológica do Museu de Ciências
Naturais da PUC Minas. Este novo registro desta espécie em Minas Gerais
é importante, uma vez que ela, como foi pouco registrada nesta região,
aparentemente está fora de seu ambiente típico de matas de baixada.

Palavras chave: Pachyramphus marginatus, Minas Gerais, Mata Atlântica.

Órgãos financiadores: BIOCEV – Serviços em Meio Ambiente LDTA,
através do Consórcio UHE Baguari.
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AS AVES DA ESTAÇÃO BIOLÓGICA 
DE BORACÉIA, SÃO PAULO, BRASIL

Vagner Cavarzere1,2 e Luís Fábio Silveira1

1INSTITUTO DE BIOCI NCIAS/USP, São Paulo, SP. 2E-mail:
cavarzere@usp.br

A Estação Biológica de Boracéia (23°39’S 45°53’W) situa-se na Reserva
da Casa Grande, pertencente à Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (Sabesp), e está inserida no Parque Estadual da
Serra do Mar no município de Salesópolis, São Paulo. Seus 96 ha de Mata
Atlântica, entre altitudes de 700 e 900 m, foram objeto de expedições
ornitológicas desde a década de 40. Possui os únicos registros de duas
espécies para o estado (Contopus cooperi e Dendroica caerulea), além da
coleta de uma espécie não descrita (Formicivora aff. acutirostris). Para
quantificar a riqueza de aves já catalogada na localidade, foi realizada uma
extensa revisão bibliográfica, a qual contou com consultas às coleções
ornitológicas dos Museus de Zoologia da Universidade de São Paulo, da
Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Federal de Minas
Gerais, bem como dados não publicados de colaboradores. Uma vez que
a área apresenta potencial para novos registros de espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção, realizaram-se visitas sistemáticas à Estação
entre agosto de 2008 e março de 2009, quando as aves foram registradas
mediante Pontos de Escuta, transectos e capturas com redes de neblina.
O total de espécies já registrado na Estação foi de 307. O presente estudo
acrescentou outras 14, nenhuma ameaçada, uma endêmica e todas não-
florestais. Assim, 321 espécies já puderam ser registradas nessa localida-
de. Desse total, 208 (65%) espécies possuem registro documentado por
exemplar testemunho, gravação ou fotografia, e cerca de 60% são exclusi-
vamente encontradas em ambientes florestados; 26 (8%) são ameaçadas
no Estado de São Paulo, quatro (1%) no Brasil e sete (2%) globalmente. A
porcentagem de endemismos da Mata Atlântica foi de 40%.Tais resultados
comparados a outras listagens realizadas na Mata Atlântica revelam uma
surpreendente riqueza, pois mesmo levantamentos ao longo de gradientes
altitudinais da Serra do Mar não obtiveram o valor observado para a área
de estudo. Novas campanhas serão realizadas ao longo de um ano,
podendo trazer acréscimos à avifauna do local.

Palavras chave: Mata Atlântica Montana, Serra do Mar, riqueza de espécies.

Órgão financiador: CAPES
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AVIFAUNA EM QUATRO ÁREAS NO CENTRO DE ENDEMISMOS
GUIANA NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAZONAS

Antonita Santana da Silva1, Leonardo Moura dos Santos Soares2, Pablo
Vieira Cerqueira1, Shirliane de Araujo Sousa1, Clarissa Maria Brito Lima2,
Dorinny Lisboa Carvalho4, Carlos Eduardo Bustamante Portes3 e Marcos
Pérsio Dantas Santos1,5

1Universidade Federal do Piauí/UFPI,PI. 2LZUFPI, Laboratório de Zoologia
da UFPI/ LZUFPI, PI. 3Museu Paraense Emilio Goeldi, MPEG, PA.
4Bióloga. 5Email: marcospersio@uol.com.br

A região Neotropical é considerada a área com maior número de espécies
de aves do planeta. A Amazônia representa cerca de 40% de todas as
florestas tropicais do mundo, onde já foram registradas mais de 1.200
espécies de aves. Muitas dessas espécies estão restritas a determinadas
regiões (áreas de endemismos). O objetivo desse trabalho foi estudar a
variação da riqueza, composição e diversidade de aves em quatro áreas
situadas no centro de endemismos Guiana. Foram instalados quatro
módulos de amostragem que se constituem em uma trilha de 5 km com
parcelas laterais de 250 m. Os módulos distam entre si cerca de 100 km.
Como métodos de amostragem da avifauna foram utilizados: transectos
lineares, IPA’s e capturas com redes-de-neblina. Foram registradas 387
espécies de aves nos quatro módulos amostrados, representando cerca
de 30% do total de espécies de aves da Amazônia. Destas, 98 (25,32%)
são endêmicas da Amazônia, das quais nove (Penelope marail, Pyrilia
caica, Selenidera piperivora, Pteroglossus viridis, Veniliornis cassini,
Epinecrophylla gutturalis, Gymnopithys rufigula, Todirostrum pictum e
Tyranneutes virescens) estão restritas ao centro de endemismos Guiana.
O módulo de Maracanã foi o que obteve o maior número de espécies de
aves (304), seguido pelo da Casinha (290), Marajatuba (214) e Urubu
(209). Das espécies registradas, 93 (24%) foram registradas em apenas
um dos módulos. Dentre esses, Maracanã foi o que obteve o maior número
de espécies exclusivas (45), seguido por Casinha (37). O fato desses dois
módulos terem obtido um número bem maior de espécies exclusivas pode
estar relacionado ao efeito de conservação. De um modo geral, espécies
com maior número de registros nos quatro módulos amostrados foram
Brotogeris chrysoptera (171), Lipaugus vociferans (107), Ramphastos
tucanus (87), Cacicus cela (87) e Amazona farinosa (79).

Palavras chave: composição, riqueza, Amazônia

Órgão financiador: Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente
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ALGUMAS AVES DA REGIÃO DA MATA DO PRATINHA/SE

Vinicius Andrade de Souza1 e Felipe de Carvalho Cid2

1Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão (SE).
E-mail: souzasergipe@hotmail.com
2Universidade Federal Fluminense, Niterói (RJ)

A região da Mata do Pratinha situada na cidade histórica de São Cristóvão
(SE) é um dos poucos fragmentos remanescentes de mata atlântica
localizadas em área urbana no Estado de Sergipe. Sua cobertura vegetal
sofreu forte desmatamento, sendo atualmente constituída por um mosaico
de áreas florestais intercaladas com regiões de campos de pastagem e
lavouras. Tendo em vista, a importância da Mata Atlântica como um bioma
de grande biodiversidade se deu início a um inventariamento da avifauna
na Região da Mata do Pratinha. Os trabalhos de campo foram realizados
entre os dias 12 e 15 de julho de 2008. Durante este período foram
percorridos trechos em área florestada e em áreas abertas. As
transecções foram realizadas durante o começo da manhã e o final da
tarde. A identificação das espécies se deu por observação direta com a
utilização de binóculos Sakura (10X50). Posteriormente foram
entrevistados moradores da região a respeito da avifauna local. Foram
registradas ao todo 57 espécies de aves, sendo 29 espécies de Não-
Passeriformes e 28 espécies de Passeriformes. Entre os Não-
Passeriformes as famílias que apresentaram maior número de espécies
foram Picidae (4), Cathartidae (3), Cuculidae (3) e Rallidae (3); entre os
Passeriformes foram Tyrannidae (9), Thraupidae (4) e Emberizidae (4).
Apesar de bastante alterada, a região da Mata do Pratinha, ainda parece
capaz de dar suporte à espécies de aves típicas de Mata Atlântica, como
Myiobius barbatus. Porem a maioria das aves observadas é de ampla
distribuição e comuns como: Pitangus sulphuratus, Coereba flaveola, entre
outras. A partir das entrevistas, foi possível detectar que moradores
capturam na região Tangara fastuosa (ave vulnerável a extinção) para
criação ilegal em cativeiro.

Palavras chave: Mata do Pratinha, inventário e avifauna.

Órgão financiador: Semarh.
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AVIFAUNA ASSOCIADA A UMA ÁREA DE REFLORESTAMENTO DE
EUCALIPTO, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS, MG – UM ESTUDO

COMPARATIVO EM UM INTERVALO DE 17 ANOS

Filipe C. R. da Cunha1,2,3 e Gustav V. A. Specht4,5

1PUC Minas, Belo Horizonte, MG; 2Bolsista do PET Biologia, PUC Minas,
3Email: filipecristovao@yahoo.com.br 4 PUC Minas - Grupo de Pesquisa –
Conservação, Ecologia e Comportamento Animal, Belo Horizonte, MG;
5Email: gustav@bio3.com.br

Em 1991 se deram os primeiros estudos sobre a avifauna na área da UHE
Guilman-Amorim, atualmente de propriedade do consórcio BELGO-
MINEIRA/SAMARCO. A usina localiza-se no município de Antônio
Dias/MG (SAD 69 19º40’S e 42º55’W), na bacia do rio Doce, região forma-
da por um mosaico de campos e eucaliptais inserido no Bioma Mata Atlân-
tica. O enfoque dos dois estudos da avifauna da região foram os eucalip-
tais pertencentes à Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara (CAF),
conhecido como “Horto Florestal Engº Guilman. No primeiro estudo foi
realizado um inventário afim de se conhecer a riqueza de aves do local,
com registro de 126 espécies de aves, sendo 48% insetívoras. Em 2004-
2005 foi realizado na região um manejo ecossistêmico (anelamento do
eucalipto para morte lenta), dos eucaliptais, permitindo a regeneração do
sub-bosque nativo da mata atlântica. Entre 2007-2008 foi realizado outro
estudo para atualizar o inventário e monitorar com campanhas periódicas,
a avifauna local. Para isso duas metodologias foram associadas: amostra-
gem por pontos de observação fixo e uso de redes ornitológicas. As aves
foram marcadas com anilhas metálicas fornecidas pelo CEMAVE. Foram
registradas 166 espécies para a região, cerca de 20,9% do total estimado
para Minas Gerais. A maioria das aves novamente tem sua dieta insetívora
(47%). Dentre as espécies acrescidas à lista destacam-se: Sarcoramphus
papa, Pyroderus scutatus, Primolius maracana, Claravis godefrida.e
Geotrygon montana. Através dos resultados obtidos conclui-se que a me-
todologias de manejo de eucaliptais para a regeneração florestal nativa, in-
crementa e contribui para a recuperação da riqueza de aves desses locais.

Palavras chave: Manejo ecossistêmico, Guilman-Amorin, Eucalipto.
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INFLUÊNCIA DO PERÍODO DO DIA E DA ESTAÇÃO DO ANO NA
DETECÇÃO DE AVES POR PONTOS DE ESCUTA

Andreli Cristina Dalbeto1, Flávio Kulaif Ubaid1, Fernanda de Góes Maciel1,
Carolina Demetrio Ferreira2, Reginaldo José Donatelli3, Vagner Aparecido
Cavarzere Jr4

1Programa de Pós-graduação, Instituto de Biociências, Depto. de Zoologia,
Unesp-Botucatu-SP. E-mail andreli_d@yahoo.com.br; 2Lab. de Vertebra-
dos, Unesp-Bauru-SP; 3Faculdade de Ciências, Depto. de Ciências
Biológicas, Unesp-Bauru-SP; 4USP, Lab. Ornitologia.

O período matutino é comumente aceito como o melhor horário do dia para
amostragem de aves por pontos de escuta, assim como a metodologia é mais
empregada durante os meses de maior atividade vocal que, no sudeste do
Brasil, corresponde aos meses de setembro a fevereiro. Essa justificativa deve-
se à eficácia do método depender fundamentalmente da detecção auditiva das
espécies. Para testar a hipótese de que há variações na detecção de espécies
e indivíduos em períodos diferentes, utilizou-se a metodologia de pontos de
escuta para amostrar a avifauna de um remanescente de 2180 ha de mata
estacional em dois períodos do dia (manhã e tarde) e do ano (chuvoso e seco).
O levantamento foi realizado mensalmente na Estação Ecológica dos Caetetus
(22°20’S 49°40’W), interior de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2008.
Foram marcados 10 pontos separados entre si por 200 m ao longo de uma
trilha no interior do fragmento. Cada ponto teve duração 10 minutos e repre-
sentou uma amostra. Para verificar diferenças de riqueza e abundância entre
períodos foi utilizada ANOVA após teste de normalidade seguido por teste de
homogeneidade de variâncias. Nos primeiros quatro meses o número de es-
pécies registrado de manhã superou o total anual de espécies do período ves-
pertino. Houve diferença significativa tanto para riqueza (F=37.058; P=0.000;
GL=1) quanto para abundância (F=77.632; P=0.000; GL=1) em relação aos
períodos do dia, sendo o período da manhã responsável pelo maior número de
registros. Esse padrão permaneceu constante ao longo de todos os meses. A
análise de variância também encontrou valores significativos entre meses chu-
vosos, com maiores riqueza (F=48.834; P=0.000; GL=1) e abundância
(F=43.077; P=0.000; GL=1). Os dados corroboram a idéia de que a maior ati-
vidade das aves se dá durante a manhã, sendo este período responsável pelo
registro significativo de mais espécies e indivíduos, e suportam a afirmação de
que os meses em que as aves mantêm maior atividade vocal devido à
reprodução resultam na maior eficiência do método de pontos de escuta.

Palavras chave: variação sazonal, amostragem de aves, variante temporal
Órgão financiador: CNPq
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AVIFAUNA DO PARQUE ESTADUAL
IGARAPES-JURUENA, MATO GROSSO

Dalci M. M de Oliveira1, Tatiana Colombo Rubio2; Fabiano Ficagna de
Oliveira3, Benedito Abrão de Freitas4, Shirley Fernanda de Campos5 e
Francisco Albues6

1,4,5,6UFMT/IB/Laboratório de Estudos de Aves Aquáticas. Cuiabá-MT. E-
mail: 1jabiru@terra.com.br; 4benedventure@hotmail.com;
3Secretaria de Estado do Meio Ambiente /SEMA-MT.
3E-mail: taticolombo@gmail.com 

O Parque Estadual Igarapés do Juruena (PEIJU) se localiza entre os
municípios de Colniza e Cotriguaçu nas coordenadas aproximadas de
58º55’00”W e 8º55’00”S e possui uma área total de 2.278,17 Km2, tendo
seu limite ao norte com os Estados do Amazonas e Pará, a leste indo até
o Rio Juruena e a oeste se limitando até o Rio Aripuanã, dentro do
território do Mato Grosso. Este estudo teve como objetivo realizar uma
Avaliação Ecológica Rápida para elaboração do Plano de Manejo do
PEIJU, que enfrenta várias ameaças a sua integridade como retirada
ilegal de madeira, grilagem de terra, queimadas no entorno, garimpos e
abertura de pastos. As aves foram registradas por observação direta com
binóculos (7x35 e 8x40) e lunetas (15x60). Para gravação da vocalização
foram usados gravadores digitais Marantz e Sony e microfone Sennheiser
ME-64 e Hoya. Também aves foram capturas com 15 redes-de-neblina
(12x3m). Foram realizadas duas campanhas, na cheia (outubro e
novembro) e na seca (maio e junho) com duração de 10 dias cada uma.
Foram registradas 287 espécies de aves, das quais se destacam: três
espécies ameaçadas ou potencialmente ameaçadas: Harpia harpyja,
Leucopternis kuhli e Clytoctantes atrogularis; seis espécies endêmicas:
Psophia viridis, Amazona kawalli, Selenidera gouldii, Sakesphorus
luctuosus, Rhegmatorhina hoffmannsi e Skutchia borbae; quatorze
espécies raras ou com distribuição restrita: Tinamus tao, Ortalis guttata,
Aratinga weddellii, Pyrrhura perlata, Pyrilia barrabandi, Pharomachrus
pavoninus, Electron platyrhynchum, Pteroglossus bitorquatus,
Hylexestates perrotii, Dendrocolaptes hoffmannsi, Poecilotriccus capitalis,
Odontorchilus cinereus, Lepidothrix nattereri e Tangara callophrys.

Palavras chave: Inventario faunístico, Amazônia; Unidades de conservação

Órgãos Financiadores: ARPA e FUNBIO
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MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DE SÍTIOS DE INVERNADA 
DE AVES MIGRATÓRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

Dalci M.M de Oliveira1,João Marcelo2, Benedito Abraão de Freitas3, Dinarti
Vitor Almeida Carli Jr4, Cecilia Marsaro5 e Elaine Cristina de Almeida6

1,3,5,6UFMT/IB- Laboratório de Estudos de Aves Aquáticas.Cuiabá-MT.
E-mail: 1jabiru@terra.com.br; 3benedaventure@hotmail.com,
2,4Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso –
INDEA/MT. E-mail: 4vitor_indea@hotmail.com

O Estado de Mato Grosso recebe várias espécies de aves migratórias
oriundas principalmente da America do Norte. Informações sobre rotas de
migração destas aves no Mato Grosso ainda são escassas, e não existe
nenhum programa de monitoramento destas aves na região. Com o
advento da gripe aviária tornou-se urgente mapear e monitorar as rotas de
migração dessas aves neste estado que é um dos maiores produtores de
frango do país. Os objetivos deste trabalho foram mapear e monitorar as
locais de passagens das aves migratórias e coletar material para exames
sorológico. Entre os meses de junho a dezembro de 2008 foram mapeadas
42 praias nos rios: Paraguai, Cuiabá, Guaporé, Araguaia, Mortes, Juruena
e Teles Pires, onde existiam colônias reprodutivas de Vanellus cayanus,
Pluvialis dominica, Phaetusa simplex, Rynchops niger, Sternula
superciliaris, porque nestas praias as aves migratórias ficam associadas a
estas aves facilitando os estudos de ambos os grupos. As aves foram
capturadas em 20 redes-de-neblina, armadas nessas praias durante a
noite ao amanhecer por até duas noites consecutivas. Neste primeiro ano,
as visitantes setentrionais capturadas foram: Actitis macularius, Tringa
solitaria, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes e Calidris fuscicollis. Foram
coletadas 112 amostras de suabes de traquéia e de cloaca para exame de
doença de Newcastle e Influenza aviária. Este material foi acondicionado
em nitrogênio líquido que foi enviado para o LASA. Os resultados destes
exames ainda não foram disponibilizados. Em 2009 as aves capturadas
em algumas das praias georreferenciadas anteriormente serão anilhadas,
possibilitando estabelecer prováveis rotas de migração dessas aves no
estado de Mato Grosso.

Palavras chave: Gripe aviária, Doença de Newcastle, Aves aquáticas

Órgãos Financiadores: MAPA/INDEA/UFMT/LEAA
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AVIFAUNA DO PARQUE ESTADUAL DO ESPINILHO – RS,
REGISTROS OBTIDOS DURANTE ATIVIDADES DE CAMPO DO 

PROJETO CARDEAL-AMARELO

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

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

O Parque Estadual do Espinilho situa-se no extremo oeste do Estado do
Rio Grande do Sul, no município de Barra do Quaraí. Trata-se de uma
unidade de conservação de grande significância ecológica por apresentar
uma formação vegetal distinta, não encontrada no restante do país e que
mantém associada a ela uma fauna restrita. O parque mantém espécies
endêmicas e vulneráveis e constitui um habitat significativo para aves
migratórias. Desde o ano de 2007 conduzimos estudos nesta unidade de
conservação a fim de obter informações acerca da biologia de Gubernatrix
cristata - Cardeal-amarelo, já que se trata do único local no país onde
ainda se encontram indivíduos desta espécie em vida livre. O P.E.E. com
sua formação singular é fonte de recursos para diversas outras espécies
de aves, algumas delas somente ocorrendo nesta unidade em todo o país.
Durante as atividades de monitoramento de G. cristata realizadas a partir
de janeiro de 2008, foram registradas através de observações diretas e
captura com redes de neblina 122 espécies de aves pertencentes a 41
famílias. Deste total, destacam-se 14 espécies de especial interesse para
a conservação, dentre elas algumas criticamente ameaçadas de extinção
no RS como: Veniliornis mixtus, Drymornis bridgesii, Leptasthenura
platensis, Coryphistera alaudina e Pseudoseisura lophotes. Em outras
categorias de ameaça foram registradas: Circus cinereus, Synallaxis
albescens, Asthenes baeri, Sporophila palustris e Gubernatrix cristata.
Algumas espécies registradas encontram-se na categoria das com dados
insuficientes, caso de Heliomaster furcifer e Sublegatus modestus.
Também foram encontradas aves que contam com pouquíssimos registros
para o Brasil, como as migrantes de inverno Xolmis coronatus e Phytotoma
rutila, esta última capturada em rede, caracterizando-se assim no segundo
registro documentado desta espécie para o país. Várias outras espécies
encontradas no local, embora não ameaçadas, ocorrem com maior
abundância nesta porção do estado demonstrando assim a importância
dessa unidade de conservação na manutenção da avifauna.

Palavras chave: Parque Estadual do Espinilho, avifauna, espécies
ameaçadas
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REGISTRO DE LEUCOPTERNIS LACERNULATUS
E SOBRE FERIMENTOS DECORRENTES DE 

GRANIZO EM BELO HORIZONTE-MG

Daniel Filipe Dias1, Victor Sábato Rocha2 e Marcos Rodrigues1

1Laboratório de Ornitologia, Departamento de Zoologia, ICB, Universidade
Federal de Minas Gerais, CP 486, 30123-970, Belo Horizonte, MG, Brasil.
dias.danielf@gmail.com; ornito@mono.icb.ufmg.br 
2Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais

O gavião-pombo-pequeno Leucopternis lacernulatus é uma espécie
endêmica da Mata Atlântica e considerada ameaçada de extinção em nível
regional, nacional e global. A espécie está normalmente vinculada a
ambientes florestais em bom estado de conservação e admite-se que as
populações estejam declinando em virtude da fragmentação e da pressão
de caça. No dia 15 de maio de 2008 foi avistado um indivíduo com plu-
magem típica de um imaturo pousado num mourão de cerca na Estação
Ecológica do campus Pampulha da UFMG, tendo sido fotografado para
documentação. Essa área tem cerca de 114 ha, apresentando vegetação
ecotonal com presença de árvores típicas de Cerrado e de Mata Atlântica
e altitude média de 840 m. Esse indivíduo permaneceu na área até 18 de
setembro de 2008, quando foi encontrado ferido por um funcionário e
encaminhado, inicialmente para o centro de veterinária da UFMG, onde
recebeu os primeiros cuidados, e posteriormente para o IBAMA. A ave
apresentava uma das asas quebradas, o que a impossibilitava de voar. O
ferimento provavelmente ocorreu em função de uma severa chuva de
granizo ocorrida no dia anterior, que danificou carros e edificações, bem
como ocasionou a morte de alguns animais como pombos, marrecas e
capivaras na região. O registro da espécie mesmo em um pequeno
fragmento urbano pode ser decorrente da chegada recente desse
indivíduo vindo de áreas próximas. Apesar de ter sido ferido em um evento
estocástico, o indivíduo conseguiu sobreviver na área por mais de 4
meses, indicando que mesmo pequenos fragmentos urbanos podem
comportar espécies ameaçadas com grande seletividade de habitat,
sendo auxiliares na conservação.

