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Estrutura trófica da avifauna de quatro fitofisionomias de 
Cerrado no Parque Estadual da Serra Azul

INTRODUÇÃO

Os levantamentos avifaunísticos são ferramentas 
úteis na avaliação da qualidade de ecossistemas terrestres 

e no monitoramento das alterações ambientais, pois as 
aves apresentam grande diversidade e exploram diferentes 
nichos ecológicos (SICK 1997). A estrutura da vegetação, 

ABSTRACT. Trophic structure of the avifauna of four Cerrado physiognomies at Serra Azul State Park. A quantitative 
survey was conducted to characterize the trophic structure of bird communities at Serra Azul State Park (PESA), seeking 
to answer the following questions: Is there a difference in the trophic structure of avifauna between vegetation types and 
between the dry and rainy seasons? What physiognomies show greater similarity in relation to trophic structure? As the 
vegetation structure influences the birds’ richness, hopefully forest areas have greater similarity in trophic structure of avi-
fauna and that these differ from the areas of savanna types. The study was carried out in four physiognomies of Cerrado 
(gallery forest, semideciduous forest, typical savanna and rocky savanna) at PESA from May 2009 to May 2010 by means of 
transects, which were recorded in the visual and auditory contacts. The trophic guild from each bird species were obtained 
from literature. Of the 112 birds species recorded, half was represented by insectivorous, while omnivorous (23%) and fru-
givorous (11%) had a lower representation. In general, the avifauna of PESA showed similarity between vegetation types, and 
forest bird communities were more similar to each other, as were the open areas. Exception was observed for frugivorous 
birds in the forest, as well as savanna showed dissimilarity in avifauna composition. Considering the seasonality, there was 
no significant difference among the food categories in the dry and rainy seasons at PESA (F(1,48) = 0.123, p = 0.726). So, it 
can be concluded that PESA presents a balance in the trophic structure of bird communities, which indicates the stability 
of the local avifauna community and should be maintained its preservation.
KEY WORDS. Birds, Cerrado, trophic guild, seasonal variation.

RESUMO. Para caracterizar a estrutura trófica das comunidades de aves do Parque Estadual da Serra Azul (PESA), foi re-
alizado um levantamento quantitativo, procurando responder as seguintes perguntas: Há diferença na estrutura trófica da 
avifauna entre as fitofisionomias e entre as estações seca e chuvosa? Quais fitofisionomias apresentam maior similaridade 
em relação à estrutura trófica? Como a estrutura da vegetação influencia a riqueza das aves, espera-se que áreas florestais 
apresentem maior similaridade na estrutura trófica da avifauna e que estas difiram das áreas de formação savânica. O 
trabalho foi realizado em quatro fitofisionomias de Cerrado (mata de galeria, mata semidecídua, cerrado típico e cerrado 
rupestre) do PESA entre maio de 2009 a maio de 2010 por meio de transectos, nos quais foram registrados os contatos 
visuais e auditivos. As categorias alimentares de cada espécie de aves foram obtidas a partir de literatura especializada. 
Das 112 espécies de aves registradas, a metade foi representada por espécies insetívoras, enquanto que as onívoras (23%) e 
frugívoras (11%) tiveram uma representatividade menor. De um modo geral, a avifauna do PESA mostrou similaridade entre 
as fitofisionomias, sendo as comunidades de aves florestais mais similares entre si, assim como foram as de áreas abertas. 
Exceção foi observada para as aves frugívoras, em que as áreas florestais e savânicas apresentaram dissimilaridade na sua 
composição avifaunística. Considerando-se a sazonalidade, verificou-se que não houve diferença significativa entre as guildas 
tróficas nas estações seca e chuvosa no PESA (F(1,48) = 0,123; p = 0,726). Assim, pode-se inferir que o PESA apresenta um 
equilíbrio na estrutura trófica das aves, o que indica estabilidade da comunidade da avifauna local, devendo ser mantida a 
preservação dessa Unidade de Conservação.
PALAVRAS-CHAVE. Aves, Cerrado, guilda trófica, variação sazonal.
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(COLLINS et al. 1982) e é um fator de extrema importância para 
a determinação da riqueza da avifauna em uma determinada 
região (ALEIXO 1999). Além disso, essas comunidades de aves 
podem sofrer mudanças em sua composição em função de 
alterações na vegetação, sejam elas naturais ou provocadas por 
atividades humanas (ALEIXO 1999, RAHAYUNINAGSIH et al. 2007). 

O conhecimento das exigências ecológicas de muitas 

diversas situações para indicar condições ambientais às quais 
são sensíveis. Portanto, alterações na vegetação implicam 
que o ambiente natural pode tornar-se impróprio para abrigar 

para sobreviver (SCHERER et al. 2010).
O estudo sobre a alimentação das aves também pode 

bem como das condições físicas ambientais (PIRATELLI & 
PEREIRA 2002), pois elas exploram recursos alimentares variados 

ILLANUEVA & SILVA 1996). Assim, 
a conservação das aves também envolve a preservação dos 
habitats e de outros recursos requeridos durante sua vida (STILES 
1985). Outro fator vital na sobrevivência de muitas espécies 
de aves, principalmente para aquelas mais exigentes, é a 
manutenção de ambientes e recursos explorados eventualmente 
(KARR 1982). O sucesso dos esforços para a preservação 
depende do conhecimento das causas e extensão da variação nas 
populações, bem como na detecção das espécies mais sensíveis 
às alterações ambientais (LOISELLE & BLAKE 1992). 

de uma comunidade baseada nas relações de alimentação das 
populações (RICKLEFS

das comunidades de aves ainda são raros, particularmente no 
Cerrado. Dos poucos trabalhos, a maioria analisa a estrutura 

e.g., DARIO et al. 2002, 
TELINO-JÚNIOR et al. 2005, ALBUQUERQUE et al. 2009, LOURES-
RIBEIRO et al. 2011), Floresta Amazônica (e.g., TERBORGH et al. 
1990, DARIO 2008) ou de ambientes urbanos (e.g., VILLANUEVA 
& SILVA 1996, SCHERER et al. 2005, 2010, VALADÃO et al. 2006, 
FUSCALDI & LOURES-RIBEIRO 2008). Considerando os trabalhos 
realizados com aves do Cerrado, MOTTA-JÚNIOR (1990) fez um 

em três habitats de Cerrado no interior do Estado de São Paulo, 
sendo este um dos trabalhos referenciais na área. 

Neste contexto, este estudo busca fornecer informações 

e mata semidecídua) no Parque Estadual da Serra Azul, leste 
do Estado de Mato Grosso, procurando responder as seguintes 

diferentes ambientes e entre as estações seca e chuvosa? Quais 
áreas apresentam maior similaridade em relação à estrutura 

estação chuvosa é o período de maior disponibilidade de frutos 
no Cerrado, espera-se encontrar maior riqueza de espécies 

bem como de espécies frugívoras de médio e grande porte.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O Parque Estadual da Serra Azul (PESA) (15°52’S, 

51°16’W) localiza-se no município de Barra do Garças, leste 
do Estado de Mato Grosso e ocupa uma área de cerca de 11.000 
ha. O PESA foi criado em 1994 pela desapropriação de fazendas 
que aproveitavam áreas de campos naturais e de cerrado para a 
criação extensiva de gado. Está localizado na Bacia Tocantins/
Araguaia e faz parte do Planalto dos Guimarães, com limites ao 
norte com a Depressão do Paranatinga, a leste com a Depressão 
do Araguaia e a nordeste com o Planalto dos Parecis; está 
inserido nos domínios do bioma Cerrado. Apresenta altitude 
média de 560 m e abriga grande diversidade de habitats, 
como matas de galeria, matas semidecíduas, campos, veredas 
e extensas áreas de cerrado típico, sendo o cerrado rupestre a 

e úmido), com verão chuvoso (outubro a março) e inverno 
seco (abril a setembro) (BARTIMACHI et al. 2008), apresentando 
temperatura média de 22ºC a 25ºC e precipitação anual em 
torno de 1.200 a 1.800 mm (FEMA 2000).

Áreas amostrais

de Cerrado no PESA, sendo mata de galeria, mata semidecídua, 
cerrado típico e cerrado rupestre (RIBEIRO & WALTER 2008) (Fig. 
1).

Mata de galeria (MG) – Foi percorrida uma trilha 
de aproximadamente 700 m de distância em mata de galeria, 
circundada por cerrado típico e cerrado rupestre. A mata 
apresenta áreas pouco perturbadas e áreas mais alteradas por 
corte seletivo de madeira. Localiza-se em um vale de inclinação 
suave, em que o córrego Avoadeira encaixa-se com leito sinuoso 
(BARTIMACHI et al. 2008). A altura média do estrato arbóreo 
variou de 20-30 m, apresentando uma superposição das copas.

Mata semidecídua (MS) – Foi utilizado um trecho de 
estrada de aproximadamente 700 m de distância para percorrer 
a área amostral na mata semidecídua. A altura média do estrato 
arbóreo variou de 15-25 m, com a maioria das árvores sendo 
eretas e com presença de alguns indivíduos emergentes. 

Cerrado típico (CT) – A área de cerrado típico 
amostrada é cortada por uma estrada de terra que dá acesso 
aos pontos turísticos do parque com trânsito de carros, 

cerca de 1 km de extensão dessa estrada como trilha para a 
realização das amostragens. A vegetação apresenta árvores de 
aproximadamente 5-8 m de altura e presença de gramíneas, 
particularmente nas margens da trilha. 

Cerrado rupestre (RU) – Foi utilizada uma trilha de 
cerca de 1 km de extensão, caracterizada pela presença de 

de altura e presença marcante de gramíneas no estrato rasteiro. 

Coleta e análise de dados

visuais, com auxílio de binóculos (7X35, 8X40, 10X50) e 
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auditivos, sendo as vocalizações registradas em gravador 
de campo digital Marantz PMD-671 e microfone direcional 
Sennheiser ME-66. As amostragens foram feitas pelo método 
do Transecto Linear (BIBBY et al. 2000), considerando-se 25 
m de cada lado da trilha. Apenas as espécies registradas no 
levantamento quantitativo foram utilizadas para essas análises. 
As amostragens foram realizadas no período de maio de 2009 a 
maio de 2010, com início ao alvorecer e duração de 3 h cada. Ao 
total, foram realizadas seis amostragens em cada área de estudo, 
distribuídas igualmente nas estações seca e chuvosa.

espécies de aves seguiram a proposta do Comitê Brasileiro de 
Registros Ornitológicos (CBRO 2011).

foi utilizado o índice de Sorensen (S) com base em dados 
qualitativos (presença e ausência). A associação entre a avifauna 

de agrupamentos (LEGENDRE & LEGENDRE 2003). Para testar se 

diversos ambientes e entre as estações seca e chuvosa, foi feita 
análise de variância (ANOVA) (ZAR 1999). Quando a ANOVA 

posteriori de Tukey foi utilizado 

no programa PAST (PAleontological STatistics), versão 2.15 
(HAMMER et al. 2001). 

foram determinadas por meio de dados obtidos em literatura 
MOTTA-JÚNIOR (1990), SICK (1997), 

DONATELLI et al. (2004) e TELINO-JÚNIOR et al. (2005).

seguiu MOTTA-JÚNIOR

considerados: INS – insetívoros, dieta composta por ¾ ou mais 
de insetos; ONI – onívoros, dieta composta por ¾ ou mais de 
insetos, outros artrópodes e frutos, em proporções similares; 
FRU – frugívoros, com ¾ ou mais de frutos; GRA – granívoros, 
composta por ¾ ou mais de grãos; NEC – nectarívoros, dieta 
predominantemente composta por néctar; CAR – carnívoros, 
consumindo ¾ ou mais de vertebrados vivos e artrópodes; DET 
– detritívoros, composta por vertebrados mortos, ao menos em 
¾ da dieta; e PSI – piscívoros, dieta composta por ¾  de peixes.  

RESULTADOS

Foram registradas 112 espécies de aves distribuídas 
em 38 famílias, sendo que as insetívoras representaram 
metade de todas as espécies do PESA (50%), enquanto que 
as onívoras e frugívoras tiveram proporções menores, com 

(granívoras, nectarívoras, carnívoras, piscívoras e detritívoras) 
compreenderam apenas 16% da avifauna. Dentre as insetívoras, 
as famílias com maior número de espécies foram Tyrannidae 
(11), Picidae (5) e Thamnophilidae (5), enquanto que dentre as 
onívoras foi Thraupidae (8). Dentre as frugívoras, estiveram 
representadas as famílias Psittacidae (3) e Ramphastidae (3) 
e, entre as granívoras, Columbidae (5). As demais categorias 
alimentares foram representadas por outras famílias de aves, em 
menores proporções (Tab. I).

Analisando a similaridade da avifauna do PESA, foi 

similaridade entre si (S = 0,7), assim como a avifauna das áreas 

Figura 1. Imagem de satélite com vista das áreas amostradas no Parque Estadual da Serra Azul, Mato Grosso, Brasil (Fonte: Google Earth).
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Nome do Taxón Área de Ocorrência Guilda Ocorrência sazonal

MG MS CT RU Seca Chuva

Tinamiformes Huxley, 1872

Tinamidae Gray, 1840

Crypturellus soui (Hermann, 1783) X X FRU**** X X

Crypturellus undulatus (Temminck, 1815) X X ONI** X X

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) X X X ONI**** X X

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) X X FRU*** X X

Galliformes Linnaeus, 1758

Cracidae Rafinesque, 1815

Penelope superciliaris (Temminck, 1815) X X FRU*** X

Pelecaniformes Sharpe, 1891

Ardeidae Leach, 1820

Egreta thula (Molina,1782) X PSI** X

Cathartiformes Seebohm, 1890

Cathartidae Lafresnaye, 1839

Cathartes aurea (Linnaeus, 1758) X DET*** X

Accipitriformes Bonaparte, 1831

Accipitridae Vigors, 1824

Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) X X X INS* X X

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) X X CAR**** X X

Falconiformes Bonaparte, 1831

Falconidae Leach, 1820

Caracara plancus (Miller, 1777) X ONI**** X

Cariamiformes Furbringer, 1888

Cariamidae Bonaparte, 1850

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) X X ONI** X X

Charadriiformes Huxley, 1867

Charadriidae Leach, 1820

Vanellus chilensis (Molina, 1782) X ONI**** X

Columbiformes Latham, 1790

Columbidae Leach, 1820

Columbina squammata (Lesson, 1831) X X GRA** X X

Patogioenas speciosa (Gmelin, 1789) X X GRA** X X

Patogioenas picazuro (Temminck, 1813) X X X GRA** X X

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 X GRA** X X

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) X X X X GRA**** X X

ONI – onívoras, FRU – frugívoras, GRA – granívoras, NEC – nectarívoras, CAR – carnívoras e DET – detritívoras. *MOTTA JUNIOR (1990), **SICK 
(1997), ***DONATELLI et al. (2004), ****TELINO-JUNIOR et al. (2005).

gallery forest (MG), semideciduous forest (MS), cerrado sensu stricto (CT) and rocky savanna (RU). Trophic guilds: INS – Insectivorous, ONI – 
omnivorous, FRU – frugivorous, GRA – granivorous, NEC – nectarivorous, CAR – carnivorous and DET – scavenging. *MOTTA JUNIOR (1990), 
**SICK (1997), ***DONATELLI et al. (2004), ****TELINO-JUNIOR et al. (2005).
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Nome do Taxón Área de Ocorrência Guilda Ocorrência sazonal

MG MS CT RU Seca Chuva

Psittaciformes Wagler, 1830

Psittacidae Rafinesque, 1815

Ara ararauna (Linnaeus, 1758) X FRU** X X

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) X X X X FRU** X X

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) X X X FRU** X X

Cuculiformes Wagler, 1830

Cuculidae Leach, 1820

Cuculinae Leach, 1820

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) X X X X INS**** X X

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 X INS** X

Taperinae Verheyen, 1956

Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) X X INS** X

Strigiformes Wagler, 1830

Strigidae Leach, 1820

Megascops choliba (Vieillot, 1817) X INS**** X

Athene cunicularia (Molina, 1782) X CAR** X

Caprimulgiformes Ridgway, 1881

Caprimulgidae Vigors, 1825

Hydropsalis  albicollis (Gmelin, 1789) X X X INS**** X X

Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) X INS**** X

Chordeiles minor (Forster, 1771) X INS** X

Apodiformes Peters, 1940

Apodidae Olphe-Galliard, 1887

Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) X INS** X

Trochilidae Vigors, 1825

Phaethornithinae Jardine, 1833

Phaetornis ruber (Linnaeus, 1758) X NEC**** X

Trochilinae Vigors, 1825

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) X NEC**** X

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) X NEC**** X X

Thalurania furcata (Gmelin, 1788) X X X X NEC** X X

Amazila versicolor (Vieillot, 1818) X X NEC**** X X

Trogoniformes A. O. U., 1886

Trogonidae Lesson, 1828

Trogon curucui Linnaeus, 1766 X X X ONI**** X X

Coraciiformes Forbes, 1844

Alcedinidae Rafinesque, 1815

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) X PSI**** X X

Momotidae Gray, 1840

Momotus momota (Linnaeus, 1766) X X X INS**** X X

Galbuliformes Fürbringer, 1888

Galbulidae Vigors, 1825

Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.
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Nome do Taxón Área de Ocorrência Guilda Ocorrência sazonal

MG MS CT RU Seca Chuva

Brachygalba lugubris (Swainson, 1838) X INS** X X

Galbula ruficauda Cuvier, 1816 X X INS**** X

Bucconidae Horsfield, 1821

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) X X X INS*** X X

Nonnula rubecula (Spix, 1824) X INS** X

Monasa nigrifrons (Spix, 1824) X X X X INS** X X

Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) X X X INS** X X

Piciformes Meyer & Wolf, 1810

Ramphastidae Vigors, 1825

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 X FRU** X X

Ramphastos vitellinous Lichtenstein, 1823 X X X FRU** X X

Pteroglossus castonotis Gould, 1834 X X FRU** X X

Picidae Leach, 1820

Picumnus albosquamatus guttifer d' Orbigny, 1840 X INS*** X

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) X X X INS**** X X

Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) X X X INS*** X X

Celeus flavescens (Gmelin, 1788) X X X X INS*** X X

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) X X INS**** X

Passeriformes Linné, 1758

Thamnophilidae Swainson, 1824

Formicivora rufa (Wied, 1831) X INS*** X

Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) X INS**** X X

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 X X INS**** X X

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 X INS** X

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924 X X X INS** X X

Dendrocolaptidae Gray, 1840

Sittasominae Ridgway, 1911

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) X X X X INS**** X X

Dendrocolaptinae Gray, 1840

Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820) X X INS** X X

Dendroplex picus (Gmelin, 1788) X INS**** X

Lepidocolapts angustirostris (Vieillot, 1818) X X X INS**** X X

Furnariidae Gray, 1840

Xenops rutilans Temminck, 1821 X X INS**** X X

Sinallaxinae De Selys-Longchamps, 1839 (1936)

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 X INS**** X X

Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.
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Nome do Taxón Área de Ocorrência Guilda Ocorrência sazonal

MG MS CT RU Seca Chuva

Tityridae Gray, 1840

Tityrinae Gray, 1840

Tityra semifasciata (Spix, 1825) X X X INS*** X X

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) X INS**** X

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) X INS**** X

Rynchocyclidae Berlepsch, 1907

Pipromorphinae Wolters, 1977

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 X INS**** X

Corythopis delalandi (Lesson, 1830) X INS** X X

Tyrannidae Vigors, 1825

Elaeniinae Cabanis & Heine, 1856

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) X ONI**** X

Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) X X INS**** X X

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) X INS* X

Phaeomyias murina (Spix, 1825) X ONI**** X

Tyranninae Vigors, 1825

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 X X INS**** X X

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) X X X INS**** X

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) X X INS* X X

Casiornis rufus (Vieillot, 1816) X INS** X

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) X X X ONI**** X X

Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823) X ONI** X

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) X X X X ONI**** X X

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) X X X X INS**** X X

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 X X X INS*** X X

Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d'Orbigny &

Lafresnaye, 1837) X INS** X

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) X X INS**** X X

Fluvicolinae Swainson, 1832

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) X X INS**** X

Vireonidae Swainson, 1837

Cyclarhis gujanensis (Gmelin. 1789) X X X X INS**** X X

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) X X INS**** X X

Corvidae Leach, 1820

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) X X X X ONI** X X

Troglodytidae Swainson, 1831

Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.
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Troglodytes musculus Naumann, 1823 X X X INS**** X X

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845) X INS** X

Turdidae Rafinesque, 1815

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 X X X X ONI**** X X

Turdus subalaris (Seebohm, 1887) X ONI** X

Thraupidae Cabanis, 1847

Saltator maximus (Statius Muller, 1776) X X X INS** X X

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 X X INS** X X

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) X X X X ONI**** X X

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) X X X ONI**** X X

Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) X ONI* X

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) X X X ONI* X X

Lanio cucullatus (Statius Muller, 1776)
X GRA** X X

Lanio penicillatus (Spix, 1825) X X FRU** X X

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) X X X X ONI**** X X

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) X X X X ONI**** X X

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) X X X X ONI**** X X

Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) X FRU**** X

Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) X X X X ONI** X X

Emberizidae Vigors, 1825

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) X X GRA** X X

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) X GRA**** X

Arremon taciturnus (Hermann, 1783) X ONI**** X X

Cardinalidae Ridgway, 1901

Piranga flava (Vieillot, 1822) X X ONI* X

Parulidae Wetmore et al., 1947

Basileuterus hypoleucus Bonaparte, 1830 X X X X INS** X X

Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) X X X X INS**** X X

Icteridae Vigors, 1825

Cacicus cela (Linnaeus, 1758) X ONI** X X

Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) X ONI*** X X

Fringillidae Leach, 1820

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) X X X X FRU*** X X

Nome do Taxón Área de Ocorrência Guilda Ocorrência sazonal

MG MS CT RU Seca Chuva

Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.

de vegetação aberta (S = 0,6) (Fig. 2A). No entanto, as aves 
das áreas abertas são dissimilares quando comparadas com as 

apresentam pouca similaridade na composição de sua avifauna 
(S = 0,5).

maior riqueza no PESA, pode-se constatar que as comunidades 
de aves insetívoras e onívoras apresentaram maior similaridade 

abertas encontrou-se maior similaridade apenas entre as aves 
insetívoras (Fig. 2B). Já a maior dissimilaridade da estrutura 

insetívoras. Com relação às aves frugívoras, a maior similaridade 
foi entre a avifauna do CT e da MG e entre àquelas do RU e 
da MS (Fig. 2D). Dentre as demais categorias alimentares, esta 
similaridade não foi observada devido ao pequeno número de 
contatos amostrados. 

representatividade das aves insetívoras, seguidas pelas onívoras, 
frugívoras, granívoras e nectarívoras (Fig. 3). Exceção foi 
encontrada na mata de galeria, em que as aves nectarívoras 
foram mais representativas do que as granívoras. As demais 



51Estrutura trófica da avifauna de quatro fitofisionomias de Cerrado no Parque Estadual da Serra Azul

Ornithologia 5(2):43-57, janeiro 2013

Mato Grosso, Brasil. (A) Avifauna do PESA, (B) aves insetívoras, (C) onívoras e (D) frugívoras. MG – mata de galeria, MS – mata semidecídua, 
CT – cerrado típico e RU – cerrado rupestre.
Figure 2. Dendrogram of similarity in trophic guilds of four physiognomies of Cerrado at Serra Azul State Park, Mato Grosso, Brazil. (A) Birds of 
PESA, (B) insectivorous, (C) omnivorous, and (D) frugivorous birds. MG – gallery forest, MS – semideciduous forest, CT - cerrado sensu stricto 
and RU – rocky savanna. 

Grosso, Brasil. MG – mata de galeria, MS – mata semidecídua, CT – cerrado típico e RU – cerrado rupestre. Espécies insetívoras (INS), onívoras 
(ONI), frugívoras (FRU), nectarívoras (NEC), granívoras (GRA), piscívoras (PIS), detritívoras (DET) e carnívoras (CAR). 
Figure 3. Feeding guilds distribution of birds in different physiognomies of Cerrado sampled at Serra Azul State Park, Mato Grosso, Brazil. MG 
– gallery forest, MS – semideciduous forest, CT - cerrado sensu stricto and RU – rocky savanna. Insectivorous species (INS), omnivorous (ONI), 
frugivorous (FRU), nectarivorous (NEC), granivorous (GRA), piscivores (PIS), scavenging (DET) and carnivorous (CAR).
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Espécies nectarívoras tiveram pouca representatividade 
durante a estação seca, sendo representadas, em sua maioria, 

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) e Chlorostilbon 
lucidus
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) apresentou ocorrência na 
MS e no RU e Thalurania furcata (Gmelin, 1788) foi comum a 

E. macroura que foi 
observada apenas na estação seca, as demais espécies tiveram 
registros durante as duas estações (Tab. I).  

As espécies granívoras superaram as nectarívoras na 

(Fig. 4A). Entretanto, durante a estação chuvosa nenhuma 
espécie granívora esteve representada na MG (Fig. 4B). 
Representantes dessa categoria alimentar foram espécies das 
famílias Columbidae e Emberizidae (Tab. I). 

Aves frugívoras de médio e grande porte, pertencentes 
às famílias Tinamidae, Cracidae, Psittacidae e Ramphastidae 
(Tab. I), foram registradas durante o período de amostragem nas 

e MS) e no CT. Espécies frugívoras de pequeno porte foram 
representadas pelas famílias Thraupidae [Lanio penicillatus 
(Spix, 1825) e Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766)] e 
Fringillidae [Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)], com 
registros principalmente nas áreas de matas e com ocorrência 
nas estações seca e chuvosa. No RU o número de espécies 

frugívoras ocorreu em pequeno número durante as duas estações 
(Fig. 4A e B). No entanto, não foi constatado um aumento 

estação chuvosa.

baixa diversidade para as aves carnívoras, estando representadas 
pelas famílias Accipitridae e Strigidae (Tab. I).  Dentre os 
Accipitridae, Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) destacou-
se por ser considerada residente no PESA, particularmente no 
CT e no RU.

Apenas duas espécies piscívoras foram registradas 
no período amostral, sendo uma da família Ardeidae e outra de 

registradas espécies detritívoras e carnívoras; essas categorias 
alimentares estiveram presentes apenas em ambientes abertos, 
tais como CT e RU (Fig. 4A e B).

entre as aves insetívoras, onívoras e frugívoras, diferentemente 
do encontrado para as áreas abertas (Fig. 5C e D). No CT (Fig. 
5C), as aves insetívoras igualaram em número de espécies ao 
das onívoras no início da estação chuvosa (novembro de 2009), 
enquanto que no RU (Fig. 5D) as onívoras superaram o número 

Serra Azul, Mato Grosso, Brasil. (A) Estação seca e (B) estação chuvosa. MG – mata de galeria, MS – mata semidecídua, CT – cerrado típico e 
RU – cerrado rupestre.
Figure 4. Seasonal variation of the number of bird species by trophic guild among different Cerrado physiognomies at Serra Azul State Park, Mato 
Grosso, Brazil. (A) dry season and (B) the rainy season. MG - gallery forest, MS - semideciduous forest, CT - cerrado sensu stricto and RU – rocky 
savanna.

(3,28) = 49,719; p < 0,001). 
Espécies frugívoras diferiram de insetívoras (Tukey p < 0,001) e 
de onívoras (Tukey p = 0,001). As demais categorias alimentares 

para a realização de análises estatísticas. 
De acordo com a variação sazonal, não houve diferença 

estações seca e chuvosa (F(1,48) = 0,123; p = 0,726).  A insetivoria 
foi a categoria alimentar predominante durante as duas estações 

frugívoras (Fig. 4A e B). No entanto, durante a estação chuvosa 
houve um aumento do número de espécies onívoras nas áreas 
abertas, em relação à estação seca, e de espécies nectarívoras na 
MG (Fig. 4A).