Palavras chave: gavião-pombo-pequeno, mata-atlântica, endêmico.
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EXPANSÃO DO LIMITE MERIDIONAL 
DE OCORRÊNCIA DE NYCTIBIUS LEUCOPTERUS

Gustavo Diniz Mendes de Carvalho1, Carlos Eduardo Ribas Tameirão
Benfica1 e Giancarlo Zorzin1

1S.O.S FALCONIFORMES - Centro de Pesquisa para a Conservação das
Aves de Rapina Neotropicais – www.sosfalconiformes.org.br

Nyctibius leucopterus (bacurau-da-asa-branca) é uma espécie com
ínfimos dados a respeito de sua história natural. Sua distribuição é disjun-
ta, onde pontos de ocorrência já foram registrados no Bioma Amazônico e
Atlântico. Após sua descrição em 1822, a partir de um espécime
proveniente de Vitória da Conquista (BA), N. leucopterus foi reencontrado
na Mata Atlântica somente na última década do século seguinte, em 1999.
Dentro dos limites da Floresta Atlântica o único Estado onde a espécie foi
registrada até o presente momento foi a Bahia. Ao longo das amostragens
noturnas realizadas em 31/2008 na RPPN Estação Veracel (Porto Seguro,
BA) foi visualizado um indivíduo de Nyctibius leucopterus pousado em um
galho seco a aproximadamente nove metros do solo. O indivíduo
permaneceu estático por mais de 25 minutos. A RPPN Estação Veracel
possui área total de 6.069ha. Um dos ambientes que podem ser obser-
vados na RPPN é a mussununga, caracterizada como um ambiente de
solo arenoso e porte bem inferior ao das formações de Floresta Ombrófila
que podem ser encontradas dentro da mesma UC. De acordo com Whitney
et. al. 2003, grande parte dos registros por eles e outros autores obtidos
foram feitos em ambientes de solo arenoso e pobre e tais ambientes na
região deveriam ser melhor amostrados. O presente registro se deu a
aproximadamente 100m de uma mussununga, porém, o solo se mostrava,
ainda, arenoso e a vegetação apresentava porte médio (aprox. 13m). O
registro aqui apresentado situa-se à aproximadamente 130 km ao sul dos
registros obtidos na REBIO de Una, tidos anteriormente como o limite
meridional de ocorrência da espécie.

Palavras chave: Nyctibius leucopterus, distribuição, limite meridional

Órgão financiador: Veracel
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NOVO REGISTRO DO PARIRI GEOTRYGON MONTANA 
NA ILHA DE SANTA CATARINA, SUL DO BRASIL

Elsimar Silveira da Silva1,2, Cid Rodrigo Rodriguez Espínola e Jorge Luiz
Berger Albuquerque1

1Associação Montanha Viva, Florianópolis, SC 
2E-mail: stobpi@yahoo.com.br

O Pariri Geotrygon montana é uma espécie de ampla distribuição no
Brasil, que habita clareiras, matas primárias e secundárias altas e matas
secas. Na Ilha de Santa Catarina (ISC) a espécie foi registrada pela
primeira vez por Efe et al. (2007), no ano de 2002, nos meses de setembro
e outubro na Fazenda Brinkas (27°18’S 48°30’W) através de capturas em
rede de neblina. A área do primeiro registro localizava-se em ambiente de
Floresta de Planície Quaternária. Em 09 de janeiro de 2009, um indivíduo
de G. montana foi capturado em redes de neblina instaladas no sub-
bosque de Floresta Ombrófila Densa secundária na localidade no Morro
da Lagoa da Conceição (27º34’S 48º28’W, 283 m de altitude). A ave foi
marcada com anilha metálica – M18501 CEMAVE/ICMBio – e solta no
mesmo local de captura. A ISC é considerada uma das áreas melhor
conhecidas ornitologicamente no estado de Santa Catarina. Porém, G.
montana somente foi registrada recentemente, e muito pouco se sabe
sobre a espécie na região. O novo registro pode comprovar a espécie
como possível residente e rara na ISC.

Palavra chave: Geotrygon montana, Ilha de Santa Catarina, redes de neblina

Órgão financiador: CEMAVE/ICMBio
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USO DE CANAVIAIS PELA AVIFAUNA 
NA REGIÃO DE GOIATUBA-GOIÁS

Emmanuella Rodrigues de Oliveira, Tarcilla Valtuille de Castro
Guimarães1,2 Viviane Cristiane Novais Soares2, Ricardo Araújo Prudente
Pires2, Diego Oliveira Tavares2, Estavão Alexandre Coutinho2 e Alfredo
Palau Peña2.
1Universidade Católica de Goiás-UCG.
2Associação Brasileira Para Conservação das Tartarugas - Pró-Tartaruga.
E-mail: manubio@globo.com.

A antropização tem causado inúmeros impactos, principalmente no
cerrado, onde a vegetação nativa está sendo substituída por monoculturas
e ficando isoladas em pequenos fragmentos. Os estudos das aves nessas
regiões são de suma importância, já que esses são um dos grupos mais
bem estudados, podendo ser utilizados como bio-indicadores dessas alte-
rações. Uma das atividades que mais cresce atualmente nesta região é a
plantação de cana-de-açúcar, assim o intuito desde trabalho foi realizar o
levantamento da avifauna de uma região de usina canavieira. O trabalho
foi realizado em uma região canavieira no município de Goiatuba –Goiás
em duas campanhas, sendo 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,
nas fitofisionomias de plantio de cana, e regiões de borda com fragmentos
e represas. Durante o período das 06:00 h às 11:00 h e 14:00 h às 19:00
h. Neste estudo foram registrados 1952 espécimes, distribuídas em 20
ordens, 52 famílias e 171 espécies. Sendo que a familia mais bem repre-
sentada foi a Tyrannidae com 19 representantes, perfazendo 11,11% do
total das espécies. Das áreas dentro das lavouras de Cana-de-açúcar fo-
ram registradas 28 espécies e 232 espécimes, dentre essas espécies as
da família Columbidae apresentaram a maior adaptação a este ambiente,
visto que estas espécies habitam diferentes substratos do canavial, além
de apresentar o maior número de espécimes registrados.

Palavras chave: Avifauna, canavial e Goiás.
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PRIMEIRO REGISTRO DE PARDIRALLUS NIGRICANS
(AVES: RALLIDAE) NA CHAPADA DOS GUIMARÃES E SUA

EXPANSÃO GEOGRAFICA NO ESTADO DE MATO GROSSO, BRASIL 

Fabiano Ficagna de Oliveira1 e Dalci M.M. de Oliveira2

1Rua José Eulálio Filho, 459- Chapada dos Guimarães-MT.
E-mail: fabianoufmt@yahoo.com.br
2Universidade Federal de Mato Grosso- Av. Fernando Correa s/n 78060-
900 Cuiabá-MT. UFMT/IB - Depto de Biologia e Zoologia, Laboratório de
Estudos de Aves Aquáticas – LEAA. E-mail: jabiru@terra.com.br

A saracura-preta Pardirallus nigricans é uma espécie de ampla ocorrência
na América do Sul e um dos ralídeos mais comuns em várias regiões do
Brasil. Porém, é rara no Estado do Mato Grosso, havendo registros
publicados apenas para os municípios de Poconé e Vila Bela da
Santíssima Trindade. O presente estudo apresenta o primeiro registro da
espécie para a Chapada dos Guimarães, ocorrido durante o inventário
preliminar da avifauna do Parque Municipal da Quineira, um fragmento
florestal urbano com cerca 26 hectares que abriga uma das fontes de
captação de água para distribuição pública da cidade. Este inventário se
deu durante o período chuvoso, entre novembro de 2004 e fevereiro de
2005. Nesse período foram realizadas 10 campanhas de campo, sempre
das 6:00h às 9:30h, utilizando-se do método de senso por ponto, com 9
pontos observados por 15 minutos cada, totalizando 22 horas e 30 minutos
de observação nos pontos, e resultou na detecção de 108 táxons e para o
local de estudo. Pardirallus nigricans foi encontrado em 60% das visitas
com contatos visuais ou auditivos, sempre próximo de um pequeno brejo
junto a captação de água (15°27’47”S 55°44’44”W). A não detecção da
espécie em 40 % das visitas pode estar relacionada à não utilização de
playback e as condições climáticas desfavoráveis. Em diversas outras
localidades, inventariadas entre 1997 e 2008 pelos autores na região de
Chapada dos Guimarães, como Colégio Buriti, Vale da Benção, Vale do
Jamacá, Rio Manso e diferentes áreas do Parque Nacional de Chapada
dos Guimarães, esta saracura não foi encontrada, o que agrega especial
valor ao Parque Municipal da Quineira.

Palavras-chave: Inventário Faunístico; Espécies raras, Unidades de
Conservação
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO PARQUE
ECOLÓGICO QUEDAS DO RIO BONITO – LAVRAS – MG

Raisa Gonçalves Faetti1,4, Vitor Torga Lombardi2 e Santos D’Angelo Neto3

1UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/UFLA, Lavras, MG.
2MUSEU NACIONAL/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ.
3UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS/UNIMONTES,
Montes Claros, MG. 4raisagoncalvesfaetti@yahoo.com.br

Minas Gerais abriga uma avifauna rica e diversificada por englobar parte
dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. O presente estudo visa
contribuir para o conhecimento ornitológico desta região através de um le-
vantamento qualitativo realizado no Parque Ecológico Quedas do Rio Bo-
nito, única unidade de conservação na região, que é considerada de im-
portância biológica muito alta em um estudo sobre as áreas prioritárias pa-
ra conservação de aves no estado. O parque constitui-se num fragmento
florestal natural associado ao Córrego dos Vilas Boas, circundado por
áreas de cerrado e apóia-se num dos contrafortes da Serra do Carrapato.
Foram realizadas 14 visitas matutinas entre dezembro de 2007 e fevereiro
de 2009 onde registrou-se, visualmente e através de vocalizações, 153
espécies de aves. A localização do parque e a composição da avifauna
mostram que o fragmento recebe influência de espécies tanto da Mata
Atlântica montana, que ocupa os contrafortes do complexo da Mantiqueira
mineira (Penelope obscura, Synallaxis ruficapilla e Todirostrum
policephalum), quanto das matas semidecíduas mais interioranas do
Brasil central (Arremon flavirostris, Casiornis rufus e Basileuterus
hypoleucus). Do total de espécies, 25 são consideradas endêmicas da
Mata Atlântica (ex.: Malacoptila striata, Tangara cyanoventris e Haplospiza
unicolor) e duas endêmicas do Cerrado: Cyanocorax cristatellus e
Porphyrospiza caerulescens. Cinco espécies figuram na lista da fauna
ameaçada do estado: Penelope obscura, Mycteria americana (observada
apenas sobrevoando o local), Pyroderus scutatus e Sicalis flaveola,
classificadas como vulneráveis e Campephilus robustus, na categoria em
perigo. Ictinia plumbea, Florisuga fusca e Euphonia cyanocephala exempli-
ficam espécies migratórias encontradas no parque. Registros de um adulto
e um imaturo de Buteo melanoleucus também são considerados importan-
tes, pois indicam reprodução da espécie na região.

Palavras chave: Levantamento de avifauna, Lavras, Mata Atlântica.
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO SITIO SÃO FRANCISCO NA
SERRA SÃO VICENTE/MT

Dory Francelle da S. D. Fagundes1,2, Andréia I. Brito1 e Jaime R. dos Santos1

1Universidade de Cuiabá/ UNIC, Cuiabá, MT.
2E-mail: fran_zoks@yahoo.com.br 

Dados atuais demonstram existir um total de 9.970 espécies de aves
conhecidas em todo o mundo, sendo a América do Sul a região mais rica em
diversidade, com 2.650 espécies residentes e cerca de 300 migrantes. O
Brasil possui uma das mais ricas avifauna do mundo, com estimativas que
chegam a 1.796 espécies, o cerrado abriga 837 espécies, sendo que 17
encontram-se em alguma categoria de ameaça de extinção e 13 endêmicas
do bioma. Este trabalho teve como objetivo identificar a avifauna de uma
área no loteamento da Agrovila dos Pequenos Produtores do Vale do São
Vicente na micro-região de Cuiabá, na porção serrana do Município de
Santo Antonio do Leverger-MT e tem como coordenadas geográficas:
latitude 15º45’43” S e longitude 55º26’44” W. A identificação foi realizada
através de observação direta, binóculos, captura por rede de neblina e voca-
lização entre os anos de 1988 e 2008. Foram observadas 90 espécies, com
a família Emberezidae tendo o maior número de espécies (11,22%) seguida
pelas famílias Tyrannidae (8,89%), Tinamidae (5,56%), Columbidae (5,56%),
Psittacidae(5,56%), Trochilidae (6,67%), Cuculidae (4,44%), Picidae
(4,44%), Ardeidae (3,33%), Falconidae (3,33%), Thereskiornithidae,
Cathartidae, Accipitridae, Strigidae, Alcedinidae, Ramphastidae, Furnariidae
e Corvidae com (2,22%), Rheidae, Rallidae, Jacanidae, Charadriidae, Scolo-
pacidae, Nyctibiidae, Caplimulgidae, Momotidae, Galbulidae, Bucconidae,
Thamnophilidae, Dendrocolaptidae, Hirudinidae, Troglodytidae, Turdidae,
Mimidae, Vireonidae, Ploceidae e Trogonidae com (1,11%). Estudos de
levantamento nessa região são importantes uma vez que mostram os
impactos que o ser humano vem causando à avifauna ao longo do processo
de ocupação da área, e apesar de ser uma região antropizada ainda
mantêm um expressivo número de espécies.

Palavras chave: Aves, Cerrado, Levantamento.

FAU276 

KNIPOLEGUS CYANIROSTRIS (VIEILLOT, 1818) 
(AVES, TYRANNIDAE): PRIMEIROS REGISTROS 

DOCUMENTADOS NO ESTADO DE GOIÁS, BRASIL

Iubatã Paula de Faria1,2, Sandro Barata Berg3, Ana Paula Diniz
Nakamura4, Pedro Diniz5 e Tarcísio Lyra dos Santos Abreu3,6

1PPG em Ecologia e Conservação/UFMS, Campo Grande, MS.
2E-mail: iuba1@yahoo.com.br. 3Seriema Serviços e Estudos de Meio
Ambiente, Brasília, DF. 4Graduação em Biologia/UnB, Brasília, DF.
5Graduação em Biologia/UniCeub, Brasília, DF.
6E-mail: tarcisio@seriema.com.br

O tiranídeo Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) é uma ave pouco
conhecida no Brasil central. Espécie inconspícua que habita bordas de
florestas úmidas e matas de galeria ao longo de sua distribuição geográ-
fica, ocorrendo nos estados brasileiros da região sul e sudeste, além de
Mato Grosso do Sul e parte da Argentina, Paraguai e Uruguai. É consi-
derada migratória em alguns estados, como Espírito Santo e Rio de
Janeiro. Embora conste uma pele coletada em 1° de julho de 1963
(MZUSP 54764) na região de Planaltina, Distrito Federal, a espécie não
apresenta ocorrência confirmada no estado de Goiás. Assim, com o
intuito de contribuir para o conhecimento da distribuição da espécie, aqui
divulgamos os primeiros registros documentados de Knipolegus
cyanirostris em Goiás, Brasil. Os registros foram feitos em dois
municípios da região da Bacia do rio São Marcos, área de influência do
AHE Serra do Facão, sudeste de Goiás: 1) um indivíduo macho coletado
em 10 de agosto de 2008 (COMB-Universidade de Brasília, s/n) em um
fragmento de mata de galeria no município de Catalão (sistema WGS84;
17° 56’ 22”S e 47° 39’ 33”W, 750 m de altitude); 2) um casal observado
no dia 16 de agosto de 2008 em borda de cerradão no município de
Campo Alegre (sistema WGS84; 17° 45’ 02”S e 47° 41’ 45”W, 772 m de
altitude). Esses registros expandem a distribuição geográfica para os
limites conhecidos de Knipolegus cyanirostris no bioma Cerrado.

Palavras chave: Knipolegus, Tyrannidae, distribuição

Órgão Financiador: SEFAC, FUNATURA
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA RESERVA
CISALPINA – BRASILÂNDIA, MATO GROSSO DO SUL

Sérgio R. Posso1,2, Fernanda A. Bueno1, Rodrigo S. Mizobe1, Laucídio C.
Pinheiro1, Diego M. Previatto1, Viviane B. Dias1, Viviane Filgueiras1, Bruno
de M. Lima1, Daiane Cancian1, Estela E. Miyaji1, e José Carlos M. Filho1

1LESCAN – Laboratório de Ecologia, Sistemática e Conservação das Aves
Neotropicais/UFMS, Três Lagoas, MS. 2E-mail: srposso@hotmail.com

A avifauna do estado do MS é pouco estudada e o conhecimento da
biodiversidade é primordial para ações de manejo e conservação dos rema-
nescentes naturais, principalmente no leste do estado, que tem sido uma
das regiões mais alteradas em virtude do agronegócio. O objetivo do pre-
sente estudo foi realizar um levantamento qualitativo e quantitativo preliminar
da avifauna da reserva Cisalpina para futuros estudos com manejo e
conservação da área, considerada prioritária para conservação no estado. A
reserva Cisalpina possui 6.261,25 ha e localiza-se em Brasilândia/MS.Trata-
se de um ecótono entre cerrado e mata atlântica. A reserva compreende um
mosaico de habitats (cerradão, cerrado sensu estrito, campo aberto, campo
alagado, floresta estacional decidual e semidecidual) e é inundada
periodicamente durante a estação chuvosa, formando alagadiços, seme-
lhante ao que se observa no Pantanal. As metodologias utilizadas foram: a)
transcecções padronizadas, totalizando 40 horas de esforço amostral, feitas
nas primeiras horas do dia e depois ao entardecer e; b) redes de neblina,
com 81 horas/rede, sendo utilizadas 10 redes de malha 36 armadas de
forma linear, permanecendo abertas durante todo o dia. O levantamento
ocorreu de março a novembro de 2008, sendo dois ou três dias de campo
ao mês. Foram registradas 172 espécies, distribuídas em 18 ordens e 47
famílias, sendo Tyrannidae (23 espécies) a família mais representativa. O
levantamento quantitativo obteve 1884 contatos, sendo que as espécies
mais abundantes foram Columbina talpacoti e Patagioenas picazuro, com
141 e 135 registros, respectivamente. Mesmo sendo um levantamento
preliminar, a área de estudo possui uma riqueza representativa, e vale
ressaltar que existem espécies endêmicas do bioma Cerrado como
Herpsilochmus longirostris, Antilophia galeata e Alliopsita xanthops e Mata
Atlântica como Brotogeris tirica, Thalurania glaucopis e Procnias nudicollis,
além de várias espécies migratórias, indicando a importância da reserva
para a conservação da avifauna.

Palavras chave: Comunidade, cerrado, conservação.
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ESTUDO DA AVIFAUNA EM SEIS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS

Nayara Ferreira1 ,Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães1,2 Alfredo Palau
Peña1.
1Universidade Católica de Goiás-UCG. E-mail: fnayara@gmail.com.
2Associação Brasileira Para Conservação das Tartarugas - Pró-Tartaruga.

Os inventários faunísticos são atualmente uma importante ferramenta para
se conhecer a diversidade, abundância e riqueza da fauna de uma deter-
minada área, além de estabelecer relações entre graus de antropização e
conservação de remanescentes florestais. Com a grande degradação que
o Cerrado vem sofrendo nos últimos anos, a vegetação nativa é substituí-
da por pastagens ou monoculturas ficando isoladas em pequenos frag-
mentos. O presente trabalho teve como objetivo fazer o levantamento da
avifauna em seis municípios do estado de Goiás: Formosa, Quirinópolis,
Santa Helena, Porteirão, Mineiros e Goiatuba. O trabalho foi realizado du-
rante o período de seis dias em cada município, entre maio/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. Foram identificadas 206 espécies,
pertencentes a 20 ordens e 56 famílias. A ordem Passeriformes apresen-
tou a maior riqueza de espécies, sendo a família Tyrannidae a mais
representativa. Foram encontradas seis espécies endêmicas do cerrado,
seguindo entre parênteses a quantidade de municípios: Herpsilochmus
longirostris (3), Antilophia galeata (1), Saltator atricollis (2), Cyanocorax
cristatellus (2), Basileuterus leucophrys (1), Hylocryptus rectirostris (1) e
Alipiopsitta xanthops (1). Pode se concluir com esse trabalho que as
regiões de estudo que se encontram próximas as áreas de maior conser-
vação, possuem uma maior riqueza e endemismo. Os municípios que
merecem maiores destaques são: Mineiros que encontra-se próximo ao
Parque Nacional das Emas com 112 espécies sendo 5 endêmicos. E
Quirinópolis que possui uma área menos modificada em relação às outras
estudadas com 128 espécies sendo 1 endêmica.

Palavras chave: Aves, cerrado, ambiente antropizado.

FAU279 

COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA DE FLORESTA 
ESTACIONAL DECIDUAL, SÃO DOMINGOS, GO

Flávia de Campos Martins1; Lemuel O. Leite2 e Regina H. Ferraz Macedo3

1Universidade Paulista, UNIP, e-mail: flaatoba@yahoo.com.br;
2Universidade Estadual de Montes Claros, lemuel.leite@unimontes.br,
3Universidade de Brasília, rhmacedo@unb.br

Uma das medidas mais simples e reveladoras da estrutura de uma
comunidade é o número de espécies que ela inclui, ou seja, sua riqueza.
As florestas estacionais deciduais e semideciduais cobrem cerca de 4%
do Cerrado, e estão entre as florestas tropicais mais ameaçadas,
abrigando espécies da fauna dependentes florestais, endêmicas e/ou
ameaçadas. O objetivo desse estudo foi caracterizar a composição das
espécies de aves de floresta estacional decidual, no município de São
Domingos, vilarejo de Monte Alto, GO, nas fazendas Flor do Ermo e São
Domingos (13°39’24’’S, 46°45’10’’W). Elaborou-se uma lista de espécies
de aves da floresta estacional decidual, que é uma compilação de registros
visuais e auditivos e de coletas com redes de neblina feitas entre 2003 e
2004, em um projeto de inventariamento de espécies de áreas prioritárias
para conservação, financiado pelo PROBIO/MMA, além da inclusão de
espécies registradas no trabalho de Lopes (2004). Foram registradas 134
espécies de aves, sendo duas endêmicas do cerrado, Knipolegus
franciscanus e Pyrrhura pfrimeri, esta última incluída Lista Nacional de
Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (2003). Do total, 52
(39%) foram classificadas como semidependentes (aquelas que ocorrem
em vegetações abertas e florestais), 44 (33%) como dependentes (só
ocorrem em ambientes florestais), e 38 espécies (28%) foram conside-
radas associadas à vegetação aberta (campo limpo, campo sujo, campo
cerrado, cerrado sensu stricto e campos rupestres). A guilda de insetívoros
foi a mais rica, com cerca de 47,7% (64) das espécies registradas, em
seguida os onívoros foram mais numerosos, cerca de 20,2% (n=27) das
espécies, os frugívoros representam 13,5% (18) da riqueza, os
carnívoros/detritívoros 11,2% (15), os granívoros 5,2% (7) e por fim os
nectarívoros que compuseram 2,2% (3) das espécies. Esses dados
reforçam a importância das matas secas para a sobrevivência dessas
espécies e manutenção da diversidade de aves do bioma Cerrado.

Palavras chave: comunidade de aves, matas secas, Cerrado.

Órgãos financiadores: CAPES e CNPq
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO
PARQUE MUNICIPAL BOSQUE JOHN KENNEDY, ARAGUARI, MG

Alexandre Gabriel Franchin1,2, Laíce José da Silva e Oswaldo Marçal
Júnior1

1Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Biologia, Laboratório de
Ornitologia e Bioacústica. marcaljr@ufu.br
2Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais, UFU,
bolsista Capes. diegobio10@yahoo.com.br

Áreas verdes urbanas podem abrigar uma avifauna diversificada e
servirem de refúgio de espécies oriundas de áreas naturais adjacentes as
cidades. O objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de espécies
de aves no Bosque John Kennedy, em Araguari (MG). Os registros das
espécies de aves foram realizados em nove dias entre os anos de 2002 e
2009, no período da manhã (6:30-10:30h), percorrendo-se trilhas no
interior do Bosque e nos arredores. O Bosque possui uma área de 11,4 ha,
representados principalmente por mata mesófila semidecídua e situa-se
próximo ao Córrego Brejo Alegre. Para o registro das espécies foram
utilizados binóculo (7x50mm) e máquina fotográfica digital (Canon ®
Powershot S2 IS com zoom ótico 12x). Foram registradas 122 espécies
distribuídas em 14 ordens, 36 famílias e 105 gêneros. Passeriformes foi a
ordem mais representativa (69 espécies; 57%). Dentre as famílias
Tyrannidae se destacou com 20 espécies (16 %). Entre os não-
passeriformes a família Psittacidae foi a mais representativa (8 espécies,
7%). Insetívoros e onívoros representaram mais de 60% das espécies de
aves (32% e 31%; respectivamente). Foram encontradas três espécies
endêmicas do Bioma Cerrado (Herpsilochmus longirostris, Antilophia
galeata, Cyanocorax cristatellus) e uma de Mata Atlântica (Aphantochroa
cirrochloris). O Bosque John Kennedy se mostrou importante para a
manutenção da avifauna na área urbana da cidade.

Palavras chave: urbanização, ecologia urbana, áreas verdes urbanas.

Órgão de fomento: FAPEMIG.

FAU281

NOVOS REGISTROS DO FALCÃO-PEREGRINO (FALCO 
PEREGRINUS) PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL

Jorge Sales Lisboa1, Eduardo Pio M. de Carvalho Filho1, Gustavo Diniz M. de
Carvalho1, Mauro Guimarães Diniz1, Marcelo Ferreira de Vasconcelos1,
Frederico Inecco Garcia1, Carlos Eduardo Alencar Carvalho1 e Luciene Alves2

1S.O.S. FALCONIFORMES – Centro de Pesquisa para a Conservação de
Aves de Rapina Neotropicais, Rua Odilon Braga, 1370, Mangabeiras, Belo
Horizonte, MG www.sosfalconiformes.org.br 
2IBAMA – Escritório Regional de Montes Claros.

O falcão-peregrino (Falco peregrinus) é o maior representante do gênero no
Brasil. Ocorre em toda América do Sul, sendo representada por três sub-
espécies: F. p. anatum, que migra da América do Norte (Alasca) para o sul da
América do Sul; F. p. tundrius, do norte da América do Norte e Groelândia; e
F. p. cassini, reproduz no sul da América do Sul. A espécie é registrada
principalmente em grandes centros urbanos do sudeste do país, como Rio de
Janeiro, São Paulo e Santos, pousada em prédios a espreita de algum
pombo-doméstico (Columba livia), sua principal presa. O objetivo do presente
estudo é apresentar novos registros do falcão-peregrino para o estado de
Minas Gerais, Brasil. Os registros foram baseados em observações aleatórias
realizadas pelos autores na capital do estado ou em municípios adjacentes.
Também foram levantados espécimes recebidos nos Centros de Triagens de
Animais Silvestres do Ibama no estado de Minas Gerais. Sempre que
possível tais registros foram documentados por fotografias com câmeras
digitais e suas coordenadas foram obtidas posteriormente por GPS.
Registramos nove novas ocorrências da espécie para o estado distribuídos
em cinco localidades. Em Congonhas um indivíduo foi observado pousado
próximo a uma barragem em 5 de dezembro de 2002. Lagoa Santa um
exemplar foi registrado duas vezes, 5 e 12 de fevereiro de 2005 pousado em
uma torre de telefonia celular. Em Nhandutiba 22 de março de 2006 dois
indivíduos foram observados em vôo cruzado. Em Belo Horizonte obtemos 4
registros realizados em 8 de fevereiro de 2006, novembro de 2007, março e
dezembro de 2008. Em Montes Claros em 3 de fevereiro de 2009, um falcão
foi recolhido no centro da cidade e entregue ao IBAMA. No estado de Minas
Gerais, foi possível observar que os registros a partir do ano 2000 têm
aumentado o que sugere um incremento da população do falcão-peregrino
migrante para o Brasil. Este aumento também pode ser observado no número
de aves que são recebidas pelos centros de triagens como os citados acima,
além daqueles localizados no sul do país.

Palavra chave: falcão peregrino, novos registros, Minas Gerais.
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LISTAGEM PRELIMINAR DA AVIFAUNA PERTENCENTE A RESERVA
BIOLÓGICA PROF. JOSÉ ÂNGELO RIZZO - SERRA DOURADA/GO

Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães1,2 Nayara Ferreira1, Emmanuela
Rodrigues de Oliveira1, Alfredo Palau Peña2

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

A reserva biológica Prof. José Ângelo Rizzo, está localizado entre os
municípios de: Mossâmedes, Goiás e Buriti de Goiás. Ocupa uma área
total de 30.000 ha.. A vegetação do parque é representada pela maioria
das fitofisionomias típicas do Cerrado, porém possui como fitofisionomia
predominante o campo sujo, uma forma de vegetação tipicamente savâ-
nica com diversidade de espécies de arbustos bastante variável. Enclaves
de floresta estacional decídua, campo limpo e cerrado rupestre também
são muito freqüentes, principalmente nas encostas da serra. Este trabalho
visa elaboração de uma listagem das espécies da avifauna local, através
de uma análise qualitativa e quantitativa. As visitas foram bimestrais,
através da observação direta, com o auxilio de binóculos e registros
fotográficos, em seis pontos fixos, e em transecções de 1000 metros entre
os pontos. Foram identificadas 45 espécies, essa pequena quantidade
pode ser justificada pelo fato da área possuir poucos cursos d’água e
destes alguns temporários. Porém algumas espécies merecem destaque
por serem endêmicas do Cerrado, como: Cyanocorax cristatellus, Saltator
atricollis, Porphyrospiza eucosma, Cypsnagra hirundinacea. E prováveis
ameaçadas como: Sarcoramphus papa, Asio stygius, Picoides mixtus,
Elaenia cristata, Sicalis citrica.

Palavras Chave: Reserva biológica, cerrado e aves.
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LEVANTAMENTO PARCIAL DA AVIFAUNA DO PARQUE 
ESTADUAL SERRA DE CALDAS NOVAS (PESCAN-GO)

Tarcilla Valtuille de Castro Guimarães1,2 Nayara Ferreira1, Alfredo Palau
Peña2

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

Atualmente, cerca de 5% de superfície sólida do planeta é recoberta por
reservas ecológicas, parques nacionais, paisagens protegidas e santuá-
rios de flora e fauna, criados para proteger a diversidade de vida vegetal e
animal sobre a Terra. O Cerrado segundo bioma em extensão territorial do
Brasil e um dos mais ricos sob o ponto de vista da biodiversidade possui
apenas 1,47% de sua área protegida por unidades de conservação. O
Parque Estadual Serra de Caldas Novas - PESCAN foi criado em 1970,
está localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no
sudeste do estado de Goiás. A vegetação do PESCAN é representada
pela maioria das fitofisionomias típicas do Cerrado, porém possui como
fitofisionomia predominante o cerrado senso stricto, além de enclaves de
floresta estacional decídua e cerrado rupestre. Foi feito um levantamento
da avifauna local, através de uma análise qualitativa e quantitativa. Por
meio da observação direta foram feitos registros bimestralmente, com o
auxilio de binóculos e registros fotográficos, em seis pontos fixos, e em
transecções de 1000 metros entre os pontos. Foram identificadas 63
espécies, pertencentes a 12 ordens e 30 famílias. A ordem Passeriforme
apresentou maior riqueza de espécies, sendo a família Emberizidae a
mais representativa. Foram encontradas seis espécies endêmicas do
cerrado, sendo elas: Antilophia galeata, Charitospiza eucosma, Saltator
atricollis, Cyanocorax cristatellus, Basileuterus leucophrys e Alipiopsitta
xanthops. Também espécies raras como Streptoprocne zonaris e
Charitospiza eucosma.

Palavras chave: Aves, unidade conservação, cerrado.
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NOVO REGISTRO DA MARRECA-PARDA ANAS 
GEORGICA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Carlos Otávio Araujo Gussoni1,2 e Marcos César de Oliveira Santos1,3

1Departamento de Zoologia, UNESP – Universidade Estadual Paulista. Av.
24-A, 1515, Bela Vista, Rio Claro, SP. 2E-mail: cogussoni@yahoo.com.br.
3E-mail: sotalia@gmail.com

A marreca parda Anas georgica Gmelin 1789 é uma espécie da família
Anatidae de distribuição meridional, pouco freqüente no sudeste do Brasil.
Habita lagoas, banhados, açudes, varjões, arrozais e áreas irrigadas,
assemelhando-se bastante a marreca-pardinha Anas flavirostris e
diferindo desta principalmente pela cauda longa e pontiaguda e pela cabe-
ça de coloração avermelhada e mais comprida. No Estado de São Paulo,
são conhecidos poucos registros de A. georgica: a) Parque Ecológico do
Tietê, município de São Paulo (observada em 1992); b) represa de Salto
Grande; c) Jardim Botânico de São Paulo, capital (três espécimes
fotografados em 2004); d) Vale do Paraíba do Sul (coletado em campos de
arroz irrigados e depositados na Coleção Herculano Alvarenga) e; e)
município de Itararé (indivíduos coletados). Durante pesquisas no estuário
do Lagamar, às 9h55min do dia 9 de agosto de 2005, dois indivíduos de
A. georgica foram fotografados (24º59´18.6´´S, 47º53´53.6´´W) voando
sobre a água, próximo ao bairro Agrossolar, no município de Cananéia,
Estado de São Paulo. O par voava em direção à Ilha de Cananéia, onde
perdeu-se o contato visual com os indivíduos. Aparentemente, a espécie
visita o sudeste do Estado de São Paulo no inverno e na primavera, época
na qual realizou-se o presente registro.

Palavras chave: Anatidae, Cananéia, distribuição.

Órgãos financiadores: Earthwatch Institute, FAPESP, CAPES.

FAU285 

LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA 
EM UMA ÁREA DE SOLTURA NO LITORAL DO CEARÁ

João Marcelo Holderbaum1,2 Carla Clarissa Nobre1

1Universidade Federal de Pernambuco, 
2E-mail: jmholderbaum@gmail.com

A Fazenda Ateiras, localizada no município de Aquiraz, litoral leste do
Ceará, distante 27 km de Fortaleza, vem sendo utilizada desde 2000 como
área de soltura para aves silvestres apreendidas pelo IBAMA. Foi realizado
um levantamento da avifauna para se tentar avaliar o sucesso dessas
solturas. A fazenda possui 350 ha de pastagem, carnaubal (Copernicia
prunifera), rios sazonais e 4 açudes. Entre agosto de 2008 e abril de 2009
foram realizadas 4 idas à fazenda, totalizando 8 dias de trabalho, além de
duas noites para a identificação de aves com hábitos noturnos. Foram
identificadas 114 espécies de aves, sendo Tyrannidae (10), Icteridae (8),
Ardeidae (6), Trochilidae (5), Caprimulgidae (5), Acciptridae (5), Anatidae
(5), Psittacidae (5) e Columbidae (5) as famílias mais numerosas. Do total
de espécies identificadas, 37 tiveram indivíduos libertados no local. Segun-
do relatos dos moradores, a maioria dessas 37 espécies não era mais vista
e outras não existiam no local. Em relação aos grupos tróficos, os inse-
tívoros foram maioria (33), seguidos dos aquáticos (21), onívoros (16), fru-
gívoros (14) e predadores (13). Ao menos 10 espécies que foram libertadas
na fazenda, não tiveram nenhum indivíduo localizado durante os trabalhos.

Palavras chave: soltura, Aquiraz, levantamento

Faunística

86 XVII Congresso Brasileiro de Ornitologia



FAU286 

PRIMEIRO REGISTRO DA CORUJA ORELHUDA 
(RHINOPTYNX CLAMATOR) PARA O ESTADO DO PIAUÍ

Leonardo Moura dos Santos Soares2, Antonita Santana da Silva1

,Shirliane de Araujo Sousa1, Antonio Alberto Ibiapina Costa Filho1 e
Marcos Pérsio Dantas Santos1,3

1Universidade Federal do Piauí/UFPI,PI. 2LZUFPI, Laboratório de Zoologia
da UFPI/ LZUFPI, PI. 3Email: marcospersio@uol.com.br

A Família Strigidae está representada no Brasil por vinte e duas espécies,
as quais estão distribuídas em 10 gêneros. Dentre esses, o Monotípico
Rhinoptynx abriga a espécie conhecida popularmente como Coruja ore-
lhuda (Rhinoptynx clamator) a qual ocorre desde o sul do México, America
Central, Venezuela a Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e em todo o
Brasil com exceção da floresta amazônica. Vive em bosques, bordas de
matas, áreas abertas com árvores, podendo ser encontrada também em
áreas urbanas bastante arborizadas. Há quatro subespécies reconhecidas
de Rhinoptynx clamator das quais somente uma ocorre na América
Central (Rhinoptynx c. forbesi) e as demais tem sua distribuição na
América do Sul e ilhas adjacentes (Rhinoptynx c. clamator, Rhinoptynx. c.
oberti e Rhinoptynx. c. Midas). No início da manhã do dia 26 de setembro
de 2008, por volta das 6 horas, um macho adulto foi coletado no
Condomínio Chapadão do Gurgueia na Serra Vermelha, Município de
Morro Cabeça no Tempo, sul do estado do Piauí (09° 39’086” S -
044°02’947” W, 653m). A coleta foi realizada no interior de uma área domi-
nada por vegetação de Caatinga Arbórea, na qual o indivíduo encontrava-
se solitário e em repouso a uma altura de aproximadamente 5 metros do
solo.O individuo coletado possui comprimento total 320mm, bico 33mm,
asa 265 mm, tarso 42 mm e peso 350 g. O presente registro é o primeiro
para o estado do Piauí. O espécime coletado encontra-se depositado no
Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Piauí (LZUFPI 1038).

Palavras chave: Caatinga, Strigidae, Piauí
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA NO INTERIOR 
DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

Luciano A. Kohl1,2, Fernando R. Treco1

1UNIPAR – Campus de Francisco Beltrão/PR.
2Email: Kohl.la@hotmail.com

A comunidade Menino Jesus (26°01’08”S - 053°00’54”W), situada a 13 km
do centro da cidade de Francisco Beltrão, é composta por campos de
cultivo agrícola e fragmentos de matas, sendo estes de grande
predominância de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila
mista, servindo de atrativo para aves migratórias e também como habitat
para aves residentes da região. Os principais objetivos deste trabalho são:
a) levantamento qualitativo da avifauna da região; b) verificar quais espé-
cies são migratórias e quais são endêmicas; c) análise da frequência em
que foram observadas. O estudo foi constituído de saídas a campo a cada
15 dias, entre os horários das 5:30 às 10:00 h, percorrendo-se trilhas em
meio às lavouras e matas, por meio de observações diretas, reco-
nhecimentos auditivos e fotografias (com o auxilio de câmera fotográfica
digital Sony h-50), totalizando 8 expedições e aproximadamente 40 h de
visualizações. As espécies de aves foram fotografadas e identificadas.
Com este trabalho obteve-se 81 espécies distribuídas em 16 ordens e 36
famílias. Destas, nove são migratórias, destacando-se Bubulcos ibis.
Outras 70 são endêmicas e/ou residentes, como Basileuterus culicivorus.
Obtiveram-se maior frequência de ocorrência (FO) as seguintes espécies:
Crotophaga ani, Guira guira, Sicalis flaveola, Troglodytes musculus,
Furnarius rufus, Leptotila vereauxi e Coragyps atratus, com FO=100%; e
com menor frequência, as espécies Pteroglossus castanotis, Tringa
solitaria, Tityra inquisitor, Colonia colonus e Pipraeidea melanonota com
FO=12,5%. Foi possível observar a presença das aves migratórias
contribuindo na dispersão de sementes, colaborando com a ecologia local.
Com isso, este estudo mostrou-se uma importante fonte de informações
sobre a avifauna local, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da
ornitologia paranaense.

Palavras chave: endemismo; observações; aves migratórias.
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CONFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA ATUAL DE MERGUS 
OCTOSETACEUS NA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA - MG

Ivana R. Lamas1, Fabiane S. Almeida2, Renata D. Andrade3, Lúcio Oliveira2

e Luís Fábio Silveira4 

1Conservação Internacional. Email: i.lamas@conservacao.org; 2Cerrado
Vivo; 3Instituto Terra Brasilis; 4USP

A conhecida área de distribuição original do pato-mergulhão no Brasil
abrangia os estados de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná
e Santa Catarina. Nas últimas décadas, a espécie foi registrada em ape-
nas algumas localidades brasileiras, geralmente áreas protegidas e seus
arredores como os Parques Nacionais da Serra da Canastra, da Chapada
dos Veadeiros e o Parque Estadual do Jalapão. Há um registro para o
ribeirão Salitre, no município de Serra do Salitre, que data de 1973. Desde
então sua presença não havia sido novamente confirmada para as regiões
do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Tendo em vista as atividades mine-
radoras que serão iniciadas brevemente no município de Patrocínio, região
do Alto Paranaíba (MG), fizemos um levantamento para confirmação da
ocorrência atual da espécie na região de abrangência dos empreendi-
mentos minerários. Após uma viagem para reconhecimento e seleção dos
locais de amostragem, em outubro de 2008, durante 6 dias consecutivos,
percorremos 9 trechos de córregos e ribeirões à procura do pato-
mergulhão. As distâncias de cada trecho percorrido variaram entre 1,8 e
8,3km. A ocorrência do pato-mergulhão foi confirmada em dois locais. Um
indivíduo foi observado descansando em uma pedra no ribeirão Pirapitin-
ga. E dois indivíduos, provavelmente um casal, passaram voando sobre
nossas cabeças e depois foram vistos num poço do córrego Feio. Com
esses registros de Mergus octosetaceus no município de Patrocínio,
acreditamos que existe uma população estabelecida na região, mas não é
possível inferir sobre o tamanho desta população e quais os outros rios
mais prováveis de abrigar outras famílias de pato-mergulhão. A região em
estudo é dominada pela cafeicultura e pecuária de leite, e os rios
encontram-se, em geral, muito degradados. Esse registro é de extrema
importância, pois vem acrescentar um novo local na área de distribuição
recente da espécie e abre perspectivas de novos registros nas regiões do
Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.