53Estrutura trófica da avifauna de quatro fitofisionomias de Cerrado no Parque Estadual da Serra Azul

Ornithologia 5(2):43-57, janeiro 2013

DISCUSSÃO
 

um predomínio de espécies insetívoras, seguidas por onívoras 
e frugívoras, padrão semelhante ao encontrado por outros 
autores (e.g., WILLIS 1979, MOTTA-JÚNIOR 1990, ALEIXO 1999, 
ANJOS 2001, DARIO & ALMEIDA 2002, SILVEIRA et al. 2003). O 
predomínio de espécies insetívoras parece ser um padrão para a 
região Neotropical (SICK

aves do PESA se enquadraram. De acordo com SEKERCIOGLU et 
al. (2002), aves insetívoras são mais susceptíveis às mudanças 
ambientais bruscas, devendo mover para outras áreas à 
procura de insetos, quando estes se tornam escassos. Com 
base nas inferências de SEKERCIOGLU et al. (2002) e nestes 

apresentam melhores condições de suporte para a manutenção 
das comunidades de aves insetívoras ao longo do ano, em 
comparação às áreas abertas. Tal inferência baseia-se no 

na riqueza de aves nas áreas abertas, o que não ocorreu para 

típico foi registrado o mesmo número de espécies entre aves 
insetívoras e onívoras no mês de novembro de 2009, enquanto 

de espécies onívoras em relação às insetívoras no mês março 
de 2010. Como as comunidades de aves naturalmente sofrem 

ALKER 2006), a 
diminuição pontual de espécies insetívoras nas áreas abertas do 
PESA provavelmente esteja relacionada à redução momentânea 
da oferta de insetos nessas áreas, tendo as aves insetívoras se 
deslocado para habitats mais favoráveis e estáveis, tais como as 

modo geral, demonstra não haver diferenças funcionais entre 
ILLIS

espécies que possuem disponibilidade de alimento durante o 

Serra Azul. (A) MG – mata de galeria, (B) MS – mata semidecídua, (C) CT – cerrado típico e (D) RU – cerrado rupestre. INS – aves insetívoras, 
ONI – onívoras e FRU – frugívoras.

MG – gallery forest, MS - semideciduous forest, CT – cerrado sensu stricto and RU – rocky savanna. INS – insectivorous birds, ONI – omnivorous 
and FRU – frugivorous.
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ano inteiro, como as insetívoras, ou as onívoras que utilizam 
táticas alimentares variadas e podem utilizar o alimento de 
acordo com as condições oferecidas, tendem a predominar em 
um determinado ambiente, assim como encontrado no PESA. 

da avifauna do PESA está relacionada à estrutura da vegetação, 

que entre aquelas das áreas abertas, com exceção para as espécies 
frugívoras. Esperava-se que as comunidades de aves frugívoras 

aquelas de áreas abertas, o que não ocorreu no PESA, refutando 
nossa hipótese inicial. Essa dissimilaridade observada para as 

possuem maior número de plantas zoocóricas que áreas abertas 
(OLIVEIRA 2008). Em escala local, isso pode ser resultado tanto 
de uma variação no padrão fenológico das espécies vegetais, 
como pelo fato da maioria das aves frugívoras do PESA ser 
representada por espécies generalistas, de modo que todos os 
ambientes são utilizados pela maioria das espécies. 

Analisando a variação entre as estações seca e chuvosa, 

todos os ambientes de estudo, seguida por espécies onívoras e 

de aves em relação à sazonalidade também foi relatada por 
outros autores. PIRATELLI & PEREIRA

Cerrado sul-matogrossense um predomínio de aves insetívoras 
ao longo de todo o ano, assim como SCHERER et al. (2005) 

em função da sazonalidade para aves de oito parques urbanos 
em Porto Alegre/RS.

As aves frugívoras também apresentaram 
distribuição similar entre as estações seca e chuvosa no PESA, 

inicial de que na estação chuvosa haveria maior riqueza de 
aves frugívoras, especialmente nas matas. Esses dados estão 
em consonância com os de PIRATELLI & PEREIRA (2002), que 
também constataram proporções similares de aves frugívoras 
entre as estações seca e chuvosa no Cerrado de Mato Grosso 
do Sul.

Embora tenha sido registrado o maior número de aves 
frugívoras para as matas, especialmente de médio e grande 

era esperado. Sabe-se que aves frugívoras possuem maior 
capacidade de deslocamento, podendo procurar alimentos 
em outros fragmentos desde que não estejam muito distantes 
(ANJOS 1998, GUILHERME 2001). Além disso, espécies 
frugívoras de grande porte, tais como Penelope superciliaris 
Temminck, 1815 (Cracidae) e Pteroglossus castanotis Gould, 
1834 (Ramphastidae), precisam consumir frutos de diversas 
espécies vegetais ricos em nutrientes durante todo o ano e, por 
isso, necessitam realizar deslocamentos à procura de outras 
fontes alimentares (HOLBROOK et al. 2002). Com base nessas 
informações e na dissimilaridade das aves frugívoras entre as 

esteja funcionando como uma área secundária para alimentação 
das aves frugívoras da mata de galeria, assim como o cerrado 

rupestre para as aves da mata semidecídua. Essa inferência é 

área de cerrado típico amostrada está no entorno da mata de 
galeria e a mata semidecídua é praticamente circundada por 
cerrado rupestre. Vale ressaltar, ainda, que a Área de Proteção 
Ambiental – APA do PESA e seu entorno é ricamente arborizado, 
podendo também fornecer suporte extra para a manutenção das 
aves frugívoras em épocas de escassez de alimentos. 

forrageamento (MOTTA-JÚNIOR 1990), sendo a segunda categoria 

amostradas. O predomínio de espécies onívoras em um dado 
ambiente pode ser indicativo de área alterada (ALMEIDA 1982) e 
de fragmentos pequenos (SCHERER et al. 2010). Ainda, de acordo 
com WILLIS (1979), as aves onívoras predominam quando há 

ser o caso do PESA, que é considerado um fragmento de 
médio porte e no qual predominaram aves insetívoras sobre as 
onívoras.

A maior riqueza de espécies nectarívoras foi registrada 

da maioria das espécies vegetais do PESA, que ocorre na estação 
seca, após a abscisão foliar (PIRANI et al. 2009). No entanto, 
PIRANI et al. (2009) relataram a ocorrência de plantas com 

a comunidade de aves nectarívoras. Segundo DONATELLI et al. 
(2004), as espécies nectarívoras são encontradas em grande 
número não somente em matas, mas também em áreas abertas 
naturais e antropizadas. Embora em pequeno número, os 
resultados estão de acordo com a predição de DONATELLI et al. 

em áreas abertas de Cerrado. Apesar do cerrado típico apresentar 
algum grau de perturbação humana, essas atividades não estão 

 A ausência de registros de espécies nectarívoras na 
mata de galeria na estação seca está associada principalmente 
à ausência de vegetação herbácea nesse período, as quais se 
tornam secas e não oferecem recursos alimentares às aves 

na mata de galeria as aves nectarívoras desapareçam na 
estação seca, elas apenas mudam o estrato de forrageamento, 

foi observado por diversas vezes no PESA. No entanto, devido 
a grande altura das árvores da mata de galeria, as espécies de 

nas amostragens durante a estação seca.
Aves granívoras predominaram nas áreas abertas de 

Cerrado, tanto na estação seca como na chuvosa. O predomínio 
de espécies granívoras nas áreas abertas e durante a estação 
seca pode ser explicado pela quantidade de gramíneas no 
cerrado típico e no cerrado rupestre do PESA. Além disso, é 
na estação seca que ocorre maior disponibilidade de grãos, pois 
as sementes das gramíneas já estão maduras e prontas para o 
consumo por parte dessas aves (SILVA 1992). Como por muitos 
anos boa parte do PESA foi ocupada por criadores de gado, as 
imensas áreas de pastagem e a proliferação de gramíneas dentro 
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do parque provavelmente favoreceu a ocupação e manutenção 
das aves granívoras no local, uma vez que as bordas do 
cerrado típico e do rupestre apresentam gramíneas por uma 
extensão considerável. Estes dados corroboram os de MOTTA-
JÚNIOR (1990) e PIRATELLI & PEREIRA (2002), os quais também 
encontraram maior representatividade de espécies granívoras 
em áreas abertas de Cerrado. Porém, durante a estação chuvosa 
essa categoria ainda se fez presente em áreas abertas, uma 
vez que esses ambientes apresentam grandes proporções de 

período chuvoso.

carnívoras e detritívoras estiveram pouco representadas, pois 
estas têm uma dieta mais especializada e requerem ambientes 
abertos como principal habitat para a alimentação (MOTTA-
JÚNIOR

quando em voo em função da copa fechada das árvores. No 

no cerrado típico e no cerrado rupestre, os quais possuem 
uma vegetação mais aberta, facilitando a visualização dessas 
aves de rapina. Apesar de estarem presentes nas áreas abertas, 
suas riqueza e abundância foram baixas. Entretanto, a baixa 
riqueza de aves carnívoras e detritívoras em áreas abertas pode 
estar relacionada à alta sensibilidade à presença humana e 
animal, possuindo um sistema de alerta mais aguçado quando 
detectam qualquer sinal de uma possível ameaça ou predador. 
Ao contrário, as aves menores são mais tolerantes e permitem 
uma maior aproximação (SCHERER et al. 2010). Aves carnívoras 
são consideradas espécies de topo de cadeia alimentar (EFE 

de espécies residentes, como é o caso de R. magnirostris 
(Accipitridae), ressalta a importância dessa Unidade de 
Conservação para a manutenção das espécies carnívoras.

 SIGRIST (2009) relata que as aves detritívoras, 

campos, restingas, cerrados, caatinga, manguezais e pastagens. 

sobrevoando os ambientes durante as amostragens, sendo raras 
as vezes em que uma espécie foi observada pousada. DONATELLI 
et al. (2004) também registraram aves detritívoras sobrevoando 
matas ou pousadas em copas de árvores e ressaltaram que a 
presença das mesmas são indícios que os ambientes amostrados 
estão sendo mantidos em boas condições. 

A ocorrência de espécies piscívoras também teve baixa 
representatividade no PESA, como seria de se esperar, uma vez 
que o parque não possui extensas áreas aquáticas. Como a mata 
de galeria é cortada pelo córrego Avoadeira, o qual possui pouca 
correnteza, torna-se um ambiente propício para a ocorrência de 
espécies piscívoras, como é o caso dos martins-pescadores. 
No entanto, esses registros foram ocasionais, pois os martins-
pescadores são comuns em ambientes aquáticos maiores ou 
grandes rios com leitos profundos, os quais não ocorrem no 
PESA. Apesar da mata semidecídua ser cortada por lâminas 
d’água durante o período chuvoso, esses córregos temporários 
não constituem-se ambientes propícios para a alimentação de 

espécies piscívoras, explicando a não ocorrência dessas aves 

Neste sentido, os resultados sugerem que o PESA 
apresenta-se em bom estado de conservação devido à 

de abrigar uma avifauna característica de um bioma que está 
globalmente ameaçado. Muito provavelmente a vegetação do 
PESA venha se mantendo no estágio clímax por algum tempo, 

da avifauna. Entretanto, como o PESA é uma UC com algumas 
áreas abertas à visitação, há a necessidade de um monitoramento 
contínuo da avifauna dessa unidade para que se possa entender 
melhor sua dinâmica local e as respostas que as aves apresentam 
em função desses e de outros impactos causados pelo homem. 
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Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale 
do rio Jequitinhonha: ecótono de três biomas em Minas Gerais

INTRODUÇÃO

As chapadas entre os rios Jequitinhonha e Araçuaí, 
região nordeste de Minas Gerais, apresentam uma vegetação 

controversa. Denominada localmente mata de acauã, às vezes 
está categorizada em zona de transição entre Cerrado e Caatinga 
(FERNANDES & BEZERRA 1990, IBGE 1993), outras em área de 

da região como cerrado denso (CARVALHO & SCOLFORO 2008), 
enquanto VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO (2007) consideraram 

de Mata Atlântica com presença de pequenas manchas de 
Cerrado.

O panorama torna-se mais complexo ao considerar que 
a região representa um ramo da Cadeia do Espinhaço, maciço 
montanhoso onde são encontrados os campos rupestres em suas 
porções mais elevadas. Considerados um dos principais centros 
de endemismo e de biodiversidade mundial, sobretudo para 

(DAVIES et al. 1997, VASCONCELOS et al. 2008). Estudos recentes 
sugerem que os campos rupestres devem ser considerados uma 
formação autocórica independente do Cerrado (RAPINI et al. 
2008, VASCONCELOS et al. 2008, VASCONCELOS 2011).

O baixo nível de conhecimento sobre as chapadas 
entre os rios Jequitinhonha e Araçuaí foi ressaltado pelo Atlas 
da Biodiversidade de Minas Gerais que categorizou a região 

(DRUMMOND et al. 2005). Em relação à avifauna, a maioria 

ABSTRACT. The plateaus between the Jequitinhonha and Araçuaí rivers in Northeastern Minas Gerais state have a peculiar 
and little known plant community physiognomy. Named as mata de acauã, it is a Minas Gerais state high priority target 
for scientific investigation. Hoping to fulfill part of knowledge gap, an avifauna evaluation was carried out in the Estação 
Ecológica Estadual de Acauã, main conservation unity of this area, and in properties located in the plateau. Twelve sampling 
points were established in a 170 km transect to study the main regional plant community physiognomy: cerrado típico 
“typical cerrado”, cerrado denso “dense cerrado”, gallery forest, mata de acauã, carrasco, campo rupestre and eucalyptus 
commercial plantations.  Data was collected in 2005 and 2006 using mist-nets (7,805.4 net-h), point counts (3,840 min) 
and observations (1,296 h). Two hundred and eighty species were listed, 11 of them endangered. Endemic from three biomes 
summed 49 species: 36 from Atlantic Forest, eight from Cerrado and five from Caatinga. Endemic species were found in all 
sampling points, showing the studied plateaus as a particular ecotone of significance for conservation. There were statistics 
differences in the endemic species distribution within the plateaus linked with geographic influences. Among the plant 
community physiognomy studied, the mata de acauã had the highest values for overall richness and exclusive species. 
However, its remnants are under severe human driven pressures. The EEE de Acauã, in spite of its regional importance for 
conservation, is not able to protect all biodiversity values found in the present study, including endemic and endangered 
bird species. Its size must be urgently increased to allow an effective protection of one of the few ecotones among three 
important biomes in Brazil.
KEY WORDS. Atlantic Forest, Caatinga, Cerrado, conservation, endemism.

RESUMO. As chapadas entre os rios Jequitinhonha e Araçuaí possuem uma formação vegetal peculiar e pouco conhecida - 
denominada mata de acauã - considerada prioritária para investigação científica em Minas Gerais. Buscando contribuir para 
o conhecimento da região, foi realizado um monitoramento de avifauna na Estação Ecológica Estadual de Acauã, principal 
Unidade de Conservação dessa região, e propriedades privadas. Doze pontos de amostragem foram estabelecidos ao longo 
de 170 km nas chapadas, contemplando as principais fitofisionomias: cerrado típico, cerrado denso, mata ciliar, mata de 
acauã, carrasco, campo rupestre e plantio de eucalipto. O estudo foi realizado em 2005 e 2006 a partir de capturas (7805,4 
h-rede), censos pontuais (3840 min) e inventário de espécies (1296 h de observação). Duzentas e oitenta espécies de aves 
foram identificadas, onze delas ameaçadas de extinção, além de 49 endemismos: 36 da Mata Atlântica, oito do Cerrado e 
cinco da Caatinga. Endemismos dos três biomas foram detectados em todos os pontos amostrados, demonstrando que as 
chapadas da região representam um ecótono diferenciado de grande relevância para a conservação. Dentre as fitofisionomias 
amostradas, a mata de acauã se destacou pela riqueza de espécies e de elementos exclusivos. Porém, tais remanescentes 
estão sendo pressionados de diversas formas e a EEE Acauã, apesar de sua relevância para a conservação regional, falha em 
proteger toda a biodiversidade detectada no estudo, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Sua ampliação 
torna-se urgente para garantir uma proteção mais efetiva aos remanescentes de um dos poucos ecótonos de três impor-
tantes biomas do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE. Caatinga, Cerrado, conservação, endemismo, Mata Atlântica.
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dos estudos envolve observações pontuais (D’ANGELO-NETO et 
al. 2001, D’ANGELO-NETO & VASCONCELOS 2004, VASCONCELOS 
& SILVA 2004, VASCONCELOS et al. 2004, 2005, 2006). Apenas 
recentemente foi publicada uma listagem detalhada da avifauna 
local contemplando seis pontos de amostragem ao longo das 
chapadas (VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 2007).

O presente trabalho busca aprofundar o conhecimento 
sobre a avifauna das chapadas do alto Jequitinhonha e investigar 
o papel de sua principal Unidade de Conservação em garantir 
a preservação das espécies da região, sobretudo das ameaçadas 
e endêmicas. A representatividade dos endemismos de Mata 
Atlântica, Caatinga, Cerrado e Campo Rupestre foram testadas 
para avaliar a predominância dos biomas na região.

MÉTODOS

Área de Estudo
O estudo foi conduzido na bacia do alto Jequitinhonha, 

nordeste de Minas Gerais, em platôs localizados entre os 
rios Jequitinhonha e Araçuaí: Serra da Barreira, Chapada de 
Santo Antônio, Chapada de Lamarão, Chapada de São José 
e Chapada de São Domingos (entre coordenadas 17°38´S 
43°26´W e 16°47´S e 42°15´W). As chapadas da região são 

terrenos elevados de superfície aplainada, cortados por vales 
encaixados (VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 2007) com 
altitude predominante entre 750 e 1000 m acima do nível do 
mar, enquanto os rios Jequitinhonha e Araçuaí estão a 500 m de 

(cartas IBGE escala 1:100.000).
A pesquisa foi realizada em 12 pontos de amostragem 

distribuídos ao longo de 170 km, desde o município de 
Diamantina até Virgem da Lapa, em sua maioria, no topo das 
chapadas (Fig. 1). Três pontos de amostragem foram dispostos 
na Estação Ecológica Estadual de Acauã (EEE Acauã), Unidade 
de Conservação de Proteção Integral de 5.195,77 ha (Decretos 
16.580 e 36.584). O restante foi estabelecido em propriedades 
particulares da Companhia Suzano de Papel e Celulose. As 

formações de Cerrado seguiu o proposto por RIBEIRO & WALTER 

acordo com o estabelecido pelo CONAMA (resolução Nº 392, 
de 25 de junho de 2007). O corredor de eucalipto corresponde 
a faixas de antigos plantios comerciais abandonados em termos 
de tratos silviculturais visando promover a conectividade entre 
formações nativas.

17o00’S

17o30’S

42o00’W42o30’W43o00’W43o30’W

MINAS
GERAIS

BACIA DO ALTO
JEQUITINHONHA

representadas em cinza apenas entre os rios Jequitinhonha e Araçuaí, onde estão localizados os pontos de amostragem (círculos). As principais 

1999 e das cartas 1:100.000 do IBGE, projeção geodésica/SAD 69).

Araçuaí river had altitudes over 750 m represented in grey. The sampling points are represented as numbered circles, main cities as squares and the 
Estação Ecológica Estadual de Acauã is crosshatched. (Source: IGAM 1999 and IBGE 1:100,000 charts, geodesic projection/SAD 69) 
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Localidade
(Município)

Coordendas
Geográficas

Altitude
(m)

Fitofisionomia / caracterização

1
Fazenda Buriti

(Diamantina)

17°38'28''S

43°26'42''W
911

Corredor ecológico de eucalipto (100 x 1600m) com sub-bosque

desenvolvido conectando cerrado típico e cerrado denso

2
Fazenda Buriti

(Diamantina)

17°35'16''S

43°30'03''W
837 Mosaico de cerrado típico e cerrado denso

3
Fazenda Caiçara

(Turmalina)

17°14'60''S

42°59'30''W
895

Estágios inicial e médio de floresta estacional semidecídua (mata

de acauã)

4
Fazenda Caiçara

(Turmalina)

17°11'25''S

42°58'29''W
807

Carrasco (vegetação baixa, densa e arbustiva com elevada

incidência de Mimosa pteridifolia)

5
Fazenda Campo Limpo

(Turmalina)

17°09'26''S

42°52'03''W
802

Mata ciliar e estágio inicial de floresta estacional semidecídua

(mata de acauã)

6
Fazenda Campo Limpo

(Turmalina)

17°12'52''S

42°51'40''W
931 Estágio médio de floresta estacional semidecídua (mata de acauã)

7
Fazenda Lamarão (José

Gonçalves de Minas)

16°53'56''S

42°40'03''W
891

Corredor ecológico de eucalipto com sub-bosque desenvolvido

(100 x 2600m) conectando remanescentes de floresta estacional

semidecídua (mata de acauã)

8
Fazenda Lamarão (José

Gonçalves de Minas)

16°54'39''S

42°40'29''W
903

Eucalipto e remanescente de floresta estacional semidecídua em

estágio médio (mata de acauã)

9
Fazenda Capão

(Virgem da Lapa)

16°46'49''S

42°15'29''W
693

Mata ciliar e estágio inicial de floresta estacional demidecídua

(mata de acauã)

10
EE de Acauã (Leme do

Prado)

17°07'54''S

42°45'48''W
843

Estágios inicial, médio e avançado de floresta estacional

semidecídua (mata de acauã)

11
EE de Acauã

(Turmalina)

17°09'41''S

42°46'35''W
894 Estágio médio de floresta estacional semidecídua (mata de acauã)

12
EE de Acauã

(Turmalina)

17°11'14''S

42°47'01''W
922 Estágio médio de floresta estacional semidecídua (mata de acauã)

dos estágios de conservação conforme CONAMA Nº 392, de 25 de junho de 2007.
Table I. Geographic and phytophysionogomies characteristics of the sampling points in the Jequitinhonha river plateaus, Minas Gerais state. The 

Clima

coincidem com a época mais quente e se concentram de outubro 
a março, sendo o período de novembro a janeiro responsável 
por mais de 60% da precipitação anual. A precipitação varia ao 
longo das chapadas, sendo mais intensa na porção meridional 
(1250 mm) em comparação às porções central e setentrional 
(1000 mm). A temperatura oscila ao longo do ano com diferença 
entre os extremos de temperatura estável em torno de 11 graus 

(Fig. 2) (dados meteorológicos: Companhia Suzano Papel e 
Celulose S.A., inéditos).

Coleta de dados
O estudo foi dividido em quatro etapas de campo 

realizadas a cada três meses entre novembro de 2005 e dezembro 
de 2006. Cada ponto de amostragem foi avaliado por um dia a 
partir de três métodos complementares: capturas de aves, censos 
populacionais sistematizados e inventário de espécies a partir de 
observações assistemáticas.
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A captura das aves foi efetuada por meio de redes de 
neblina de 12 m de comprimento. Foram utilizadas 20 redes 
ornitológicas em cada ponto de amostragem distribuídas em 
linhas contínuas de 10 redes, metade de malha 36 mm e o 
restante de 61 mm. As redes foram colocadas nas duas principais 

e permaneceram abertas desde o nascer até o pôr do sol, com 
intervalo de fechamento entre as 11 e 15 h, totalizando 7.805,4 
h-rede (650,45±43,90 h-rede por ponto de amostragem, N=12). 

fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação 
das Aves Silvestres (CEMAVE/ICMBio). As aves foram 
mensuradas, pesadas e analisadas quanto às características 
reprodutivas e de muda das penas de contorno do corpo, remiges 

coletou-se 50 μL de sangue de alguns indivíduos através de 
punção na veia braquial com agulha estéril descartável (BD 
30x3) e tubos microcapilares de vidro (CAPARROZ et al. 2001) 
As amostras foram armazenadas em tubos etiquetados contendo 
500 μL de Etanol 100% e depositadas no Laboratório de 
Biodiversidade e Evolução Molecular, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais (Licença Nº 
005/2006 - COFAN). Após os procedimentos, as aves foram 
liberadas no mesmo local de captura.

Os censos populacionais foram realizados em posições 

de 20 min, quando foram registrados todos os indivíduos 
detectados sem limite de distância entre um arco de 180 
graus pré-estabelecido para o quadrante oeste do observador. 
Quatro censos foram efetuados por ponto de amostragem a 
cada campanha após o nascer do sol, totalizando 3.840 min 
de observação (320 min por ponto de amostragem, N=12). As 
informações obtidas durante os censos foram transformadas em 
índices de abundância (IAb) dividindo-se o total de indivíduos 
registrados pelo somatório de amostras (BLONDEL et al. 1970). 

Foram calculados dois índices agrupando os três pontos de 
amostragem da EEE de Acauã (10, 11 e 12) e os nove pontos do 
entorno desta Unidade de Conservação (1 a 9).

O inventário de espécies por local foi complementado 
por observações pontuais ou transectos livres conduzidos 
independentemente por três pesquisadores, totalizando 1.296 
h de esforço (108 h por ponto de amostragem, N=12). As 
vocalizações foram documentadas a partir de gravadores 
digitais (Sony ICD-ST25 e Panasonic RR-US360) e as 
espécies foram fotografadas (Câmera digital Sony Cyber Shot 
Super SteadyShot 5.1 mega pixels), sempre que possível. 
Alguns exemplares foram coletados e depositados na Coleção 
Ornitológica do Departamento de Zoologia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (DZUFMG) (Tab. II). Aves observadas 
fora dos pontos amostrais também foram anotadas e seus dados 
inseridos na listagem com essa designação.

Os endemismos foram compilados a partir de STOTZ et 
al. (1996), SICK (1997), SILVA & BATES (2002), ZIMMER & ISLER 
(2003) e VASCONCELOS et al. (2008). Espécies com populações 
disjuntas e/ou representativas de determinado bioma foram 

bioma nos pontos amostrais. Foi utilizado o teste de Spearman 
para correlacionar a taxa de endemismo e a localização 

elementos representativos de cada Bioma (Cerrado, Mata 
Atlântica, Caatinga) e a localização dos pontos nos eixos Norte-

(FOWLER & COHEN 1995).
As espécies foram distribuídas de acordo com as 

a ocorrência de aves restritas a determinada formação vegetal. 

estacional semidecídua em estágios inicial, médio e avançado), 
cerrado (cerrado típico e cerrado denso), eucalipto (plantios 

Figura 2. Padrão climático anual da porção central das chapadas avaliadas, Fazenda Caiçara. As barras representam a média pluviométrica do 
período entre 1984 a 2006 e seu desvio padrão. As temperaturas médias máximas (círculos) e mínimas (triângulos) foram extraídas das informações 
coletadas nos anos de 1991/97 e 2006. (Fonte: Companhia Suzano Papel e Celulose S.A., dados inéditos.)
Figure 2. Annual climatic pattern of the Caiçara farm, in the central region of the sampled plateaus. The large bars are the monthly average rain from 

period and 2006 combined. (Source: Companhia Suzano de Papel e Celulose S.A., unpublished data.)
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C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Tinamidae (7)

Crypturellus obsoletus (Temminck,1815) 7,8 am

Crypturellus noctivagus (Wied,1820) IU Ma 3-7,9-12 mc ai am aa 0,26 0,04

Crypturellus parvirostris (Wagl er,1827) 1,2,4,5,7,9,10 ct cr ec mc ai am 1(1) F 0,01

Crypturellus tataupa (Temminck,1815) 1,2,4,5,7,9,12 ct cd e ec mc ai am V 0,05

Rhynchotus rufescens (Temminck,1815) 2,7,9 ct e p

Nothura boraquira (Spix,1825) 2,7 ct e

Nothura maculosa (Temminck,1815) 2 ct

Cracidae (1)

Penelope superciliaris Temminck,1815 1,3,5-12 e mc ai am aa 3(2) FV 0,08

Odontophoridae (1)

Odontophorus capueira (Spix,1825) MG Ma 7,8,11,12 am aa 1(1) FV

Podicipedidae (1)

Tachybaptus dominicus (Linnaeus,1766) 5 aq

Ardeidae (2)

Syrigma sibilatrix (Temminck,1824) EA F

Butorides striata (Linnaeus,1758) 9e aq

Cathartidae (4)

Cathartes aura (Linnaeus,1758) 1-4,6-11 ct cd cr ru e ec mc ai am h

Cathartes burrovianus Cassin,1845 9,1 mc ai

Coragyps atratus (Bechstein,1793) 2,3-5,8-12 ct cd cr e mc ai am aa p h

Sarcoramphus papa (Linnaeus,1758) 2,6 ru e

Accipitridae (10)

Leptodon cayanensis (Latham,1790) 5,7 ai am 0,01

Elanus leucurus (Vieillot,1818) 2,4 ct cd cr 0,01

Tabela II. Lista de espécies de aves registradas na Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas entre os rios Araçuaí e Jequitinhonha, Minas 

de Minas Gerais (MG); espécies ameaçadas segundo a IUCN (IU); endemismos da Mata Atlântica (Ma); do Cerrado (Ce); da Caatinga (Ca). * 
espécies representativas dos biomas. Local do registro conforme Tabela I, incluindo aves localizadas no entorno (e) e em outras partes da Estação 
Ecológica Estadual de Acauã (EA). Ambientes: cerrado típico (ct); cerrado denso (cd); carrasco (cr); campo rupestre (ru); eucalipto (e); corredor de 
eucalipto (ec); mata ciliar (mc); mata de acauã em estágio inicial (ai); mata de acauã em estágio médio (am); mata de acauã em estágio avançado 
(aa); lagos, represas, rios (aq); pastagens (p); antrópico (casas, pomares) (h). Total de indivíduos anilhados (A), com material genético coletado (G) 
e documentados (D) por foto (F), vocalização (V) ou coleta de exemplares (C). IAb: índice de abundância em propriedades da Companhia Suzano 
de Papel e Celulose S.A. (Part) e na EEE Acauã (EA).