Palavras chave: Mergus octosetaceus, distribuição, Minas Gerais
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INVENTÁRIO E CONSIDERAÇÕES SOBRE 
A AVIFAUNA DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS, BRASIL

Larissa Lacerda Moraes1,2 e Rômulo Ribon1

1Museu de Zoologia João Moojen/UFV, 36570-000, Viçosa, MG.
2E-mail: larissalacerda@yahoo.com.br

O cerrado, além de ocupar uma extensa área do país e ser considerado um
dos hotspots mundiais, tem sido substituído por grandes monoculturas como
a soja e o eucalipto, causando a perda de habitats em extensas áreas e,
consequentemente, afetando a fauna, muitas vezes ainda pouco conhecida.
Em Minas Gerais a situação não é diferente e as informações sobre a com-
posição da avifauna deste bioma ainda são escassas. Assim, o objetivo
desse trabalho foi identificar as espécies de aves presentes nas áreas de
Reserva Legal de três unidades de plantio de eucalipto nos municípios de
Curvelo (UNISE MG 02), Felixlândia (UNISE MG 03) e Morada Nova de
Minas (UNISE MG 04), porção central de Minas Gerais. As amostragens
foram realizadas de 13 a 21 de janeiro e de 26 de janeiro a 03 de fevereiro
de 2009. Para o registro da avifauna, foi adotado o método de listas de 10
espécies ou listas de Mackinnon. Foram utilizados binóculos Leupold 10 x 40
mm e Leica 10 x 42 mm para melhor visualização e gravador Marantz
PMD670 com microfone Sennheiser ME66 para documentação das espé-
cies. Foram registradas 183 espécies de aves, pertencentes a 46 famílias e
19 ordens. Destaca-se a presença da gralha-do-campo, Cyanocorax
cristatellus, do pula-pula-de-sobrancelhas, Basileuterus leucophrys e do
cara-dourada, Phylloscartes roquettei, endêmicas do cerrado. O cara-
dourada também se destaca por estar ameaçado de extinção no Brasil e no
estado de Minas Gerais, onde também encontra-se ameaçada a arara-
canindé, Ara ararauna. As demais espécies, em sua grande maioria, são
espécies de ampla distribuição. Os valores reais de riqueza registrados para
as UNISEs MG 02, 03 e 04 foram, respectivamente, 165, 57 e 90. Os dados
mostram uma avifauna majoritariamente generalista quanto ao hábitat, mas
representativa do cerrado como um todo, indicando a importância das áreas
de reserva legal por parte de empresas para a ocorrência de táxons
endêmicos ou raros. Somente o monitoramento dessas áreas a longo prazo
mostrará sua efetidade para a conservação da avifauna regionalmente.

Palavras chave: avifauna, Minas Gerais, conservação.
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REVISÃO DO LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – DADOS PRELIMINARES

Thiago Felipe da Silva Laurindo1, Flávia Guimarães Chaves2, Flávio
Augusto Pereira de Mello3 e Ricardo Luis Gagliardi4
1Programa de Iniciação Científica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ); Movimento Ambiental Pingo D’Água – tfslaurindo@yahoo.com.br;
2Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução, UERJ; Movimento Am-
biental Pingo D’Água – flaviagchaves@yahoo.com.br; 3Mestre em Geografia–
UERJ – Grupo de Estudos Ambientais – GEA/UERJ, Departamento de Geo-
grafia (Instituto de Geociências) – UERJ – infotrilhas@gmail.com; 4Espe-
cialista e guia de turismo de Observação de Aves – rlgagliardi@gmail.com

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu é uma unidade de conservação
(UC) de proteção integral criada em 1998, abrangendo cerca de 1.100 ha no
Maciço do Gericinó-Mendanha. Situa-se entre as cotas altimétricas de 150m
e 956m na área de drenagem do rio Dona Eugênia, compartilhado entre os
municípios de Nova Iguaçu e Mesquita na Baixada Fluminense. Sua fitofisio-
nomia é composta por campos antrópicos (pastagens) e formações pioneiras
(floresta ombrófila densa) em sua porção noroeste, formações secundárias
iniciais nas áreas baixas e nas áreas altas, estado adiantado de regeneração.
Seu plano de manejo (PM) lista 152 espécies de aves, uma delas (Pyriglena
leuconota) seguramente de forma equivocada, dada a distância de sua região
geográfica de ocorrência conhecida. Outras 15 espécies listadas no PM foram
consideradas como de ocorrência improvável no parque por razões ecológicas
e biogeográficas. Dadas estas discrepâncias, o presente trabalho tem como
objetivo determinar a riqueza de aves do parque e quantificar as espécies
consideradas mais sensíveis a perturbações antrópicas, de maneira a subsi-
diar ações de políticas públicas, zoneamento, atividades de Educação Am-
biental e incentivo ao ecoturismo de observação de aves. O levantamento da
avifauna foi realizado em três dias não consecutivos (14/3/09, 5/4/09 e
19/4/09) entre 6h-14h, por meio de transecções na trilha da Cachoeira
(5,5km). As espécies de aves foram detectadas e identificadas através de
observação direta, utilizando-se binóculos 8X42 e audição de suas vocaliza-
ções. Foram registradas preliminarmente 116 espécies, das quais cinco
(Piculus flavigula, Xiphorhynchus fuscus, Philydor atricapillus, Myiobius
barbatus e Habia rubica) são consideradas altamente sensíveis a perturba-
ções antrópicas. Dados secundários não publicados (J. F. Pacheco, 1985-86)
acrescentaram outras 18 espécies, o que totaliza 134 espécies até o presente.
Além das correções sobre a listagem constante no plano de manejo, o pre-
sente trabalho já compilou 31 espécies até então não assinaladas para a UC.

Palavras chave: Levantamento de avifauna; Mata Atlântica; Unidade de
Conservação.
Apoio: Movimento Ambiental Pingo D’Água e Parque Natural Municipal de
Nova Iguaçu
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DADOS PRELIMINARES SOBRE A AVIFAUNA EM ÁREA DE 
CAATINGA ARBÓREA NO MÉDIO CURSO DO RIO SALITRE, BAHIA1
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O Rio Salitre forma uma sub-bacia na região norte do Estado da Bahia,
sendo um importante afluente do rio São Francisco, tendo a caatinga como
vegetação predominante. O objetivo desse estudo foi analisar a avifauna
em área de caatinga arbórea situada na margem esquerda do rio Salitre,
entre os municípios de Umburanas e Campo Formoso. Para tanto, foi
realizada uma expedição em outubro de 2008 com duração de cinco dias.
A coleta dos dados se deu do alvorecer até o crepúsculo, percorrendo-se
trilhas e estradas no entorno do rio Morim, afluente do rio Salitre. Os
métodos utilizados foram identificação de vocalizações, observações com
auxílio de binóculos e captura em nove redes de neblina (09m x 2,5m,
malha de 15mm), armadas ao longo de todos os dias. Os espécimes
capturados foram mortos, taxidermizados e depositados no Museu de
Zoologia / UEFS. As espécies foram classificadas conforme as suas cate-
gorias tróficas. Para a sensitividade a distúrbios ambientais adotaram-se
os níveis baixo, médio e alto. Nas 84 horas de observação e 5,4.103h.m2

de esforço de captura em rede, foram registradas 83 espécies, distribuídas
em 30 famílias, sendo Tyrannidae (18%) e Thamnophilidae (8,4%) as mais
representativas. Predominaram espécies insetívoras (64,2%) e frugívoras
(19,7%). A maioria das espécies (71,1%) apresentou baixa sensitividade a
distúrbios ambientais. Apenas Anopetia gounellei e Penelope jacucaca
apresentaram alta sensitividade. Espécies endêmicas da caatinga (4,8%),
como Paroaria dominicana, Sakesphorus cristatus, Penelope jacucaca e
Herpsilochmus pileatus foram registradas, sendo que as duas últimas são
consideradas globalmente vulneráveis de extinção. Esses dados, mesmo
que preliminares, fornecem importantes informações sobre a até então
desconhecida avifauna desta região do semi-árido do norte da Bahia.

Palavras chave: Avifauna, Caatinga, estrutura da comunidade
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CENTRAL DA UFRN, NATAL, RN

Lívia Maria da Costa Dantas1,3; Hudson Alexandre de Araújo Peres2,3; Denise
Maria Cunha Sousa3; Érika Cristina Pinheiro Castro3; Helaine Cristiane
Silva3; Ivanira Sales Batista3; João Felipe Barros Correia de Farias3; Luanna
Priscilla Lucas Araújo3; Marana Ali Silveira3; Mayara Queiroz de Souza
Souto3; Pedro de Farias Capistrano Macêdo3; Mauro Pichorim4
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O Campus Central da UFRN, em Natal, RN, possui zonas urbanizadas e
pequenas extensões de fragmentos de Mata Atlântica alterados. A região é
circundada a leste com distância aproximada de 100m pelo Parque das
Dunas, importante zona de proteção ambiental da cidade. Desde o início da
sua construção, o local sofre alterações antrópicas que certamente têm inter-
ferido na composição da avifauna. Verifica-se a necessidade de conhecer e
inventariar as espécies que residem e transitam pela área para estabelecer
metas de conservação. O levantamento tem ocorrido desde 2007, sendo em
2008 introduzida a metodologia de amostragem por pontos de escuta em
duas etapas semestrais, onde foram escolhidas as três áreas a saber: Centro
de Convivência, Matinha dos Primatas e Mata da CAERN. As escutas envol-
veram a demarcação de cinco pontos em cada área para cinco pes-
quisadores e tiveram início sempre às 6h, ocorrendo rodízio entre os pontos
a cada 15min.O número total de espécies observadas no Campus foi de 62.
Por meio do censo por pontos de escuta foram registradas 41 espécies que
somaram um total de 4124 registros. As espécies mais freqüentes (Coereba
flaveola, Crotophaga ani, Estrilda astrid, Guira guira, Pitangus sulphuratus e
Todirostrum cinereum) possuem hábitos sinantrópicos e adaptabilidade às
condições ambientais encontradas no Campus. As guildas alimentares dos
insetívoros, onívoros e granívoros prevaleceram na composição da avifauna.
Grandes onívoros, como Ortalis guttata, frequentam esporadicamente. Foram
registradas duas espécies endêmicas de caatinga (Aratinga cactorum e
Paroaria dominicana) e uma espécie quase ameaçada (Herpislochmus
sellowi), o que ressalta a importância da conservação destas áreas verdes.
Cabe ressaltar que a presença de espécies como Aratinga aurea, Aratinga
cactorum, Paroaria dominicana e Sporophila albogularis podem estar relacio-
nadas a solturas de cativeiro. Do total de 62 espécies registradas, 41 apare-
cem em lista preliminar da avifauna do Parque das Dunas apontando para
uma grande semelhança na composição da avifauna entre estas duas áreas.

Palavras chave: inventário, Rio Grande do Norte, conservação.
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AS AVES DO PARQUE NACIONAL DO 
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Localizado na Serra da Mantiqueira na divisa dos estados do Rio de
Janeiro e Minas Gerais, o Parque Nacional do Itatiaia (PNI) foi a primeira
UC criada no Brasil. Com altitudes variando entre 600 e 2791 metros, o
PNI protege cerca de 30 mil ha de diferentes formações da Mata Atlântica.
Ao contrário da maior parte das áreas do bioma, cujos inventários orni-
tológicos consistentes são relativamente recentes ou mesmo inexistentes,
a avifauna do Itatiaia tem sido investigada desde o início do século XX.
Apesar disso, surpreendentemente, a última referência compilatória sobre
suas aves foi publicada em 1954. O objetivo deste trabalho é apresentar
uma coletânea atualizada sobre as aves do PNI e sua análise crítica
passados 55 anos da publicação da obra do célebre ornitólogo Olivério
Pinto. A metodologia adotada consiste na reunião de informações dis-
persas na literatura acrescidas de dados colhidos em mais de duas cente-
nas de visitas nos últimos dez anos à área de estudo. Foram encontradas
na literatura menção a 343 espécies de aves para o PNI. Deste total, 14
espécies representam registros equivocados ou efetuados fora dos limites
do parque, devendo, portanto, ser desconsiderados. Às 329 espécies com
ocorrência confiável devem ser adicionadas outras 23 que representam
registros inéditos efetuados pelos autores e colaboradores, somando um
total de 352 espécies com presença conhecida para o PNI, 108 táxons a
mais que o total apresentado por Pinto (1954). Entre estas espécies estão
presentes 129 táxons restritos a Mata Atlântica (60% de todos os endemis-
mos descritos para o bioma) e 43 espécies consideradas globalmente
ameaçadas ou quase ameaçadas. Cinco espécies não possuem registros
nos últimos 50 anos, podendo ser consideradas extintas localmente. Nos-
sos dados reforçam a posição do PNI como uma das áreas de maior priori-
dade para conservação da avifauna da Mata Atlântica e demonstram a
necessidade da continuidade de trabalhos sistemáticos de monitoramento
a longo prazo como o que vem sendo realizado pelos autores.

Palavras chaves: Parque Nacional do Itatiaia, avifauna, Mata Atlântica 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA 
DE PARANAPIACABA - SANTO ANDRÉ, SP

Arthur Macarrão1

1Pós-graduação em Biologia Animal, UNESP, campus de São José do Rio
Preto. E-mail: amacarrao@gmail.com

Paranapiacaba pertence ao município de Santo André (SP), que está
inserido no bioma Mata Atlântica. Localiza-se na região conhecida como
Alto da Serra (23°46`S; 46°18`W), fazendo divisa com o Parque Estadual
da Serra do Mar, maior área protegida do Estado de São Paulo. Este
trabalho tem como objetivo realizar o levantamento das espécies de aves
na região de Paranapiacaba. Cinco áreas foram escolhidas por apresenta-
rem fisionomias e graus de preservação diferentes. São elas: a Reserva
Biológica do Alto da Serra, o Parque Natural Municipal Nascentes de Para-
napiacaba, a Estrada de Paranapiacaba, a Vila Taquarussu e a Vila de Pa-
ranapiacaba. O levantamento iniciou-se em 2006 com visitas esporádicas
à região. A partir de 2008 as visitas passaram a ser bimestrais, percorren-
do-se diversas transecções na área de estudo. As espécies foram observa-
das com binóculos Bushnel 10x42 e sempre que possível documentadas
por meio de fotografias e gravações de vocalizações. Até o momento foram
registradas 222 espécies pertencentes a 51 famílias. Vinte e uma espécies
são endêmicas da Mata Atlântica (e.g. Pionopsitta pileata, Pulsatrix
koeniswaldiana, Clytolaema rubricauda, Carpornis cucullata, Ilicura
militaris e Orthogonys chloricterus). Duas espécies são consideradas
ameaçadas de extinção em nível nacional: Procnias nudicollis e Sporophila
frontalis, e 11 espécies quase ameaçadas (e.g. Piculus aurulentus,
Drymophila ochropyga, Scytalopus indigoticus e Thraupis cyanoptera).
Nove espécies são ameaçadas de extinção no estado de São Paulo:
Tinamus solitarius, Spizaetus tyrannus, Pionopsitta pileata, Strix hylophila,
Macropsalis forcipata, Phibalura flavirostris, Procnias nudicollis, Pyroderus
scutatus e Sporophila frontalis. A presença de espécies sensíveis como
Tinamus solitarius, Strix hylophila, Merulaxis ater, Formicarius colma e
Anabacerthia amaurotis, demonstram a importância dessa área para a
avifauna além de seu bom estado de conservação, apesar das constantes
perturbações ocasionadas pela presença de turistas, motos e jipes.

Palavras chave: Paranapiacaba, levantamento, Mata Atlântica

Órgão Financiador: CNPq
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COMPOSIÇÃO DA AVIFAUNA EM ÁREA PERTENCENTE AO
DOMÍNIO MATA ATLÂNTICA NA DEPRESSÃO CENTRAL DO RIO

GRANDE DO SUL, BRASIL

Diogenes Borges Machado1, Marcelo Fischer Barcellos dos Santos1,
Eduardo Dias Forneck1

1Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Impacto Antrópico. Pós-Graduação
stricto sensu e Pesquisa. Unilasalle, Av. Victor Barreto 2288. Canoas, RS,
Brasil. E-Mail:diologia@hotmail.com 

Inventariamentos são imprescindíveis para o conhecimento acerca da com-
posição de espécies de aves. Tais dados podem subsidiar ações de conser-
vação e manejo adequados em áreas impactadas bem como caracterizar,
em termos ecológicos, as comunidades de aves. O presente estudo teve
como objetivo realizar um levantamento de avifauna em área rural no municí-
pio de Pântano Grande, localizado na depressão central do Rio Grande do
Sul. Foram levantadas matas ciliares, capões de vegetação nativa e campo
com áreas úmidas associadas. Utilizou-se a metodologia de transecções
aleatórias em cada local totalizando um esforço amostral equivalente a 60 h
de atividades de campo. Foram registradas 128 espécies de aves na região
amostrada. Em área de mata ciliar foram registradas espécies associadas a
ambientes florestais como Sclerurus scansor, Dendrocolaptes platyrostris,
Lochmias nematura, Poospiza lateralis e Basileuterus leucoblepharus.
Destaca-se o registro de Ramphastos toco, espécie ameaçada de extinção
no Rio Grande do Sul e Picumnus nebulosus e Cyanocorax caeruleus, que
podem vir a ser ameaçadas em um futuro próximo a nível global. Em capões
de vegetação nativa foram registradas espécies típicas de borda de mata tais
como Camptostoma obsoletum, Serpophaga subcristata, Empidonomus
varius, Tyrannus melancholicus e Zonotrichia capensis. A área de campo
comportou espécies típicas deste tipo de ambiente como Nothura maculosa,
Heterospizias meridionalis, Milvago chimango, Cariama cristata, Colaptes
campestris e Anumbius annumbi. Também foram registradas espécies
associadas a áreas úmidas em corpos d´água e regiões alagadas como
Amazonetta brasiliensis, Gallinula melanops, Poospiza nigrorufa e
Embernagra platensis. A área de estudo apresentou grande riqueza de aves
e composição específica que inclui espécies relevantes para conservação.
Torna-se de grande importância a manutenção e restauração das matas
ciliares da área principalmente para a conservação de espécies mais seleti-
vas quanto à escolha de hábitats e ameaçadas de extinção tais como R. toco.

Palavras chave: Mata Atlântica, Depressão central do Rio Grande do Sul,
Levantamento de avifauna.
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EFEITO DO TEMPO DE AMOSTRAGEM EM PONTOS 
FIXOS REALIZADOS EM ÁREAS FLORESTAIS 

DA MATA ATLÂNTICA DO SUL DO BRASIL

Jan Karel Felix Mähler Jr.1, Sandra Maria Hartz1, Luiz dos Anjos2, Larissa
Oliveira Gonçalves1

1Depto. de Ecologia da UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 9500. Porto Alegre-RS.
jancibele@via-rs.net, sandra.hartz@ufrgs.br, larissa.oligon@yahoo.com.br
2PPG em Ciências Biológicas. Universidade Estadual de Londrina.
llanjos@sercomtel.com.br

O método de pontos fixos é um dos mais utilizados para estudos quantitati-
vos de aves. Até o início dos anos 2000, a maioria das contagens por pontos
no país tinha uma duração de 20 minutos. Entretanto, pouquíssimas vezes a
necessidade e a efetividade desse intervalo de tempo eram testadas. Desde
então, estudos realizados principalmente na Região Sudeste do Brasil
constataram que pontos com duração entre 10 e 15 minutos mostravam-se
bastante eficientes. O principal objetivo deste trabalho é avaliar o acréscimo
de registros de aves ao longo do tempo de amostragem em áreas florestais
de duas diferentes formações vegetais no sul do Brasil. Na porção litorânea,
foram amostrados 10 fragmentos de Floresta Ombrófila Densa localizados
entre os municípios de Osório (RS) e Praia Grande (SC). No planalto do Esta-
do do Rio Grande do Sul, foram amostradas 10 manchas de Floresta
Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) localizadas nos municípios de São
Francisco de Paula e Cambará do Sul. As contagens foram realizadas entre
dezembro de 2008 e março de 2009, em pontos fixos com raio livre e duração
de 15 minutos. Foram realizados de um a quatro pontos por fragmen-
to/mancha. Considerando-se os contatos com aves obtidos em cada minuto,
constatou-se que tanto nas áreas de Fl. Omb. Densa quanto nas áreas de Fl.
Omb. Mista, e em áreas pequenas ou grandes de floresta, nos primeiros
cinco minutos de contagem foram obtidos entre 56-62% dos contatos de
aves; com 10 minutos de contagem, cerca de 80% dos contatos já haviam
sido obtidos. Após esse período, o acréscimo de espécies em cada ponto é
muito pequeno. Espécies consideradas raras foram registradas em sua
grande maioria nos primeiros 10 minutos de contagem. Os resultados obtidos
até o momento no presente estudo sugerem que, assim como constatado na
Mata Atlântica do sudeste do Brasil, contagens com duração de 10 minutos
podem ser adequadas para estudos envolvendo a comunidade de aves.

Palavras chave: tempo de amostragem, pontos fixos, Mata Atlântica
Órgãos financiadores: CNPq e Programa de Pós-Graduação em
Ecologia da UFRGS
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AVES APREENDIDAS NOS ANOS DE 2007 E 2008 
NA REGIÃO DO VALE DO AÇO, MINAS GERAIS, BRASIL

Mariana Moraes de Castro1,2, Maxmiler Cândido de Souza1, Marcelo
Antônio de Assis Silva1, Bianca Cabral Caldeira1

1UnilesteMG, Ipatinga, MG. / 2E-mail: marianamc16@yahoo.com.br 

O comércio ilegal de animais silvestres é considerado uma das principais
causas de declínio de espécimes da fauna silvestre. Na região do Vale do
Aço, Estado de Minas Gerais, se encontra o Parque Estadual do Rio Doce
(PERD), que é a maior área contínua preservada de Mata Atlântica deste
Estado, abrigando cerca de 390 espécies de aves. A região encontra
interligada à BR 381, a qual serve de rota de escoamento de animais
provenientes do tráfico, além de ser ponto de venda dos mesmos, às
margens da rodovia. O presente trabalho visa investigar quais espécies de
aves estão sendo traficadas na região do Vale do Aço, por meio de
consultas aos Boletins de Ocorrência de apreensão de aves em 2007 e
2008, obtidos na sede da Polícia Militar de Meio Ambiente do município de
Coronel Fabriciano, MG. Foram analisadas as famílias mais capturadas
(ordenação taxonômica segundo Sick, 1997) e sua frequência de
ocorrência (FO). Ao total foram registradas 1.568 espécimes de aves,
sendo as ordens mais ocorrentes (entre parênteses, o número de indiví-
duos e freqüência de ocorrência, respectivamente): Passeriformes (1.069;
85,14%) com as famílias Emberezidae (576; 62,67%) e Cardinalidae (129;
14,03%) as mais representativas; Psittaciformes (92; 5,86%); Falconifor-
mes (14; 0,89%); Strigiformes (12; 0,76%); Columbiformes (6; 0,38%);
Galliformes, Gruiformes e Ciconiformes (3; 0,19%) e Piciformes (2; 0,12%).
Os Passeriformes despertam interesse da população por possuírem
aparência e cantos carismáticos e diversos destes, por apresentarem
hábitos diurnos e comportamento alimentar generalista - ocorrendo em
campos e ambientes antrópicos - sendo de fácil e freqüente captura. Para
algumas espécies, tais como as do gênero Sporophila, a retirada da
natureza culmina em impactos cada vez mais intensos e preocupantes,
pois não se exclui somente aquele indivíduo no ecossistema, mas também
se inviabiliza o potencial reprodutivo desses espécimes, com risco de
perda de variabilidade genética na população, bem como, ecologicamente,
a perda de dispersores de sementes.