Minas Gerais state, in 2005 and 2006. Taxonomy as in CBRO (2010). Conservation/Endemism (C & E): endangered species of Minas Gerais state 
(MG); endangered species of IUCN´s list (IU); Atlantic Forest endemic (Ma); Cerrado endemic (Ce); Caatinga endemic (Ca). * denotes vicariant 
species characteristic of the biome. Sampling points as Table I, including species found in the surrounding areas (e) and other portions of the 
Estação Ecológica Estadual de Acauã (EA). Ecosystems: cerrado típico “typical cerrado”(ct); cerrado denso “dense cerrado” (cd); carrasco (cr); 
campo rupestre (ru); eucaliptus plantations (e); eucalyptus plantation corridors (ec); gallery forest (mc); mata de acauã starting recovery (ai); mata 
de acauã medium stage (am); mata de acauã advanced stage (aa); lakes, dams and rivers (aq); pastureland (p); antropic (houses, orchards) (h). Total 

abundance index in the Companhia Suzano de Papel e Celulose S.A. properties (Part) and in the EEE Acauã (EA).
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C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Accipiter bicolor (Vieillot,1817) 2,4-7,10,11 cr ru e ec mc ai am 2(2) F 0,01 0,02

Ictinia plumbea (Gmelin,1788) 4 cr ai

Geranospiza caerulescens

(Vieillot,1817)
9e ai

Urubitinga urubitinga (Gmelin,1788) 9 mc

Rupornis magnirostris (Gmelin,1788) 1-12 ct cd cr e ec mc ai am p h 3(2) FV 0,03 0,04

Parabuteo unicinctus (Temminck,1824) EA aq p

Geranoaetus albicaudatus

(Vieillot,1816)
2,3,8 ct e ai am

Buteo brachyurus Vieillot,1816 9e mc ai

Falconidae (8)

Caracara plancus (Miller,1777) 1-3,5-7,9,10,12 ct cr e ec mc ai am p 0,01

Milvago chimachima (Vieillot,1816) 1-8,10,11 ct cd cre ec mc ai am h V 0,02

Herpetotheres cachinnans

(Linnaeus,1758)
2,4,7e,8e,9,EA cd cr mc ai am 0,02

Micrastur ruficollis (Vieillot,1817) 6,10-12 ai am aa V 0,02

Micrastur gilvicollis (Vieillot,1817) 7,12 am

Micrastur semitorquatus (Vieillo t,1817) 2,3,4,6,12 cd cr ai am V 0,01

Falco sparverius Linnaeus,1758 9e p

Falco femoralis Temminck,1822 4,5e,6 cr e p

Rallidae (3)

Aramides cajanea (Statius Muller,1776) EA mc aq

Pardirallus nigricans (Vieillot,1819) 9,EA mc aq

Gallinula galeata (Lichtenstein,1818) EA aq

Cariamidae (1)

Cariama cristata (Linnaeus,1766) EA ai p h

Charadriidae (1)

Vanellus chilensis (Molina,1782) 2,3,9,10 cd ai p h

Jacanidae (1)

Jacana jacana (Linnaeus,1766) EA aq

Columbidae (11)

Columbina talpacoti (Temminck,1811) 3,4e,7-10,EA e ec ai am p h 2 0,03 0,02

Columbina squammata (Lesson,1831) 9 p h

Columbina picui (Temminck,1813) 6,10 e p h

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez,1886) 3,6-12 cd e ec mc ai am aa 1(1) F 0,02

Patagioenas picazuro (Temminck,1813) 1-6,8,9 ct cd cr ec mc ai am V 0,13

Tabela II. Continuação.
Table II. Continuation.
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C & E
Local do
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Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Patagioenas cayennensis

(Bonnaterre,1792)
2,3-6,8,9 cr mc ai am 0,11

Patagioenas plumbea (Vieillot,1818) 1,2,5-8,10-12 ct e ec mc ai am aa V 0,03 0,19

Zenaida auriculata (Des Murs,1847) ec ai

Leptotila verreauxi Bonaparte,1855 1,5,7-10,12 e ec mc ai am 5(2) 0,09 0,06

Leptotila rufaxilla (Richard &

Bernard,1792)
3,5,6,11 mc ai am 1 FV 0,03

Geotrygon montana (Linnaeus,1758) 10 am 1 FC

Psittacidae (9)

Aratinga leucophthalma (Statius

Muller,1776)
1,2,4,5,6,10 ct cd cr ru e ec mc ai am V 0,04

Aratinga aurea (Gmelin,1788) 1-7,9,10 ct cd cr e ec mc ai am h V 0,06

Aratinga cactorum (Kuhl,1820) 2,4,5,7e,8e,9,EA cd cr e mc ai h FV 0,02

Pyrrhura frontalis (Vieillot,1817) Ma 10-12 mc ai am aa 0,23

Forpus xanthopterygius (Spix,1824) 2,5,7,9e,EA cd e mc ai am h 0,03

Brotogeris chiriri (Vieillot,1818) 1,2,7,8,9 cd e ec mc ai am h 0,02

Alipiopsitta xanthops (Spix,1824) IU Ce 1e,2e ct cr

Pionus maximiliani (Kuhl,1820) 3-6,8-12 cd cr mc ai am h V 0,01

Amazona aestiva (Linnaeus,1758) 1,2,4,5,12 ct cd cre ec mc ai am h V 0,08

Cuculidae (3)

Piaya cayana (Linnaeus,1766) 1,3,6-12 e ec mc ai am aa h 0,02

Crotophaga ani Linnaeus,1758 1e,2e,EA cr p h

Guira guira (Gmelin,1788) 9 p

Tytonidae (1)

Tyto alba (Scopoli,1769) 3,7,9,EA cr ai am h

Strigidae (6)

Megascops choliba (Vieillot,1817) 2-6,9,12 ct cd cr mc ai am FV

Megascops atricapilla (Temminck,1822) Ma 1,2 am aa FV

Strix virgata (Cassin,1849) 10 am aa FV

Glaucidium brasilianum (Gmelin,1788) 2,5,10-12 cd mc am aa

Athene cunicularia (Molina,1782) 6,9,EA cr e ai p

Asio clamator (Vieillot,1808) 5 mc

Nyctibiidae (1)

Nyctibius griseus (Gmelin,1789) 2,3,5,9,EA ct cd ai am

Caprimulgidae (7)

Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi,1844) 6,7,9-11 mc ai am

Tabela II. Continuação.
Table II. Continuation.
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IAB
EA

Antrostomus rufus (Boddaert,1783) 2 ct

Lurocalis semitorquatus (Gmelin,1789) 8,12 ai am

Hydropsalis albicollis (Gmelin,1789) 2,7,8,9e,11,12 ct cd e ec mc ai am

Hydropsalis maculicaudus

(Lawrence,1862)
2 ru

Hydropsalis torquata (Gmelin,1789) 1-10,12 ct cd cre ec ai 1 VC

Chordeiles pusillus Gould,1861 2 cd

Apodidae (2)

Streptoprocne zonaris (Shaw,1796) 1-5,7,9,EA ct cd cr ru e ec mc ai am h V 0,09

Chaetura meridionalis Hellmayr,1907 2,4,9 cd cr mc

Trochilidae (15)

Phaethornis ruber (Linnaeus,1758) 5-7,10-12 ai am aa 0,01

Phaethornis pretrei (Lesson &

Delattre,1839)
1-9,12 ct cd cr ru e ec mc ai am h 9 0,03

Eupetomena macroura (Gmelin,1788) 1,2,5,EA ct cd ec ai h 5(1) 0,03

Aphantochroa cirrochloris

(Vieillot,1818)
Ma 6 am V

Florisuga fusca (Vieillot,1817) Ma 2,7,8,11 cd ec am 1 F 0,01

Colibri serrirostris (Vieillot,1816) 2-4 cd cr ru am 4 0,01

Anthracothorax nigricollis

(Vieillot,1817)
2,EA cd am

Chrysolampis mosquitus

(Linnaeus,1758)
3 ai am

Lophornis magnificus (Vieillot,1817) 3,5,8,12 e ai am h F

Chlorostilbon lucidus (Shaw,1812) 1-10,12 ct cd cre ec mc ai am h 18 F 0,12 0,06

Thalurania furcata (Gmelin,1788) 1-3,5,7-10 ct cd e ec mc ai am aa h 10 0,07 0,02

Amazilia versicolor (Vieillot,1818) 7,10,12 ec am aa 2 F

Amazilia fimbriata (Gmelin,1788) 1-12 ct cd cr e ec mc ai am aa h 36 FV 0,24 0,17

Heliactin bilophus (Temminck,1820) 1,2,4,5 ct cr ru h 0,01

Calliphlox amethystina (Boddaert,1783) 1,2,5,7 ct e ec ai

Trogonidae (1)

Trogon surrucura Vieillot,1817 Ma 3,6-12 ec mc ai am aa FV

Alcedinidae (1)

Chloroceryle americana (Gmelin,1788) 5 aq

Galbulidae (1)

Galbula ruficauda Cuvier,1816 4,5,7-10 ec mc ai am aa h 3(1) F 0,06 0,04

Bucconidae (3)

Nystalus chacuru (Vieillot,1816) 2,10 cd ru ai F

Tabela II. Continuação.
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Nystalus maculatus (Gmelin,1788) 11 am h F

Nonnula rubecula (Spix,1824) 9 mc 0,01

Ramphastidae (2)

Ramphastos toco Statius Muller,1776 2,4-7,EA ct cd cr ru e ec mc ai am h

Selenidera maculirostris

(Lichtenstein,1823)
Ma 10-12 mc ai am aa 1 FV 0,08

Picidae (9)

Picumnus cirratus Temminck,1825 1-3,5-12 cd ec mc ai am h 2 0,03 0,10

Picumnus albosquamatus

d'Orbigny,1840
1,3,6,7,9,12 cd e ec ai am 7(4) F

Veniliornis passerinus (Linnaeus,1766) 2,3,5-12 cd e ec mc ai am aa 3(1) F 0,01 0,02

Veniliornis mixtus (Boddaert,1783) 2 cd

Piculus chrysochloros (Vieillot,1818) 5,6,9e mc ai am aa 0,02

Colaptes campestris (Vieillot,1818) 3,5e,6e,9e p

Celeus flavescens (Gmelin,1788) 5,9-11 mc ai am 3 0,03 0,02

Dryocopus lineatus (Linnaeus,1766) 2,6,8,10 cd ai am

Campephilus robustus

(Lichtenstein,1818)
Ma 7-11 mc ai am aa FV 0,08

Melanopareiidae (1)

Melanopareia torquata (Wied,1831) Ce 1,2,4 ct cr ru V 0,01

Thamnophilidae (18)

Mackenziaena severa

(Lichtenstein,1823)
Ma 7 am

Taraba major (Vieillot,1816) 4,6,9,EA cr mc ai am h 4(1) FV 0,05

Sakesphorus cristatus (Wied,1831) Ca 1-7,9,10 ct cd cr e ec mc ai am h 28(4) V 0,61 0,35

Thamnophilus doliatus (Linnaeus,1764) 3-5,9e,10 cr mc ai 1(1) FV 0,02

Thamnophilus torquatus Swainson,1825 1 cr ec 3(2) F

Thamnophilus pelzelni Hellmayr,1924 1,3-12 cd cr ec mc ai am aa 58(17) FV 0,81 1,25

Thamnophilus caerulescens

Vieillot,1816
3,5-8,10-12 ec mc ai amh 11(9) F 0,14 0,02

Dysithamnus mentalis (Temminck,1823) 3-6,10-12 mc ai am aa 12(5) FV 0,05 0,63

Myrmorchilus strigilatus (Wied,1831) Ca* 1-6,8-10 ct cd cr e ec mc ai am 18(1) FV 0,53 0,02

Herpsilochmus sellowi Whitney &

Pacheco,2000
Ca 1,3-6,9,10,12 cr ec mc ai am aa 10(5) FV 0,15 0,23

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln,1868 2,3,5-12 cd cr ec mc ai am aa 2 V 0,43 0,58

Herpsilochmus rufimarginatus

(Temminck,1822)
9e,10 mc aa

Formicivora iheringi Hellmayr,1909 IU  Ca 3,5,6,8-12 mc ai am aa 17(11) FV 0,22 0,17

Formicivora melanogaster Pelzeln,1868 3-6,9,10 cd cr e mc ai am 7 V 0,13 0,10

Tabela II. Continuação.
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Formicivora rufa (Wied,1831) 1,2,4 cd cr ec 4 V 0,01

Drymophila ferruginea

(Temminck,1822)
Ma 3,7,8,12 ec ai am 1(1) FV 0,05 0,08

Pyriglena leucoptera (Vieillot,1818) Ma 3,6-12 e ec mc ai am aa 59(14) FV 0,44 1,08

Myrmeciza loricata (Lichtenstein,1823) Ma 5,6,10-12 mc ai am aa 10(4) FV 0,06 0,33

Conopophagidae (1)

Conopophaga lineata (Wied,1831) Ma 3,5-12 ec mc ai am 37(16) FV 0,12

Gralariidae (1)

Hylopezus ochroleucus (Wied,1831) IU  Ca 3-6,9e,10,12 cr mc ai am 2(1) FV 0,12 0,06

Formicariidae (1)

Formicarius colma Boddaert,1783
MG

Ma*
6,8,10,11 ai am 5(5) FV 0,01 0,10

Scleruridae (1)

Sclerurus scansor (Ménétriès,1835) Ma 11 am 1(1) FV

Dendrocolaptidae (8)

Dendrocincla turdina

(Lichtenstein,1820)
Ma 6,8,10-12 am aa 15(13) FV 0,15

Sittasomus griseicapillus (Vieillot,1818) 3,5-12 e ec mc ai am aa h 21(15) FV 0,11 0,23

Xiphocolaptes albicollis (Vieillot,1818) Ma 5,6,10-12 mc ai am aa V 0,02

Dendrocolaptes platyrostris Spix,1825 6,10-12 ai am aa 4(4) 0,06

Xiphorhynchus fuscus (Vieillot,1818) Ma 6-12 mc ai am aa 4(4) F 0,06 0,31

Lepidocolaptes angustirostris

(Vieillot,1818)
1,2,5,9 ct cd cr ai 3 0,08

Lepidocolaptes squamatus

(Lichtenstein,1822)
Ma 6,8-11 ai am aa V 0,04

Campylorhamphus falcularius

(Vieillot,1822)
Ma 6,8,9 mc ai am 2(2) FV 0,02

Furnariidae (14)

Furnarius figulus (Lichtenstein,1823) EA h

Furnarius leucopus Swainson,1838 9 mc

Furnarius rufus (Gmelin,1788) 3,8,9e ai p h

Synallaxis ruficapilla Vieillot,1819 Ma 8 ai am 2(1) V

Synallaxis frontalis Pelzeln,1859 1-10 ct cd cr e ec mc ai am 15(1) FV 0,12

Synallaxis albescens Temminck,1823 2,9e,EA ct cr ru ai V 0,02

Synallaxis spixi Sclater,1856 2,5,7-9,EA e mc ai am 6(2) FV 0,16

Synallaxis scutata Sclater,1859 3-12 cr mc ai am aa 23(4) FV 0,08 0,04

Phacellodomus rufifrons (Wied,1821) 1,2,4-6,9,EA ct cd cr ai h 1

Syndactyla dimidiata (Pelzeln,1859) MG Ce 3,5 mc ai am 1(1) FV

Automolus leucophthalmus (Wied,1821) Ma 6,10-12 ai am aa 5(2) FV 0,21
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Hylocryptus rectirostris (Wied,1831) Ce 9 mc ai 0,01

Xenops minutus (Sparrman,1788) 6,11 am 1(1) F

Xenops rutilans Temminck,1821 8,9,11 mc am 0,01

Rhynchocyclidae (11)

Tolmomyias sulphurescens (Spix,1825) 3,5,8,9,11 em c ai am 0,01 0,02

Tolmomyias flaviventris (Wied,1831) 1,2,4-12 cd cr e ec mc ai am h 13 F 0,10 0,08

Poecilotriccus plumbeiceps

(Lafresnaye,1846)
3-10,12 cr e ec mc ai am h 3 0,31 0,06

Todirostrum poliocephalum (Wied,1831) Ma 4,7,8,9,EA cr ec mc ai am 1 0,01

Todirostr um cinereum (Linnaeus,1766) 3,5-10 ec mc ai am h F

Hemitriccus diops (Temminck,1822) Ma 5,6,8,9e,12 mc ai am 3 FV 0,06

Hemitriccus nidipendulus (Wied,1831) Ma 9 mc ai

Hemitriccus margaritaceiventer

(d'Orbigny & Lafresnaye,1837)
1-6,8-10,12 ct cd cr e ec ai am h 19(1) FV 0,19 0,04

Myiornis auricularis (Vieillot,1818) Ma 3,6-9,11,12 e ec mc ai am V 0,12 0,15

Leptopogon amaurocephalus

Tschudi,1846
6,8,11 am 2(1) 0,01 0,15

Mionectes rufiventris Cabanis,1846 Ma 5,8,10,11 mc ai am aa 11(8) V

Tyrannidae (39)

Phyllomyias fasciatus (Thunberg,1822) 5,6,8-11 mc ai am 0,12 0,08

Myiopagis caniceps (Swainson,1835) 5-11 ec mc ai am aa V 0,07 0,02

Myiopagis viridicata (Vieillot,1817) 7 ec mc am 1 F

Elaenia flavogaster (Thunberg,1822) 1,2,4-10 ct cd cr e ec mc ai am h 4(2) 0,07 0,06

Elaenia chilensis Hellmayr,1927 1,2 cd ec 3(3) F

Elaenia mesoleuca (Deppe,1830) 4,7,10 cr ec ai 3(1)

Elaenia cristata Pelzeln,1868 1-6,9,10 ct cd cr ru e ec mc ai am p 43(41) FV 0,21 0,02

Elaenia chiriquensis Lawrence,1865 1,2,4-7,9,10 ct cd cr e ec mc ai 62(38) V 0,26 0,02

Elaenia obscura (d'Orbigny &

Lafresnaye,1837)
1-5,9,10,12 cd cr ec mc ai am h 43(35) F 0,03 0,04

Camptostoma obsoletum

(Temminck,1824)
1-12 ct cd cr e ec mc ai am aa 8(1) V 0,31 0,25

Suiriri suiriri (Vieillot,1818) 2 ct cd V 0,03

Phaeomyias murina (Spix,1825) 1-6,9,10,12 ct cd cr e ec ai am h 33(17) 0,26 0,17

Capsiempis flaveola (Lichtenstein,1823) 4,5,7,8,10 cr e ec ai am 1 0,10 0,02

Euscarthmus meloryphus Wied,1831 1,2,4,9 cd cr ec ai 4 V 0,07

Sublegatus modestus (Wied,1831) 1,2 ct ec 2 F

Platyrinchus mystaceus Vieillot,1818 3,5,6,8-12 mc ai am aa 15(7) F 0,08 0,08

Myiophobus fasciatus (Statius

Muller,1776)
1,3-10 cr e ec mc ai am 7(4) F 0,15 0,04

Tabela II. Continuação.
Table II. Continuation.



69Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale do rio...

Ornithologia 5(2):58-77, janeiro 2013

C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Hirundinea ferruginea (Gmelin,1788) 2,4,EA ct cd ru ai

Lathrotriccus euleri (Cabanis,1868) 1,5-12 e ec mc ai am aa 18(9) FV 0,09 0,25

Cnemotriccus fuscatus (Wied,1831) 3,6,9e ai am 1(1) 0,01

Contopus cinereus (Spix,1825) 3,6-11 e ec mc ai am aa 1(1) FV 0,07 0,02

Knipolegus lophotes Boie,1828 1e,2,3,4,EA ct ru e ai p

Xolmis cinereus (Vieillot,1816) 1e,2e,3e,4e e p

Fluvicola nengeta (Linnaeus,1766) 9e,EA aq h

Colonia colonus (Vieillot,1818) 6,7,8,9 e ec mc ai am 1(1) FV 0,06

Legatus leucophaius (Vieillot,1818) 2,5,8,9,EA cd cr mc ai am 0,03

Myiozetetes cayanensis (Linnaeus,1766) 9e,10 ai aq h 3(3) FV

Myiozetetes similis (Spix,1825) 5,6,8,9,11 em c ai am aq

Pitangus sulphuratus (Linnaeus,1766) 5,6,8-12 mc ai am aa aq h 0,01

Myiodynastes maculatus (Statius

Muller,1776)
2,5,6,9,12 cd mc ai am h 2(1) 0,01

Megarynchus pitangua (Linnaeus,1766) 2,5-12 ec mc ai am aa h 2 0,08 0,10

Empidonomus varius (Vieillot,1818) 1,2,6,9 cd e ec mc ai 3(3)

Tyrannus melancholicus Vieillot,1819 1-7,9,10 ct cr e ec mc ai am aq p h 0,03 0,04

Tyrannus savana Vieillot,1808 2,EA ct aq

Sirystes sibilator (Vieillot,1818) 6-8,10-12 e ec ai am aa V 0,06 0,75

Casiornis fuscus Sclater & Salvin,1873 9e ai

Myiarchus swainsoni Cabanis &

Heine,1859
1-12 ct cd cr e ec mc ai am 25(17) FV 0,21 0,06

Myiarchus ferox (Gmelin,1789) 1-5,7-12 ct cd ru e ec mc ai am p 5(3) F 0,12 0,04

Myiarchus tyrannulus (Statius

Muller,1776)
1,2,4,9 ct cd cr e ec mc ai 1 V 0,08

Cotingidae (1)

Pyroderus scutatus (Shaw,1792) Ma 7,11,12 e am

Pipridae (6)

Neopelma pallescens (Lafresnaye,1853) 1-6,9-12 ct ec mc ai am 21(13) FV 0,01 0,08

Neopelma aurifrons (Wied,1831) IU Ma 3,6,10-12 ai am aa 8(5) FV 0,02 0,42

Ilicura militaris (Shaw & Nodder,1809) Ma 5,7,10-12 ec mc ai am 11(2) F 0,06 0,04

Manacus manacus (Linnaeus,1766) 6-8,10-12 ec ai am h 11(4) FV 0,01 0,19

Antilophia galeata (Lichtenstein,1823) Ce 1-12 e ec mc ai am h 56(19) FC 0,23 0,21

Chiroxiphia caudata (Shaw &

Nodder,1793)
Ma 10,11 am aa 1 V 0,13

Tityridae (6)

Myiobius barbatus (Gmelin,1789) 3-7,10-12 mc ai am aa 12(4) F 0,01 0,06
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C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Myiobius atricaudus Lawrence,1863 5,9e mc ai 1(1) F

Schiffornis virescens (Lafresnaye,1838) Ma 3-8,10-12 cr ec mc ai am aa 28(32) FV 0,20 0,69

Tityra inquisitor (Lichtenstein,1823) EA am

Tityra cayana (Linnaeus,1766) 10 am aa 0,04

Pachyramphus polychopterus

(Vieillot,1818)
1,3,5,8,9-12 ec mc ai am 0,02 0,04

Vireonidae (3)

Cyclarhis gujanensis (Gmelin,1789) 1-12 ct cd cr e ec mc ai am aa 9(2) V 0,30 0,35

Vireo olivaceus (Linnaeus,1766) 2,4,9,11 cr mc ai am 1(1) FV 0,07

Hylophilus amaurocephalus

(Nordmann,1835)
Ma 1-12 cd cre ec mc ai am aa 19(6) FV 0,36 0,60

Corvidae (1)

Cyanocorax cristatellus

(Temminck,1823)
Ce 1-3,5,6,9 ct cd ru e ec mc p h 2

Hirundinidae (5)

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot,1817) 2,3e,4e,7e,8e,10 ct ru ai h

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot,1817) 1,2,5,6,9e,EA cr e ec ai am aq h 1(1) 0,07

Progne tapera (Vieillot,1817) 8 ea q h

Progne chalybea (Gmelin,1789) 1,8,EA ec h 0,01

Tachycineta albiventer (Boddaert,1783) 1e,2e aq

Troglodytidae (3)

Troglodytes musculus Naumann,1823 1-9,EA ct cd cr e ec mc ai am h 9 F 0,24

Pheugopedius genibarbis

(Swainson,1838)
1,3-5,7-11 ec mc ai am 9(2) V 0,23 0,04

Cantorchilus longirostris (Vieillot,1819) 4,5 cr 0,01

Polioptilidae (1)

Polioptila plumbea (Gmelin,1788) 1-10,12 cd cr ru e ec mc ai am aa 1 FV 0,01 0,19

Turdidae (4)

Turdus rufiventris Viei llot,1818 5,6,8,9e,11 mc ai am 3(1)

Turdus leucomelas Vieillot,1818 1-12 ct cd cr ru e ec mc ai am aa h 76(6) FV 0,41 0,40

Turdus amaurochalinus Cabanis,1850 2-12 cd cr ec mc ai am aa h 17(15) F 0,06 0,04

Turdus albicollis Vieillot,1818 3,5-12 e ec mc ai am aa 29(8) V 0,10 0,27

Mimidae (1)

Mimus saturninus (Lichtenstein,1823) 1,3e,4e ct e ai p

Coerebidae (1)

Coereba flaveola (Linnaeus,1758) 1-7,9,10,12 cd cr e ec mc ai am h 15(3) FV 0,08 0,04

Thraupidae (17)

Saltator similis d'Orbigny &

Lafresnaye,1837
1-5,7,9,12 ct cd cr ec mc ai am 20(3) V 0,26 0,02
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C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA

Saltatricula atricollis (Vieillot,1817) Ce 3,4e,9 ai p

Compsothraupis loricata

(Lichtenstein,1819)
Ca 5,9,EA cd cr mc ai h

Nemosia pileata (Boddaert,1783) 8 am

Tachyphonus rufus (Boddaert,1783) x

Tachyphonus coronatus (Vieillot,1822)
3,5,6,8,9,10 mc ai am h 6(3) F 0,02 0,02

Lanio pileatus (Wied,1821) 1-10 ct cd cr e ec mc ai am h 17(1) 0,03

Lanio melanops (Vieillot,1818) 3,6,8,10-12 am aa 8(4) 0,01

Tangara cyanoventris (Vieillot,1819) Ma 6-8,10-12 e ec ai am 2(2) F 0,06 0,40

Tangara sayaca (Linnaeus,1766) 1-3,5,7-11 ct cd e ec mc ai am h 4(2) 0,06 0,02

Tangara palmarum (Wied,1823) 5,8,9e,EA e ai h

Tangara cayana (Linnaeus,1766) 1-12 ct cd cr ru e ec mc ai am p h 72(1) F 0,65 0,13

Neothraupis fasciata (Lichtenstein,1823) IU Ce* 1e,2 ct

Schistochlamys ruficapillus

(Vieillot,1817)
1-4,5e,6,9,10 cd cre ec ai am p 17(5) FV 0,07

Pipraeidea melanonota (Vieillot,1819) 1,2 am

Tersina viridis (Illiger,1811) 3,9 mc ai

Dacnis cayana (Linnaeus,1766) 1-3,5-12 ct cd e ec mc ai am aa h 14 0,07 0,25

Hemithraupis ruficapilla (Vieillot,1818) Ma 6-8,10-12 e ec ai am aa 1(1) FV 0,03 0,06

Emberizidae (10)

Zonotrichia capensis (Statius

Muller,1776)
1-10 ct cd cre ec mc ai am p h 28 F 0,31

Ammodramus humeralis (Bosc,1792) 2 ct cd 0,01

Haplospiza unicolor Cabanis,1851 Ma 6 am 1(1) F

Sicalis citrina Pelzeln,1870 2 ru V 0,01

Embernagra longicauda Strickland,1844 IU 2 ru

Volatinia jacarina (Linnaeus,1766) 1-3,7-9 cd e ec ai p 5 0,01

Sporophila nigricollis (Vieillot,1823) 1-10 cd cre ec mc ai am h 2 V 0,04 0,02

Sporophila leucoptera (Vieillot,1817) 9 cd

Arremon flavirostris Swainson,1838 9 mc ai 2(2) FV 0,01

Charitospiza eucosma Oberholser,1905 IU Ce 2 ct 1(1) F

Cardinalidae (2)

Piranga flava (Vieillot,1822) 1,2,5-8 ct cd e ec mc ai amh 3(3) F 0,08

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein,1823) 9 mc ai am 2 F

Parulidae (4)

Parula pitiayumi (Vieillot,1817) 10,11 am aa 0,02

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin,1789) 9e,EA ai aq
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Basileuterus culicivorus (Deppe,1830) 3-12 cre ec mc ai am 25(20) FVC 0,48 0,33

Basileuterus flaveolus (Baird,1865) 1-3,5-12 cdec mc ai am aa 62(46) FV 0,41 0,69

Icteridae (5)

Cacicus haemorrhous (Linnaeus,1766) 10,11 ai am aa

Icterus jamacaii (Gmelin,1788) Ca* 9e,EA ai h V

Gnorimopsar chopi (Vieillot,1819) 1,5,9e,EA e ec mc ai h 0,09

Chrysomus ruficapillus (Vieillot,1819) 9e aq

Molothrus bonariensis (Gmelin,1789) 5 mc h

Fringillidae (2)

Euphonia chlorotica (Linnaeus,1766) 1-3,5-12 cd e ec mc ai am aa h 1 F 0,12 0,13

Euphonia cyanocephala (Vieillot,1818) 1,2 am V

Passeridae (1)

Passer domesticus (Linnaeus,1758) EA h

C & E
Local do
registro

Ambientes C(G) D
IAb
Part

IAB
EA
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comerciais e corredores ecológicos) e antrópico (pastagens, 
jardins e habitações). Campo rupestre, carrasco e mata ciliar 
permaneceram como formações distintas.

As espécies ameaçadas foram categorizadas de acordo 
com a lista vermelha de Minas Gerais (Deliberação Normativa 
do COPAM 147, de 30 de abril de 2010), do Brasil (MACHADO 
et al. 2008) e da União Internacional para a Conservação da 

populares seguem o adotado pelo COMITÊ BRASILEIRO DE 
REGISTROS ORNITOLÓGICOS (2011).

RESULTADOS

pontos amostrais, sendo 197 na EEE de Acauã. As estações 
de captura contribuíram com 134 espécies e 1.494 indivíduos 
anilhados. Cento e trinta e oito espécies foram documentadas 

exemplares. A amostragem genética contemplou 580 indivíduos 
de 95 espécies (Tab. II).

Na listagem total, foram encontradas 11 espécies (4% 
do total) citadas nas listas de aves ameaçadas (Tab. II), três 
conforme o conceito da legislação estadual (duas em perigo e 
uma vulnerável) e oito de acordo com a União Internacional 
para a Conservação da Natureza (uma vulnerável e sete quase 
ameaçadas).

Quarenta e nove espécies (17,5% do total) registradas 
são consideradas endêmicas: 36 da Mata Atlântica, oito do 
Cerrado e cinco da Caatinga (Tab. II). Outras quatro espécies 
possuem populações restritas a estes biomas (galinha-do-mato 

 Boddaert,1783 na Mata Atlântica; 

cigarra-do-campo Neothraupis fasciata (Lichtenstein,1823) 
para o Cerrado; piu-piu Myrmorchilus strigilatus strigilatus 
(Wied,1831) e corrupião Icterus jamacaii jamacaii 
(Gmelin,1788) para a Caatinga).

Em todos os pontos amostrados foram registrados 
endemismos dos três biomas (Fig. 3), na maioria das vezes, 

percentual de endemismos e localização dos pontos de 
amostragem no eixo leste/oeste das chapadas para elementos 
exclusivos do Cerrado (rs=-0,713, p=0,009, N=12) e da Mata 
Atlântica (rs=0,587, p=0,045, N=12). Os primeiros foram mais 
comuns a oeste das chapadas, enquanto o inverso foi registrado 
para os endêmicos da Mata Atlântica. Relação semelhante não 
foi encontrada para espécies representativas da Caatinga (rs=-
0,287, p=0,366, N=12).

Considerando o eixo norte/sul, foi obtida correlação 

(rs=-0,622, p=0,031, N=12), mais frequentes nos pontos 
meridionais do conjunto de chapadas. Correlação semelhante 
não foi observada para os elementos exclusivos da Caatinga 
(rs=0,140, p=0,665, N=12) e da Mata Atlântica (rs=0,343, 
p=0,276, N=12).

de espécies (224 espécies) e de elementos exclusivos (36 
espécies). A mata ciliar foi o segundo ambiente mais rico (148 
espécies), seguido por eucalipto e cerrado, porém a presença de 
endemismos não acompanhou o mesmo padrão, sendo maior no 
cerrado (Fig. 4). Em termos proporcionais, a representatividade 
de espécies exclusivas foi maior na mata de acauã (16,1%), 
seguida por campo rupestre (12,5%) e cerrado (8,0%).
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Uru Odontophorus capueira (Spix, 1825) – Pequeno 

endêmico da Mata Atlântica (STOTZ et al. 1996). Registrado na 
Fazenda Lamarão (pontos de cada espécie listados na Tab. II) 
em dois pequenos remanescentes (76 e 190 ha) entremeados por 
plantios de eucalipto na chapada e por pastagens na encosta. A 
conexão entre estes blocos com remanescentes maiores torna-se 
indispensável para garantir a sobrevivência destas populações. 
A maior parte dos registros ocorreu na EEE de Acauã, onde 
é possível detectar vários grupos ao anoitecer. Porém, a 
perpetuidade destas aves pode estar comprometida pela 
abundância de cães na vila adjacente. Matilhas semisselvagens 
foram detectadas amiúde no interior desta Unidade de 
Conservação, representando uma real ameaça aos adultos e 
ninhos desta e de outras espécies de hábitos terrestres. Torna-se 

urgente o controle das populações de cães da imediação para 
efetivar a proteção da EEE de Acauã.

Galinha-do-mato Formicarius colma 
vulnerável a extinção em Minas Gerais de ocorrência conhecida 

altitudes inferiores a 500 m (RIDGELY & TUDOR 1994). Registrado 
nas chapadas do alto Jequitinhonha acima de 900 m de altitude 
e apenas em remanescentes superiores a 200 ha. O índice de 
abundância calculado demonstrou a importância da EEE de 
Acauã para a preservação da espécie, pois foi 10 vezes superior 
ao registrado fora da Unidade de Conservação. Também foi 
detectada por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO (2007), sendo os 
registros mais interioranos para a população atlântica (F. colma 

), ampliando sua distribuição em cerca de 190 km em 
relação ao proposto por RIDGELY & TUDOR (1994).

Figura 3. Distribuição de espécies endêmicas/representativas da Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga por ponto de amostragem nas Chapadas do Alto 
Jequitinhonha, Minas Gerais.
Figure 3. Endemic/vicariant species of the Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in each sampling point of the Jequitinhonha basin plateaus, Minas 
Gerais state.

alto Jequitinhonha, Minas Gerais.
Figure 4. Richness of exclusive and shared species of the main plant community physiognomies of the sampled Jequitinhonha basin plateaus, Minas 
Gerais state.
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Limpa-folha-do-brejo Syndactyla dimidiata (Pelzeln, 1859) – 
Furnarídeo em perigo de extinção em Minas Gerais e endêmico 
das matas ciliares do cerrado (STOTZ 1996). Foi detectado na 
Fazenda Caiçara e Fazenda Campo Limpo, tanto em mata 

sem presença de rios. O atual registro representa uma das 
localidades mais orientais de sua distribuição, ampliando em 
mais de 200 km ao limite proposto por RIDGELY & TUDOR (1994). 
Recentemente foi detectada nos municípios de Francisco Sá e 
Grão Mongol por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO (2007) em 
localidades situadas, respectivamente, a 97 e 74 km a norte dos 
atuais registros, em faixa longitudinal semelhante.

Formigueiro-do-nordeste Formicivora iheringi Hellmayr, 1909 
– Endemismo da Caatinga quase ameaçado de extinção segundo 
os critérios adotados pela IUCN (2012). Abundante na chapada 

propriedades particulares até nos trechos mais conservados 
da EEE de Acauã. Os dados de censo a colocam entre as 20 
espécies mais comuns da chapada (Tab. II). Esteve ausente 
apenas nas porções mais meridionais, onde predominam as 
formações de cerrado, assim como nos carrascos das porções 
setentrionais, sugerindo que apesar de sua abundância é incapaz 

com consequente formação de brenhas baixas e densas, 
característica predominante dos carrascos da região.

Fruxu-baiano Neopelma aurifrons (Wied, 1831) – Endemismo 
pouco conhecido da Mata Atlântica e vulnerável a extinção 
segundo a IUCN (2012) devido à fragmentação e escassez de 
registros recentes (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000). Além da EEE 
de Acauã, onde também havia sido detectada por VASCONCELOS 
et al. (2004), N. aurifrons foi registrada apenas em outros dois 
remanescente de mata de acauã: um de 1500 ha (Faz. Campo 
Limpo) e outro recém reduzido à cerca de 300 ha (Faz. Caiçara), 
onde apresentava baixa densidade. A EEE de Acauã é essencial 
para garantir sua conservação, onde foi a nona espécie mais 
registrada em censos. O índice de abundância calculado para a 
espécie reforça a importância da EEE de Acauã, sendo 20 vezes 
maior do que em propriedades localizadas além dos limites da 
Unidade de Conservação.
 
Pavó Pyroderus scutatus
porte com populações bastante reduzidas na região sudeste 
(SICK 
ameaçadas de Minas Gerais (MACHADO et al. 1998), apesar de 
ter sido excluído na lista atualizada recentemente (Deliberação 
Normativa do COPAM 147, 2010). Além da EEE de Acauã, foi 
registrado na Fazenda Lamarão atravessando talhões comerciais 

Tiê-preto Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) x pipira-preta 
Tachyphonus rufus  (Boddaert, 1783) – T. coronatus é uma ave 
típica do sudeste do Brasil e endêmica da Mata Atlântica (STOTZ 
et al. 1996) sendo substituída no interior e na Mata Atlântica 
da costa da Bahia pelo congênere T. rufus, espécie bastante 

semelhante apesar de mais robusta (RIDGELY & TUDOR 1989, 
SICK 1997). Em seis pontos de amostragem ao longo de 97 
km de extensão registramos casais formados por fêmeas com 
plumagem típica de T. rufus e machos com vermelho escondido 
no píleo, padrão que caracteriza T. coronatus. Seis indivíduos 
foram capturados e apresentaram padrão morfométrico 
semelhante ao de T. rufus para as medidas da cauda, tarso e 
peso, enquanto o comprimento do cúlmen foi equivalente ao 
de T. coronatus (dados não publicados). As chapadas do alto 
Jequitinhonha parecem representar uma zona de hibridização 
entre as espécies e o material genético coletado pode permitir 
análises mais detalhadas.

DISCUSSÃO

O número de espécies registradas no presente estudo 
foi 29% superior ao constatado por VASCONCELOS & D’ANGELO-
NETO (2007) que registraram 217 espécies de aves nas chapadas 
entre os rios Araçuaí e Jequitinhonha, sendo 186 na EEE de 
Acauã.  Reunindo os dados dos dois estudos, existem ao 
menos 295 espécies de aves nas chapadas entre os rios citados 
anteriormente e 209 na EEE de Acauã.

A ocorrência simultânea de endemismos da Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica em todos os pontos avaliados 
demonstra a presença de características incomuns nas chapadas 

Jequitinhonha. A peculiaridade da mata de acauã já havia sido 
ressaltada pelos naturalistas Martius e Spix que percorreram a 
região em 1818, desde Diamantina (Tejuco) até Virgem da Lapa 
(outrora pertencente à sesmaria de Minas Novas): “a vegetação, 
nesse tabuleiro uniforme, que se prolonga de Tejuco a Minas 
Novas, apresenta uma feição que nunca havíamos observado 
(...), um cerrado espesso cobria a região, que se estendia no 
horizonte a perder de vista.” (SPIX & MARTIUS 1981).

um gradiente diferencial dos biomas nas chapadas, com maior 
presença do Cerrado a oeste. A Mata Atlântica, por sua vez, 
contribui com mais elementos exclusivos a leste, conforme 
a distribuição dos biomas no Estado. Padrão semelhante foi 
observado localmente por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 
(2007) ao longo do eixo leste-oeste da chapada, com vários 
elementos atlânticos restritos às matas mais orientais dos platôs. 

outras localidades da Cadeia do Espinhaço (MELO-JÚNIOR et al. 
2001, CARRARA & FARIA 2012).

A presença de padrão semelhante para os elementos 
exclusivos do Cerrado no eixo norte-sul parece ser consequência 

nordeste, provocando a interiorização das porções meridionais 

Cerrado. O mesmo não foi constatado para a Mata Atlântica, 
provavelmente, em virtude da mescla com a Caatinga à medida 
que se percorre as chapadas no sentido nordeste.

Além desses três biomas, ocorrem na região 
elementos típicos dos Campos Rupestres, enriquecendo ainda 
mais a diversidade da região. Apesar de não ser endêmica 
(VASCONCELOS et al. 2008), a presença de rabo-mole-da-serra 
Embernagra longicauda Strickland, 1844 na fazenda Buriti 



75Avifauna da Estação Ecológica Estadual de Acauã e chapadas do alto vale do rio...

Ornithologia 5(2):58-77, janeiro 2013

gravata-verde Augastes sucutatus (Temminck, 1824) também 
ocorre na região serrana entre os rios Araçuaí e Jequitinhonha 
(VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 2007), reforçando a 

da avifauna de maneira mais pontual, seguindo a distribuição 
disjunta da formação. Ocorrem, sobretudo, na porção sul das 
chapadas entre os rios Araçuaí e Jequitinhonha.

chapadas estudadas é perceptível não apenas para os 
elementos endêmicos, mas também para a presença simpátrica 
e muitas vezes sintópica de congêneres representativos de 
diferentes biomas, característica de ecótonos (SMITH et al. 
1997). Ilustram bem este fato o chorozinho-de-chapéu-preto 
Herpsilochmus atricapillus Pelzeln,1868, o chorozinho-da-
caatinga Herpsilochmus sellowi Whitney & Pacheco, 2000 e 
o chorozinho-de-asa-vermelha  
(Temminck, 1822), representantes típicos, respectivamente, de 
Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica (RIDGELY & TUDOR 1994, 
WHITNEY et al. 2000). Da mesma forma, pode-se encontrar o 
endêmico da Mata Atlântica Neopelma aurifrons ao lado do 
fruxu-do-cerradão Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853), 
espécie típica do Cerrado. A simpatria de espécies deste gênero 
era conhecida apenas para a EEE de Acauã (WHITNEY et al. 1995,  
VASCONCELOS et al. 2004), se estendendo agora para outras duas 
localidades da região: Fazendas Caiçara e Campo Limpo.

Além das duas espécies de Neopelma, outros quatro 
Pipridae podem ocorrer em um único remanescente, como 
observado na EEE de Acauã. O soldadinho Antilophia galeata 
(Lichtenstein, 1823) - exclusividade das matas ciliares do 
Cerrado - foi a sexta espécie mais capturada em todo o 

Chiroxiphia 
caudata
extremamente raro na chapada e detectada apenas na EEE de 

de registros do rei-dos-tangarás - híbrido de A. galeata x 
C. caudata – na região, já que o mesmo tem sido detectado 
apenas em regiões com pequenas populações de A. galeata 
(VASCONCELOS et al. 2005).

A riqueza de representantes da família Thamnophilidae 
também é notável na região, sobretudo nas matas de acauã, 
conforme destacado por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 
(2007). Na EEE de Acauã foram registradas 15 espécies da 
família, sendo possível encontrar 13 espécies em um mesmo 
remanescente, incluindo três endemismos da Mata Atlântica e 
quatro da Caatinga.

Substitutos altitudinais também convivem nas matas 
da chapada como o bico-chato-amarelo 
(Wied, 1831) e o bico-chato-de-orelha-preta Tolmomyias 
sulphurescens (Spix, 1825). O segundo substitui o primeiro 
nas regiões serranas (MACHADO & FONSECA 2000, MALLET-
RODRIGUES et al. 2010). 

Além destes exemplos, o caráter transicional das 
chapadas entre os rios Araçuaí e Jequitinhonha foi reforçado 
pela possível hibridização das pipiras-pretas Tachyphonnus 
coronatus e T. rufus. O mesmo pode estar ocorrendo com o 

pica-pau-anão-barrado Picumnus cirratus Temminck, 1825 e o 
pica-pau-anão-escamado Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 
1840, detectado em pareamento em algumas ocasiões, assim 
como observado por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO (2007). 
Estudos genéticos com exemplares da região devem ser 
conduzidos para esclarecer tais questões.

A taxa de endemismo observada neste estudo alcançou 
17,5% da listagem total de espécies e foi superior a 23% nos três 
pontos da EEE de Acauã, ultrapassando 30% em um deles. Estes 

em localidades do vale do rio Doce em cotas semelhantes de 
altitude, cujas taxas de endemismo oscilaram entre 7 e 15% 
(MACHADO & FONSECA 2000). A representatividade de endêmicos 
é um dos principais parâmetros utilizados na determinação de 
áreas prioritárias para a conservação (PRIMACK & RODRIGUES 
2001), reforçando a importância da região para a preservação 
da biota exclusiva, ainda mais se considerarmos a reunião de 
endemismos de biomas distintos em um mesmo ecossistema.

As áreas de transição representadas por ecótonos 
merecem um tratamento diferenciado não apenas por sua 
taxa de endemismo, mas também por abrigarem comunidades 

genéticos com aves revelaram que os ecótonos possuem um 
papel importante na geração de biodiversidade, podendo ser 
uma fonte de novidades evolutivas a partir de diferenciação e 
especiação (SMITH et al. 1997).

destacou das demais, tanto em termos de riqueza absoluta como 
pela presença de espécies exclusivas (36 espécies), ou seja, que 
não foram detectadas em outros ambientes. Dentre os endêmicos 
exclusivos da Mata de Acauã, todos são representantes da Mata 

no Inventário da Flora de Minas Gerais (CARVALHO & SCOLFORO 

ambiental, mais restritiva quanto a alterações na Mata Atlântica 
do que no Cerrado (RIBEIRO et al. 2009).

Ao longo de quase dois séculos que separam a 
expedição de Spix e Martius dos dias atuais, pelo menos três 
espécies parecem ter sido extintas localmente: a canindé Ara 
ararauna que inspirou o nome do rio Araçuaí ou “rio das 
araras grandes”, segundo SPIX & MARTIUS (1981); a ema Rhea 
americana (Linnaeus, 1758) também detectada por SPIX & 
MARTIUS (1981); e a araponga Procnias nudicollis (Vieillot, 

Nas últimas décadas, a região está sofrendo 
considerável impacto ambiental em decorrêcia da expansão 
agrícola sobre os remanescentes da mata de acauã, formação 
vegetal aparentemente restrita às chapadas do alto Jequitinhonha. 

a implantação de extensos plantios de eucalipto, pastagens e 
cafeicultura.

décadas e abandonadas para a regeneração natural desenvolvem 
a vegetação de carrasco (arbustiva e brenhosa) desfavorável 
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por VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO (2007). O contraste 
dos valores de riqueza de espécies e da taxa de endemismo 
entre carrasco e mata de acauã demonstra a imensa perda de 
diversidade consequente ao desmatamento (Fig. 4), podendo 
atingir mais de 60% das espécies.

Mais recentemente, a implantação da Hidrelétrica 
de Irapé no rio Jequitinhonha teve consequências desastrosas 
não apenas em relação à área inundada pelo reservatório, mas 
principalmente em virtude da transferência da comunidade 
ribeirinha para as áreas da chapada, inclusive em assentamentos 
vizinhos à EEE de Acauã. Para agravar a situação desta UC, o 
asfaltamento da BR-367 teve impacto direto em mais de 40% 
do seu perímetro.

Apesar da elevada riqueza de avifauna da EEE de 
Acauã, incluindo espécies ameaçadas, endêmicas e raras 

para conservação da biodiversidade das chapadas entre os 
rios Araçuaí e Jequitinhonha. Cinco espécies inseridas em 
listas de ameaçados de extinção detectadas nesse estudo não 
foram detectadas na Unidade de Conservação. A extensão da 
EEE de Acauã, com pouco mais de 5 mil ha, não corresponde 
adequadamente a relevância ambiental de um dos últimos 

três importantes biomas da América do Sul: Cerrado, Mata 
Atlântica e Caatinga, sendo os dois primeiros considerados 
hotspots mundiais, ou seja, biomas extremamente ameaçados 
que abrigam enorme diversidade biológica (MITTERMEIER et al. 
1999).

Ainda existem extensos remanescentes nativos 
nas chapadas da região, inclusive em áreas próximas à EEE 
de Acauã (VASCONCELOS & D’ANGELO-NETO 2007), como a 
Fazenda Campo Limpo (ponto 6), situada 3,6 km a sudoeste. 
Abrigando diversas espécies ameaçadas em mais de 1700 ha em 
bom estado de conservação, sua conexão com a EEE de Acauã 

protegida dominada por mata de acauã.
Adicionalmente, a expansão dos limites da EEE de 

Acauã em direção ao rio Araçuaí propiciaria a preservação da 
vegetação das encostas e matas ciliares, ambientes de elementos 

mais efetiva na região. A existência de sítios espeleológicos no 
entorno da EEE de Acauã reforça ainda mais a necessidade de 
ampliação de seus limites para garantir a preservação de um 
dos últimos ecótonos mundiais que abriga, em uma mesma 
localidade, elementos endêmicos de Mata Atlântica, Caatinga 
e Cerrado.
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Distribuição da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal de pequena 
escala em área de cerrado, leste do Estado de Mato Grosso, Brasil

INTRODUÇÃO

Uma das abordagens centrais de estudos ecológicos 
é a busca pelo entendimento da distribuição das espécies 
e a determinação dos mecanismos que geram os padrões 
espaciais de biodiversidade (BEGON et al. 2007). Sabe-se que 

as comunidades passam por alterações à medida que os fatores 
abióticos variam ao longo de gradientes (STEVENS 1989) e que 
isso gera padrões de distribuição e de substituição das espécies 

A altitude funciona como um fator limitante para a 
distribuição de algumas espécies e, outros fatores como o clima 

ABSTRACT. Distribution of birds along an altitudinal gradient of a small scale in a savannah area, Mato Grosso east, 
Brazil. The ecological studies focus on investigating the factors associated with the distribution and replacement of species 
in environmental gradients. We evaluated the distribution of birds along an altitudinal gradient in small-scale at State Park 
of Serra Azul-PESA, Mato Grosso, in order to answer the following questions: Is there difference in birds’ abundance, rich-
ness and diversity among different altitudinal zones? Are these three parameters related to the altitude? We sampled the 
avifauna between March of 2009 to October of 2010 by observations visuals and record vocalizations. The analyses were 
performed with linear transect on a trail about 2 km long, which was divided in points for demarcation of the altitudinal 
zone, where 540 m is the highest altitude and 365 m lowest altitude. We found significant differences in abundance (F(10.143) 
= 4.613, p < 0.001), richness (F(10.143) = 5.746, p < 0.001) and diversity (F(10.120) = 2.880, p = 0.002) among the species and 
altitudinal zones and noticed that the altitude influenced on abundance (r2 = 0.485, p = 0.017), richness (r2 = 0.610, p = 
0.004) and diversity (r2 = 0.722, p < 0.001) species, as long as the altitude increases there is a reduction in these there 
parameters. According to the predictions, this study each increase of 50 m in height there is loss of 29.45 individuals, 
6.7 species and 0.15 of diversity. We recorded 131 birds belong to 37 families, which 17 belong to the order Passeriformes. 
Families with greater richness were Tyrannidae (18), Thraupidae (17) and Trochilidae (10). However, the composition of the 
avifauna overall has not made many changes, because PESA has medium and low altitudes and outstanding environmental 
heterogeneity, with resources available along its extent.
KEY WORDS. Birds, Cerrado, elevation distribution, State Park of Serra Azul.

RESUMO. Uma das abordagens centrais de estudos ecológicos é a investigação dos fatores associados à distribuição e substi-
tuição das espécies em gradientes ambientais. Avaliamos a distribuição da avifauna ao longo de um gradiente altitudinal de 
pequena escala no Parque Estadual da Serra Azul-PESA, Mato Grosso, com o objetivo de responder as seguintes perguntas: 
existe diferença na abundância, riqueza e diversidade de espécies de aves entre diferentes faixas altitudinais? Esses três parâ-
metros estão relacionados com a altitude? Amostramos a avifauna entre março de 2009 a outubro de 2010 por meio de 
observações visuais e do registro de vocalizações. Empregamos o método do transecto linear em uma trilha com cerca de 2 
km de extensão, a qual foi dividida em pontos para demarcação das faixas altitudinais, onde 540 m corresponde à maior 
altitude e 365 m à menor altitude. Constatamos diferenças significativas para abundância (F(10,143) = 4,613; p < 0,001), riqueza 
(F(10,143) = 5,746; p < 0,001) e diversidade (F(10,120) = 2,880; p = 0,002) de espécies entre as faixas altitudinais e observamos 
que a altitude influenciou na abundância (r2 = 0,485; p = 0,017), riqueza (r2 = 0,610; p = 0,004) e diversidade (r2 = 0,722; 
p < 0,001) de espécies, e que houve redução destes três parâmetros em função do aumento da altitude. De acordo com as 
predições, neste estudo a cada acréscimo de 50 m na altitude há perda de 29,45 indivíduos, 6,7 espécies e 0,15 de diversi-
dade. Registramos 131 espécies de aves distribuídas em 37 famílias, das quais 17 pertencem à ordem Passeriformes. As famílias 
com maior riqueza foram Tyrannidae (18), Thraupidae (17) e Trochilidae (10). No entanto, a composição da avifauna como 
um todo não apresentou muitas alterações, devido ao fato do PESA apresentar altitude entre média e baixa e destacada 
heterogeneidade ambiental, com recursos disponíveis em toda sua extensão.
PALAVRAS-CHAVE. Aves, Cerrado, distribuição elevacional, Parque Estadual da Serra Azul.
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são determinantes diretos na complexidade da vegetação, o que 
está indiretamente relacionado com a diversidade da fauna de 
uma dada área (PIANKA 1966). Com o aumento da altitude há 
redução da produtividade primária, uma vez que terras baixas 
são relativamente mais ricas que os topos de montanhas (RAHBEK 
1995), sendo o declínio de espécies em função do aumento da 
altitude considerado um padrão semelhante ao encontrado em 
relação à latitude (BEGON et al. 2007).

Dois modelos principais são reconhecidos para 
representar a distribuição da riqueza de espécies ao longo 
de gradientes altitudinais. O primeiro consiste no modelo 
monotônico, no qual ocorre decréscimo linear do número de 
espécies com o aumento da altitude, o que já foi constatado 
em estudos com plantas (STEVENS 1992), morcegos (PATTERSON 
et al. 1996) e aves (TERBORGH 1971, 1977, RAHBEK 1997). O 
segundo modelo defende um padrão em forma de domo, com 
maior riqueza de espécies nas faixas intermediárias do gradiente 
elevacional, como demonstrado nos estudos realizados com 
mamíferos não voadores (GEISE et al. 2004), insetos (MCCOY 
1990, FLEISHMAN 1998) e aves (RAJÃO & CERQUEIRA 2006). 
COLWELL & LEES (2000) criaram uma teoria chamada de Efeito 
de Domínio Médio (Mid-domain Effect) para explicar esse 
modelo simétrico em forma de domo. Segundo esses autores, 
há sobreposição das espécies características de altitudes 
mais elevadas com as de baixas altitudes em seus limites de 

espécies que se distribuem nas extremidades da cota altitudinal 
acabam ocupando uma mesma faixa de altitude.

Diversos estudos foram conduzidos com o objetivo de 
descrever a distribuição altitudinal de aves em várias regiões 
do planeta (TERBORGH 1977, LOISELLE & BLAKE 1991, NAVARO 
1992, RAHBEK 1997, MACHADO & FONSECA 2000, KESSLER et al. 
2001, SHIU & LEE 2003, RAJÃO & CERQUEIRA 2006, KABOLI et 
al. 2006) e a maioria foi realizada em regiões tropicais, com 
destaque às regiões andinas (TERBORGH 1971, 1977, KESSLER 
et al. 2001, POULSEN 2002). No Brasil, poucos são os estudos 
sobre o tema e estes se concentram predominantemente na 
Mata Atlântica, abrangendo as cadeias montanhosas da Serra 
do Mar e da Mantiqueira (CAVARZERE 2012). MELO-JÚNIOR et 
al. (2001) estudaram a distribuição altitudinal das espécies em 
uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado em Minas 
Gerais, sendo este o único estudo que abrangeu a distribuição 
da avifauna do Cerrado ao longo de um gradiente altitudinal. 