Palavras chave: Tráfico, Apreensão, Passeriformes.
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AVES DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO SUDOESTE DA BAHIA, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA

Sabrina Cordeiro Parente1, Mário Henrique Barros Silveira1,2 e Alana
Santos Prates Pereira3

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

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus de Vitória
da Conquista, está localizado em uma região de ecótono, na zona de
transição entre mata atlântica e caatinga, apresentando vegetação do tipo
Estacional Semi-decidual “mata-de-cipó”, favorecendo a ocorrência de
espécies comuns a esses dois biomas. O objetivo desse estudo foi carac-
terizar através de padrões de diversidade, estrutura trófica e sensitividade
das aves do campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em
Vitória da Conquista. Os dados foram coletados de fevereiro de 2007 a
janeiro de 2008, em duas visitas mensais a área do campus, que
ocorreram entre 05:30h e 11:00h, sendo percorridas trilhas e estradas pré-
existentes. Os métodos de coleta foram: observações diretas com auxílio
de binóculos e identificação de vocalizações. Foram adotadas as catego-
rias tróficas: carnívoro, granívoro, insetívoro, nectarívoro, necrófago,
onívoro, frugívoro e piscívoro. Os níveis de sensitividade utilizados foram:
baixo, médio e alto. Com um esforço amostral de 151 horas de observação
foram identificadas 53 espécies pertencentes a 24 famílias e 12 ordens. As
famílias mais representativas foram: Tyrannidae (14%), Icteridae (12%) e
Columbidae (10%). A estrutura trófica apresenta predomínio de espécies
granívoras (28,3%), insetívoras pouco especializadas (26,4%) e onívoras
(22,6%). Foi verificada uma grande proporção de espécies com baixa
sensitividade a distúrbios ambientais (86,8%), isso pode estar relacionado
os impactos provocados pelo avanço da urbanização no entorno da área
da universidade, bem como a de atividades agrícolas, tornando esse
ambiente inadequado para sobrevivência de grupos taxonômicos
sensíveis a tais características.

Palavras chave: Inventário, estrutura trófica, sensitividade
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AVIFAUNA DE UM BANHADO NA REGIÃO DE SÃO GABRIEL, RS

Ana Maria Saccol Martins1,3, Erli Schneider Costa2 e Cláudio Vinícius de
Senna Gastal Jr1.
1Universidade Federal do Pampa, UNIPAMPA, Campus São Gabriel, RS.
2Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Ilha do Fundão, Rio de
Janeiro, RJ. 3E-mail: anamartinsbio@yahoo.com.br.

Os banhados (áreas úmidas) são importantes áreas para conservação de
espécies devido a sua ampla biodiversidade sustentada pela grande oferta
de alimentos e variedade de hábitats. As aves se destacam neste ambien-
te por serem excelentes bioindicadoras e pela grande variedade de espé-
cies que dependem do ambiente aquático, utilizando-o como local de
repouso, alimentação e reprodução. A região de São Gabriel, localizada na
fronteira-oeste do Rio Grande do Sul (RS), carece de estudos científicos
que identifiquem e avaliem a avifauna e as grandes ameaças a que está
sujeita, sejam estas ameaças resultantes de fenômenos naturais ou de
alterações ambientais decorrentes da ação antrópica. Este trabalho tem
como objetivo registrar a riqueza de espécies de aves aquáticas que
ocorrem ou fazem uso do banhado na região. Até o momento, foram
realizadas saídas de campo nos meses de março e abril de 2009. Toda a
extensão do banhado foi percorrida e os horários de início das
amostragens foram alternados entre os dias das saídas. As aves foram
identificadas com o auxílio de binóculos 8x40 e guias de campo. Foram
registradas oito espécies de aves aquáticas divididas em sete famílias:
Chauna torquata (Anhimidae), Gallinula chloropus e Aramides cajanea
(Rallidae), Jacana jacana (Jacanidae), Gallinago paraguaiae
(Scolopacidae), Ciconia maguari (Ciconiidae), Casmerodius albus
(Ardeidae) e Dendrocygna viduata (Anatidae). A avifauna registrada no
banhado até o momento é composta por espécies consideradas comuns
e/ou abundantes em áreas úmidas do RS. Todas são consideradas
residentes, porém, para verificar a sazonalidade, é necessário completar o
período anual de investigação, ampliando a amostragem. A investigação
permanente e de longa duração pode definir a importância desta área
úmida para a preservação da avifauna e de outras espécies associadas;
bem como definir padrões de migração local e sazonal das espécies
registradas, demonstrando a necessidade de continuidade deste estudo.

Palavras chave: aves aquáticas, zonas úmidas, São Gabriel.
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AVIFAUNA URBANA DE DUAS 
ÁREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL, RS 
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Danielli Vargas da Rosa1, Fabiane Veiga Neves1, Fernanda Illamas Gallon1,
Jean Carlo Pedroso de Oliveira1, Mariana Iung Freitas1, Otávio Lavarda
Pivotto1, Patrícia Nunes Guerra1, Raíssa Ochôa Golin1, Ricardo José Gunski1
1Grupo de Observadores de Aves da Universidade Federal do Pampa,
UNIPAMPA, São Gabriel, Rio Grande do Sul.
2E-mail: anamartinsbio@yahoo.com.br.

A intensa manipulação do meio ambiente pelo homem resulta, do ponto de
vista ecológico, no desenvolvimento de um ecossistema com características
próprias: o ecossistema urbano. Áreas urbanizadas caracterizam-se por
apresentar habitats alterados devido à construção de edifícios e paisagens
artificiais, dentre outros elementos. Espécies da avifauna brasileira têm se
tornado comuns em ambientes modificados, sob o efeito das alterações
antrópicas. A análise da avifauna urbana justifica-se porque as aves cons-
tituem um elemento comum dentro deste ambiente antropizado e porque o
conhecimento da composição e dos processos que ocorrem em ecossiste-
mas simplificados e alterados, como os urbanos, podem auxiliar na
compreensão dos mecanismos que também ocorrem nos ecossistemas
mais complexos. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo analisar a
riqueza de espécies de aves que ocorrem em duas áreas verdes fortemente
antropizadas no centro da cidade de São Gabriel, RS. A primeira é uma área
com vegetação em sua maioria exótica, e a segunda com vegetação predo-
minantemente nativa. As observações foram realizadas nos dias 5 e 20 de
dezembro de 2008 e nos dias 15 e 30 de março de 2009 pelo período da
manhã, com o tempo de permanência em cada local de uma hora. As aves
foram identificadas a partir de observação direta com o auxílio de binóculo
8x40, vocalização e apoiado por guias de campo, os registros foram visuais
e/ou sonoros. Até o momento foram identificadas 15 espécies pertencentes
a 10 famílias, sendo que a mais representativa foi Columbidae, seguida de
Emberizidae e Tyrannidae. A segunda área foi a que apresentou maior
riqueza de aves, provavelmente por ser mais arborizado. A avifauna registra-
da é composta por espécies consideradas generalistas e comuns em áreas
urbanas e todas consideradas residentes para o estado do Rio Grande do
Sul. O monitoramento das duas áreas permitirá avaliar a total riqueza de
espécies de aves e a importância da área urbana para a avifauna local.

Palavra chave: avifauna urbana, ecossistema urbano, São Gabriel.
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José Carlos Morante Filho1, Rosicleire Veríssimo Silveira2 e Fernanda
Andrade Bueno1
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Inventários ornitológicos são excelentes ferramentas para obter informações
sobre riqueza e abundância de aves, além de estabelecer relações com o
grau de antropização e conservação dos ambientes, devido ao alto grau de
sensibilidade que algumas espécies possuem às modificações ambientais.
O presente estudo buscou identificar a avifauna em uma área impactada
pelo represamento da UHE Ilha Solteira, localizada na cidade de Ilha
Solteira, SP. A região de estudo (S20°23’09,7” W051°20’38,7”) apresenta
construções, espécies arbóreas exóticas, campo aberto e dois fragmentos
de Cerrado em estágio sucessional secundário, de 8 e 15 ha. Os dados
foram coletados quinzenalmente, entre outubro/2007 e setembro/2008, pelo
método de Censo por Observação Direta, que consiste em caminhar de
forma aleatória ao longo de um habitat e anotar as espécies observadas ou
ouvidas. Trilhas pré-existentes foram percorridas durante três horas
consecutivas, com início a partir das 6:30h. Em 136 horas de amostragem,
foram registradas 113 espécies de aves distribuídas em 17 ordens e 39
famílias. Do total de espécies listadas, a família Tyrannidae (n=22) foi a mais
representativa, padrão comum para as regiões neotropicais, seguida por
Psittacidae (n=8), Columbidae (n=6) e Emberizidae (n=6). A forte presença
de psitacídeos pode ser explicada pela abundância de árvores frutíferas
exóticas, enquanto a presença de emberizídeos deve-se às áreas de campo
aberto, resultado da ação antrópica. Em relação aos fragmentos, o fato de
Synallaxis frontalis ter sido observada com grande freqüência, é um
indicativo de que esses locais estão sofrendo grande efeito de borda. Outro
dado importante é que, apesar da região ser totalmente antropizada e sofrer
intenso contato humano, cinco espécies de aves ameaçadas de extinção no
estado de São Paulo foram registradas: Ara ararauna, Diopsittaca nobilis,
Alipiopsitta xanthops, Suiriri suiriri e Sporophila collaris. Os dados aqui
apresentados podem servir de alicerce para estudos mais detalhados do
efeito da construção da U.H.E Ilha Solteira sobre a comunidade de aves.

Palavras-chave: Inventário, Antropização, Ornitofauna
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DE UM FRAGMENTO FLORESTAL
EM UMA ÁREA URBANA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (GO)

Anna Carolina Nascimento Moreira1, Tarcilla Valtuille de Castro
Guimarães1,2 Alfredo Palau Peña2

1Universidade Católica de Goiás-UCG. 2Associação Brasileira Para
Conservação das Tartarugas - Pró-Tartaruga.
E-mail: anna.carolina8@gmail.com

Os remanescentes florestais urbanos desempenham um papel importante
na manutenção da avifauna, fornecendo recursos que se tornam escassos
ou inexistentes em outras regiões urbanas. O conhecimento dos organis-
mos presentes nestas “ilhas verdes” é o subsídio básico para a definição
de estratégias para sua conservação. O objetivo desde trabalho foi realizar
o registro de aves que estão presente em um fragmento de paisagem
natural na divisa com a cidade de Goiânia ( S 16º44.735’ WO 49º16.129’).
Sua vegetação transita entre manchas de mata galeria e mata estacional,
ambas sob forma de vegetação secundária com a presença de plantas
exóticas. A área de estudo possui dois curso d’água, sendo que já estão
bastante degradados. O trabalho foi realizado de outubro/2008 a
março/2009, e o método utilizado foi da observação direta, com auxilio de
binóculos e registros fotográficos. Foram identificadas 95 espécies,
pertencentes a 38 famílias e 16 ordens. Foram detectadas aves de grande
porte como Arara-canindé (Ara ararauna), Papagaio-comum (Amazona
aestiva), Tucanuçu (Ramphastos toco) e Seriema (Cariama cristata), aves
não comumente encontradas nos parques e jardins de áreas urbanas.
Através dos dados obtidos, pode-se citar a importância de ilhas de
vegetação nativa em cidades, por servir como áreas de nidificação,
alimentação e abrigo de aves de diversos hábitos alimentares e tamanhos,
residentes ou que estão se deslocando em áreas urbanas de todo o país.

Palavras chave: Fragmentos florestais, urbanização, avifauna.
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AVES MARINHAS DO BRASIL

Mayara G. Moulin1 e Thatiane C. Borlini1
1Centro Universitário Vila Velha – UVV- Espírito Santo

As aves marinhas representam apenas 3% do total de aves conhecidas no
mundo e estão distribuídas em quatro ordens. São consideradas aves
marinhas as espécies que se alimentam desde a linha da baixa maré até
o mar aberto, sendo as espécies litorâneas mais numerosas que as
pelágicas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as aves marinhas
presentes na costa brasileira através de revisões bibliográficas. Na ordem
Procellariiformes, onde estão inseridos as famílias dos albatrozes e
petréis, foi registrado o maior número de espécies com ocorrência no
Brasil (34), sendo que essas aves passam a maior parte de suas vidas em
alto mar. Em seguida está a ordem Charadriiformes conhecidos como
gaivotas, talha mar e maçaricos com 29 espécies, divididas em três
subordens (CBRO, 2008) onde a maioria dos seus membros vivem em
regiões costeira, como Larus dominicanus. Na ordem Pelecaniformes,
onde são encontradas as famílias dos pelicanos, rabo de palha e fragatas,
foram assinaladas 11 espécies, algumas são excelentes nadadores. São
encontradas em regiões costeiras e nidificam em colônias. A ordem
Sphenisciformes, os pingüins, são as aves marinhas mais bem adaptadas,
pois perderam a capacidade de voar e desenvolveram a capacidade de
nadar, mas fisiologicamente permaneceram animais terrestres, pois
necessitam da terra para reproduzir e do ar para respirar. No Brasil são en-
contradas as espécies Spheniscus magellanicus (Pingüim-de-magalhães),
Aptenodytes patagonicus (Pingüim-rei), Eudyptes chrysolophus (Pingüim-
testa-amarela) e Eudyptes chrysocome (Pingüim-de-penacho-amarelo).
Dessa forma, podemos observar que, devido a diversidade dos ambientes
marinho e a disponibilidade de alimento, o Brasil possui um número
considerável de espécies marinhas, residentes ou migratórias. Este fato
reforça a importância da realização de projetos, que enfoquem estudos
diversos com essas aves, que representam um considerável desafio
científico e conservacionista, devido a sua distribuição e dificuldade em se
trabalhar nos ecossistemas marinhos e oceânicos.

Palavra chave: aves marinhas, biodiversidades, ambientes marinhos

FAU304

COMUNIDADE DE AVES NO ALTO RIO SALITRE,
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A sub-bacia do Rio Salitre é composta por um grupo de afluentes do Rio São
Francisco no estado da Bahia, totalmente inserida no polígono das secas. O
alto curso tem sua maior extensão no município de Morro do Chapéu, apre-
sentando predomínio de vegetação do tipo caatinga arbórea, com encraves
de caatinga arbustiva densa e campos rupestres. O objetivo desse estudo foi
analisar a avifauna em áreas de caatinga arbórea deste trecho do rio. Foram
realizadas duas expedições, setembro de 2008 e março de 2009, com dura-
ção de sete dias cada. Os métodos de coleta utilizados foram: captura em re-
de de neblina, identificação de vocalizações e observações com auxílio de bi-
nóculos. As coletas ocorreram do alvorecer ao crepúsculo, em trilhas e estra-
das. Os indivíduos capturados foram sacrificados, taxidermizados e deposita-
dos na coleção da Divisão de Aves do Museu de Zoologia da UEFS. Os tipos
de dietas adotados foram: carnívoro, granívoro, insetívoro, nectarívoro, necró-
fago, onívoro, frugívoro e piscívoro. Para cada espécie, foram determinados
os níveis de sensitividade a distúrbios ambientais, categorizados como baixo,
médio e alto. Em 168 horas de observação e 16,2. 103 h.m2rede, registrou-se
115 espécies, distribuídas em 34 famílias, sendo Tyrannidae (15,6%) e
Thamnophilidae (8,7%) as mais representativas. Cinco espécies são endêmi-
cas da Caatinga, e três constam na lista de espécies ameaçadas de extinção.
Nesta comunidade, as espécies insetívoras (36,5%) e onívoras (22,6%) pre-
dominaram. Apesar da maior representatividade de espécies com sensitivida-
de média (34%) e baixa (64,1%), também foram registradas importantes
espécies com alta sensitividade (1,9%), tais como Penelope jacucaca e
Anopetia gounellei. A ocorrência de guildas tróficas especializadas ou
dependentes de estratos florestais preservados como, insetívoros especialis-
tas e frugívoros de médio e grande porte, juntamente com padrões de sensi-
tividade das espécies mostram que essa área apresenta uma boa qualidade
ambiental, devendo ser considerada em planos conservacionistas.

Palavras chave: Caatinga, guilda trófica, sensitividade.
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O Rio Salitre é uma sub-bacia do Rio São Francisco, totalmente inserida no
polígono das secas, que abrange nove municípios da região norte do estado
da Bahia. O baixo curso tem sua maior extensão no município de Juazeiro, o
qual apresenta predomínio do tipo caatinga arbustiva, com alguns encraves
de caatinga arbóreo/arbustiva. O objetivo desse estudo foi analisar a estrutura
da comunidade de Aves em áreas de caatinga arbórea deste trecho do rio.
Para tanto se realizou duas expedições, novembro de 2008 e janeiro de 2009,
com duração de sete dias cada. As coletas ocorreram do alvorecer ao crepús-
culo, percorrendo trilhas e estradas. Os métodos de coleta utilizados foram:
captura em rede de neblina; abate com espingarda de pressão; identificação
de vocalizações e observações com auxílio de binóculos. Os indivíduos captu-
rados foram mortos, taxidermizados e depositados na coleção da Divisão de
Aves do Museu de Zoologia da UEFS. Adotaram-se as categorias tróficas:
carnívoro, granívoro, insetívoro, nectarívoro, necrófago, onívoro, frugívoro e
piscívoro. A sensitividade foi definida como: baixa, média e alta. Em 168 horas
de observação e 16,2.103 h.m2rede, registrou-se 87 espécies, distribuídas em
35 famílias, sendo Tyrannidae (19,7%) e Columbidae (7,4%) as mais repre-
sentativas. Foram registradas cinco espécies endêmicas da Caatinga. Os
insetívoros (36,5%) e onívoros (28,5%) foram as categorias tróficas pre-
dominantes. Não foi constatada a ocorrência de nenhuma espécie ameaçada
de extinção. No geral, as espécies apresentaram sensitividade média (35,4%)
e baixa (63,4%), sendo essa uma característica comum às aves da Caatinga.
Associando os padrões de sensitividade e a dieta predominante, observa-se
que as alterações sofridas na estrutura da vegetação tornam esse hábitat
menos propício a ocorrência de espécies com guildas tróficas mais especia-
lizadas, dependentes de estratos florestais mais conservados.

Palavras chave: Dieta, semi-árido, sensitividade 
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REGISTROS RECENTES DE ESPÉCIES RARAS E INÉDITAS 
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1ICMBio(tomaznovaes@uol.com.br) 
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3IBAMA (jacques.passamani@ibama.gov.br)

A Reserva Biológica Augusto Ruschi é uma Unidade de Conservação
relativamente bem estudada do ponto de vista da Ornitologia, uma vez que
nela foram realizados levantamentos publicados da sua avifauna. Está
localizada na região centro-serrana do Estado do Espírito Santo, no
município de Santa Teresa/ES, com área de 3.598,41 ha, sendo sua
vegetação representada por Floresta Ombrófila Densa. Os registros das
espécies raras na região foram feitos durante as atividades de campo do
projeto de monitoramento da avifauna em execução. Foram adotadas as
seguintes técnicas de monitoramento da avifauna: a) amostragem por
pontos de escuta; b) levantamento exaustivo, que consiste na anotação
das espécies constatadas; c) utilização de playback para detecção de aves
noturnas. Os registros das espécies foram feitos por meio visual e auditivo,
com auxílio de binóculos, lunetas, câmeras fotográficas, gravadores e
microfones unidirecionais. Até o momento foram detectadas 206 espécies
de aves, das quais 18 (8,7%) estão ameaçadas de extinção, sendo três
(1,4%) a nível nacional e 16 (7,7%) a nível estadual. Das espécies
detectadas, sete são consideradas raras na região, pois, apesar de já
terem sido constatadas anteriormente, não foram registradas nos últimos
levantamentos: Sarcoramphus papa (registro fotográfico), Harpia harpyja
(registro auditivo gravado), Spizaetus ornatus (registro auditivo gravado),
Micrastur semitorquatus (registro auditivo gravado), Touit surdus (registro
auditivo gravado), Dysithamnus plumbeus (registro auditivo gravado) e
Phyllomyias burmeisteri (registro fotográfico). Também foram registradas
ocorrências de espécies inéditas que, segundo a literatura, ainda não
haviam sido observadas na região: Coccysus euleri (registro fotográfico) e
Cairina moschata (registro visual).