O efeito da altitude na riqueza e composição de 
comunidades ecológicas tem sido um tópico de interesse 
para muitos pesquisadores (LOMOLINO 2001). Porém, são 
praticamente escassos estudos relacionando a distribuição 
da avifauna com a altitude em cotas inferiores a 1.000 m, 

um gradiente vertical com pouca variação. Dos poucos estudos 
voltados para avaliar a composição das comunidades de aves 
e a distribuição das espécies em altitudes inferiores a 1.000 
m, MACHADO & FONSECA (2000) constataram que 500 m de 

na distribuição das comunidades de aves.
Considerando os modelos de distribuição das 

para tal distribuição, nosso objetivo neste estudo foi avaliar a 

composição da taxocenose de aves em um gradiente altitudinal 
de pequena escala em uma área de cerrado no Parque Estadual 
da Serra Azul, Mato Grosso. Procuramos responder as seguintes 
perguntas: existe diferença na abundância, riqueza e diversidade 
de espécies de aves entre as faixas altitudinais? Existe relação 
entre abundância, riqueza e diversidade de espécies de aves com 
a altitude?

MÉTODOS 

Área de estudo
Realizamos o estudo no Parque Estadual da Serra Azul 

(PESA) (15º51’S e 52º16’W), o qual faz parte do subconjunto 
oriental da Chapada dos Guimarães, geologicamente 
constituído pela Formação Ponta Grossa, Furnas e Grupo Ivaí e 
possui morfologia de topos convexos a estreitos (FEMA 2000). 
O PESA foi criado em 1994 pela desapropriação de fazendas 
que aproveitavam áreas de campos naturais e de cerrado para 
criação extensiva de gado. Localiza-se no município de Barra 
do Garças, leste do Estado de Mato Grosso, com área de cerca 
de 11.000 ha. Tem relevo suave de aspecto geralmente tabular 
e altitudes médias entre 600 e 700 m (BARTIMACHI et al. 2008). 

verão chuvoso (outubro a abril) e inverno seco (maio a setembro) 
(BARTIMACHI et al. 2008). A temperatura média anual é de 22ºC 
e a precipitação em torno de 1.200 a 1.600 mm (FEMA 2000).  

Coletamos os dados em um trecho da estrada 
pavimentada (aqui chamada de Trilha da Guarita) que dá acesso 
ao interior do Parque e possui faixas altitudinais entre 365 m 
a 540 m. Ao longo da trilha predomina o cerrado rupestre e a 
espécie invasora Brachiaria sp. ocorre em quase toda a extensão 
do gradiente. Em baixa altitude a trilha é margeada por estreita 
faixa de mata de galeria pouco densa e áreas abertas em processo 
de regeneração natural. Na faixa altitudinal intermediária o 
cerrado rupestre é circundado por mata de encosta localizada 
em dois vales onde há presença de pequenos cursos d’água e, 
na faixa altitudinal mais elevada, é encontrado cerrado rupestre 
circundado por cerrado típico (Fig. 1).

Amostragens
Realizamos as amostragens entre março de 2009 

a outubro de 2010 e utilizamos a metodologia do Transecto 
Linear (BIBBY et al. 2000) em um trecho pavimentado com 
cerca de 2 km de extensão. O levantamento quantitativo da 
avifauna compreendeu 14 amostragens distribuídas igualmente 
nas estações seca e chuvosa. Aplicamos ainda contagens únicas 
(“single coints” de BIBBY et al. 2000) das espécies de aves, com 
raio de detecção de aproximadamente 25 m laterais a partir do 
centro da trilha por meio de observações diretas com o auxílio 
de binóculos e do registro de vocalizações. 

Criamos pontos ao longo do transecto para melhor 
demarcar as faixas altitudinais, onde P1 corresponde a maior 
altitude, 540 m, e P12 situa-se no sopé da Serra Azul com 365 
m. Os pontos mais próximos distam entre si 60 m a 75 m e o 
mais distante 230 m de distância.

Realizamos as amostragens no período da manhã, 
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sempre iniciadas no alvorecer e seguindo pelas próximas quatro 
horas, totalizando 56 h de esforço amostral. Para controlar o 
efeito do horário, alternamos o início das amostragens entre P1 
e P12. As distâncias e altitudes foram obtidas diretamente no 
campo com uso de aparelho GPS Garmim Etrex Vista. Para as 

nomenclatura taxonômica do Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos (2011).

Análise dos dados
Mensuramos a riqueza e a abundância das espécies 

a partir do número de contatos dentro de um raio de 50 m. 
Os registros fora desse raio e de indivíduos em voo foram 
considerados apenas para os cálculos de frequência de ocorrência 
(FO). A frequência de ocorrência, expressa em percentagem, foi 
usada para indicar com que frequência uma determinada espécie 
foi registrada na área de estudo de acordo com o número de 
amostragens realizadas. A diversidade de espécies foi calculada 
a partir do índice de diversidade de Shannon (MAGURRAN 2011). 

Para testar se a abundância, riqueza e diversidade de 
espécies diferiram entre as faixas altitudinais aplicamos análises 
de variância (ANOVA) (ZAR

de normalidade e homogeneidade e realizamos transformação 

da ANOVA, utilizamos o teste a posteriori de Tukey para 

os parâmetros de abundância, riqueza e diversidade. Para 
determinar a relação entre abundância, riqueza e diversidade de 
espécies com a altitude realizamos análises de regressão linear 
simples (ZAR 1999), tendo como variável preditora a altitude 
(eixo x) e como variáveis resposta a abundância, a riqueza e a 
diversidade de espécies (eixo y). Realizamos todas as análises 
estatísticas no programa PAST (PAleontological STatistics), 
versão 2.15 (HAMMER et al. 2001).

RESULTADOS

Ao longo do gradiente, registramos 131 espécies de 
aves no levantamento quantitativo, distribuídas em 37 famílias, 
das quais 20 pertencem a ordens não-Passeriformes (Tab. I). 
As famílias mais representativas entre os não-Passeriformes 
foram Trochilidae (10 espécies) e Columbidae (7), seguidas 
por Psittacidae (6) e Picidae (6). Dentre os Passeriformes, as 
famílias que mais se destacaram em relação ao número de 
espécies foram Tyrannidae (18) e Thraupidae (17), sendo bem 
representadas ao longo de todo o gradiente altitudinal. 

no Parque Estadual da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil (Fonte: Google Earth).

of Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso, Brazil (Source: Google Earth).
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O modelo de distribuição altitudinal observado foi 
o monotônico, pois apontou maior abundância, riqueza e 
diversidade de espécies de aves em altitudes mais baixas (365 m 
e 375 m) e diminuição gradual desses três parâmetros em função 
do aumento da altitude.  A maior concentração de indivíduos foi 

no sopé da serra, com 245 contatos registrados no ponto mais 
baixo do gradiente (Fig. 2A). 

A distribuição da abundância das espécies entre as 

(10,143) = 
4,613; p < 0,001), em que a faixa dos 365 m de altitude não 

Figura 2. Distribuição da abundância (A) e riqueza (B) de espécies de aves ao longo do gradiente altitudinal de pequena escala no Parque Estadual 
da Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
Figure 2. Distribution of abundance (A) and richness (B) of birds species along the altitudinal gradient of a small scale at State Park of Serra Azul, 
Barra do Garças, Mato Grosso, Brazil.

diferiu apenas da faixa de 375 m (Tukey p = 0,105), sendo 
diferente das demais (Tukey p < 0,001; p = 0,007; p < 0,001; p 
= 0,003; p = 0,001; p < 0,001; p < 0,001; p < 0,001; p = 0,001) 
(Fig. 3A). Observamos ainda que a altitude exerceu efeitos sobre 
a abundância de aves (r2 = 0,485; p = 0,017). Com o aumento da 
altitude houve decréscimo na abundância de espécies (Fig. 4A), 
sendo possível predizer que 29,45 indivíduos são reduzidos a 
cada 50 m acrescentados na altitude. 

Padrões semelhantes ao da abundância foram 
encontrados para riqueza, com 64 espécies com registro na faixa 
dos 365 m de altitude (Fig. 2B). Os valores de riqueza diferiram 
entre as faixas de altitude (F(10,143) = 5,746; p < 0,001) e, quando 
comparados, os pontos de 365 m e 375 m não apresentaram 
diferença entre si (Tukey p = 0,157), mas diferiram dos demais 
(Tukey p < 0,001; p = 0,021; p < 0,001; p = 0,007; p < 0,001; p < 
0,001; p < 0,001; p < 0,001; p = 0,002). Além dessas diferenças, 
a faixa altitudinal dos 375 m também diferiu com a faixa dos 
531 m (Tukey p = 0,016) (Fig. 3B). Assim como observado para 
abundância, o aumento da altitude está associado à diminuição 
da riqueza de espécies de aves (r2 = 0,610; p = 0,004) (Fig. 4B) 
e, de acordo com as predições, a cada 50 m acrescentados na 
altitude houve perda de 6,7 espécies. 

Os valores de diversidade de espécies também 
exibiram diferença entre as cotas de altitude (F(10,120) = 2,880; 
p = 0,002). De forma geral, este resultado corrobora os padrões 
de abundância e riqueza registrados no presente estudo, mas 
apenas os pontos dos 445 m (Tukey p = 0,015), 521 m (Tukey p 
= 0,001), 522 m (Tukey p = 0,026) e 540 m (Tukey p = 0,039) 

na diversidade de espécies (r2 = 0,722; p < 0,001) (Fig. 4C), com 

diminuição de 0,15 da diversidade a cada 50 m acrescentados 
na altitude.

Considerando o total de amostragens e 
desconsiderando as faixas altitudinais, Pitangus sulphuratus 
(Linnaeus, 1766), Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766), 
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 e Saltatricula atricollis 
(Vieillot 1817) apresentaram frequência de ocorrência (FO) 
de 100% (Tab. I). Outros Passeriformes que tiveram elevada 
FO foram Tangara cayana (Linnaeus, 1766) e Dacnis cayana 
(Linnaeus, 1766), ambos com FO = 92,86% e Tangara sayaca 
(Linnaeus, 1766) com FO = 85,71%, mesmo valor obtido por 
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) e Euphonia chlorotica 
(Linnaeus, 1766). Dentre os não-Passeriformes, Crypturellus 
parvirostris (Wagler, 1827), Columbina squammata (Lesson, 
1831), Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) e Nystalus 
chacuru (Vieillot, 1816) foram as espécies que tiveram valores 
de FO mais altos (78,57%). Espécies que tiveram apenas um 
registro (FO = 7,14%) totalizaram 28,24% da composição 

Registramos quatro espécies endêmicas do Cerrado 
[Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868, Suiriri islerorum 
Zimmer, Whittaker & Oren, 2001, Cyanocorax cristatellus 
(Temminck, 1823) e Saltatricula atricollis], que representam 
13,33% do total de endemismo de aves do bioma (SILVA & 
BATES 2002).

DISCUSSÃO

O declínio na riqueza de espécies em função do 
aumento da altitude é amplamente aceito como padrão geral 
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Figura 3. Distribuição das médias de abundância (A), riqueza (B) e 
diversidade (C) de espécies de aves registradas por amostragem ao 
longo do gradiente altitudinal de pequena escala no Parque Estadual da 
Serra Azul, Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
Figure 3. Distribution of average abundance (A), richness (B) and 
diversity (C) of birds species recorded by sampling along the altitudinal 
gradient of a small scale at State Park of Serra Azul, Barra do Garças, 
Mato Grosso, Brazil.

(RAHBEK 1995). Essa generalização se deu principalmente a 
partir dos estudos pioneiros de TERBORGH (1971, 1977) com aves 
de regiões andinas. Para RAHBEK (1995), o efeito da área tem que 
ter considerações análogas à altitude, pois ocorre afunilamento 
da base das montanhas em direção ao topo, diminuindo a 
área de terra, sobretudo por causa do terreno íngreme (LEE 
et al. 2004). A altitude desempenha um papel importante na 

a estrutura da vegetação nas diferentes faixas altitudinais 
(NAVARRO 1992, LEE et al. 2004), a qual, por sua vez, atua 

determinadas faixas altitudinais (TERBORGH 1971, 1977). Essas 
informações podem ser aplicadas ao que se observou no PESA, 
principalmente em relação aos tipos vegetacionais, uma vez 
que a diferença altitudinal é de pequena escala. As variáveis 
climáticas não foram aferidas para comprovar se o clima atuou 

maior riqueza de aves foi observada na faixa altitudinal que tem 

PIANKA

Figura 4. Relação entre abundância (A), riqueza (B) e diversidade (C) 
de espécies de aves com a altitude no Parque Estadual da Serra Azul, 
Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.
Figure 4. Relationship among abundance (A), richness (B) and diversity 

Garças, Mato Grosso, Brazil.
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à avifauna do Cerrado, SILVA (1996, 1997) mostrou que mais 
da metade das espécies que se distribuem no bioma são 

Observamos que nas faixas de altitude intermediárias e mais 
elevadas, onde a vegetação predominante é cerrado rupestre 
com presença marcante da gramínea invasora Brachiaria sp., 
houve pouca oscilação na riqueza e abundância e a maioria das 
espécies teve distribuição homogênea.

estudo se enquadra aos padrões observados em outras áreas 
estudadas no domínio do bioma Cerrado (RIBON et al. 1995, 
RODRIGUES et al. 2005, CURSINO et al. 2007, NUNES 2008). 
Tiranídeos e traupídeos são relatados como as famílias de 
pássaros mais abundantes em diversas localidades do Cerrado 
(RODRIGUES et al. 2005, CURSINO et al. 2007, NUNES 2008, 
PINHEIRO et al. 2009) e compõem a maior família de pássaros do 
Brasil, sendo bem representada por migrantes regionais, como 
Elaenia chiriquensis Myiodynastes maculatus 
(Statius Muller, 1776), Empidonomus varius (Vieillot, 1818), 
Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) e Tyrannus savana Vieillot, 1808, que foram contatadas, 
neste estudo, entre os meses de agosto e novembro. Já a família 
Thraupidae é uma das mais representativas entre os pássaros 
neotropicais, com espécies que se distribuem em todos os 
ambientes (SIGRIST 2009). 

A maior parte da avifauna registrada neste estudo 
foi constituída por espécies com FO inferior a 25%. Essa 
maioria é representada por espécies que foram observadas 
enquanto se deslocavam e por residentes com baixa densidade 
populacional, como Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) 
e Pteroglossus castanotis Gould, 1834, além de fatores 
como pouca conspicuidade. Espécies com FO acima de 25% 
foram representadas principalmente por migrantes como 
Empidonomus varius e Myiodynastes maculatus e por aquelas 
que ocuparam diferentes ambientes como Eupetomena 
macroura (Gmelin, 1788) e Dacnis cayana. Frequências de 
ocorrência de 100%, como observada em Pitangus sulphuratus, 
Megarynchus pitangua, Turdus leucomelas e Saltatricula 
atricollis
muito abundantes na área, já que valores próximos de 100% 
indicam a regularidade e a abundância de uma espécie em uma 
determinada localidade (ALEIXO & VIELLIARD 1995).

Herpsilochmus longirostris foi a única espécie dentre 
as endêmicas que registramos sempre associada à faixa de mata, 
na parte mais baixa do gradiente. Cyanocorax cristatellus foi 
registrada em ambientes de vegetação aberta, mesmos ambientes 
ocupados por C. cyanopogon (Wied, 1821), mas é menos 
abundante do que a segunda espécie. No caso de Saltatricula 
atricollis, percebemos que a espécie apresentou distribuição ao 
longo de todo o gradiente em vários ambientes de vegetação 
aberta e mostrou ser residente no local. Suiriri islerorum 
apresentou FO = 42,86% e foi registrada de abril a novembro, 
sendo uma espécie que foi descrita recentemente (ZIMMER et 
al. 2001) e pouco se conhece de sua biologia e distribuição. 
O registro de espécies endêmicas no PESA aumentam a 
importância de se manter essa Unidade de Conservação, uma 
vez que o endemismo tem sido frequentemente utilizado como 
um dos principais critérios para escolha dessas áreas (CARVALHO 

2009).
O padrão de distribuição da avifauna observado no 

PESA parece se enquadrar aos principais padrões ecológicos 
de distribuição das espécies em gradientes altitudinais, no 
qual maiores valores de abundância, riqueza e diversidade de 
espécies são encontrados em faixas altitudinais mais baixas 
e esses valores são reduzidos com o aumento da altitude. No 
entanto, a composição da avifauna não passou por muitas 
alterações, devido o PESA apresentar altitude de média a 
baixa e distintas formações vegetacionais, garantia de recursos 
para diferentes grupos de aves que utilizam essa Unidade de 
Conservação.
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Aves da Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes,
Rio Grande do Sul, Brasil

INTRODUÇÃO

O estado do Rio Grande do Sul, por sua localização 

avifauna. BENCKE et al. (2010) relatam a ocorrência de 661 
espécies de aves para o Estado, representando, 36,1% da 
avifauna descrita para o Brasil (CBRO 2011). Destaca-se a 
relevância destes números, considerando que o RS possui apenas 
3,3% do território brasileiro, localizado no extremo sul do país, 
na região subtropical (BENCKE et al. 2010). Considerando o 
incremento no número de espécies que vem ocorrendo a cada 
nova lista publicada, 23 espécies em sete anos (BELTON 1994, 
BENCKE 2001) e 44 espécies em dez anos (BENCKE et al. 2010), 
é possível antever que o número de espécies conhecidas para o 
RS continue a aumentar em percentuais similares aos obtidos 
nos últimos anos (BENCKE et al. 2010).

De acordo com BELTON (1994), a avifauna do norte do 

do Brasil e desta forma, esta região possui um interesse especial 
do ponto de vista ornitológico uma vez que concentra diversas 
espécies que se distribuem marginalmente no Estado. É nesta 

mais bem conservadas do Estado, destacando-se o Parque 
Estadual do Turvo, a Terra Indígena de Nonoai e a Terra Indígena 
de Guarita, além de pequenos fragmentos e matas ciliares que 

fazem parte da porção superior da bacia do rio Uruguai (BELTON 
1994, BENCKE et al. 2003).

Na região norte do Rio Grande do Sul, no município de 
Iraí foram registradas 23 espécies de interesse conservacionista 
(SANTOS & PETRY 2010) e para a região do município de 
Frederico Westphalen, BERNARDI et al. (2008) e TEIXEIRA et 
al. (2009) encontraram, respectivamente, 154 e 165 espécies. 
OLIVEIRA (2011) relata a ocorrência de Cypseloides senex 
(Temminck, 1826) em Nonoai. Estes municípios localizam-se 
a 50, 30 e 77 km de distância da Reserva Biológica Municipal 
Moreno Fortes (REBIOM-MF), respectivamente. Além destes, 
existem ainda estudos realizados no Parque Estadual do Turvo 
(ALBUQUERQUE 1981, 1996, MÄHLER 1996).

Com relação a estudos ornitológicos na área da 
REBIOM-MF, o Plano de Manejo da mesma cita a ocorrência de 
47 espécies de aves (DEMA 2009). Em um trabalho referente ao 
monitoramento de avifauna, na área da REBIOM-MF, realizado 
no período de Set/2009 a Set/2010, foram registradas 170 
espécies distribuídas em 47 famílias (BOURSCHEID ENGENHARIA 
E MEIO AMBIENTE S. A., com. pes.). Por sua vez, FISCH & PORT 
(2011) relatam a captura acidental de um exemplar de Nyctibius 
griseus (Gmelin, 1789) na área da reserva, sendo estes os 
únicos registros encontrados para a avifauna desta Unidade de 
Conservação.

A criação de Unidades de Conservação é uma das 

ABSTRACT. Birds of the “Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes”, Rio Grande do Sul, Brazil. The objective 
of this study was to obtain a preliminary list of birds of the "Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes", highlighting 
the important species for conservation (e.g. threatened, endemic and high environmental sensitivity). Field surveys were 
conducted between January 2011 and July 2012. Qualitative and quantitative data about the species were collected and 
the identification of the same was done through visual and auditory records. We identified 185 species in 52 families, eight 
threatened taxa: Leptodon cayanensis (Latham, 1790), Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792), Amazona pretrei (Temminck, 1830), 
Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818), Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766), Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818), Pyriglena 
leucoptera (Vieillot, 1818) e Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823). The results indicate that the "Reserva Biológica Municipal 
Moreno Fortes" presents a high degree of preservation of their environment and species richness should be higher than 
that recorded in this study.
KEY WORDS. Avifauna, Araucaria Forest, Deciduous Seasonal Forest. 

RESUMO. O objetivo deste trabalho foi a obtenção de uma lista preliminar da avifauna da Reserva Biológica Municipal 
Moreno Fortes, Dois Irmãos das Missões, Rio Grande do Sul, destacando as espécies de interesse para a conservação (e.g. 
ameaçados, endêmicos e com alta sensibilidade ambiental). Os trabalhos de campo foram realizados entre janeiro de 2011 
e julho de 2012, em campanhas trimestrais. Foram coletados dados quali-quantitativos das espécies e a identificação das 
mesmas ocorreu através de registros visuais e auditivos. Foram identificadas 185 espécies, distribuídas em 52 famílias, sendo 
oito táxons ameaçados: Leptodon cayanensis (Latham, 1790), Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792), Amazona pretrei (Temminck, 
1830), Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818), Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766), Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818), Pyriglena 
leucoptera (Vieillot, 1818) e Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823). Os resultados indicam que a Reserva Biológica Municipal 
Moreno Fortes apresenta um bom nível de conservação de seus ambientes, sendo que a riqueza de espécies deve ser ainda 
maior do que a registrada por este estudo.
PALAVRAS-CHAVE. Avifauna, Floresta de Araucária, Floresta Estacional Decidual.
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alternativas para a conservação in situ da biodiversidade 
(PRIMACK 1998, RUIZ-ESPARZA et al. 2011). Entretanto, a grande 
maioria destas unidades não possui um inventário da riqueza 
biológica (CAMARGOS 2001), cujo conhecimento é fundamental 
para que ações de manejo sejam implementadas (WILSON 1997).

Considerando a carência de estudos ornitológicos 
realizados dentro dos limites da REBIOM-MF, este trabalho 
teve como objetivo obter uma lista de espécies da mesma, 
de modo a fornecer uma visão inicial sobre a diversidade e 
eventualmente subsidiar futuras ações de gestão para esta 
Unidade de Conservação.

MÉTODOS

Área de Estudo
A Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes 

(REBIOM-MF), situada na localidade de Linha Progresso, 
município de Dois Irmãos das Missões, Rio Grande do Sul, foi 
criada pelo Decreto do Poder Executivo Municipal nº 018/2004 
em 19 de abril de 2004 e ampliada pelo Decreto Municipal n° 
052/2005, com uma área de 474,8 ha (Fig. 1).

A área da REBIOM-MF está inserida no Bioma Mata 
Atlântica e apresenta uma amostra importante da área de contato 

Figura 1. Localização da Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes.
Figure 1. Location of the “Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes”.

como subtropical úmido – Cfa (KÖPPEN 1948).

Coleta de dados
Os trabalhos de campo foram desenvolvidos no 

período de Jan/2011 a Jul/2012, em sete campanhas trimestrais. 
No período de estudo foram realizadas tanto observações 

quantitativas como qualitativas das aves dentro dos limites da 
REBIOM-MF.

As observações quantitativas desenvolveram-se 
através de seis pontos de escuta, sendo quatro em ambiente 

Em cada ponto de escuta, esperou-se um período de cinco 
minutos antes do início da contagem, para diminuição do efeito 
da perturbação causada pela chegada do observador. Após 
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esse tempo, procedeu-se à contagem de todos os indivíduos 
detectados (escutados e/ou visualizados) em um raio de 50 m 
durante o período de 10 min. As contagens foram realizadas 
entre as 06:30 h e 09:00 h, durante três dias consecutivos em 
cada campanha, sendo a amostragem reordenada a cada dia.

As observações qualitativas envolveram o uso de 
trajetos percorridos a pé ou de carro, em baixa velocidade, em 
todos os tipos de ambientes da área de estudo, durante cinco 
dias em cada campanha, entre as 09:00 h e 11:00 h e entre as 
14:30 h e 17:30 h, num total de 175 h. Estes horários foram 
utilizados para complementar as observações quantitativas e 
maximizar o uso da infraestrutura disponível. Nestes percursos 

auditivo e/ou visual.
Não foram realizadas amostragens no período noturno, 

para nenhum dos métodos utilizados. Para estimar a abundância 
das espécies foi utilizado o Índice Pontual de Abundância – IPA 
(ALEIXO & VIELLIARD 1995).

O levantamento quali-quantitativo consistiu na 

binóculos 8x21 e 10x50 e de literatura especializada (BELTON 
1993, SICK 1997, SOUZA 2004, SIGRIST 2007).

taxonômico do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(CBRO 2011). As espécies de aves ameaçadas de extinção 

do Rio Grande do Sul (MARQUES et al. 2002) e na Lista Nacional 
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção 
(MMA 2003).

O trabalho de STOTZ et al. (1996) foi utilizado para 

sensibilidade ambiental, sendo estes - baixo, médio e alto de 
sensibilidade.

Os ambientes ocupados e a dieta das espécies foram 

STOTZ et al. 1996, SICK 1997).
O status de ocorrência das espécies no Rio Grande do 

Sul foi baseado em BELTON (1994) e BENCKE (2001).

RESULTADOS

Foi registrado um total de 185 espécies, representando 
52 famílias (27 de não-Passeriformes e 25 de Passeriformes 
(Tab. I). A curva do coletor (Fig. 2) evidencia uma tendência 
à diminuição da taxa de incremento de novas espécies. As 
famílias com maior número de representantes registrados foram 
Tyrannidae, Thraupidae e Picidae, com 17, 13 e 10 espécies 
respectivamente.

Tabela I. Espécies de aves registradas na Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes. Legendas – Registro: A = auditivo, V = visual. Ocorrência 

migratório vindo do Hemisfério Norte. Sensibilidade: A = alta, B = baixa, M = média. Dieta: C = carnívoro, F = frugívoro, G = granívoro, I = 
insetívoro, N = nectarívoro, O = onívoro, P = piscívoro. Ambiente: A = aquático, B = borda de mata, C = campo, L = aéreo, M = mata.
Table I. Species of birds recorded in the “Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes”. Captions - Record: A = auditory, V = visual. Occurrence 
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Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.
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Tabela I. Continuação.
Table I. Continuation.

Figura 2. Curva de acumulação de espécies para o período de janeiro de 2011 a julho de 2012, Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes.
Figure 2.Species accumulation curve for the period January 2011 to July 2012, “Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes”.
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As espécies encontradas se distribuíram pela área de 
estudo ocupando em um maior percentual as bordas de mata 
(43,24%) e os campos (23,24%) (Fig. 3).

Com relação à dieta, os insetívoros constituíram o 

sendo encontrados principalmente nas áreas abertas e bordas 
dos remanescentes de mata, representando 63,24% (n=117) dos 
registros.

STOTZ et al. 
(1996) 63,8% (n=118) das espécies registradas possuem 
baixa sensibilidade as perturbações ambientais, apresentando 
uma considerável plasticidade frente à absorção de impactos 
antrópicos. Ainda 33,51% (n=62) possuem média sensibilidade, 
ou seja, podem alterar sua dinâmica populacional frente a 
impactos severos causados aos seus nichos ecológicos e 2,7% 
(n=5) têm alta sensibilidade a perturbações ambientais (Fig. 3).

Segundo BENCKE (2001), do total de espécies 

registradas, 25 apresentam movimentos migratórios, uma 
espécie, Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758), é visitante do 

demais são todas residentes.
Do total de espécies encontrado, uma espécie, 

Amazona pretrei (Temminck, 1830), encontra-se citada por 
MMA (2003). Segundo MARQUES et al. (2002), oito espécies são 
categorizadas como ameaçadas (Tab. II).

Com relação aos resultados quantitativos os valores 
do Índice Pontual de Abundância – IPA, por campanha e total 
são apresentados na Tab. III. A somatória dos valores de IPA 
nas sete campanhas variou entre IPA =0,05 e IPA =23,51, 
sendo que, Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) (IPA=23,51), 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) (IPA=10,71) e 
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) (IPA=6,22) foram as 
espécies mais abundantes na área de estudo.

Figura 3. a) Riqueza de espécies por tipo de ambiente; b) Riqueza de espécies por tipo de dieta; c) Riqueza de espécies por nível de sensibilidade 
ambiental; d) Riqueza de espécies por status de ocorrência no Rio Grande do Sul (R=Residente anual; M=Residente de primavera/verão migratório; 

Figure 3. a) Species richness for each type of environment, b) Species richness by diet type; c) Species richness by level of environmental sensitivity; 
d) Species richness by status of occurring in Rio Grande do Sul (R = Resident Annual; M = Resident spring / summer migration; nests in Rio Grande 
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Tabela II. Espécies de aves ameaçadas de extinção registradas na Reserva Biológica Municipal Moreno Fortes. Status no Estado do Rio Grande do 
Sul (RS): CR = criticamente em perigo, VU = vulnerável, EP = em perigo. Status no Brasil (Br): VU = vulnerável.

CR = critically in endangered, VU = vulnerable, EP= endangered. Status in Brazil (Br): VU = vulnerable.

Tabela III. Espécies registradas nos pontos de escuta e respectivos valores do Índice Pontual de Abundância (IPA) por campanha e total.
Table III. Species recorded in point counts and the values of the Pontual Index of Abundance (IPA) per sampling campaign and total.
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Table III. Continuation.

DISCUSSÃO

O número de espécies registradas para a área da 
REBIOM-MF equivale a 28% da avifauna descrita para o Rio 
Grande do Sul (BENCKE et al
se consideramos que esta Unidade de Conservação possui 
apenas 4,748 km2 em comparação com a superfície territorial 
continental do Estado, que é de 281.748,54 km2, incluindo 
as águas interiores. Considerando apenas o extremo norte do 

RS, na região de Floresta Estacional Decidual, onde foram 
registradas 247 espécies de aves, principalmente pelos estudos 
de ALBUQUERQUE (1981) e MÄHLER JR. (1996) no Parque Estadual 
do Turvo, a avifauna da REBIOM-MF contempla 74,9% das 
espécies daquela formação vegetal.

Apesar do indicativo da curva do coletor (Fig. 2) de 
diminuição da taxa de incremento de novas espécies, o uso de 
outros métodos tais como redes de neblina e amostragens no 
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e visualização ou mesmo de hábitos noturnos, já citadas em 
outros estudos na região (BERNARDI et al. 2008, TEIXEIRA et al. 
2009, SANTOS & PETRY 2010), não foram registradas, por este 
trabalho, na REBIOM-MF.

a área da REBIOM-MF é similar ao padrão geral encontrado 
em outros estudos na mesma região (ALBUQUERQUE 1981, 
MÄHLER JR. 1996, BERNARDI et al. 2008, TEIXEIRA et al. 2009), 
destacando-se as espécies que ocupam borda de mata e áreas 
abertas e com predominância de espécies insetívoras.

Das 23 espécies de interesse conservacionista, 
registradas por SANTOS & PETRY (2010), oito também foram 

Leptodon cayanensis 
(Latham, 1790), Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792), 

 (Vieillot, 1818), Dryocopus lineatus 
(Linnaeus, 1766),  (Lichtenstein, 1823), 
Cyanoloxia moesta (Hartlaub, 1853), Euphonia chalybea 
(Mikan, 1825) e Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769). Além 
destas, outras três espécies ameaçadas, não listadas por aqueles 
autores, foram registradas neste estudo, Amazona pretrei 
(Temminck, 1830), Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) 
e Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818). Estas espécies são 
ameaçadas principalmente pela fragmentação e perda do hábitat 
original e em alguns casos devido à ação direta do homem, 
seja pela caça ou pelo comércio ilegal (BENCKE et al. 2003). 
Destacamos ainda a presença de Cypseloides senex (Temminck, 
1826), sendo este registro uma nova localidade de ocorrência 
da espécie além das já citadas por OLIVEIRA (2011). Esta espécie 

dados sobre sua biologia, sendo a principal ameaça à espécie 
a construção de barragens com a consequente eliminação de 
quedas d’água, que são potenciais abrigos da mesma (OLIVEIRA 
2011).

A REBIOM-MF está sujeita a uma série de ameaças, 
pois está cercada por áreas agrícolas, onde são plantadas 
diversas espécies sazonais, entre elas soja, milho e trigo. Estas 
culturas interferem diretamente com os limites da REBIOM-MF, 

de Conservação ainda convive com a extração de erva-mate 
e madeira, caça e pesca e criação de gado bovino, atividades 

está sujeita, sendo representada na sua maioria por espécies que 
apresentam baixa sensibilidade as perturbações ambientais e, 
portanto suportam algum grau de degradação (Fig. 3).

Quanto aos resultados quantitativos obtidos através 
do Índice Pontual de Abundância – IPA (Tab. III) destacamos 
o elevado valor do IPA de algumas espécies que indica que as 
mesmas possuem uma maior plasticidade ecológica, ocupando 
um nicho mais amplo, apresentando um caráter generalista na 
dieta e comportamento, suportando algum grau de degradação 
ambiental, podendo inclusive ser favorecidas pelas atividades 
antrópicas na região. Estas características já haviam sido 
constatadas na análise da composição da comunidade da 
REBIOM-MF que é composta em sua maioria por espécies de 
borda de mata ou áreas abertas, insetívoras e com baixo índice 

de sensibilidade às perturbações ambientais. Apesar deste 
padrão de dominância por espécies sem importância notável na 

ao qual a REBIOM-MF já foi exposta, não podemos descuidar 
de sua relevância em função da ocorrência de diversas espécies 
ameaçadas de extinção (Tab. II).

Este primeiro levantamento da avifauna da REBIOM-
MF, apesar de preliminar, revelou resultados altamente 
relevantes, destacando-se o número de espécies registradas e a 
presença de táxons importantes do ponto de vista da conservação. 
Mesmo assim, recomenda-se a realização de novos estudos na 
área da reserva e no seu entorno, com a utilização de outros 
métodos, para ampliar e consolidar o conhecimento ornitológico 
local e subsidiar ações de manejo nesta unidade de conservação. 
Sugere-se ainda que sejam incentivadas pesquisas enfocando 
espécies indicadoras (e.g. ameaçadas e/ou endêmicas) que 
ocorrem na REBIOM-MF, além de implementar programas 
de educação ambiental, focados nas comunidades do entorno 
da área, destacando a importância da avifauna da unidade de 
conservação com vistas a diminuição da pressão de caça sobre 
a mesma.
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Aspectos comportamentais de espécies da família Caprimulgidae 
na Estação Ecológica de Aracuri, Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO

A família Caprimulgidae possui 12 representantes no 
estado do Rio Grande do Sul de um total de 24 espécies que 
ocorrem no país (BELTON 1982, SICK 1997, BENCKE et al. 2010, 
CBRO 2011). Estas 12 espécies estão distribuídas em quatro 
gêneros: Lurocalis com uma espécie, Chordeiles com três 
espécies, Antrostomus com duas espécies e Hydropsalis com 
seis espécies (BENCKE et al. 2010, CBRO 2011). As espécies 
Antrostomus sericocaudatus Cassin, 1849 e Hydropsalis 
anomala Gould, 1838 constam como espécies ameaçadas de 
extinção para o estado nas categorias vulnerável e em perigo, 
respectivamente (BENCKE et al. 2003).

A distribuição dos Caprimulgidae no Rio Grande 
do Sul ainda é pouco conhecida, apesar de algumas espécies, 
como Lurocalis semitorquatus Gmelin, 1789, Hydropsalis 
albicollis Gmelin, 1789 e Hydropsalis torquata Gmelin, 1789, 
serem freqüentes em listas de aves do estado: sub-bacia do 
baixo Jacuí (ACCORDI 2003), Frederico Westhpalen (TEIXEIRA 
et al. 2009), Rio Grande (VON MATTER et al. 2004), São José 
dos Ausentes e Vacaria (FONTANA et al. 2009) e Chordeiles 
nacunda Vieillot, 1817, considerado comum no Rio Grande do 
Sul (BELTON 1994).  O bacurau-tesoura-gigante, Hydropsalis 
forcipata Nitzsch, 1840 possui registros para Vacaria (FONTANA 
et al. 2009), além dos registros de BELTON (1994). As espécies 
Antrostomus rufus Boddaert 1783, Hydropsalis longirostris 
Bonaparte 1825 e H. anomala possuem poucos registros para 
o Rio Grande do Sul (BELTON 1994, BENCKE et al. 2003). O 
bacurauzinho Chordeiles pusillus Gould 1861 recentemente foi 
descoberto no estado, com registros para Quarai e possivelmente 
para Alegrete (REPPENING & FONTANA 2008, BENCKE et al. 2010) 

assim como A. sericocaudatus descoberto no Parque Estadual 
do Turvo (BENCKE 2001). A mesma espécie também foi citada 
para o estado de Santa Catarina apenas nos últimos anos (RUPP 
et al. 2007). Chordeiles minor Forster, 1771 é uma espécie 
migratória, vinda do hemisfério norte (BENCKE 2001). 

No Rio Grande do Sul, as espécies de bacuraus são 

(BELTON 1994), sendo H. anomala registrada principalmente 
em áreas de banhados (BELTON 1994, SICK 1997). A alimentação 
dessas espécies é baseada exclusivamente em insetos (SICK 
1997, CLEERE 1999, STORER et al. 2003), os quais são capturados 
em vôos contínuos ou partindo do solo e de galhos (SICK 1997).

A reprodução desta família difere das demais aves 
pelo fato destas não construírem ninhos, realizando as posturas 
diretamente no chão, ou em depressões de galhos de árvores 
(SICK 1997). Pouco se sabe sobre o sistema de acasalamento 
desta família, sendo que a poligamia é conhecida apenas para 
duas espécies africanas do gênero Macrodipteryx (CLEERE 
1999), embora PICHORIM (2002) sugira a possibilidade de H. 
forcipata ser uma espécie polígama.

O objetivo do presente trabalho foi estudar a biologia 
e o comportamento dos membros da família Caprimulgidae 
presentes na Estação Ecológica de Aracuri.  

MÉTODOS

A Estação Ecológica de Aracuri (ESEC de Aracuri) é 
uma unidade de conservação (UC) de proteção integral (SNUC 
2004). Está localizada no município de Muitos Capões (28°13’S; 
51°10’W), região nordeste do Rio Grande do Sul, possuindo 
uma área total de 274 ha. Encontra-se inserida no bioma Mata 

ABSTRACT. Behavioral aspects of species of the family Caprimulgidae in the Aracuri Ecological Station, Rio Grande 
do Sul. The behavioral biology of some species of the family Caprimulgidae was studied in the Ecological Station Aracuri, 
Muitos Capões, RS between July 2011 and April 2012. To date, five species are known to occur in the area, being only 
Hydropsalis albicollis considered a resident for this UC. We observed the species being more active during the dusk and at 
moonlight nights. No activity was observed during rainy nights. We observed a territoriality for H. albicollis and Hydropsalis 
forcipata, with the latter presenting a possible polygamy. We captured seven individuals belonging to two species, which were 
banded and released. The species may be under threat by the introduction of exotic species within the UC.
KEY WORDS. Nightjar, etology, reproduction.

RESUMO. A biologia comportamental da família Caprimulgidae foi estudada na Estação Ecológica de Aracuri, Muitos 
Capões, RS entre julho de 2011 e abril de 2012. Foram encontradas cinco espécies diferentes desta família, sendo que 
apenas Hydropsalis albicollis pode ser considerada residente para esta UC. Foi verificado um período de maior atividade das 
aves no crepúsculo e em noites mais claras, principalmente noites de lua cheia. Não foi verificada atividade alguma em 
noites chuvosas. H. albicollis e Hydropsalis forcipata apresentaram territorialidade e este último uma possível poligamia. Foram 
capturados sete indivíduos pertencentes a duas espécies, os quais foram anilhados, realizada a biometria e liberados no 
mesmo local de captura. Os bacuraus estão sofrendo ameaças pela presença de espécies exóticas dentro da UC.
PALAVRAS-CHAVE. Bacurau, Etologia, Reprodução.
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campo seco) e na macrorregião Campos de Cima da Serra.
A investigação foi realizada durante o período de julho 

de 2011 a abril de 2012, totalizando 214,5 h de esforço amostral 
(6,5 h x 33 dias). Para a coleta dos dados foram realizadas 
buscas visuais e auditivas nas trilhas e no entorno da ESEC 
de Aracuri, anotando o horário de cada registro e o local foi 
mapeado com auxílio de GPS. Foram realizadas observações 
através do método ad libitum das atividades de cada indivíduo 
encontrado (MARTIN & BATESON 1991). Os trabalhos foram 
desenvolvidos no período diurno (10:00 h a 12:00 h), 
crepúsculo (18:00 h a 20:30 h) e à noite (22:00 h a 24:00 h). 
Foram utilizadas lanternas para a localização dos indivíduos no 

de guias de campo e através da vocalização dos indivíduos, 
principalmente nos meses do período reprodutivo (setembro a 
janeiro). A nomenclatura taxonômica utilizada segue BENCKE et 
al. (2010) e a lista das aves do Brasil (CBRO 2011). 

Foram realizadas capturas de indivíduos com o 
auxílio de três redes de neblina do tipo mist-net (12 m x 2,5 m 
x 36 mm), colocadas no estrato inferior das trilhas e bordas de 
mata da ESEC e presas por cordeletes de nylon e estacas. Elas 
foram instaladas observando-se os locais onde previamente 
os indivíduos foram avistados, permanecendo abertas por 

aproximadamente três horas no início da noite, totalizando 90 
h/ rede de esforço amostral (3 redes x 3 h x 10 noites). Para os 
indivíduos capturados foi realizada a biometria e a marcação 
com anilhas de alumínio do CEMAVE. Logo após, ocorreu a 
soltura das aves nos mesmos locais onde foram capturadas.

RESULTADOS

bacuraus para a ESEC de Aracuri, sendo elas: L. semitorquatus, 
Hydropsalis albicollis, H. parvula, H. torquata e H. forcipata 
(Tab. I). As espécies mais freqüentes ocorreram nos meses da 
primavera e do verão. Durante o inverno apenas H. albicollis 
foi encontrada.

L. semitorquatus – foi localizada na ESEC entre 

realizando voos circulares em três pontos diferentes da UC, 
normalmente em grupos de três ou mais indivíduos. É o bacurau 
com a maior população na área de estudo, com uma variação de 
9 a 16 indivíduos e apresentou 50% de frequência de ocorrência. 

H. albicollis – apresentou 100% de frequência de 
ocorrência, podendo ser considerada residente anual. Uma 
fêmea foi capturada em rede de neblina em 19 de dezembro de 
2011, tendo sido anilhada (anilha J30517) e solta.

H. parvula – única espécie não encontrada visualmente. 

a presença de uma população mínima de oito indivíduos,  
estabelecida pelas vocalizações simultâneas escutadas na noite 
de 09 de dezembro de 2011.

H. torquata – foi registrado visualmente um indivíduo 

no mês de dezembro de 2011. 
H. forcipata – espécie comum entre os meses de 

setembro e dezembro, possuindo populações estabelecidas 
em três pontos diferentes da ESEC. Seis indivíduos foram 
capturados, anilhados (anilhas G70990, G70991, G70992, 
G70993, G70994 e G70995) e soltos entre os dias 10 e 14 

durante o período reprodutivo.
: Os períodos de 

maior atividade de deslocamento ou forrageio dos bacuraus 

acompanhados ocorreram logo após o entardecer e no início da 
noite (entre 18:00 h e 20:00 h), durando normalmente entre 1 
h e 1 h e 30 min. Após, as aves não eram mais visualizadas ou 
ouvidas. Nas noites de lua cheia os períodos ativos das aves 
foram mais extensos, sempre concentrados em maior intensidade 
quando a luz lunar era maior, independente do horário (Tab. II). 
Em noites de pouca claridade (lua quarto minguante), nubladas 
ou nas primeiras noites de lua quarto crescente, a atividade dos 
bacuraus se resumiu ao crepúsculo (18:00 h a 20:00 h). Em 
noites chuvosas não foi registrada a atividade das aves em seus 
territórios. 

L. semitorquatus e H. forcipata foram registradas 
também realizando atividade de forrageio aproximadamente 1 
h antes do amanhecer.

Apesar de intensa busca no período diurno pela 
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Tabela II. Registros de indivíduos ativos de Caprimulgidae relacionado ao tempo e fases lunares.
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encontrado em 11/12/2011, se deslocando de um ponto a outro, 
por interferência da presença do observador e não sendo mais 
visualizado. 

As espécies H. albicollis e H. forcipata apresentaram 

mesmos pontos. Utilizavam locais entre a vegetação rasteira 
onde há terra como restos de cupinzeiros (Fig. 1 e 2). 

H. albicollis demonstrou comportamentos de defesa 
de território quando importunado, como pela luz de lanternas ou 
pela presença do observador próximo a seu território emitindo 
uma vocalização rouca, baixa, abrindo a boca e erguendo as 
asas. Uma fêmea de H. albicollis capturada em rede de neblina 
em 19/12/2011 emitia esta vocalização, sendo respondida pelo 
macho que se posicionou a uma distância de aproximadamente 

10 m e emitia a frase “ba-cu-rau” repetidas vezes. 
H. forcipata também apresentou comportamentos 

similares. O macho adulto ao ser importunado pela presença 
do observador voava ao redor de seu território, notadamente 
incomodado, trocando rapidamente de local, sempre tentando 
voltar para seu ponto original. No dia 14/12/2011 um macho 
jovem que vocalizava em seu território, se afastou ao ser 
ofuscado pela lanterna parecendo “perdido”. Logo após, um 
macho jovem e um macho adulto surgiram e os três voaram 
juntos, desaparecendo do campo de visão do observador.

L. semitorquatus foi sempre o primeiro caprimulgídeo 

dezembro. Sua vocalização ocorreu sempre em vôos altos e 
circulares nos territórios onde ocupa.

Figura 1 e 2. Indivíduo de H. forcipata em área de terra entre a vegetação. Foto: Thiandra Cristina Sangaletti. 
Figure 1 and 2. Individual of H. forcipata in land area among the vegetation. Photo: Thiandra Cristina Sangaletti.
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: Foram capturados sete bacuraus 
em rede de neblina, sendo seis H. forcipata e um H. albicollis 
(Tab. III). Os indivíduos de H. forcipata foram dois machos 
adultos e quatro fêmeas, sendo uma delas jovem. Todas as 
fêmeas adultas apresentaram placa de incubação, comprovando 
estarem em atividade reprodutiva. Entre os indivíduos adultos, 
esta espécie apresentou uma variação de massa corpórea de 
12,6% (média=58,5 g). Em relação ao comprimento da asa da 

mesma espécie a variação foi de 19,8% (média de 221,5 mm). 
As medidas biométricas do tarso de H. forcipata obtiveram 
média de 28,9 mm, variação de 13,8%.

Em 11/12/2011 foi realizada a captura de um 
macho e três fêmeas adultas de H. forcipata na mesma rede, 
correspondendo a 66,6% das capturas realizadas. 

O único indivíduo de H. albicollis capturado foi 
uma fêmea adulta, com presença de placa de incubação, 

Tabela III – Captura, marcação e biometria de Caprimulgidae na ESEC Aracuri, 2011. M, macho; F, fêmea; A, adulto; J, jovem. Placa de incubação: 
0, sem; 4, incubando.
Table III - Capture, marking and biometrics in Caprimulgidae Aracuri ESEC, 2011. M, male; F, female; A, adult; J, young. Incubation plate: 0, 

demonstrando também estar em atividade reprodutiva.
: Populações de H. albicollis e 

de H. forcipata foram observadas durante três noites seguidas 
em outubro utilizando o mesmo local para forrageamento, sendo 
que H. albicollis era encontrado no crepúsculo (entre 18:00 h e 
20:00 h) e H. forcipata macho era visto no mesmo ponto em 
horários mais tardios (entre 22:00 h e 24:00 h), sempre em 
noites de lua cheia. Já em dezembro, H. albicollis não foi mais 
encontrado neste ponto, apenas H. forcipata. Em 18/12/2011 o 
novo território de H. albicollis foi descoberto. 

H. parvula foi registrada com indivíduos vocalizando 

por vassoural, com a vegetação composta por Baccharia sp., 
espécie comum na região. Populações de L. semitorquatus 
foram encontradas em três locais diferentes, compreendendo 
áreas de vassoural e bordas de mata, sendo que uma delas 
na área de entorno da sede da UC. O único indivíduo de H. 
torquata
nas proximidades da área utilizada por H. parvula.

DISCUSSÃO

: São citadas para a ESEC Aracuri de acordo 
com seu Plano de Manejo (ICMBIO 2008) quatro espécies de 
Caprimulgidae, sendo elas: L. semitorquatus, Antrostomus 
rufus, H. albicollis e H. torquata. As espécies H. parvula e H. 
forcipata são relatadas para Aracuri pela primeira vez neste 

trabalho. 
Não foi encontrada nenhuma evidência da presença 

de A. rufus na UC. Hydropsalis albicollis foi a única espécie 
encontrada no inverno (julho), comprovando ser uma espécie 
residente para o norte do estado do Rio Grande do Sul, conforme 
cita BELTON (1994). Ainda de acordo com BELTON (1994), H. 
parvula e H. torquata são residentes de verão, desaparecendo do 
estado nos meses de inverno. H. forcipata
de setembro e as últimas visualizações foram em 14/12/2011. 
Após esta data, não foi mais visualizada ou ouvida.

: As atividades dos 
bacuraus registradas nas primeiras horas após o entardecer 
e horários com intensa luz lunar, já são conhecidas e citadas 
por SICK (1997), VASCONCELOS et al. (1998) e CLEERE (1999). 
O período ativo dos bacuraus possivelmente está associado 
à luminosidade da noite, não sendo registrado em nossas 
observações em noites escuras, fora do crepúsculo. O 

noites de maior intensidade lunar, citado por SICK (1997), sugere 
uma maior facilidade de forrageamento e consequentemente 
melhor alimentação para a prole.

A precipitação pluviométria interferiu na atividade 
das aves. Não foi registrada nenhuma atividade dos bacuraus 
durante seis dias e seis noites consecutivas entre o período de 
16 a 21/07/11, em que ocorreu muita chuva e períodos de noite 
nublada.
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entre a vegetação rasteira por H. albicollis e H. forcipata. Talvez 
apenas uma comodidade maior, por não haver atrito das penas 
do corpo com a vegetação, ou por algum motivo relacionado à 
maior facilidade para forragear.

PICHORIM (2002) sugere que apenas a fêmea de H. 
forcipata
evidenciado naquele trabalho para as atividades de incubação 
e período pós-embrionário. No presente trabalho, três fêmeas 
adultas foram capturadas estando com placa de incubação, 
evidenciando atividade reprodutiva. Já os dois machos adultos 
capturados não possuíam placa incubatória, demonstrando que 
estes não estavam participando da incubação. Já na fase de 
subadulto, foram observados em duas noites consecutivas, dois 

retrizes em relação ao macho adulto) acompanhados pelo pai em 
vôo em um dos territórios ocupados pela espécie, comprovando 

outros períodos o macho adulto era visualizado, mostrando uma 

ao notar a presença do observador, voou vocalizando, sendo 

PICHORIM (2002) sugere uma provável poligamia para 
a espécie, pela baixa densidade de machos naquele estudo. Para 
a família Caprimulgidae, a poligamia é sugerida apenas para as 
duas espécies africanas do gênero Macrodipteryx (CLEERE 1999). 

de machos adultos, principalmente em um dos pontos, onde 
um macho adulto e três fêmeas adultas foram capturados em 
rede de neblina. Uma quarta fêmea foi visualizada voando no 
entorno. No entanto, mais estudos são necessários para se inferir 
a respeito da poligamia para H. forcipata na ESEC de Aracuri.

: A utilização repetida de 
territórios pelos mesmos indivíduos em H. albicollis e H. 
forcipata LMOS & RODRIGUES 
(1990) e BODRATI & COCKLE (2012). O fato de H. albicollis 
em dezembro deixar de usar o território que utilizava desde o 
inverno, e este local passar a ser frequentado por H. forcipata, 
demonstra uma possível hierarquia nestas espécies. A partir de 
fevereiro, com o desaparecimento de H. forcipata da ESEC, H. 
albicollis passa a usar novamente seu antigo território. Portanto, 
em julho e setembro a área foi ocupada apenas por H. albicollis, 
em outubro pelas duas espécies em conjunto e a partir de 
dezembro apenas por H. forcipata.

grupos de L. semitorquatus utilizando áreas diferentes da ESEC 
entre os meses de outubro e fevereiro, demonstrando também 
haver uma territorialidade para esta espécie, pois apresentavam 

nenhuma possível invasão de indivíduo de um grupo para 
outro. O fato desta espécie não ter sido registrada nos outros 
meses de estudo, indica ser também residente de verão. BELTON 
(1994) sugere esta possibilidade, ou que ela passe despercebida 
nos meses de frio no Rio Grande do Sul. Mas como não houve 
qualquer registro visual de atividade de voo ou forrageamento 
durante os meses de inverno, apesar do cuidado em buscar as 
três populações em suas áreas de ocupação, a migração de L. 

semitorquatus para outras regiões nestes meses é provável.
Ameaças: As espécies de Caprimulgidae possuem na 

ESEC de Aracuri um dos últimos refúgios para a região nordeste 
do Rio Grande do Sul. Mas apesar disso, possui ameaças para 
a continuidade da existência destas espécies, sendo a principal, 
a introdução nos últimos anos da espécie exótica Sus scrofa 
(javali), que vem degradando e descaracterizando o ambiente 
nesta unidade de conservação. Por ser uma espécie onívora, 
representa uma grave ameaça para as populações de bacuraus, 

além de todo o ecossistema da ESEC. Recomenda-se acompanhar 
o comportamento das populações de Caprimulgidae na área, 

vegetal. Excetuando L. semitorquatus, encontrada também 
em bordas de mata, todas as outras espécies estudadas foram 
encontradas justamente em áreas de capoeirões, que lentamente 

: Os resultados apresentados neste trabalho 
mostram que os bacuraus são aves dependentes de períodos de 
luminosidade noturna para realizarem o forrageio, bem como 
outras atividades comportamentais. Nas noites de lua cheia 
apresentam-se ativos por um período de tempo maior que em 
noites mais escuras. Vocalizam apenas no período reprodutivo, 
calando-se durante o resto do ano. Apresentam territorialidade, 
ocupando repetidamente os mesmos pontos, inclusive de um 
ano a outro. Utilizam a ESEC de Aracuri para reprodução 

provavelmente também para as outras, pela época do ano em 
que foram registradas. Ainda é necessário mais investimento 
nos estudos sobre espécies desta família, não apenas na ESEC 
de Aracuri, mas em todo estado. As lacunas que permanecem 
sobre as migrações de algumas espécies, bem como outros 
hábitos, fazem com que os caprimulgídeos ainda sejam um dos 
grupos mais desconhecidos e menos estudados dentre as aves. 
O destino das espécies migratórias fora do período reprodutivo 

H. forcipata precisam ser 
esclarecidas.
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Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766): Novo registro para a
avifauna do Parque Nacional das Emas, Brasil

O Parque Nacional das Emas constitui uma das 
principais unidades de conservação de proteção integral do 
Cerrado brasileiro por congregar atributos como: extensão 
territorial (132 mil ha aproximadamente), representatividade de 

e campestres, e resiliência ecológica. Historicamente, essa 
região do Centro-Oeste brasileiro tem sido alvo da agricultura 
mecanizada de alta produção, o que resultou no isolamento do 
Parque enquanto um fragmento em meio a uma matriz agrícola. 
Poucos locais de conectividade ainda restam entre a unidade 
e as áreas naturais de entorno e que são fundamentais para a 
manutenção do Parque e de sua estabilidade ambiental, pois 
potencializam a conexão com o Pantanal (via Parque Estadual 
das Nascentes do Rio Taquari, pertencente à bacia do Alto 
Paraguai) e conferem continuidade vegetacional às bacias 

Nacional das Emas é considerado pela UNESCO Patrimônio 
Natural da Humanidade e Área-núcleo da Reserva da Biosfera 
do Pantanal (IBAMA/MMA 2004), além de compreender o 
corredor de biodiversidade Emas-Taquari.