Palavras chave: Monitoramento, espécies raras, Reserva Biológica
Augusto Ruschi 
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Entre os vertebrados, as aves são os animais mais fáceis de serem percebi-
dos na natureza, chamando atenção pela plumagem ou pela grande varieda-
de de cantos. Apesar dessa classe ser uma das mais conhecidas no mundo,
em algumas regiões do Brasil, ainda permanece pouco estudada. O Brasil
possui 1677 espécies de aves compondo a sua fauna, representando 55,3%
das aves residentes na América do Sul. A diversidade ambiental do estado
de São Paulo, com relevos e tipos distintos de vegetação, abriga aproximada-
mente 738 espécies, o que corresponde à cerca de 45% das espécies da
avifauna brasileira. A vegetação do estado tem sofrido ao longo das últimas
décadas intensas e profundas devastações ficando reduzida e altamente
fragmentada, com apenas 13,4% do remanescente original. O estudo da
avifauna local pretende fornecer informações básicas para ações que visem
à conservação da biodiversidade das comunidades de aves nos remanes-
cente florestais estudados. O Pólo é conhecido como “Fazenda do Estado” e
está localizado a 9 km do centro de Andradina. Possui 168 hectares e está
situado em área ecótono de mata Atlântica em transição para o Cerrado. O
trabalho foi realizado durante um ano, com observações mensais que ocorre-
ram das 07:00 às 10:30 e das 14:30 às 18:00 h. O registro das aves foi feito
percorrendo trilhas e estradas no interior da propriedade e também na borda
das mesmas, abrangendo diferentes fitofisionomias. As espécies foram regis-
tradas com uso das duas técnicas mais tradicionais em inventários ornitoló-
gicos: identificação visual, mediante observação com binóculos (7x50) com
reconhecimento in situ e identificação auditiva através de suas vocalizações.
Quando possível, as aves foram fotografadas com câmera digital com lente
objetiva de 300 mm. Posteriormente, as fotos foram transferidas para o
computador e as espécies identificadas através de bibliografia especializada.
Foram encontradas 92 espécies distribuídas em 38 famílias sendo as mais
representativas Tyrannidae (9,8%), Psittacidae (7.6%) e Picidae (6,5%).

Palavras chave: Avifauna, APTA, Andradina.
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O vale do rio Pelotas é caracterizado por florestas com araucária e floresta es-
tacional semidecidual. Atualmente, esta vegetação nativa se encontra em con-
tínua degradação devido ao avanço de atividades agrossilvopastoris e à cons-
trução de hidrelétricas. O trabalho foi realizado em distintos ambientes da área
de influência da UHE Barra Grande, cujos dados foram coletados mensalmen-
te no período de outubro de 2007 a dezembro de 2008. O estudo avalia as va-
riações sazonais na taxa de captura de aves em diferentes ambientes, classi-
ficados em cinco categorias: (1) mata nativa sem presença de gado, (2) mata
nativa com presença de gado, (3) borda de floresta com Pinus, (4) plantios an-
tigos de Araucaria angustifolia e (5) capoeira. As aves foram capturadas com
o uso de redes de neblina (comprimento: 12m; altura: 3m; malha: 38mm). Nos
ambientes 1, 2 e 5 foram utilizadas quatro linhas com seis redes em cada, po-
sicionadas em quatro locais distintos, seguindo um gradiente altitudinal e tota-
lizando um esforço amostral de 480 horas/rede por estação. Nos ambientes 3
e 4 foi disposta uma linha com seis redes, a fim de atingir um esforço amostral
de 120 horas/rede por estação. Para o tratamento dos dados foi efetuada uma
Análise de Coordenadas Principais entre as diferentes estações do ano e am-
bientes amostrados. Quanto às variáveis de ambiente, os dois primeiros eixos
da ordenação responderam por cerca de 80% da variação encontrada. Algu-
mas espécies, como Zonotrichia capensis, Vireo olivaceus e Basileuterus
culicivorus estiveram mais associados a ambientes de capoeira e borda de flo-
resta com Pinus, enquanto que outras, como Crypturellus obsoletus e Sittaso-
mus griseicapillus, a ambientes florestais. Com relação às diferentes estações,
os eixos 1 e 2 corresponderam a cerca de 88% da variação observada. Os
dados demonstraram que Vireo olivaceus e Cyanoloxia glaucocaerulea foram
mais freqüentes na primavera, enquanto que Platyrinchus mystaceus foi mais
capturado no verão. Deste modo, podemos constatar uma variação espacial e
sazonal sobre a taxa de captura de aves na área estudada.

Palavras chave: taxa de captura, variação espacial e variação sazonal.
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O número de espécies de aves que pode ser encontrado em um fragmento
florestal está relacionado com fatores como o tipo de paisagem em que o
fragmento está inserido, conexão com outros fragmentos e a heterogenei-
dade do fragmento estudado. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a
comunidade de aves presente em dois fragmentos de Floresta Estacional
Semidecidual, denominados Floresta e Santo Antônio, com 117,74 ha e
48,68 ha, respectivamente, e em talhões de eucalipto contíguos ao fragmento
Floresta, situados em Cabrália Paulista-SP (22º27’20”S e 49º20’15”W) e
pertencentes à fazenda Nova América, que possui 1.542,39 ha ocupados por
plantios de eucalipto da empresa Lwarcel Celulose e Papel Ltda., área de
preservação permanente e reserva legal. Este estudo foi realizado entre
janeiro e novembro de 2008, por meio de levantamentos quali-quantitativos.
O levantamento qualitativo registrou 117 espécies para o fragmento Floresta,
100 espécies para o fragmento Santo Antônio e 51 espécies para os eucalip-
tais. O levantamento quantitativo, para o qual foi utilizada a metodologia dos
pontos fixos, registrou 93 espécies para o fragmento Floresta, 90 espécies
para o fragmento Santo Antônio e 46 espécies para os talhões de eucalipto.
Entre as espécies mais frequentes e/ou abundantes nos fragmentos estão
Patagioenas picazuro, Cyclarhis gujanensis, Basileuterus flaveolus e
Thamnophilus caerulescens. Nos eucaliptais, as espécies Patagioenas
picazuro, Zonotrichia capensis, Turdus leucomelas e Leptotila verreauxi esti-
veram entre as mais frequentes e abundantes. Nos fragmentos, o número de
espécies com frequência de ocorrência até 25% representou 57% das
espécies registradas, enquanto nos eucaliptais este número foi de 82%. A
análise do Índice Pontual de Abundância (IPA) demonstrou que em todas as
comunidades há poucas espécies com IPA alto, com a imensa maioria
apresentando valores intermediários ou muito pequenos para este índice. A
inexistência de sub-bosque nos eucaliptais sugere que a riqueza elevada ali
encontrada se deva à sua proximidade com áreas naturais.

Palavras chave: Floresta estacional semidecidual, eucalipto, ponto fixo.
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A águia-cinzenta (H. coronatus) ocorre da Argentina à Bolívia e no Brasil,
habitando regiões campestres. É considerada ameaçada no Brasil pela lista
oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção do Ministério do Meio Am-
biente (2008) e mundialmente pela União Mundial para a Conservação
(2008). Essa espécie é considerada rara devido aos esparsos registros em
sua área de ocorrência no Brasil, que inclui as seguintes Unidades da Fede-
ração: Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais,
São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro. Os registros no Estado do Rio de Janeiro restringem-se
aos municípios de Nova Friburgo (com um espécime coletado e depositado
no MNRJ), Resende e Nova Iguaçu (Serra do Tinguá). Não se encontrou em
literatura qualquer registro da espécie no município do Rio de Janeiro. Des-
tacam-se aqui novos registros da espécie para este município, que vêm cor-
roborar e documentar registros anteriores, apenas visuais. Em 12 de
setembro de 2008 um indivíduo, debilitado por causas não aparentes nem a
um primeiro exame nem após necropsia, foi encontrado nos limites do
Parque Nacional da Tijuca, próximo ao Morro do Borel, caído no chão. Foi
encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA em
Seropédica vindo a morrer dois dias depois. O espécime, uma fêmea com
dois ovários desenvolvidos e pesando 2,5 kg, encontra-se depositado na
coleção ornitológica do Instituto de Biologia (Laboratório de Ornitologia) da
UFRJ (UFRJ 0850). Foram preservados sua pele (schmoo), asa aberta,
amostras de tecido muscular, esqueleto com o crânio completo, e siringe.
Seu estômago estava vazio. Outro indivíduo foi encontrado caído em área
próxima ao Parque Estadual da Pedra Branca, zona oeste do município,
sendo resgatado pela Patrulha Ambiental, encaminhado para o Parque
Chico Mendes e depois transferido para a Escola de Veterinária da
Universidade Estácio de Sá, onde veio a morrer na mesma madrugada. A
ABFPAR recebeu a carcaça em 7 de dezembro de 2006.

Palavras chave: aves ameaçadas, distribuição geográfica, novos registros
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As áreas naturais que concentram um número expressivo de espécies
ameaçadas de extinção são estratégicas e prioritárias para a conservação.
Este é o caso da Reserva Biológica de Sooretama, conforme constatamos
em nosso estudo. Ela está localizada no norte do estado do Espírito Santo e
tem uma área de 24.250 ha. O nosso trabalho teve como objetivo fazer o
levantamento atualizado das espécies de aves daquela unidade de
conservação e para isto foram utilizados os seguintes métodos tradicionais
de registro das espécies de aves: a) visual, com auxílio de binóculos, lunetas
e câmaras fotográficas; b) auditivo, com auxílio de gravadores e microfone
unidirecional; c) captura e coleta com redes de neblina. Foi feita a combinação
dos três métodos visando obter uma amostragem mais eficaz da avifauna. As
amostragens se deram em áreas com matas conservadas, matas em
recuperação, bordas dos habitats e ambientes aquáticos como lagoas,
córregos e brejos. Entre março de 2005 e novembro de 2007 foram feitas 34
expedições, em sua maior parte com duração de dois a três dias cada uma,
totalizando 497 horas de amostragem. No levantamento foram detectadas
280 espécies de aves pertencentes a 58 famílias. Destas espécies, 39
(13,9%) encontram-se inclusas na categoria de ameaçadas de extinção, de
acordo com a legislação vigente, sendo que 13 (4,6%) encontram-se
ameaçadas conforme a Lista Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de
Extinção (IN MMA 03/03) e 36 (12,8%) incluem-se na Lista das Espécies da
Fauna Ameaçadas de Extinção no Estado do Espírito Santo (Dec. 1499-
R/2005). Tais percentuais, que são significativos, indicam a importância que
a referida unidade de conservação tem na manutenção de populações da
avifauna em risco de extinção. Entre estas espécies ameaçadas de extinção,
devido a raridade e aos poucos registros existentes para a região, podemos
destacar as seguintes: Crax blumenbachii; Harpia harpyja Geotrygon
violacea; Neomorphus geoffroyi dulcis; Nyctibius grandis; Monasa
morphoeus; Celeus flavus; Thamnomanes caesius; Sclerurus caudacutus
umbretta; Attila spadiceus e Laniocera hypopyrra.

Palavras chave: Sooretama, espécies, extinção
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A Área de Proteção Ambiental Itacaré-Serra (APA) Grande com 63,000 ha
localizada no litoral sul da Bahia, contém um significativo remanescente de
Floresta Atlântica e outros ambientes costeiros muito ameaçados. A
redução das lavouras de cacau da região desencadeou um processo de
desmatamento, ocupação desordenada e especulação imobiliária sobre
esta Unidade de Conservação, demandando a elaboração e divulgação de
listas de espécies, como conhecimento básico para a criação de estraté-
gias conservacionistas da região. Reunindo a ONG SOS Itacaré e proprie-
tários de RPPN´s, o trabalho iniciou em junho de 2007 com campanhas de
campo mensais, as quais seguem métodos usuais de inventários
ornitológicos (contato visual e auditivo, com documentação fotográfica e
sonora das espécies mais relevantes) e até o momento totalizou 1584
horas de campo, sendo registradas 328 espécies de aves, pertencentes a
22 ordens e 64 famílias. Deste total, 40 táxons são endêmicos da Mata
Atlântica e 23 ameaçados de extinção. Destacam-se os seguintes
registros: Sarcoramphus papa, Pyrrhura cruentata, Touit surdus e Cotinga
maculata (no Parque Estadual Serra do Conduru, município de Uruçuca).
Leucopternis lacernulatus, Aratinga auricapillus, Pionopsitta pileata,
Pionus reichenowi, Heliothryx auritus, Myrmotherula urosticta, Carpornis
melanocephala, Procnias nudicollis, Xipholena atropurpurea (no entorno
da fazenda Catitu em Itacaré). Tinamus solitarius, Leptodon cayanensis,
Harpia harpyja, Spizaetus ornatus, S. tyrannus, Laterallus exilis, Triclaria
malachitacea, Thalurania watertonii, Veniliornis maculifrons, Thripophaga
macroura, Pyroderus scutatus e Piprites chloris (na RPPN Capitão-Pedra
do Sabiá, Itacaré). Sporophila angolensis (Fazenda Canta Galo, Itacaré).
Popelaria longicaudus e Sporophila falcirostris (RPPN Janaina, Itacaré).
Scytalopus psychopompus (RPPN Sapucaia-Jueirana, Itacaré). Celeus
torquatus (na cachoeira do Cleandro, Itacaré). E finalmente, Gampsonyx
swainsonii, Herpsilochmus pileatus, Schistochlamys melanopis e
Sporophila bouvreuil (proximidades do rio Piracânga, em Itacaré).

Palavras chave: Itacaré, conservação, endemismo

Órgão financiador: Restaurante Cabana Ariramba LTDA e ONG SOS Itacaré

FAU313 

AVES PREDADORAS DE LIOLAEMUS LUTZAE
EM PRAIA DAS NEVES – ES

Fernando A.S. Pinto1,2, Nívea M. A. Ribeiro1 e Ildemar Ferreira1

1UFRRJ, Rio de Janeiro, RJ. 2E-mail: asp.fernando@gmail.com

Liolaemus lutzae é um pequeno lagarto da família Liolaemidae presente
na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. É endêmico das
restingas do estado do Rio de Janeiro e restrito ao hábitat fortemente
ameaçado, as praias de Restinga.Visando sua conservação, em 1986 teve
inicio um experimento de translocação no qual uma amostra de 51
indivíduos provenientes da Barra de Maricá- RJ foi introduzida em Praia
das Neves-ES. Desde então sua população vem sendo monitorada e o
projeto intitulado Manejo da lagartixa-de-areia aprovado recentemente
pelo FNMA. A interação de Liolaemus lutzae com seus predadores em
Praia das Neves é uma das metas desse projeto. O objetivo do presente
trabalho é identificar as aves predadoras desse lagarto bem como estimar
suas abundancias na área de estudo. Foi usada a metodologia de
observação por transectos estabelecidos ao longo da vegetação herbácea
de praia e percorridos a pé por 1 observador, identificando as aves e
geoposicionando-as. Foram feitas oito amostragens entre os dias 26/07 a
10/08 de 2008, alternando períodos da manha e da tarde, totalizando 14
horas de observações de campo. Athene cunicularia, devido a seu hábito
territorial, foi encontrada em todas as amostragens, sendo a espécie mais
freqüente. Milvago chimachima teve uma freqüência de ocorrência de
50%, seguidos por Guira guira, Cathartes aura e Caracara plancus com
37,5%. Devido ao seu comportamento social formando bandos, o anú-
branco demonstrou ser a espécie mais abundante na vegetação de praia,
com um total de 17 indivíduos avistados durante as amostragens, seguido
de A. cunicularia com 12 indivíduos. Apesar dos dados serem ainda
preliminares e os métodos de estimativas de abundancia serem apenas
inferências sobre a real pressão de predação, destacamos a coruja-
buraqueira e o anu-branco como as principais aves predadoras de
Liolaemus lutzae em Praia das Neves.

Palavras chave: Liolaemus lutzae, abundância, aves predadoras.

Órgãos financiadores: Fundo Nacional do Meio Ambiente; CAPES.
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AVES DA ZONA DE TRANSIÇÃO AMAZÔNIA/CERRADO:
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DA FAZENDA 

TANGURO, ALTO XINGU, ESTADO DO MATO GROSSO

Fabíola Poletto1; Alexandre Aleixo1; Carlos Eduardo Portes1; Maria de
Fátima Cunha Lima1

1Museu Paraense Emílio Goeldi, Coordenação de Zoologia, Belém, PA.
fpoletto@hotmail.com

O ecótono Amazônia / Cerrado é importante para a conservação das aves
porque ele abriga, numa área relativamente restrita, espécies de ambos os
biomas, resultando em localidades com altos níveis de riqueza e
endemismo de espécies. O local deste estudo foi a Fazenda Tanguro
(12º54”S - 52º22”W), situada a cerca de 35 km ao sul do município de
Querência (12º35’49”S - 52º11’59”W), no estado do Mato Grosso. A
fazenda encontra-se no “arco do desmatamento”, área sob maior pressão
antrópica da região amazônica, possuindo 46.500 ha de reserva legal e
3.132 ha de áreas de preservação permanente. O levantamento da
avifauna foi realizado nas estações seca e chuvosa do ano de 2006,
utilizando-se o método de captura com redes de neblina e caminhadas
seguidas de observação direta (visual e auditiva). Foram totalizadas 144
horas/observação e 2.160 horas/rede. O levantamento avifaunístico
registrou um total de 238 espécies, pertencentes a 48 famílias e 20
ordens. A composição da avifauna local foi altamente influenciada pelo
ecótono Amazônia / Cerrado, pois foram registradas espécies de aves
associadas intimamente tanto com o Cerrado (e.g., Rhea americana,
Rhynchotus rufescens e Cariama cristata), quanto com a Amazônia (e.g.,
Tinamus tao, Pteroglossus beauharnaesii, Ramphastos tucanus e
Lipaugus vociferans). Um outro conjunto de espécies foi composto por
táxons de distribuição restrita, alguns de ocorrência sobreposta ao
ecótono Amazônia / Cerrado (e.g., Tangara cyanicollis). Extensões de
distribuição significativas foram feitas para algumas espécies com
distribuição predominante na Amazônia ocidental (e.g., Turdus hauxwelli).
Um dos ambientes mais ricos em espécies foi a mata ciliar, uma das
tipologias florestais mais afetadas pela erosão e assoreamento decorrente
de práticas agropastoris não sustentáveis. Em conjunto, estes resultados
demonstram a altíssima relevância para a biodiversidade do ecótono
Amazônia / Cerrado na região do alto Rio Xingu.

Palavras-chave: aves, cerrado, Amazônia.

Órgão financiador: CNPq/PPG7 

FAU315 

INCIDÊNCIA DE AVES DE RAPINA ATENDIDAS NO HOSPITAL 
VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA,

UBERLÂNDIA, MG

Vera Lúcia de Queirogas1; Fabiano Campos Lima2 e Arthur Paulino Sanzo
Kaminishi3
1Mestranda do PPG em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais,
Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia /UFU,
Uberlândia, MG. E-mail: veraluciaqueirogas@yahoo.com.br
2Mestrando do PPG em Ciências Veterinárias da Faculdade de Medicina
Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia /UFU, Uberlândia, MG.
3Graduando do Curso de Medicina Veterinária da da Faculdade de
Medicina Veterinária, Universidade Federal de Uberlândia /UFU,
Uberlândia, MG

As aves de rapina pertencentes às ordens Falconiformes e Strigiformes
possuem uma grande plasticidade de sobrevida em habitats naturais ou
em áreas antropizadas, no entanto em zonas urbanas, estas podem ser
vítimas de atropelamentos, colisões com construções, fiações e cercas
elétricas. Neste estudo, objetivou-se relacionar o número de aves de
rapina atendidas no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veteri-
nária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com os principais
diagnósticos clínicos apresentados. Foram consultadas fichas clínicas do
Hospital Veterinário do período de janeiro a dezembro de 2008. Os
diagnósticos registrados foram: “bom estado”, “traumatismos”, “fraturas”,
“óbitos” e “outros” (doenças bacteriana, desidratação, ferimentos ou
alterações no trato digestório). No período avaliado deram entrada no
Hospital Veterinário-UFU 54 aves de rapina. Dentre as 27 espécies da
Ordem Strigiformes as “fraturas de membro” (52%) e “traumatismos” (16%)
foram mais freqüentes, sendo Athene cunicularia a espécie com maior
ocorrência (51,8%). Em se tratando da Ordem Falconiformes com 27
espécies, os diagnósticos mais freqüentes foram as “fraturas” (18,6%).
Uma das dificuldades encontradas no tratamento dessas aves foi à falta de
infra-estrutura para mantê-las em observação durante o tratamento. Outro
problema no sucesso de atendimento desses animais foi o tempo decor-
rido entre o acidente e o atendimento no Hospital Veterinário, ou ainda o
desconhecimento de procedimentos corretos para o manuseio e encami-
nhamento destas aves até o atendimento.

Palavras chave: Falconiformes, Strigiformes, diagnóstico clínico.

FAU316 

AVIFAUNA EM UMA ÁREA DEGRADADA NO 
MUNICÍPIO DE LIMEIRA, SÃO PAULO

Matheus Gonçalves dos Reis1,2, Carolline Zatta Fieker3 e Luciano Obage
Ferreira4

1Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade Federal de
São Carlos 2matheus.reis@gmail.com 3Universidade Estadual do Oeste
do Paraná 4Biólogo e pesquisador autônomo

A redução e fragmentação de hábitats é um dos principais fatores que pro-
piciam o isolamento de populações e alteração das relações ecológicas.
Tal fato não apenas compromete a qualidade ambiental, mas também fa-
vorece a perda da diversidade biológica. Este estudo objetivou levantar
qualitativamente a avifauna de uma área altamente degradada em Limeira,
São Paulo. Com aproximadamente 64 ha, a área é composta por pastos
com árvores esparsas (45% da área), monocultura de cana-de-açúcar
(38%), floresta estacional semidecidual de encosta, sendo esta secundária
e em estado inicial de regeneração (7,2%), mata galeria (5,7%) e áreas
úmidas (brejo e represa, 4,1%). O esforço amostral de 21,5 horas em cinco
campanhas foi realizado durante a estação reprodutiva, em setembro de
2008, percorrendo-se transectos. Foi construída uma curva de acumu-
lação de espécies, utilizando-se o protocolo de amostragem de Listas de
Mackinnon, para verificar a suficiência amostral. O método também forne-
ceu dados quantitativos grosseiros. Foram amostradas 79 espécies distri-
buídas em 14 ordens e 32 famílias. Dentre os Passeriformes (n=48), a fa-
mília Tyrannidae foi a mais representativa (24%). Dentre os não-passe-
riformes (n=31), as famílias Columbidae e Trochilidae contribuíram com
16% cada. A curva de acumulação de espécies obteve 78 unidades amos-
trais (listas de Mackinnon) e se estabilizou na 59a lista, não havendo
adição de espécies nas 19 últimas amostras. Pitangus sulphuratus,
Zonotrichia capensis, Emberizoides herbicola e Patagioenas picazuro obti-
veram as maiores abundâncias relativas. Registrou-se apenas três
espécies de Falconiformes (3,8% do total), consideradas espécies de topo
de cadeia trófica. Observou-se Cyanocorax cristatellus, considerada endê-
mica do cerrado. Espécies exóticas como Columba livia e Passer domes-
ticus foram comuns em locais próximos à área urbana, e Estrilda astrild em
pastos. As espécies amostradas são, em sua maioria, generalistas quanto
à qualidade ambiental e/ou sinantrópicas, provavelmente devido ao alto
nível de degradação da área e de um núcleo urbano adjacente.

Palavras chave: áreas degradadas, avifauna, levantamento

FAU317

AVIFAUNA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA DAS ARARAS,
PORTO ESTRELA/CÁCERES - MT: REGISTROS OBTIDOS 

DURANTE O CURSO REGIONAL DE ANILHAMENTO DE AVES
UFMT/CEMAVE, 2008

Eduardo Alteff1,5, Rodrigo Damiani1, Paulo Fonseca1, Bianca Bernardon1,
Alcedir Bessegatto1, Silvia Amorim1, Cleide Rezende1, Bruno Jackson1,
Erika Machado1, Marco Costacurta1, Greice Aparecida1, Luciana Ferreira1,
Fernanda Bueno1, Rafael Valadão1, MarciaMárcia Pascotto2, Dalci Oliveira2,
Renato Pinheiro3, Raquel Lacerda4, Fernando Favaro4 e Andrei Roos4

1Alunos do Curso Regional de Anilhamento de Aves, 2UFMT, 3UFT e
4CEMAVE/ICMBio, 5E-mail: dudubio@hotmail.com

Foi realizado um levantamento rápido de espécies de aves na Estação Eco-
lógica Serra das Araras, localizada nos municípios de Porto Estrela e Cáceres,
Mato Grosso. O estudo ocorreu durante o Curso Regional de Anilhamento de
Aves (UFMT/CEMAVE), realizado entre os dias 10 e 15 de novembro de 2008.
Para amostrar a avifauna foram realizadas observações aleatórias, além de
capturas utilizando ‘redes de neblina’ em três diferentes fitofisionomias dessa
unidade de conservação (cerrado “stricto sensu”, cerradão e mata ciliar).
Foram utilizadas 10 redes de neblina em cada fitofisionomia com uma média
7305,15 h.m2 por área, totalizando 21915,5 h.m2 de esforço amostral nas três
áreas estudadas. Apesar do enfoque do estudo ter sido a captura de aves, fo-
ram registradas 125 espécies de aves, sendo capturados 129 indivíduos de 46
espécies. O cerradão apresentou o maior número de espécies e também
maior número de indivíduos capturados (n=26 e n=57, respectivamente). Pipra
fascicauda (uirapuru-laranja) foi a espécie com maior proporção de capturas
(11,63% do total). Foram detectadas espécies crípticas como Machaeropterus
pyrocephalus (uirapuru-cigarra), Coccyzus euleri (papa-lagarta-de-euler),
além de espécies migratórias como Catharus fuscecens (sabiá-norte-america-
no) e Elaenia albiceps (guaracava-de-crista-branca). Esse estudo apresenta o
primeiro registro de Hemitriccus flammulatus (maria-de-peito-machetado) para
o sudoeste do Mato Grosso (espécie associada a florestas com taquaras) e
também o primeiro registro de Hylocryptus rectirostris (fura-barreira),
Cypseloides senex (taperuçu-velho), Turdus fumigatus (sabiá-da-mata),
Patagioenas subvinacea (pomba-botafogo), Nonnula ruficapilla (freirinha-de-
coroa-castanha), Bucco tamatia (rapazinho-carijó) e Megascops usta (coruji-
nha-relógio) para essa unidade de conservação. A avifauna da ESEC Serra
das Araras é marcada por elementos Amazônicos e de Cerrado, o que
ressalta a importância da área para a conservação da biodiversidade regional.
Palavras chave: levantamento rápido, unidades de conservação e redes
de neblina.
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ANÁLISE DAS RECUPERAÇÕES NO BRASIL DE AVES 
ANILHADAS NO EXTERIOR ENTRE 1928 E 2006

Andrei Langeloh Roos1,2, Luiz Augusto Macedo Mestre e Maria Flávia
Conti Nunes1

1Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves Silvestres
(CEMAVE/ICMBio), BR 230, Km 10, FLONA Restinga de Cabedelo,
Cabedelo, Paraíba.
2Email: andrei.roos@icmbio.gov.br

Neste estudo foram analisados os dados de anilhamento e recuperação
dos indivíduos anilhados no exterior e recuperados no Brasil entre 1928 e
2006, disponibilizados pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conserva-
ção das Aves Silvestres (Brasil), pelo Bird Banding Laboratory (USA), pelo
Centro de Estudo de Migrações e Protecção de Aves (Portugal), pela
Oficina de Especies Migratorias (Espanha) e pelo British Trust for
Ornithology (Reino Unido). Foram registradas 1712 aves anilhadas no
exterior e recuperadas no território brasileiro entre 1928 e 2006. Foram
recuperados no Brasil 44 espécies incluídas nas ordens Charadriiformes,
Procellariiformes, Falconiformes, Passeriformes, Anseriformes, Ciconiifor-
mes, Phoenicopteriformes, Spheniciformes e Cuculiformes. As recapturas
foram de indivíduos marcados na América do Norte, Reino Unido, Antár-
tica, Ilhas do Atlântico Norte, América Central e América do Sul. A maioria
dos indivíduos vem da América do Norte, sendo predominantes as aves
marcadas na costa Noroeste dos EUA e Canadá e na região central acom-
panhando a fronteira destes dois países. As localidades de recuperação
no Brasil são predominantemente costeiras e quando no interior do Brasil
encontram-se principalmente na região amazônica e região sudeste, pois
seguem o curso de grandes rios. As espécies Sterna hirundo e Puffinus
puffinus foram as mais recuperadas. Foram registradas recuperações de
anilhas de quatro espécies listadas na “lista mundial de aves ameaçadas
de extinção” (Thalassarche melanophris e T. chlororhynchos, consideradas
em perigo de extinção, Diomedea exulans e Macronectes giganteus,
consideradas espécies vulneráveis). As marcações e recuperações das
espécies mais freqüentes foram descritas e mapeadas. Foram discutidos
aspectos gerais sobre as recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil.

Palavras chave: migrações, recuperação de anilhas, anilhamento.

Órgãos Financiadores: PNUD
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA DO CAMPUS DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS, MG

Sandro Gonçalves Moreira1, Riuvânio Rodrigues Ferreira2, Jeyson Cesary
Lopes2

1Professor de Ecologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do
Centro Universitário de Patos de Minas.sandrobio@unipam.edu.br
2Graduandos em Ciências Biológicas do Centro Universitário de Patos de
Minas

O Cerrado tem sido amplamente degradado nas últimas décadas, princi-
palmente por ações antrópicas, determinando uma redução na quantidade
de habitats disponíveis para as espécies nativas, que têm sido encontra-
das com freqüências cada vez maiores em ambientes urbanos. O presente
trabalho teve por objetivo identificar as aves que ocorrem no campus do
Centro Universitário de Patos de Minas (MG), assim como as formas de
exploração das mesmas no referido local. As observações foram feitas no
período de agosto a novembro de 2008, perfazendo um total de 51 horas.
Foram identificadas 64 espécies de aves, pertencentes a 26 famílias,
sendo Tyrannidae a mais representativa (12 espécies). Dentre as espécies
registradas, 59 utilizaram diretamente pelo menos um tipo de recurso exis-
tente na área de estudo, tendo sido consideradas as seguintes formas de
exploração: manutenção (repouso, forrageamento e hidratação) e repro-
dução (nidificação, incubação e cuidado parental). O fato de o campus ser
bem arborizado e de funcionários fornecerem alimento e água às aves
parecem ser relevantes na permanência de algumas espécies no local,
além de contribuir para o crescimento populacional das mesmas, o que por
sua vez, pode favorecer a ocorrência de aves de rapina, tendo sido regis-
trados diversas atividades de forrageamenato das mesmas durante as
observações. O local estudado parece ter importância para a biologia de
muitas espécies de aves da região, onde as mesmas, aparentemente,
completam seus ciclos biológicos, de maneira que, com estes dados pre-
liminares, sugere-se que sejam feitos estudos mais detalhados da avifau-
na local, associados com trabalhos de Educação Ambiental juntos à comu-
nidade acadêmica, no sentido de contribuir para a preservação do grupo.

Palavras chave: avifauna, unipam, cerrado.

FAU320 

DADOS PRELIMINARES SOBRE O LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA
NA REGIÃO DE FURNAS EM CAMPINAS, SP

Paulo César A. Santos Junior 1, 2, 3; Tiago Zaiden1, 2 e Gabriel A. Caetano1

1Biólogo; 2Grupo de Observadores de Aves de Campinas - GOAC
3E-mail: paulo.ornitho@gmail.com

A realização de inventários sobre a avifauna mostra-se útil para com-
preendermos melhor certos padrões sobre a distribuição e ecologia das
aves. O estudo da região norte de Campinas-SP, nas localidades próximas
a FURNAS, se faz necessário pela crescente ação humana no local
através de empreendimentos imobiliários, além da caça e captura ilegal de
animais. A área possui vegetação formada por mata estacional semi-
decídua, intercalada por pastagens. O trabalho tem como objetivo realizar
o levantamento qualitativo das espécies da avifauna local. Foram
realizadas saídas entre as 6h e 10h da manhã, com eventuais saídas
noturnas, ambas realizadas entre 13 de setembro de 2008 e 13 de março
de 2009, totalizando 55 horas de observação. Foram amostradas duas
áreas, uma mata próxima a uma área residencial (22°47’51’’S;
47°01’03’’W), de 4,5 ha, com um riacho e áreas brejosas, e um segundo
fragmento maior (22°46’46’’S; 47°00’03’’W), de 27,42 ha, envolto por
pastagens, interrompido em um trecho pela linha de transmissão elétrica
da usina de FURNAS. As identificações foram realizadas nas trilhas
existentes nos locais através de observação direta, com uso de binóculos,
câmera fotográfica e pela vocalização da espécie, com auxílio de playback.
Existem até o momento 111 espécies catalogadas, distribuídas em 39 fa-
mílias, sendo Tyrannidae, Thraupidae e Picidae as de maior representati-
vidade, com 29,72% das espécies. Registraram-se duas espécies endêmi-
cas de Mata Atlântica até o momento, Hemitriccus nidipendulus, e
Todirostrum poliocephalum. O baixo endemismo pode ser justificado pela
degradação do ambiente, devido à grande perturbação humana na área.
Destaque para a ocorrência de Antilophia galeata, espécie registrada uma
única vez através de fotografia, e que se encontra ameaçada no estado de
São Paulo, e Ara ararauna, espécie existente por soltura na área. Estudos
como este mostram a importância de se preservar remanescentes flores-
tais próximos a centros urbanos, com finalidade de conservar a biodiversi-
dade ameaçada pela ação antrópica.

Palavras chave: Avifauna de Campinas-SP, Antilophia galeata, floresta
estacional semi-decidual.
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AVIFAUNA DE TRÊS MICROHABITATS DO 
PARQUE CHICO MENDES, OSASCO, SÃO PAULO

Felipe Leonardo Santos Shibuya1 e Miriam Mitsue Hayashi2
1Iniciação Científica PIBIC/UNIFIEO; felipe.shibuya@gmail.com; 2Docente
do Centro Universitário FIEO; miriamhayashi@terra.com.br

Parques e jardins públicos desempenham um importante papel na
manutenção da fauna em cidades por representarem resquícios de área
verde em ambiente urbano. Este estudo, realizado no Parque Chico Mendes
(23º34’23”S; 46º46’42”W), em Osasco, SP, entre agosto de 2007 a julho de
2008, teve como objetivo identificar as espécies de aves, caracterizar o
habitat e observar a dieta e comportamento alimentar das espécies
encontradas. Foram 342 horas de observação pelo método de transecto,
registrando 61 espécies, distribuídas em 33 famílias e 16 ordens. No parque
foram caracterizados três ambientes: aquático, mata e área aberta, de
acordo com o tipo de vegetação, corpos d’água e pelo grau de interferência
humana. Na área aberta foram encontradas 30 espécies; no aquático, sete
e na mata, seis. Do total de espécies registradas no parque, 18 foram
observadas tanto na área aberta quanto na mata. A extensão da área aberta
e a grande oferta de insetos e alimentos oferecidos pelos visitantes no local,
podem ter contribuído para o maior registro de espécies neste local.
Columba livia e Passer domesticus, comuns a este ambiente, são espécies
bem adaptadas ao meio urbano. No ambiente aquático foram registradas
espécies se alimentando de peixes como Phalacrocorax brasilianus, Ardea
alba, Ceryle torquatus e Chloroceryle amazona, e indivíduos imaturos de
Nycticorax nycticorax na vegetação associada ao corpo d’água. Apesar do
número reduzido de espécies na mata (n=6), foram registradas algumas
pouco comuns em cidades como Penelope obscura e Piaya cayana, além de
Tityra cayana, observada apenas no mês de outubro. Espécies migratórias,
que poderiam estar utilizando o parque apenas como rota de vôo e refúgio
temporário, como Tyrannus melancholicus e Tyrannus savana, também
foram observadas. Agrupar as espécies segundo suas características
ecológicas pode auxiliar no entendimento dos mecanismos que regulam a
dinâmica populacional no ambiente. Além disso, podem reforçar a
importância dos parques e contribuir para adoção de medidas de
conservação da área e preservação da fauna local.

Palavras chave: Microhabitats, Parque Chico Mendes, comportamento
alimentar

Órgão financiador: PIBIC Centro Universitário FIEO
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ANÁLISE DA AVIFAUNA APREENDIDA E RECOLHIDA PELO
CETAS/IBAMA. EM TERESINA – PI

Shirliane de Araújo Sousa1,2, Crhistyanne Barros Soares3, José Lacerda
da Luz 3, Marcos Pérsio Dantas Santos1

1Universidade Federal do Piauí-UFPI 
2E-mail: shirlianearaujo@hotmail.com
3IBAMA-PI 3E-mail:jose.luz@ibama.gov.br

O Brasil reúne uma das maiores riquezas em avifauna do mundo com mais
de 1700 espécies, das quais mais de 10% são endêmicas. Mas apesar de
tamanha riqueza, o país sofre com a forte ocorrência do tráfico de animais
silvestres, que hoje representa o terceiro maior comércio ilegal do mundo.
Realizamos um monitoramento durante o período de janeiro a dezembro
de 2008, com o objetivo de avaliar a avifauna recebida pelo CETAS/
IBAMA-PI. Como resultados obtivemos que 89,62% correspondem a aves,
5,38% répteis e apenas 5% de mamíferos. Do total de 2.117 indivíduos de
aves recebidas, 83,2% foram soltas na natureza ou enviadas a criadouros
e somente 8,2% chegaram à óbito. Foram identificadas 82 espécies de
aves silvestres, distribuídas em: 26 famílias. O maior número de
recebimentos é oriundo de apreensões da Polícia Ambiental e do IBAMA
1.964 (92,77%), seguido por entregas voluntárias 117 (5,5%). As famílias
com maior número de espécies foram: Psitacidae 14 (17%), Emberizidae
14 (17%), Icteridae 8 (9,7%), Columbidae 6 (7,3%), e Thraupidae 6 (7,3%).
As espécies com maior número de indivíduos foram: Sporophila lineola
337 (15,9%), Paroaria dominicana 231 (10,9%), Agelaius ruficapillus 176
(8,3%), Sicalis flaveola 172 (8,1%), Turdus rufiventris 118 (5,5%),
Amazona aestiva 90 (4,2%), e Icterus jamacaii 85 (4%). Das 22 espécies
de aves endêmicas da caatinga 4 (18%) estão na lista de espécies
apreendidas: Pararia dominicana, Sporophila albogularis, Icterus jamacaii
e Aratinga cactorum. Das 32 espécies endêmicas do cerrado apenas uma
passou pelo CETAS: Saltator atricollis. Das aves ameaçadas de extinção
somente uma foi recebida: Cardelius yarrellii.

Palavras chave: Aves, CETAS, tráfico de animais.

Órgão financiador: IBAMA/UFPI
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COMPOSIÇÃO DAS ESPÉCIES DA AVIFAUNA DO CAMPUS 
DA ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS (ESFA),

SANTA TERESA, ES

José N. Silva1,2, Rosilene A. Lepaus1, José A. C. Souza1 e Daniela M.
Rossoni1
1Escola de Ensino Superior São Francisco De Assis ESFA/MBML.
2E-mail: josnsilva@yahoo.com.br 

Levantamentos são importantes, pois expressam a riqueza do ambiente, e
delimitam fatores como dinâmica biológica das espécies correlacionada
com a capacidade do ambiente. A área estudada apresenta certa hetero-
geneidade ambiental como remanescentes florestais em estágio secun-
dário, até áreas antropizadas. O estudo promoveu um inventário da
avifauna do campus da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA)
durante o período de fevereiro a novembro de 2007. Os métodos utilizados
foram: registros visuais, com auxílio de binóculos, registros de vocaliza-
ções, com auxilio de um gravador e captura com redes de neblina. Foram
realizadas nove visitas quinzenais a campo, totalizando 30 horas/campo
por mês nas seguintes áreas: Florestal (FL), Edificações e adjacências
(EA), Agrupamento de árvores (AA) e Aquático (AQ). Para analisar a
riqueza e o número de espécies exclusivas para cada hábitat inventariado,
foi realizada uma análise de regressão linear utilizando o programa Systat
10. Para avaliar a similaridade faunística entre essas áreas, foi utilizado o
teste de similaridade de Jacard e o teste Qui-quadrado para as
comparações entre as diferentes estruturas funcionais ou guildas tróficas.
Após 444 horas/campo foram registradas 74 espécies de aves pertencen-
tes a 12 ordens, dentre elas Falconiformes, Strigiformes, Apodiformes,
Psittaciformes, Piciformes, sendo as famílias Fringillidae, Tyrannidae,
Muscicapidae e Trochilidae as mais abundantes em número de espécies.
Os registros no geral seguiram uma mesma proporcionalidade, sendo (AA)
o ambiente mais representativo em número de espécies totais com n=61,
seguido do (EA) com n= 59, (FL) com n= 42 e (AQ) com n= 39.

Palavras chave: Levantamento, avifauna, guildas tróficas.

FAU324 

PRIMEIRO REGISTRO DO FALCÃO-DE-PEITO-VERMELHO 
FALCO DEIROLEUCUS TEMMINCK, 1825 (FALCONIDAE) 

PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

José E. Simon1,2, André C. Dias3, Gustavo Magnago e João G. S. Quental 
1FAESA - Laboratório de Zoologia dos Vertebrados. Vitória, ES. Brasil.
2Museu de Biologia Mello Leitão. Santa Teresa, ES. E-mail:
simon@ebr.com.br
3SVMA-SP- Secretaria do Verde e Meio Ambiente, SP.

O gênero Falco inclui as aves de rapina popularmente conhecidas como
falcão, cauré, quiriri, etc, estando representado por 37 espécies, seis delas
com ocorrência no Brasil. Em particular, F. deiroleucus é a espécie residente
mais rara. Ainda que de ampla ocorrência no país, são escassos os registros
para os domínios da Mata Atlântica. Divulgamos aqui o primeiro registro de F.
deiroleucus para o Espírito Santo. Entre 2005 e 2008, tivemos a oportunida-
de de assinalar F. deiroleucus para as seguintes localidades do estado: Putiri
(03/abr/05), Regência (13/mai/05), Reserva Natural CVRD (26/jul/06), Rebio
Sooretama (27/jul/06), Flona Rio Preto (01/ago/06) e APA Goiapabaçu
(22/jul/2008). Nossos registros, fundamentados em identificação visual/audi-
tiva, documentação fotográfica e gravação de sua vocalização, foram obtidos
na borda ou próximos do ambiente florestal (restinga arbórea, mata de tabu-
leiro e florestas de encosta). Em todas as ocasiões, um ou dois exemplares
foram avistados pousados na extremidade de galhos secos de árvores altas,
tornando-se bastante conspícuos ao observador. Em uma das campanhas
(Regência), foi possível observar F. deiroleucus em atividade de caça na
restinga. Numa ação frustrada (16:45 h), tentou capturar um espécime de
Aratinga aurea (periquito-rei) em pleno vôo, quando foi perseguido por outros
cinco indivíduos do numeroso bando que se reunia para pernoitar no local.
Porém, pouco depois, o falcão teve sucesso ao investir sobre Chordeiles
acutipennis (bacurau-de-asa-fina), no momento em que vários indivíduos so-
brevoavam a vegetação (17:35 h). Tais observações, somadas à nidificação
de F. deiroleucus próximo à população do andorinhão Streptoprocne sp. na
APA Goiapabaçu, leva a crer que sua ocorrência está intimamente associada
a fontes abundantes de alimento, representadas por concentrações de aves
que utilizam pontos fixos para pernoite ou forrageio. A deficiência de
prospecções de campo e a carência de dados sobre suas exigências
ambientais podem explicar a raridade de registros no bioma Mata Atlântica.

Palavras chave: Falco deiroleucus, faunística, Mata Atlântica

Órgão Financiador: FAPES/FUNCITEC-ES 
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LEVANTAMENTO DA AVIFAUNA DA 
SERRA VERMELHA NO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ

Leonardo Moura dos Santos Soares2, Antonita Santana da Silva1,
Shirliane de Araujo Sousa1, Esterfania Araujo Barbosa Farias1 e Marcos
Pérsio Dantas Santos1,3

1Universidade Federal do Piauí/UFPI,PI. 2LZUFPI, Laboratório de Zoologia
da UFPI/ LZUFPI, PI. 3Email: marcospersio@uol.com.br

A Caatinga ocupa a maior parte do nordeste brasileiro, cobrindo uma área
em torno de 800.000 km2. No estado do Piauí, essa formação vegetal ocupa
grande parte da porção leste deste estado, representando cerca de 30% da
área total do estado. Este trabalho teve como objetivo inventariar a avifauna
na área da Serra Vermelha inserida em uma região dominada por formações
de Caatinga Arbórea densa próximo a transição com o Cerrado. Como pro-
cedimentos metodológicos foram utilizados: contato visual, contato auditivo
e captura por redes de neblina. Através da combinação desses métodos foi
registrado um total de 178 espécies de aves, distribuídas em 44 famílias,
sendo 21 de Não-Passeriformes e 23 de Passeriformes, apresentando 82
(46%) e 96 (54%) espécies, respectivamente. As famílias que apresentaram
maior número de espécies foram: Coumbidae (9), Psittacidae (9), Trochilidae
(9) e Accipitridae (8), entre os Não-Passeriformes; e Tyrannidae (31),
Thraupidae (11), Thamnophilidae (7) entre os Passeriformes. Ressalta-se a
observação da coruja-orelhuda (Rhinoptynx clamator), o qual se configura
como o primeiro registro dessa espécie de ave no estado do Piauí. Das 22
espécies de aves consideradas como endêmicas do Bioma Caatinga, 18 já
foram registradas no estado do Piauí e destas, 15 foram encontradas na
região da Serra Vermelha. Quatro espécies de aves ameaçadas de extinção
foram registradas na área em estudo: Pebelope jacucaca, Anodorhynchus
hyacinthinus, Xiphocolaptes falcirostris e Procnias averano. O número de
espécies de aves registradas aproxima-se do esperado para esta região
biogeográfica que seria algo em torno de 180 a 220 espécies. Um total de
76 espécies de aves foram consideradas comuns na área do Condomínio,
80 spp são incomuns ou pouco comuns (44 spp. 36 spp, respectivamente) e
22 spp são consideradas raras na região. A Serra Vermelha está entre as
áreas com maior número de espécies de aves do Bioma Caatinga, além da
presença de grande parte das espécies endêmicas do Bioma, o que confere
a toda essa região um status de prioridade na conservação da Caatinga.

Palavras chave: Caatinga, conservação, Piauí.

Órgão financiador: Instituto Desert.
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REGISTRO DOCUMENTADO DE ASIO FLAMMEUS (STRIGIDAE),
NA LOCALIDADE DE SANTA BÁRBARA, MUNICÍPIO DE 

SACRAMENTO, MG

Gustav V. A. Specht1 e Filipe C. R. da Cunha2

1PUC Minas - Grupo de Pesquisa – Conservação, Ecologia e
Comportamento Animal, Belo Horizonte, MG; Email: gustav@bio3.com.br
2PUC Minas, Belo Horizonte, MG.

Asio flammeus conhecida como mocho-dos-banhados, é uma coruja de
±37cm, com longas asas e apresenta estrias marrons no ventre. Comu-
mente observada em áreas abertas “peneirando”, essa coruja ainda
possui uma distribuição imprecisa no Brasil. Conhecidamente é migratória,
sendo oriunda da América do Norte, alcançando a Patagônia Argentina.
No Brasil, ocorre de Minas Gerais e São Paulo, ao Rio Grande do Sul,
possuindo registros para Goiás, Distrito Federal e Bahia. Em observações
realizadas nas proximidades do município de Sacramento, MG, na
localidade de Santa Bárbara (SAD 69 19º51´S, 47º27´W), em janeiro de
2009, foi observada em duas oportunidades um indivíduo de A. flammeus
em uma área aberta cercada por plantações de Pinus sp. O indivíduo
encontrava-se pousado em uma pilha de Pinus sp. Enquanto dois Falco
femoralis exibiam comportamento de ‘mobbing’ executando vôos rasantes
logo acima da coruja empoleirada. Por cerca de 30 segundos os falcões
executaram vôos ameaçadores, e a coruja percebendo nossa aproxima-
ção, voou e foi possível fazer o registro fotográfico dessa ave de rara
observação. A ave realizou um vôo circular percorrendo uma grande área
aberta antes de ingressar em uma outra plantação de Pinus sp. Esse
registro inédito de exibição de ´mobbing´ de F. femoralis contra A.
flammeus e é um importante registro biogeográfico para a espécie.

Palavras chave: Asio flammeus, mobbing, distribuição geográfica.

FAU327 

LISTA PRELIMINAR DAS AVES DA MATA DO 
JUNCO, CAPELA, SERGIPE

Davi C. Tavares1, Vinicius A. Souza2

1ENSP/FIOCRUZ, 2Universidade Federal do Sergipe.
souzasergipe@hotmail.com

A mata atlântica foi alvo de intensa exploração histórica, responsável pela
destruição de grande parte do seu território, que atualmente, no Sergipe,
está restrito a 0,1% de sua cobertura original. O Refúgio de Vida Silvestre
Mata do Junco, localizado no município de Capela, compreende a segun-
da maior reserva do Sergipe, com cerca de 1500 hectares, dos quais gran-
de parte é composta por propriedades particulares. A conservação dos
remanescentes de mata atlântica tem encontrado suas principais barreiras
no desconhecimento da composição florística e faunística e na ausência
de planos de manejos eficazes. Por constituírem o táxon mais bem
conhecido, as aves são indicadores biológicos preferidos. Há espécies
típicas de florestas que são sensíveis ao desmatamento e tem suas
populações reduzidas ou extintas. Desta forma, o conhecimento sobre as
aves pode auxiliar a elaboração de planos de manejos e a tomada de
medidas conservacionistas. Este trabalho apresenta os resultados de uma
expedição técnico-científica, subsidiada pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe (Semarh),
com o objetivo de inventariar qualitativamente a avifauna da Mata do
Junco. Entre os dias 13 e 16 de jun/07 foram feitas observações com
binóculo (Sakura 10X50), entre 6 às 11 e 14 às 19 horas, e capturas, com
cinco redes de neblina (12 x 2,5 metros e malha de 36 mm), ambas
totalizando 40 horas de esforço amostral. Foram registradas 16 ordens, 33
famílias e 90 espécies. As famílias mais representativas foram Tyrannidae,
Thraupidae e Emberizidae, com respectivamente, 10, 8 e 7 espécies. Foi
atestada a ocorrência de Leucopternis polionota, vulnerável na Mata
Atlântica, segundo a IUCN. A baixa representatividade das famílias
Furnariidae, Accipitridae e Dendrocolaptidae, componentes típicos da
Mata Atlântica, indica o grau avançado de modificação da Mata do Junco.
O interesse conservacionista da região é reforçado pela moderada
riqueza, levando-se em conta o baixo esforço amostral, e pela ocorrência
de uma espécie vulnerável.

Palavras chave: Aves, Mata do Junco, Mata Atlântica.

Órgãos financiadores: Semarh, CNPq.
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA COMO SUBSIDIO À
CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO LITORAL DE

PENHA, SANTA CATARINA, BRASIL

Maria Laura Fontelles Ternes1,2, Rosemeri Carvalho Marenzi1 e Juliana
Hammel Saldanha1.
1UNIVALI, Itajaí – SC. 2E-mail: marialaura.ft@gmail.com

A área de estudo, Laguna Quincaludo, está localizada em Penha, litoral
centro-norte de Santa Catarina, 26º 46’ 20,17“ S e 48∞ 39’ 40,61” W, de-
limitada a oeste pelo Rio Piçarras, a nordeste pela Praia Alegre e cercada
por urbanização. Possui área aproximada de 2,6 ha, dos quais 0,8 ha
formam o corpo d’àgua e 1,8 ha a porção terrestre. Trata-se de uma Área
de Preservação Permanente com formações vegetais típicas de ambiente
de Marisma, Manguezal, Restinga arbórea e Mata Atlântica. Esta pesquisa
surgiu a partir do anseio da comunidade local em preservar este ambiente.
Foi realizado este levantamento preliminar qualitativo da avifauna, para
contribuir na criação de uma Unidade de Conservação como medida de
proteção para a Laguna Quincaludo. A metodologia utilizada foi
observação direta e contato visual (Zimmermann, 2001) com apoio de
binóculos Tasco 8X21 e gravações das vocalizações (SICK, 1985a) com
gravador analógico SONY modelo TCM-400DV. Foram realizadas entrevis-
tas informais no entorno da área de estudo além de revisão bibliográfica.
Foram realizadas 18 visitas perfazendo 27h de observações enfatizadas
nos períodos matutino e vespertino entre os meses de outubro 2006 e abril
2007. A observação de aves na Laguna Quincaludo, somada à avistagem
na região de entorno, resultou em 45 espécies, sendo 13 de hábitos
alimentares exclusivamente frugívoros. Em comparação com estudos rea-
lizados em outros dois fragmentos costeiros próximos, Ilha Feia e morraria
da Praia Vermelha, no município de Penha/SC, foram constatadas seis
espécies comuns aos três fragmentos: Ramphocelus bresilius,
Tachyphonus coronatus (ambas endêmicas de Mata Atlântica), Thraupis
palmarum, Serpophaga subcristata, Troglodytes musculus. Estes dados,
além de outras evidências, salientam a importância da conservação da La-
guna Quincaludo pelo potencial de conectividade com outros remanescen-
tes existentes na região e pela diversidade de habitats por ela oferecidos.

Palavras chave: Levantamento de avifauna, Unidade de Conservação,
Santa Catarina.
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AVIFAUNA DA RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES,
SUL DO ACRE, BRASIL

Gregory Thom1 e Luiz A. M. Mestre2

1Universidade Regional de Blumenau/ FURB, Blumenau, Santa Catarina.
E-mail: biogrego@yahoo.com.br 2South Dakota State University (GIScCE),
Brookings, South Dakota, USA / Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG),
Belém, Pará, Brasil. E-mail: luiz.mestre@gmail.com

Neste estudo descrevemos a avifauna da Reserva Extrativista Chico Mendes
situada na porção Sul do Estado do Acre. Esta reserva estende-se por apro-
ximadamente 970.000 ha, próxima da divisa entre Brasil, Bolívia e Peru. As
fitofisionomias dominantes na área de estudo são Floresta Ombrófila Densa
com predomínio de palmeiras e Floresta Ombrófila Aberta com predomínio de
bambus. O inventário da avifauna foi realizado entre 08 de outubro e 10 de no-
vembro de 2008 (entre 10º13’S, 68º44’W e 10º32’S, 68º42’W). Foram realiza-
dos levantamentos qualitativos, a partir de registros visuais e de vocalizações,
totalizando 192h esforço e quantitativos, através pontos de escuta (96 pontos)
e de capturas com redes de neblina (2050 horass/rede). Foram registradas
356 espécies, dignas destaque algumas de distribuição restrita ou pouco co-
nhecidas no sudoeste da Amazônia brasileira: Crypturellus atrocapillus,
Crypturellus bartletti, Psophia leucoptera, Primolius couloni, Pyrrhura rupicola,
Galbula cyanescens, Malacoptila semicincta, Eubucco richardsoni, Aula-
corhynchus prasinus, Selenidera reinwardtii, Neoctantes niger, Thamnomanes
ardesiacus, Cercomacra serva, Hypocnemis subflava, Hypocnemis peruviana,
Myrmeciza hyperythra, Myrmeciza fortis, Gymnopithys salvini, Conopophaga
peruviana, Xiphorhynchus chunchotambo, Automolus rubiginosus, Automolus
rufipileatus, Conioptilon mcilhennyi, Lepidothrix coronata. Também foram
observadas espécies associadas às formações dominadas por bambus como:
Nonnula ruficapilla, Monasa flavirostris, Celeus spectabilis, Epinecrophylla
ornata, Drymophila devillei, Percnostola lophotes, Myrmeciza goeldii,
Campylorhamphus trochilirostris, Simoxenops ucayalae, Automolus melano-
pezus, Lophotriccus eulophotes, Hemitriccus flammulatus, Cnipodectes super-
rufus, Ramphotrigon megacephalum, Ramphotrigon fuscicauda, Neopelma
sulphureiventer. A utilização dos recursos naturais e as constantes queimadas
representam uma ameaça a comunidade de aves nessa região, entretanto, os
registros aqui apresentados evidenciam o bom estado de conservação ainda
predominante na região.

Palavras chave: Aves, Sul do Acre, Reserva Extrativista.
Órgãos financiadores: South Dakota State University, Museu Paraense Emilio
Goeldi, Lancaster University e National Aeronautics and Space Administration
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA NA RPPN QUINTA
DAS ARAUCÁRIAS, CASCAVEL/PR

Fernando R. Treco1,2, Luciano A. Kohl1, Cláucia Cuzzi, Ketili Laux1, Cleocir
Antonio Picinini1, Fernando Duarte Pierozan3

1UNIPAR – Unidade-campus de Francisco Beltrão/PR.
2E-mail: fertreco@unipar.br 
3RPPN - Quinta das Araucárias, Cascavel/PR.

A RPPN Quinta das Araucárias, de propriedade da empresária India Nara
Padovani, possui o tamanho aproximado de 100 hectares e está localizada
nas coordenadas S 24° 59’ 51’’ e W 053° 22’ 41’’, pertencendo à cidade de
Cascavel - PR, composta predominantemente por Mata Atlântica (Floresta
Ombrófila Mista e Estacional Semi-Decidual). O presente trabalho teve
inicio em 21 de março de 2009 tendo como objetivo principal o levan-
tamento qualitativo preliminar da avifauna deste local. Para a obtenção dos
dados foram utilizadas as seguintes metodologias: observações diretas,
reconhecimento auditivo com uso de gravador digital, e fotografias tiradas
com auxilio de câmera fotográfica digital, demarcando-se três trilhas para
a realização de tal levantamento. Foram realizadas saídas a campo
quinzenalmente, com duração aproximada de 10 horas por expedição,
totalizando 20 horas de observações. Até o presente momento foram
observadas 52 espécies, pertencentes a 27 famílias, distribuídas em 13
ordens. Verificou-se a diversidade das espécies, dentre elas algumas se
destacando pela sua beleza e sua alta freqüência de visualização, dentre
elas destaca-se Ramphastos dicolorus (tucano-do-bico-verde). Por tratar-
se de fragmento de mata relativamente grande, possui grande biodi-
versidade e estrutura trófica necessária para que essas espécies habitem
e reproduzam-se nesta área.

Palavras chave: Levantamento, diversidade de aves, Ramphastos
dicolorus.

Órgãos financiadores: UNIPAR e Horta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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AVIFAUNA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS CAETETUS,
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL

Flávio Kulaif Ubaid1,3, Andreli Cristina Dalbeto1 e Reginaldo José Donatelli2
1Pós-Graduação em Zoologia/UNESP, Botucatu, SP.
2Laboratório de Vertebrados/UNESP, Bauru, SP.
3E-mail: flavioubaid@yahoo.com.br

O Estado de São Paulo sofreu intenso processo de supressão de sua vege-
tação original, como resultado do processo de ocupação e desenvolvimento
humanos. Em conseqüência, grande parte da sua biodiversidade foi perdida,
inclusive em áreas chave para conservação. Nesse caso se enquadra a
Floresta Atlântica, que atualmente conta com menos de 13% de sua área
original no Estado, e mais especificamente as formações denominadas
Floresta Estacional Semidecidual, restritas hoje a raros e esparsos fragmentos
no interior do Estado. A Estação Ecológica dos Caetetus (EECa), localizada
nos municípios de Gália e Alvinlândia, representa um dos últimos grandes
remanescentes desse tipo florestal, sendo particularmente relevante pelo
excelente estado de preservação. Esse estudo teve como objetivo realizar o
levantamento quali-quantitativo da avifauna da EECa. Visitas mensais foram
realizadas entre dezembro de 2007 e novembro de 2008. Durante o
levantamento qualitativo buscou-se percorrer o maior número de ambientes,
incluindo áreas adjacentes ao fragmento. Já o quantitativo se restringiu ao
ambiente florestal. Foram demarcados 30 pontos de escuta fixos, sendo
amostrados 10 pontos por mês, durante 10min. cada. Foram registradas 286
espécies de aves, das quais 126 foram registradas entre 75% e 100% das
visitas. Espécies raras ou incomuns (registradas em até duas visitas)
representaram 18% do total (n=52). Durante a amostragem por pontos foram
registradas 149 espécies, em 3122 contatos. As cinco espécies mais
abundantes foram, Basileuterus culicivorus, Patagioenas picazuro, Primolius
maracana, Dysithamnus mentalis e Chiroxiphia caudata. Foram registradas 43
espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica e cinco do Cerrado. Constatou-
se a extinção de cinco espécies registradas 30 anos atrás (p.ex. Pteroglossus
bailloni e Gnorimopsar chopi). A EECa representa um dos mais significativos
remanescentes florestais em um raio de aproximadamente 200km, e os
resultados dessa pesquisa mostram seu valor no que tange a preservação da
biodiversidade e seu importante papel como unidade de conservação.

Palavras chave: comunidade de aves, Unidade de Conservação,
fragmentação florestal

Órgãos financiadores: CNPq e Duratex
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COMPOSIÇÃO E DINÂMICA DA AVIFAUNA NO AEROPORTO
DE JUNDIAÍ-SP: SUBSÍDIOS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA

AVIÁRIO EM AEROPORTOS

Wesley Rodrigues Silva1, Milena Cristina Corbo1, Samara Cristina
Campos1, Fernanda Cristina Bonon1, Patrícia Tavoloni2, Paulo Inácio de
Knegt López do Prado3

1Departamento de Biologia Animal - UNICAMP, 2Universidade Anhembi-
Morumbi, 3Universidade de São Paulo

A presença de aves em aeroportos e em suas proximidades representa uma
situação de risco para aeronaves, tanto em manobras de solo como em
decolagens e aterrissagens. Conhecer estas espécies e sua dinâmica espa-
cial e temporal é uma necessidade peculiar a cada aeroporto nas diferentes
regiões do país. Entre novembro de 2007 e outubro de 2008, realizamos
censos de aves no aeroporto de Jundiaí (SP), situado a 7 km do centro da
cidade, no sopé da Serra do Japi, a 757 m de altitude. Mensalmente, durante
dois dias, foram feitos censos de aves ocupando o solo e o espaço aéreo ao
longo da pista central e nas duas cabeceiras, do início da manhã ao final da
tarde. Foram identificadas 34 espécies nos censos de pista (em 5.476 regis-
tros) e 47 nos de cabeceira (6.812 registros) totalizando 52 espécies. Na pis-
ta, as espécies mais frequentes foram Vanellus chilensis, Coragyps atratus,
Patagioenas picazuro e Zenaida auriculata, sendo que V. chilensis foi mais
frequente no solo e as demais, no espaço aéreo sobre a pista em até 30 m de
altura. Maior número de registros de aves na pista foi obtido nas primeiras
horas da manhã, coincidindo com o pico de tráfego de aeronaves decolando
ou pousando no aeroporto. Nas cabeceiras, as mais frequentes foram
Coragyps atratus, Patagioenas picazuro, Aratinga leucophthalma e Zenaida
auriculata, a maioria dos registros em vôo. C. atratus foi responsável por quase
metade dos registros de cabeceira, influenciando a maior ocorrência dos
registros nas horas mais quentes do dia. Entre as duas cabeceiras, a que está
voltada para a Serra do Japi apresentou maior número de espécies e registros
de aves. Possivelmente isto se deve à maior presença de vegetação nativa e
ao relevo da serra, que cria uma rampa ascensional para as correntes de
vento, favorecendo o vôo planado de urubus. Fatores locais como relevo, ve-
getação, direção do vento, além das próprias condições físicas dos aeroportos
(gramados, instalações), devem ser levados em consideração no planejamen-
to de medidas que visem reduzir os riscos de colisão entre aves e aeronaves.

Palavras chave: avifauna, aeroporto de Jundiaí, riscos de colisão.

Órgão financiador: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.
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PARQUE ECOLÓGICO MONSENHOR EMÍLIO JOSÉ SALIM,

CAMPINAS, SÃO PAULO

Tiago Zaiden1,2,3; Paulo César A. Santos Junior1,2 e Gabriel A. Caetano1

1Biólogo; 2Grupo de Observadores de Aves de Campinas - GOAC
3E-mail: tiago.zaiden@gmail.com

A Mata Atlântica é considerada um dos mais importantes e ameaçados
hotspots do mundo, atualmente com menos de 8% da sua extensão origi-
nal, a maioria sob a forma de pequenos fragmentos. Pouco se conhece
sobre a avifauna remanescente nesses fragmentos, o que faz necessário
o estudo destas áreas. Com isso, o presente trabalho teve por objetivo
realizar o levantamento qualitativo das espécies de aves que ocorrem no
Parque Ecológico Emílio José Salim (PEMEJS). O PEMEJS (22º54’S,
47º01’W) está localizado na área urbana da cidade de Campinas, circun-
dado por bairros residências, sofrendo constante pressão antrópica e
apresenta uma área total de 285ha, sendo 110ha aberto ao publico e
apenas 3,46ha de área coberta com vegetação nativa de formação flores-
tal semidecídua. O levantamento das espécies foi baseado na identifica-
ção visual/auditiva, com o auxílio de binóculos (10x42), câmera fotográfica
e gravador digital (registro das vocalizações e play back), percorrendo-se
as trilhas pré-existentes, entre os meses de fevereiro e setembro de 2008,
totalizando 84 horas de observação entre as 6:00 e 18:00 h. Até o
momento foram registradas 95 espécies, distribuídas em 15 ordens, 33
famílias e 83 gêneros. A ordem Passeriformes apresentou a maioria das
espécies (46,32%; n=44) destacando-se as famílias Tyrannidae (12,63%;
n=12) e Thraupidae (7,37%; n=7). Dentre os não-Passeriformes as ordens
mais representativas foram Falconiformes (8,42%; n=8) e Piciformes
(8,42%; n=8). As espécies observadas com maior freqüência foram
Colaptes campestris, Forpus xanthopterygius, Mimus saturninus, Milvago
chimachima, Patagioenas picazuro, Pitangus sulphuratus, Thraupis
sayaca, e Brotogeris tirica, sendo esta última a única espécie endêmica da
mata atlântica. Essa baixa taxa de endemismo pode ser relacionada com
o tamanho da mata, sua localização e seu isolamento de outros
fragmentos, mas mesmo inserido em um ambiente urbano, o PEMEJS
abriga uma grande diversidade de aves, demonstrando a importância da
manutenção e preservação desses remanescentes florestais.

Palavras chave: mata atlântica, aves, conservação.
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