Em 2004, por ocasião do plano de manejo, foi 
apresentada a ornitofauna da região do Parna das Emas com 
número registrado em 353 espécies de ocorrência interna e 
um total de 400 espécies ao se considerar o entorno, em cujos 
sítios de amostragem, as bacias dos rios Taquari, Paranaíba 
e Araguaia foram contempladas (HASS 2004). A riqueza é 
consideravelmente alta para o Cerrado, visto contemplar 47,8% 
das espécies registradas para o bioma (SILVA 1995), o que 

entre as bacias Platina, que abrange as nascentes do Taquari 
e Paranaíba, e a Amazônica que inclui a nascente do rio 
Araguaia (HASS 2004). Após a publicação do plano de manejo 
com o inventário da ornitofauna (IBAMA/MMA 2004), novas 

do tiê-bicudo Conothraupis mesoleuca (Berlioz, 1939) espécie 
redescoberta em 2003 no Parna das Emas, após quase 70 anos 
de desaparecimento (BUZZETTI & CARLOS 2005). Também não 

Fluvicola 
nengeta.

Fluvicola nengeta já havia sido registrada em 31 de 
outubro de 2004, por ocasião das pesquisas para o Inventário 
da Diversidade Biológica do Complexo Aporé-Sucuriú – 
PROBIO/MMA (SILVA et al. 2006), no sítio de amostragem 
representado pela fazenda Potreiro do Sucuriú, propriedade 
rural do município de Costa Rica-MS, área compreendida pela 
bacia do Paraná (sub-bacia do rio Sucuriú). No entanto, devido 

espécie, o registro não foi incorporado àquele estudo (SILVA et 
al. 2006). No Parque Nacional das Emas o primeiro registro 
de avistamento ocorreu em agosto de 2006 e, por vários dias, 
o mesmo indivíduo pôde ser visto nas imediações da sede 
(18°15’48,1”S; 52°53’29,7”W, a 805 m de altitude). O local 
é contíguo à mata de galeria do rio Formoso e está a 3 km, 
aproximadamente, do limite entre os estados de Goiás e Mato 
Grosso do Sul (Fig. 1). 

Em virtude da estreita faixa marginal de mata, parte da 
área encontrava-se em processo de reposição vegetal por meio 
de plantio de espécies nativas. Em todos os encontros com F. 
nengeta (Fig. 2), o indivíduo estava sozinho e forrageava no solo 
tanto à margem do rio quanto no pátio da sede, mesmo havendo 
movimentação humana e de veículos no local – ambiente 
notadamente antropizado. Novos registros foram feitos em 
anos subsequentes até 2008, frequentemente concentrados nos 
períodos de junho a novembro e, além dos locais supracitados, 
lavadeira-mascarada foi observada à beira de estrada - já em 
território de Mato Grosso do Sul - e em áreas recentemente 
atingidas por fogo. 

Fluvicola nengeta (Família Tyrannidae) é ave 
insetívora que habita margens de corpos d’água, áreas abertas 

o Brasil oriental, estendendo-se ao longo da faixa que vai 
do Nordeste até o Sudeste (SICK 1997) e Sul (STRAUBE et al. 
2007). Recentemente DORNAS & PINHEIRO (2011) registraram a 
ocorrência dessa espécie também no Norte do país, na Amazônia 

ABSTRACT. Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766): new bird record for the Emas National Park, Brazil. The present 
study reports the first record of Fluvicola nengeta lophotes for the Emas National Park, at the Central Brazil region. This specie 
was registered by direct observations near the Formoso River and near also the boundary between Goiás and Mato Grosso 
do Sul states. Beyond to increase the number of species for the Emas National Park, this record reinforce the importance of 
this protected area for ornithology studies. 
KEY WORDS. Cerrado, geographical distribution, lavadeira-mascarada, Goiás, Mato Grosso do Sul, Central Brazil region.
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Fluvicola nengeta.
Figure 1. Geographical location of the Emas National Park and records of Fluvicola nengeta.

Figura 2. Indivíduo de Fluvicola nengeta registrado no Parque Nacional das Emas em 19 de setembro de 2007. 
Figure 2. The registered individual of Fluvicola nengeta at the Emas National Park on September 19th, 2007.
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tocantinense, região ecotonal entre Amazônia e Cerrado. Na 
obra de SICK (1997) já se chamava a atenção para a expansão 
das populações em direção ao sul do país e agora com registros 
documentados também para o interior do Brasil (STRAUBE et 
al. 2007). Para o Cerrado KIRWAN et al. (2001) apresentaram 
registros para a região do Vale do São Francisco, Minas Gerais. 
STRAUBE et al. (2007) mencionaram que, além de atingir o 
estado do Paraná, F. nengeta foi avistada no Mato Grosso do 
Sul, região do Pantanal.

Estudo de LUCIANO & MELLO (2006) sugere que 
é possível utilizar F. nengeta como bioindicador de baixa 
qualidade de ambientes aquáticos por ocorrer frequentemente 
associada a ambientes degradados. No Parna das Emas foi 

de estradas e próximo a residências humanas. Além disso, há 
que se considerar a ocorrência frequente de fogo nessa unidade 
de conservação e como esse evento está relacionado a espécies 
associadas a habitats perturbados. Estudos são necessários para 

de F. nengeta, se esta ocupação está consolidada para a região 
do sudoeste goiano e do nordeste sul-mato-grossense e, ainda, 
se esta poderia ser uma possível rota utilizada pela espécie para 
alcançar os locais onde já foi observada no Pantanal, Paraguai e 
Argentina, conforme pontuado em STRAUBE et al. (2007).

do Parque Nacional das Emas implicam atenção especial 
a essa região, dado o importante papel que representa para a 
conservação da biodiversidade local e regional, e na distribuição 

registro aqui apresentado está não apenas na ampliação do 
número de espécies ocorrentes, mas, especialmente, porque 
corrobora informações sobre a progressiva expansão da área 
de distribuição da lavadeira-mascarada para o interior do país. 
Como os organismos vivos no ambiente natural não consideram 

F. nengeta ocorre nos estados de Goiás e Mato 
Grosso do Sul.
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Ocorrência de Aratinga acuticaudata haemorrhous Spix, 1824 
na Área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba, Piauí, Brasil

Aratinga acuticaudata haemorrhous Spix, 1824 é 
uma subespécie de Aratinga acuticaudata (aratinga-de-testa-
azul), que possui mais quatro subespécies: A. a. acuticaudata 
(Vieillot, 1818), que ocorre no extremo sudeste do estado de 
Mato Grosso, oeste de Mato Grosso do Sul e nas planícies do 
leste da Bolívia, estendendo-se ao sul para o Uruguai, províncias 
de Buenos Aires e Pampa na Argentina; A. a. neumani Blake & 
Traylor Junior, 1947, que se distribui nas altitudes intermediárias 
na província de Cochabamba, Santa Cruz e provavelmente 
Chuquisaca e Tarija, Bolívia.

Já A. a. neoxena (Cory, 1909), subespécie endêmica 

Ilha de Margarita; e A. a. koenigi Arndt, 1995, que ocorre no 
nordeste da Colômbia e Norte da Venezuela (CARRILLO 1997, 
DEL HOYO et al. 1997, IEA 2004, RODRIGUEZ 2005, FORSHAW & 
KNIGHT 2010).

A subespécie A. a. haemorrhous distribui-se do norte 
da Venezuela, incluindo a Ilha Margarita, e a porção oriental sul 
da Colômbia, ao sudoeste do Mato Grosso, leste do Piauí e norte 
da Bahia. Os espécimes de A. acuticaudata de algumas partes 
de Mato Grosso e áreas vizinhas na Bolívia são intermediários 
entre as subespécies haemorrhous e acuticaudata (FORSHAW & 
KNIGHT 2010).

Registramos A. a. haemorrhous no litoral do Estado 
do Piauí no dia 31 de março de 2010 no município de Ilha 
Grande de Santa Isabel, mais precisamente no sítio do Sr. Pedro 
Militão (2°46’03”S, 41°48’14”W). No primeiro encontro foram 
registrados dois indivíduos, aparentemente um casal na copa de 
uma árvore de mangue-vermelho (Rhyzophora mangle, Fig. 1).

Os indivíduos de A. a. haemorrhous localizados em 
Ilha Grande se encontravam próximos a uma cavidade escavada 
em um coqueiro (Cocos nucifera, Fig. 2), hábito também 
relatado por MAHECHA et al

A. acuticaudata
entre 1 e 6 m de altura, dependendo da disponibilidade.

De acordo com FORSHAW & KNIGHT (2010) as 
subespécies apresentam colorações diferentes: A. a. haemorrhous 
apresenta um azul pálido na cabeça, restrito à testa e ao píleo; 

A. a. neumanni é similar a A.a. haemorrhous, no 
entanto a primeira é distinguível por apresentar coloração mais 
escura, verde dourado menos intenso no dorso e no ventre, com 
azul mais escuro na coroa, estendendo-se pela nuca e, além de 
possuir maior porte que A. a. haemorrhous. 

Diante das características supracitadas acima foi 
possível inferir que os indivíduos registrados na Ilha Grande 
de Santa Isabel/PI pertencem à subespécie A. a. haemorrhous. 
Mesmo sendo considerada a terceira espécie mais procurada 
para captura ilegal e exportação como animal de estimação na 
América do Sul (BUCHER 1992), A. acuticaudata não corre o 
risco de extinção (IUCN 2011).

O município onde a espécie foi registrada é formado 

do rio Parnaíba, inserida na Área de Proteção Ambiental Delta 
do Parnaíba, composta por dunas e densa vegetação de mangue 
que formam um complexo ecossistema (CRESPO & GOMES 
2007). As características supracitadas do ambiente são análogas 
ao habitat preferido por A. acuticaudata segundo MAHECHA et 
al. (2005), estes autores descrevem que A. acuticaudata habita 

Ilha Grande de Santa Isabel/PI são de REISER (1910) e SANTOS 
(2009) no município de Parnaguá/PI. O município situa-
se aproximadamente 848 km ao sul em relação ao registro 
atual em Ilha Grande. O presente registro apresenta uma 

ABSTRACT. Occurrence of Aratinga acuticaudata haemorrhous (Psittaciformes: Psittacidae) in the region of the Envi-
ronmental Protection Area Parnaíba River Delta, Piaui, Brazil. The documented record of Aratinga acudicaudata haemorrhous 
for the State of Piauí, is apparently a couple, living in the Environmental Protection Area Delta do Parnaíba, located in the 
municipality of Ilha Grande de Santa Isabel. It is one the only subspecies of the genus Aratinga, with pileus and forehead 
blue, these characteristics that distinguish them from other individual of the genus. This parakeet whose distribution cov-
ers a broad swath of South America: Venezuela, including Margarita Island and adjacencies eastern of Colombia, south of 
south-western Mato Grosso, Brazil, and West of Piauí and Northern Bahia and  Argentina.
KEY WORDS. Ilha Grande, subspecie, Psittacidae, broadening of the distribution.
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Figura 1. Casal de aratinga-de-testa-azul (Aratinga acuticaudata haemorrhous) pousado em galho, 31 de março de 2010, Ilha Grande de Santa 
Isabel, Piauí, Brasil (foto: Pedro da Costa Silva).

Aratinga acuticaudata haemorrhous) perched on branch, March 31, 2010, Ilha Grande de Santa Isabel, 
Piauí, Brazil (photo: Pedro da Costa Silva).

Figura 2. Ninho de Aratinga-de-testa-azul (Aratinga acuticaudata haemorrhous) em coqueiro (Cocos nucifera L.), 31 de março de 2010, Ilha 
Grande de Santa Isabel, Piauí, Brasil (foto: Pedro da Costa Silva).

Aratinga acuticaudata haemorrhous) in coconut (Cocos nucifera L.), March 31, 2010, Ilha Grande de Santa 
Isabel, Piauí, Brazil (photo: Pedro da Costa Silva).
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ampliação da distribuição desta subespécie mais ao norte em 
aproximadamente 848 km, o que corresponde à distância entre 
Paranaguá e Ilha Grande. 

O registro do Ceará proveniente do inventário de 
MIRANDA RIBEIRO

registro, pois grande parte do material coletado no Ceará foi 
depositado no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 
de acordo com levantamento realizado por PACHECO (1995, 
2004) e não continha informações precisas do local da coleta 
em suas etiquetas, assim o registro em Paranaguá, torna-se mais 

O Piauí conta ainda com outro registro mais recente, o 
de MALACCO (2008), postado no site Wikiaves, em 25 de Junho 
de 2010 (WA171260) no Município de São Raimundo Nonato, 
distante do registro atual aproximadamente 643 km.

 Outros estados brasileiros com registros atribuíveis a 
A. a. haemorrhous são: 

Minas Gerais (MIRANDA RIBEIRO 1926, MATTOS et al. 
1991, MOURA & CORREA 2010), Alagoas (TEIXEIRA 1989), Paraíba 
(REISER 1910), Pernambuco (COELHO 1978), Campo Alegre na 
Bahia (SPIX 1824 apud BLAKE & TRAYLOR JÚNIOR 1947, SICK 
et al. 1987, PACHECO 2004), Sento Sé/Campo Formoso, Bahia 
(BIRDLIFE 2012), e no leste do Tocantins, no Jalapão (PACHECO 
& OLMOS 2010).

Por tratar-se de uma espécie comumente encontrada 
em cativeiro, levantou- se a hipótese de que estas aves poderiam 
ser provenientes de uma soltura ocasional ou reintrodução por 
órgãos ambientais, como ocorreu com A. auricapilla na Bahia, 
com Guaruba guarouba e A. aestiva no Rio Grande do Sul e 
com A. jandaya na Ilha de São Luiz/MA, espécies reintroduzidas 
com sucesso, provenientes de apreensões durante operações de 

ENCKE 2001, 
LIMA & SANTOS 2005, VELOSO JÚNIOR et al. 2010). 

Entretanto, os indivíduos registrados no Município 
de Ilha Grande de Santa Isabel não possuíam qualquer tipo de 
marcação ou anilhas, que poderia indicar algum tipo de manejo. 
Foi realizado contato com técnicos do IBAMA e ICMBio de 
Parnaíba/PI e polícia ambiental e não foram encontrados relatos 
de soltura que corroborassem essa hipótese.

De acordo com moradores locais de Ilha Grande/PI 
a dieta de A. acuticaudata haemorrhous na região é composta 
basicamente de castanhas de cajú (Anacardium occidentale 
L.) uma planta comum na região, além de frutos verdes da 
imburana-de-espinho (Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. 
Gillett), uma planta típica da caatinga, frutos de mangueiras 
e de cactos arborescentes o que é corroborado por FORSHAW 
(1977) e SIGRIST (2009).

Tratando-se da Área de Proteção Ambiental do Delta 
do Rio Parnaíba o registro torna-se ainda mais importante, tanto 

aplicação de futuros planos de conservação, visto o crescente 
número de espécies que se encontram ou estão entrando nos 
limiares da extinção em todo o nordeste.
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Novos registros de aves para a Reserva Particular do Patrimônio 
Natural SESC Pantanal, Barão de Melgaço, MT

O Pantanal representa a maior planície inundável do 
mundo, formada pelo alto rio Paraguai e seus tributários. Possui 
uma superfície de 140.000 km2 (HARRIS et al. 2005), com 
declividade pouco expressiva. A baixa declividade, associada 

Chaco), são de grande importância para os fenômenos biológicos 
e ecológicos da região, em especial devido ao complexo sistema 
de cheias e vazantes dos rios, resultante da baixa velocidade 
de escoamento das águas (BRANDÃO et al. 2011). Os diferentes 
hábitats, tipos de solo e regimes de inundação são os fatores 
responsáveis pela grande variedade de formações vegetais 
e heterogeneidade da paisagem, que abriga uma riquíssima 
biota terrestre e aquática (POTT & ADÁMOLI 1999). É o segundo 
bioma menos representado em unidades de conservação do 
país, à frente apenas do Pampa. As 19 unidades de conservação 
existentes atualmente no Pantanal cobrem apenas 4,4% (6.600 
km2) de toda área do bioma (CADASTRO NACIONAL DE UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 2012).

A RPPN SESC Pantanal, localizada na porção norte 

em unidades de conservação do Pantanal. O inventário de aves 
na RPPN iniciou-se logo após seu reconhecimento pelo então 
IBAMA em 1998, sendo a lista feita até 2002 publicada na 
primeira edição do guia de aves da Reserva (ANTAS 2004), com 
as novas espécies encontradas entre 2002 e 2005 adicionadas à 
segunda edição (ANTAS 2006). Trabalhos subseqüentes com aves 
detectaram um grupamento adicional de espécies, das quais já 
foi feito o registro do gavião-real Harpia harpyja (Linnaeus, 
1758) em literatura (UBAID et al. 2011). As demais 27 espécies 

encontradas entre 2006 e julho de 2012 compõem a presente 
comunicação.

Área de estudo
Localizada no município de Barão de Melgaço, 

MT, a RPPN SESC Pantanal (16º37’25”S, 56º21’0”W) sofre 

São Lourenço. Possui área de 106.308 ha, sendo seus limites 
terrestres estabelecidos com fazendas de criação de gado, 
pequenas e médias propriedades rurais e terras indígenas. 
No interior da Reserva estão representadas diferentes 

pantaneira como da região de transição com o entorno do 

cheias localizam-se principalmente no terço ocidental da 
Reserva, recebendo maior inundação anual das águas do rio 
Cuiabá. Nessa região estão as formações lóticas e lênticas de 

com lagoas (baías na terminologia regional) permanentes, além 
do próprio rio Cuiabá. Concentram-se nessa região os brejos 
e o bamburro, uma formação herbáceo-arbustiva densa única 
na Reserva. Nessa região também estão localizados os grandes 

Vichysia divergens, estacionalmente inundáveis e semelhantes 
à mata de igapó da Bacia Amazônica. As regiões central e 
norte são dominadas por cerrados e cerradões, entremeados por 
pequenos brejos estacionais ou campos sem inundação. Todo o 
bordo sul da Reserva é formado pela mata do Bebe, uma mata 
seca semidecídua não inundável com copas a 25 m de altura. 
Alguns trechos dessa mata apresentam adensamentos da taboca 

ABSTRACT. The Pantanal is seasonally flooded lowland in the Upper Paraguay River basin covering 140,000 km2, most of it 
in Brazil. Around 4.4% of its surface is protected as conservation unities, among them the Reserva Particular do Patrimônio 
Natural SESC Pantanal in its northeastern portion, a 106,308 ha privately owned reserve recognized by the government. The 
bird inventory made from 1998 till 2006 listed 343 species. The Harpy Eagle Harpia harpyja was enlisted in the reserve after 
2006 for the first time in the Pantanal and its data has been already published. This communication increases the reserve´s 
list with further 27 species found after 2006. The recently found species came from different sources, being direct observa-
tion with binoculars, tape-recording and mist-netting the main methods. Two records came from good quality pictures with 
place well controlled kindly sent by the photographers. Highlights are the records of species with few data for the lowland, 
and a new species for the Pantanal floodplain, the Eastern Slaty Thrush Turdus subalaris. The reserve´s list sums now 371 spe-
cies or about 62% of all Pantanal bird list.
KEY WORDS. conservation unit, Mato Grosso, Pantanal floodplain, Turdus subalaris.
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(Guadua sp.) no sub-bosque ou, nas áreas de solo um pouco 
mais úmido, do acuri Attalea phalerata (BRANDÃO et al. 2011).

Os dois rios que delimitam a Reserva apresentam 
matas ciliares com características distintas. No rio Cuiabá essa 
mata é intermitente e boa parte estacionalmente inundável. Já o 
rio São Lourenço possui uma aparência de rio amazônico, com 
mata ciliar pouco ou não inundável e estrato de copa preservado 
pela maior estabilidade de seu leito.

A maioria das espécies de aves foi detectada durante 
diferentes trabalhos de campo com aves pelos autores, incluindo 
o monitoramento de araras (ANTAS et al. 2010), harpia e aves 
de praia. As aves foram registradas por meio de observações 
realizadas com binóculos, gravações das manifestações sonoras 
e capturas em redes ornitológicas. Também aves fotografadas 

autores. Novas ocorrências para o Pantanal foram baseadas 
na compilação apresentada por TUBELIS & TOMAS (2003) e 
comunicações posteriores (NUNES et al. 2008, VASCONCELOS et 
al. 2008, NUNES 2011).

RESULTADOS

As novas espécies detectadas foram:

- Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) - anhuma
Espécie tipicamente amazônica, também ocorre no 

interior do país em matas de galeria, brejos, matas ciliares e 
áreas abertas adjacentes (SICK 1997). Um único registro para a 
Reserva em abril de 2010, onde um indivíduo adulto permaneceu 
por alguns dias em uma área descampada na divisa norte, onde a 
Reserva faz limite com pequenas propriedades rurais. Registros 
da anhuma para o Pantanal são citados por PINTO (1938) & SICK 
(1997), ambos para a porção norte.

- Sarkidiornis sylvicola Ihering & Ihering 1907 – pato-de-crista
No dia 12 de janeiro de 2012, após um dia de intensa 

chuva, uma fêmea e quatro jovens foram avistados em um alagado 
numa área recém roçada. Os patos-de-crista estavam associados 
à um grupo de cinco indivíduos de Dendrocygna autumnalis 
(Linnaeus, 1758), além da presença de 12 indivíduos de Cairina 
moschata (Linnaeus, 1758) na mesma área. Os patos-de-crista 
permaneceram no alagado até o início da noite, e não foram 
mais observados no local na manhã seguinte, constituindo-se 
no único registro da espécie na Reserva ao longo dos trabalhos. 
O local onde foi anotada é uma área de constante observação 
desde a incorporação na Reserva em 2001.

Trata-se de uma espécie de ampla distribuição, da 
América Central à Argentina. É uma das espécies de anatídeos 
do continente menos conhecidas quanto a detalhes da biologia 
e ecologia. Fêmeas e jovens do pato-de-crista associam-se 
frequentemente a grupos de Dendrocygna spp., algo incomum 
nos machos. Aparecem e somem sem que se tenha detectado um 
padrão efetivo de migração até o momento (PTZA, obs. pess.).

- Zebrilus undulatus (Gmelin, 1789) – socoí-zigue-zague
No dia 25 de março de 2010 a vocalização de um 

indivíduo foi registrada na margem direita do rio Cuiabá, ao 

registrados na mesma região, e um ninho foi localizado num 
meandro que liga o rio Cuiabá á uma baia. É uma espécie 
típica de emaranhados à beira de áreas alagadas e córregos 
lentos. Apresenta comportamento discreto e sempre se oculta 
na vegetação. Tida como rara em boa parte da sua área de 
ocorrência, talvez passe despercebida por ser de difícil detecção, 
exceto quando vocaliza (GWYNNE et al. 2010). Essa espécie já 
foi registrada em atividade reprodutiva em uma área próxima da 
Reserva (EVANGELISTA et al. 2010).

- Buteo nitidus (Latham, 1790) – gavião-pedrês
Um adulto foi fotografado em 11 de outubro de 2007 

em uma área fragmentada composta por matas secas com acuri 

ocupando o estrato superior nas bordas das matas (SICK 1997). 
Frequente em Rondônia nas áreas recém-desmatadas que 
mantém uma parcela importante de árvores (PTZA, obs. pess.).

- Spyzaetus tyrannus (Wied, 1820) – gavião-pega-macaco
Em 06 de outubro de 2010 um exemplar adulto 

pousou brevemente em um cambará Vochysia divergens (Fig. 
1) onde havia um ninho ativo do gavião-real Harpia harpyja 

dia seguinte, aproveitando correntes aéreas ascendentes para 
seus característicos planeios longos. Novo registro foi realizado 
em 13 de julho de 2012, onde um indivíduo foi observado se 
deslocando abaixo das copas dos cambarás na porção noroeste 
da Reserva. Está incluída na lista de espécies descartadas da 
planície pantaneira por TUBELIS & TOMAS (2003) devido a falta 
de determinação do local exato de ocorrência no município de 
Corumbá (PINTO 1938, 1964). Mais recentemente foi encontrada 

chaquenha ao sul da foz do rio Miranda e na margem esquerda 
do rio Paraguai, e em Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul 
(STRAUBE et al. 2006b).

- Laterallus exilis (Temminck, 1831) – sanã-do-capim
Na manhã do dia 02 de agosto de 2011 a vocalização 

de um casal em dueto foi registrada no cambarazal da 
porção sudoeste da Reserva. Trata-se de uma espécie pouco 
documentada no Pantanal, com um registro realizado em 1941 
por Adolf Schneider, em Porto Quebracho (PACHECO & BAUER 
1994), e outro realizado em Aquidauana, MS (FKU, dado não 
publicado). É muito provável que a sanã-do-capim ocorra em 
toda região do Pantanal, embora seu comportamento esquivo 

ser rara.

- Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1871 – peixe-frito-pavonino
O primeiro registro foi realizado em 11 de junho de 

2007 nas matas secas com adensamentos de acuri, apresentando 
também pequenos agrupamentos da taboca no sub-bosque, 
na porção noroeste da Reserva. A partir dai, novos registros 
foram realizados regularmente, sobretudo na porção ocidental 
da Reserva. Essa espécie é pouco conhecida no Pantanal, 
existindo escassos registros anteriores de sua ocorrência no 
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entorno da planície (PIVATTO et al. 2008, NUNES et al. 2009). No 
mesmo ambiente e região também foi registrado o peixe-frito-
verdadeiro Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824).

- Strix virgata (Cassin, 1849) – coruja-do-mato

Argentina. No Brasil ocorre na Amazônia e do sul da Bahia 
ao Rio grande do Sul (SICK 1997). Um indivíduo vocalizando 
foi detectado em julho e novembro de 2012 nas matas secas 
dominadas por acuri. Na mesma área é simpátrica com outras 
corujas de grande porte, como Tyto alba (Scopoli, 1769), 
Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) e Bubo virginianus 
(Gmelin, 1788).

-  (Vieillot, 1817) – topetinho-vermelho
Uma das menores espécies de ave do país, típica de 

vai de Alagoas ao Rio Grande do Sul, adentrando áreas de 
Cerrado por Goiás até Mato Grosso (SICK 1997). Em julho de 
2011 um indivíduo macho adulto foi observado forrageando em 

em uma clareira no interior de uma área de cambarazal. Novos 
registros foram realizados em abril de 2012, onde três machos 
adultos foram avistados nas copas dos cambarás, a cerca de 
25m de altura. Esses registros representam a segunda área de 
ocorrência da espécie no Pantanal, estando relativamente perto 
da rodovia Transpantaneira, local do primeiro registro (AMARAL 
et al. 2012). Anteriormente somente Lophornis gouldii (Lesson, 
1832) estava listado para a planície pantaneira, uma espécie 
muito próxima e semelhante morfologicamente. O registro 

dessa última ocorreu em Cáceres, na região de transição com o 
entorno da planície (RUSCHI 1955).

- Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 – formigueiro-de-
barriga-preta

Trata-se de uma espécie furtiva que ocupa brenhas 
arbustivas nas margens de rios e grotas, também a orla da mata 
(SICK 1997). Os registros foram realizados em julho e outubro 
de 2011 e julho de 2012, nos extensos tabocais na porção 
sudoeste da Reserva. Em todas as observações foi registrado 
um casal participando de bandos mistos no sub-bosque, sendo 
que em uma oportunidade foi possível registrar a vocalização 
da espécie.

Os registros anteriores para a planície originam-se 
de BROWN JR. (1986) (possivelmente observações pessoais de 
Jacques Vielliard na rodovia Transpantaneira) e DUBBS (1992) 
(citado por TUBELIS & TOMAS 2003).

- Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 – arapaçu-grande
Em julho de 2011 dois indivíduos foram observados 

forrageando nas matas secas com taboca da porção sudoeste da 
Reserva. Novo registro foi realizado em janeiro de 2012, quando 
um indivíduo foi capturado nas redes em mata de acurizal. Dos 

por apresentar o bico negro e faixa superciliar clara.
Esse arapaçu já foi assinalado para as sub-regiões de 

Nabileque (STRAUBE et al. 2006a) e Nhecolândia (TUBELIS & 
TOMAS 1999), no Mato Grosso do Sul, sendo esse possivelmente 
o primeiro registro da espécie para a porção norte do Pantanal. 
Em agosto de 2001 foi observado mais a oeste da Reserva na 

Figura 1. Spyzaetus tyrannus. Foto: Haroldo Palo Júnior.
Figure 1. Spyzaetus tyrannus. Photo: Haroldo Palo Júnior.
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Serra do Amolar, fronteira com a Bolívia, em cota superior aos 

obs. pess.).

- Synallaxis hypospodia Sclater, 1874 – joão-grilo
Espécie característica de adensamentos arbustivos, 

especialmente próximos de rios (SICK 1997). Na Reserva 
é comum nas formações denominadas localmente como 
“bamburro”. O primeiro registro foi realizado em 07 de outubro 
de 2007, quando observações nesse ambiente passaram a ser 
realizadas com maior frequência. Os registros espalham-se por 
praticamente toda a planície (TUBELIS & TOMAS 2003).

- Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) – fruxu-do-cerradão
Em novembro de 2010 foi localizado um ninho da 

espécie no interior de um cambarazal. O ninho foi construído a 
1,5m de altura e continha um ovo. No dia seguinte um indivíduo 
foi capturado nas redes. Novos registros foram realizados em 
julho de 2012 na mesma região. VASCONCELOS et al. (2008) 
apresentam seu registro como sendo o primeiro da espécie para 
o Pantanal, embora PINHO (2005) já tenha registrado a espécie 
anteriormente na mesma localidade (Retiro Novo, município de 

km em linha reta do limite norte da Reserva, na margem oposta 
do rio Cuiabá.

- Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869) – tijerila
Um indivíduo foi fotografado em 06 de junho de 

2009 na região do entorno do Hotel SESC Porto Cercado, 
localizado na margem oposta do rio Cuiabá em frente à Reserva. 
Originalmente retirado da listagem da planície (TUBELIS & TOMAS 
2003), por ser registro oriundo de Corumbá sem localidade 
precisa, já que o município abrange áreas da planície e entorno. 
O primeiro registro para a planície pantaneira é apresentado por 
PINHO (2005), em área próxima da Reserva. A partir de 2005 foi 
detectado em outros pontos da planície em Mato Grosso do Sul 
(DONATELLI 2005, NUNES et al. 2008). É uma ave com registros 
esparsos e pontuais em diferentes partes do país.

- Platyrhinchus mystaceus Vieillot, 1818 – patinho
Entre agosto de 2011 e abril de 2012 foram capturados 

sete indivíduos nas redes ornitológicas. Foi encontrado tanto 
no cambarazal quanto na mata semidecídua com taboca. Foi 
excluída da lista de aves do Pantanal por TUBELIS & TOMAS 
(2003) devido à imprecisão de localidade no município de 
Aquidauana, o qual abrange tanto a planície pantaneira quanto 
áreas do entorno (PINTO 1932, 1944). Na planície pantaneira já 
havia sido registrado no Pirizal (PINHO 2005), localidade a cerca 
de 25 km do limite norte da Reserva, na margem oposta do rio 
Cuiabá. Registrado também na Fazenda Terra Preta, município 
de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul (STRAUBE et al. 2006a).

- Inezia inornata (Salvadori,1897) – alegrinho-do-chaco
Em outubro de 2011 foi detectada pela primeira vez 

nos trabalhos da Reserva através de registro auditivo e visual, 
com abundância relativamente alta. Os registros aconteceram no 
cambarazal e na mata seca, tanto com estrato inferior dominado 
por taboca quanto por acuri. Em abril de 2012 ocorreu somente 

um encontro no cambarazal, essa época inundado, mesmo sendo 
trabalhados os mesmos locais de outubro. Novos registros 
foram obtidos em julho de 2012, nos mesmos três ambientes 
anteriores, porém com baixa abundância.

Conhecido no Brasil para a região do Pantanal e 
entorno, possivelmente apenas como visitante (PINTO 1948), 
além do Acre e Rondônia (SICK 1997). Listado para a planície 
pantaneira por TUBELIS & TOMAS (2003), novas localidades de 
registro são apresentadas por VASCONCELOS et al. 2008. Dentre 
essas localidades, é mencionado um registro para a Reserva 

ICK (1997) 
considera essa espécie como migrante austral na planície, 
embora existam registros na borda do Pantanal (Urucúm) até 

AUMBURG 1930), período de reprodução 
dessa ave.

- Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 – barulhento
O primeiro registro foi realizado em julho de 2011 

nos tabocais da porção sudoeste da Reserva. A partir dai foi 
registrada regularmente nesse ambiente, também no cambarazal 
e na mata seca com acuri, sendo mais abundante nos tabocais. 
Um exemplar foi capturado em rede ornitológica no interior 
do tabocal em outubro de 2011. A espécie foi encontrada em 
diversos pontos da planície pantaneira (TUBELIS & TOMAS 2003).

- Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 – guaracava-grande
Foi registrada inicialmente em dezembro de 2008 na 

região de transição entre a mata seca e o cambarazal. Em abril 
de 2012 foram detectados vários indivíduos no cambarazal e 
nas áreas de campos, nessa época ambos inundados, na porção 
ocidental da Reserva, bem como no Hotel do SESC em Porto 
Cercado. Dois indivíduos também foram observados na mata 
seca com taboca em julho de 2011, além de dois no cambarazal 
em outubro do mesmo ano. Considerada migratória na região 
norte do Pantanal (RIDGELY & TUDOR 1994), os registros para a 
planície foram feitos na região da rodovia Transpantaneira e no 
município de Corumbá (TUBELIS & TOMAS 2003), bem como no 
Pirizal, Poconé (PINHO 2005). No Parque Nacional do Pantanal 
foi anotada em mata ciliar em abril de 2001 (PTZA, obs. pess.). 
Os registros sugerem que pelo menos parte da população na 
área da Reserva não é migratória, tendo em vista sua ocorrência 
em meses tão opostos no ano como julho e dezembro.

- Elaenia chilensis Hellmayr, 1927 – guaracava-de-crista-
branca

Três indivíduos foram capturados em rede ornitológica 
entre 11 e 13 de outubro de 2011 (Fig. 2). Todos os registros 
ocorreram na mata seca com taboca dominando o sub-bosque. 
Essa espécie apresenta populações reprodutivas na Cordilheira 
dos Andes e nas planícies da Argentina, especialmente na 
Patagônia. As aves da Argentina e Chile migram para o norte 
até o Brasil e outros países da região tropical do continente 
(RIDGELY & Tudor 1994). Foi indicada para Mato Grosso na 
região do Córrego do Cágado, em Pontes e Lacerda (02 e 05 de 
agosto) e na Estação Ecológica da Serra das Araras, próximo a 
Cáceres (junho a outubro) (WILLIS & ONIKI 1990). Há a sugestão 
de uma rota migratória da população argentina de E. a. albiceps 



126 F.K. Ubaid & P.T.Z. Antas

Ornithologia 5(2):122-130, janeiro 2013

126

para o norte pelo Paraguai, alcançando Mato Grosso nessas duas 
localidades da região serrana ao norte do Pantanal (CAPLLONCH 
& LOBO 2005). Também encontrada no Pirizal, Poconé (PINHO 
2005).

- Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 – guaracava-de-bico-curto
Alguns indivíduos isolados foram observados em 

julho de 2009 nos cerrados da região central da Reserva. Foi 
retirada da lista de aves da planície pantaneira por TUBELIS & 
TOMAS (2003) devido a falta de localidade exata. Indicada para 
Santo Antonio do Leverger (PINTO 1940 apud TUBELIS & TOMAS 
2003), esse município abrange tanto áreas da planície como 

Argentina, Rio Grande do Sul (novembro), migra até o norte 
do continente (SICK 1997), quando pelo menos a população 
com reprodução no norte da Argentina passaria pela planície 
pantaneira (CAPLLONCH & LOBO 2005). Foi listada com dúvida 
na região entre Barra do Bugres e Tangará da Serra, na encosta 
da Chapada dos Parecis, em julho de 1975 (WILLIS 1976). 
Também registrada na região do Pirizal (PINHO 2005), perto da 
Reserva.

- Myiopagis gaimardii (d’Orbigny, 1839) – maria-pechim
Da mesma forma que a espécie seguinte, foi 

encontrada no cambarazal, na mata seca com sub-bosque 
dominado por taboca e também nas áreas dominadas por acuri 
em todos os meses do ano. Além de anotada por registros 
auditivos, foi capturada em rede ornitológica. Residente 
na área da Reserva, já foi listada para as áreas do entorno 
setentrional do Pantanal e da planície (WILLIS 1976, WILLIS & 
ONIKI 1990). Na maior parte dos registros estava associada a 
bandos mistos, geralmente junto com Conirostrum speciosum 
(Temminck, 1824) e Polioptila dumicola (Vieillot, 1817). 

- Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) – guaracava-de-crista-
alaranjada

Detectada nos mesmos ambientes da espécie anterior, 
sendo mais frequente nas matas não inundáveis. Em Mato 
Grosso também foi encontrada na região serrana ao norte do 
Pantanal (WILLIS & ONIKI 1990).

-  (Lichtenstein, 1823) – marianinha-
amarela

O primeiro registro foi feito por captura de um 
indivíduo em rede no interior da mata seca com tabocal no 
sub-bosque, em outubro de 2010. Foi encontrado também na 
mata seca com acuri, mas ausente do cambarazal. Os registros 
indicam sua ocorrência vinculada aos tabocais na região da 
Reserva, o que ocorre também em outras regiões do Brasil 
(FKU, obs. pess.), podendo também usar outros tipos de 

Vive na borda da mata e interior das formações 

do continente, Amazônia, Mata Atlântica e populações isoladas 
em porções ao sul da Amazônia, embora esse isolamento possa 
ser, provavelmente, resultado da baixa cobertura amostral 
(RIDGELY & TUDOR 1989). Foi listado também para a região do 
Pirizal, nas proximidades da RPPN (PINHO 2005), bem como em 
outras localidades da planície em Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul (DONATELLI 2005, AMARAL et al. 2012).

- Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 – capitão-castanho
Uma ave adulta foi capturada em rede ornitológica em 

21 de março de 2011 na mata seca com sub-bosque dominado 
por taboca. Sua área de reprodução abrange a Mata Atlântica do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e a Província de Misiones, Argentina. Registrado também  

Figura 2. Elaenia chilensis. Foto: Flávio Kulaif Ubaid.
Figure 2. Elaenia chilensis. Photo: Flávio Kulaif Ubaid.
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Figura 3. Catharus fuscescens. Foto: Flávio Kulaif Ubaid.
Figure 3. Catharus fuscescens. Photo: Flávio Kulaif Ubaid.

- Turdus subalaris (Seebohm, 1887) – sabiá-ferreiro
Um exemplar capturado em rede ornitológica no 

interior do cambarazal em 04 de agosto de 2011 (Fig. 4). Sua 
área de reprodução estende-se de São Paulo até o Rio Grande do 
Sul no Brasil, incluindo a Província de Misiones na Argentina 
(RIDGELY & TUDOR 1989). Espécie migratória, dirige-se para o 
norte e possivelmente sua área de invernada situa-se na região 
de pré-Amazônia do norte de Mato Grosso (alto Xingu) e 
Goiás (SICK 1997). Pelo seu canto característico e reunião em 
grandes grupos, chamam muito a atenção durante as migrações 
para o sul. Foram anilhados em bom número no Parque 
Nacional de Brasília, onde ocorre de princípios de setembro 
a início de outubro (ANTAS & VALLE 1987). Esse é o primeiro 
registro conhecido para a planície pantaneira. O período do 
ano corresponde à época de invernada, mas como não foram 
detectados mais exemplares não é possível considerar a Reserva 
inclusa em sua área de invernada.

- Pheucticus aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) – 
rei-do-bosque

Um exemplar adulto foi fotografado em 02 de agosto 
de 2008 nos jardins do Hotel SESC Porto Cercado, em frente 
à Reserva (Fig. 5). Em julho de 2011 outro exemplar foi 
observado na mata seca com sub-bosque dominado por acuri.

Espécie com ocorrência nos países andinos do 
continente, Paraguai e Brasil. A população da Argentina migra 
para o norte após a reprodução e alcança geralmente a parte sul 
da planície pantaneira (RIDGELY & TUDOR 1989), onde há maior 

de exemplares nas proximidades de Santo Antônio do Leverger 
(TUBELIS & TOMAS 2003), a norte da Reserva e em Cáceres 
(PELZELN 1871), na região norte do Pantanal. Uma compilação 
dos registros do rei-do-bosque para o Brasil é apresentada por 
NUNES (2008).

A partir dos acréscimos à listagem da Reserva, essa 

no Brasil centro-ocidental (sul de Goiás, Mato Grosso) e na 
Amazônia, nesses últimos locais aparentemente apenas como 
migrante oriundo do sul (RIDGELY & TUDOR 1994). Foi excluído 
da lista da planície pantaneira devido à falta de determinação 
da localidade onde foi encontrada, no município de Corumbá 
(PINTO 1948 apud TUBELIS & TOMAS 2003). Já havia sido 
registrada no Pirizal (PINHO 2005).

- Catharus fuscescens (Stephens, 1817) – sabiá-norte-americano
Uma ave foi capturada em rede ornitológica no interior 

do cambarazal em 02 de outubro de 2010 (Fig. 3). Nesse período 
do ano o cambarazal está completamente seco e corresponde 
ainda à época de migração para o sul dessa ave comum na área 
de reprodução da América do Norte (REMSEN 2001).

Sua ocorrência no Brasil é ampla, abrangendo toda 
a Amazônia, parte do Centro-Oeste e região Sudeste (WILLIS 
& ONIKI 1993, SICK 1997, HECKSCHER et al. 2011). A revisão 

de peles de museu, aves capturadas em redes ornitológicas, 
aves anilhadas recuperadas ao sul dos Estados Unidos e listas 
publicadas indicou a existência de pelo menos duas áreas 
de invernada. Uma localizada na região entre Chapada dos 
Guimarães, Mato Grosso e Serra dos Carajás, sul do Pará, e 
outra entre o litoral do estado do Rio de Janeiro (Praia Seca, 
Araruama) e litoral sul do estado de São Paulo (Iguape) 
(REMSEN

de invernada o autor somente considerou os registros entre 02 
de dezembro e 21 de fevereiro para a maior parte dos casos 
(dados de Goiás foram considerados até 25 de fevereiro) como 
sendo o período não migratório. Dentro desses conceitos, 
aparentemente o registro da Reserva corresponde a uma ave 
ainda em migração, não estando ainda mapeada como região de 
invernada para a espécie. Também listada para o Pirizal, Poconé 
(PINHO 2005).
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unidade de conservação atinge o total de 371 aves detectadas 
em seu interior e entorno imediato. Esse valor corresponde a 
cerca de 62% das aves indicadas para a planície pantaneira, 
somando-se os dados de diferentes fontes (TUBELIS & 
TOMAS 2003, NUNES et al. 2008, VASCONCELOS et al. 2008). 
Em proporção à planície, a área da RPPN SESC Pantanal 
representa 0,7% da área total abaixo de 120m de altitude. Esse 
é um valor proporcionalmente alto, considerando os diferentes 

nunca inundadas até os ambientes aquáticos permanentemente 

sob a água e as espécies com vínculos exclusivos para alguns 

deles. Em termos de representatividade da comunidade de aves 

pantaneiras, a Reserva possui uma riqueza tão alta devido aos 

diferentes habitats representados em seu interior.

Figura 4. Turdus subalaris. Foto: Flávio Kulaif Ubaid.
Figure 4. Turdus subalaris. Photo: Flávio Kulaif Ubaid.

Figura 5. Pheucticus aureoventris. Foto: Haroldo Palo Júnior.
Figure 5. Pheucticus aureoventris. Photo: Haroldo Palo Júnior.
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discussion. 

DATE AND HOUR FORMAT
Use Date European System (e.g.., 30 June 1998) and day with 
24 hours (e.g.., 08:00 h and 23:00 h). Refer to real hour (not 
Brazilian Summer Time). 

NUMBERS AND NUMERALS
Write the numbers of one to nine (e.g., five nestlings) unless 
they correspond to a measure (e.g., 7 mm, 6 months, 2 min). 
Use numerals for numbers bigger than nine (e.g., 15 nestlings, 
85 mm, 12 months, 15 min, 10.000 m2). If a number is part of 
a series with at least one number being 10 or more, use only 
numerals (e.g., 7 males and 15 females).
Decimals should be presented in the English standard format 
using point (.)
Percentage: use 50%, not 50 percent (without space between 

the number and %).
 
SCIENTIFIC COMMUNICATION
It should contain only the abstract version in Portuguese 
‘Resumo’, followed by the keywords ‘Palavras-chave’. It is not 
necessary to divide the text in Introduction, Methods, Results and 
Discussion. In the end of the text, include Acknowledgements 
and References, Figures and Tables.

VOUCHER SPECIMENS
When applicable, manuscripts should mention the scientific 
collection/Institution where the voucher specimens used for  
taxonomic identification of the species referred in the article is 
deposited.

SUBMISSION
ORNITHOLOGIA online submission aims to speed publication 
and manuscript decisions. Manuscript must be submitted online 
through Electronic System for Journal Publishing – SEER at:
http://ornithologia.cemave.net
Using this System authors can submit manuscripts and check 
the manuscript status along the review and publication process.
New authors will need to create an account and password. 
Manuscript-submission process is easy, fast and self explanatory. 
Once you are registered on the system, you can check the status 
of your submitted manuscript(s), make changes to your contact 
information, or make future submissions by logging on to your 
existing account.
If you have difficulties or questions, please contact the Technical 
Support: ornithologia.cemave@icmbio.gov.br

Manuscripts must be saved in separate files (one file for text and 
legends, and one file for each table and figure). Files containing 
the text of the manuscript and legends  should be submitted as 
‘Original Document’ and the files containing tables and figures 
should be submitted as ‘Supplementary Document’. 
The submission file should be in Microsoft Word, OpenOffice, 
or RTF format, each one should not exceed 5 MB.

Complete authors names, Institution adress should subscribed 
on line during manuscript submission. This information can 
not be mentioned in manuscript text (see Ensuring a Blind Peer 
Review), although will be present in the publication.

ENSURING A BLIND PEER REVIEW
To ensure the integrity of the blind peer-review for submission 
to Ornithologia, the authors should checking to see if the 
following steps have been taken with regard to the text and the 
file properties:

1. Exclude any reference to authors in the text (e.g. 
unpublished data, footnotes, etc).  In this case, cite as author 
followed by year of publication.

2. With Microsoft Office documents, author identification 
should also be removed from the properties for the file (see 
under File in Word), by clicking on the following, beginning 
with File on the main menu of the Microsoft application: File > 
Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove 



personal information from file properties on save > Save.
3. With PDFs, the authors’ names should also be removed 

from Document Properties found under File on Adobe Acrobat’s 
main menu.
 
MANUSCRIPTS ANALYSIS
Manuscripts submitted to ORNITHOLOGIA will be previously 
evaluated by Assistant Editors to verify their accordance to the 
journal rules. Manuscripts not in accordance with the journal 
instructions will be returned to the authors. Once the manuscript 
follows the journal rules it will be sent to the Editor in charge 
who will select at least two reviewers. Copy-edited with 
reviewers comments will be sent to the corresponding author 
for evaluation. If the author is asked to submit a revision, it has 
to be sent back within 15 days (for scientific communication), 
and 30 days (for articles), to resubmit the corrected manuscript 

to the Editor. The final proof will be sent to author to approval. 
This is the last chance to modify the text, because the next stage 
is limited to page layouts. 
Before publication, the proof will be sent to the principal author 
for approval. This final approval must be made within five days.

RESPONSABILITY
Grammatical and scientific article contents are responsibility of 
authors. 

PUBLICATION COSTS
All publication and distribution costs of ORNITHOLOGIA 
will be done by Chico Mendes Institute for Biodiversity 
Conservation. Reprints will not be distributed to authors, 
although articles in free access are offered in publication of 
ORNITHOLOGIA in http://ornithologia.cemave.net



La ORNITHOLOGIA (ISSN 1808-7221) es la revista del 
Centro Nacional de Investigación y Conservación de las 
aves silvestres – CEMAVE/ICMBio. Su objetivo es publicar 
artículos científicos o comunicaciones científicas abarcando 
los siguientes temas: estudios que utilizan la técnica de bandeo, 
distribución geográfica, migración, ecología y conservación de 
las aves. Trabajos con otros métodos, monografías y listas de 
avifauna también serón considerados.
Los originales deberán presentarse preferentemente en inglés, 
mientras, se acepta en portugués o español.
La versión impresa es depositada en diversas bibliotecas de 
instituciones educativas y de investigación en Brasil y América 
Latina.
La versión electrónica de la revista ORNITHOLOGIA (ISSN 
1809-2969) está disponible en el sitio web: http://ornithologia.
cemave.net

MANUSCRITOS

Sólo los trabajos inéditos serán aceptados.

Los manuscritos deben tener la siguiente estructura: 
INTRODUCCIÓN, MÉTODOS, RESULTADOS, 
DISCUSIÓN, AGRADECIMIENTOS Y REFERENCIAS.

TÍTULO
Debe ser en el idioma que está escrito el manuscrito. Si el 
nombre popular de la especie se menciona en el título, debe ser 
seguido por el nombre científico con el autor y el año.

RESUMEN Y ABSTRACT
Debe contener un solo párrafo y que le informe de manera clara 
y sucintamente el propósito, método, resultados, conclusiones y 
la importancia del trabajo. No debe exceder las 300 palabras ni 
contener citaciones (excepciones serán evaluadas por el editor).
Los artículos escritos en inglés debe llevar el "Abstract" y un 
resumen en portugués. Artículos en portugués o en español 
deben tener el mismo idioma en el resumen del manuscrito y un 
“Abstract” en inglés.

PALAVRAS CLAVE Y KEY WORDS
Deben venir inmediatamente después del resumen, con no 
más de cinco palabras en orden alfabético y diferentes de los 
utilizados en el título, separados por punto y coma.

REFERENCIAS
Todas las citaciones que figuran en el texto, tablas y leyendas 
de las figuras deben ser listadas al final del texto en orden 
alfabético y cronológico.
Las citaciones bibliográficas se deben venir en caixa alta 
reduzida (VERSALETE) y deben seguir: (sick 1997), lira & 
soares (1987), NascimeNto et al. (2001). Varios artículos de un 
autor o citaciones de varios autores deben ser citadas en orden 
cronológico. Exemplo: (oNiki 1978, 1980, 1981, Bierregaard 

1988, azeVedo-JuNior & aNtas 1990, magalhães 1999, oNiki 
& Willis 1999, NascimeNto et al. 2000).
Artículos en revistas científicas: debe ser citado con el nombre 
completo de la revista donde se publicó, sin abreviaturas, en 
negrita. La citación del volumen también debe estar en negrita. 
Ejemplos:

aB’saBer, a.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos da América 
do Sul. Primeira aproximação. Geomorfologia 52:1-21.

mariNi, m.a. & r. durães. 2001. Annual patterns of molt and 
reproductive activity of passerines in south-central Brazil. 
Condor 103:767-775.

Libros y capítulos de libros: todos los libros, además de los 
nombres de los autores, título y año, se escriben con el nombre 
de la editorial, ciudad, estado o provincia, o país en el que se 
publicó y el número de páginas. Ejemplos:

hoyo, J.d.; a. elliott & J. sargatal (eds.). 1992. Handbook 
of the birds of the world, volume 1 (Ostrich to Ducks). 
Barcelona, Lynx Editions, 696p.

IBAMA. 1994. Manual de anilhamento de aves silvestres. 2 
ed. Brasília: IBAMA. 146p.

oNiki, y. & e.o. Willis. 2001. Birds of a central São Paulo 
woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt 
and incubation patch. p. 93-101. In: J.l.B. alBuquerque 
et al. (Eds.). Ornitologia e Conservação: da Ciência às 
Estratégias. Tubarão: Ed. Unisul.

Material de la Internet: para el material acezado on line, 
informar los nombres de los autores y el año, la versión (si está 
disponible), la dirección de acceso y la fecha en que el material 
que se ha accedido. Ejemplos:

colWell, r.k. 2005. EstimateS: Statistical estimation of 
species richness and shared species from samples. 
Versão 7.5. Disponível em <http://purl.oclc.org/estimates>. 
Acesso em: [25/02/2005]

comitê Brasileiro de registros orNitológicos (CBRO) 2008. 
Lista das aves do Brasil. Versão 05/10/2008. Disponível 
em <http://www.cbro.org.br> Acesso em: [31/03/2009].

Equipo de Audio: para el material de audio (CD, cinta, etc.), 
informar los nombres de los autores, título y año, el nombre de 
la etiqueta y de la ciudad, estado o provincia, o país en que se 
publicó y el tipo de material utilizado. Ejemplos:

hardy, J.W., Vielliard, J. & r. straNeck. 1993. Voices of the 
tinamous. Gainesville: ARA Records, Fita Cassete.
Vielliard, J.m.e. 1994. Aves do Parque Nacional da Serra da 
Capivara. Rio de Janeiro: UNICAMP, CD.

FIGURAS Y TABLAS
Cite cada figura y tabla en el texto y póngalos en el orden que 
son citados. Las figuras no deben duplicar la información en las 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES



tablas y viceversa.

Figuras: Las fotografías, dibujos, gráficos y mapas serán 
llamados de figuras. Las fotos deben ser claras, contrastadas y 
no deben se mezclar con los dibujos.
Las figuras no podrán superar el número de 5 (cinco) y deben 
ser enviadas con la resolución mínima de 1600x1200 píxeles 
(equivalente a 2 megapíxeles) o escaneada con una resolución 
mínima de 300 ppp en color o en escala de grises, en "jpg "," 
bmp "," png "," tif "o" gif ". Las fotografías e ilustraciones se 
publicarán en el color sólo en el medio electrónico.

Tablas: Las tablas no deben repetir la información del texto 
y de preferencia deben ser generadas en MS Excel. Se puede 
presentar en la configuración de página "retrato" o "paisaje" 
y no debe exceder los márgenes de página, con una anchura 
máxima de 22 cm. Comience cada tabla en una página aparte. 
Incluya las líneas horizontales arriba, por debajo de la primera 
fila y al final de la tabla. Las filas de cuadros y gráficos deben 
tener un grosor de 1 pt. Cada cuadro debe presentarse en hojas 
separadas.

Leyendas de las figuras y tablas: Escriba las leyendas en una 
página separada al final del manuscrito en los párrafos. Las 
figuras deben ser numeradas con números arábigos ("Fig. 1") y 
las tablas con números romanos ("Tab. I"). Las leyendas deben 
ser comprensibles y sin necesidad de referirse al texto. Indique 
notas con números superíndice. Cuando el manuscrito está en 
español o portugués se debe incluir una versión de las leyendas 
en inglés.

NOMBRES POPULAR Y CIENTÍFICO DE LAS 
ESPECIES
La primera mención de un taxón en el texto deben venir 
acompañada por su nombre científico amplio con el autor 
y la fecha. A partir de entonces, el uso del nombre popular o 
científico es a ponderación de los autores.
Para las aves del Brasil se debe utilizar la nomenclatura 
científica actualizada por el Comité Brasileño de informes de 
Ornitología (CBRO) de acuerdo con la lista primaria de las aves 
de Brasil, disponible en http://www.cbro.org.br.
Para la nomenclatura popular de las especies, se recomienda 
utilizar el sugerido por el CBRO. Los nombres de las aves se 
deben comenzar por una letra minúscula, con un guión entre 
los nombres.
Ejemplo: pica-pau-anão-pintado Picumnus pygmaeus 
(Lichtenstein, 1823), chorozinho-da-caatinga Herpsilochmus 
selowi Whitney & Pacheco 2000, beija-flor-rabo-branco-de-
cauda-larga Anopetia gounellei (Boucard, 1891).

FORMATO DEL TEXTO
El texto debe estar escrito en espacio simple, con fuente de 
12 puntos, en itálico en vez de subrayado (exceptuando las 
direcciones URL). Todos los párrafos en la introducción, 
métodos, resultados y discusión deben ser tabulados.

FORMATO DE LA HORA Y LA FECHA
Utilice el sistema europeo de citaciones (por ejemplo, 30 de 
junio de 1998) y el reloj de 24 horas (por ejemplo, 08:00 h y 
23:00 h) y no utilize el horario brasileño de verano.

NÚMEROS
Escriba los números del uno al nueve (por ejemplo, cinco 
pollos) a menos que coincidir con cualquier unidad de medida 
(por ejemplo, 7 mm, 6 meses, 2 min), pero el uso de números 
grandes (por ejemplo, 15 pollos, 85 mm, 12 meses, 15 minutos, 
10.000 m2). Si un número está en una serie con al menos uno de 
ellos es 10 o más, utilice sólo números (por ejemplo, 7 hombres 
y 15 mujeres).
Decimales deben ser marcados por una coma (,) para los textos 
en portugués y español, y punto (.) para los textos en inglés.
Porcentaje: 50% y no 50 por ciento (sin espacio entre el número 
y %).

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Cuando el texto está en inglés, debe incluir un resumen, en 
portugués, seguido de las palabras clave.
Cuando el texto está en portugués o español, debe contener un 
“Abstract” seguido de “Key words”.
No es necesario dividir el texto en Introducción, Métodos, 
Resultados y Discusión. Al final del texto incluya los 
agradecimientos y referencias, figuras y tablas.

EXEMPLARES TESTEMUNHA
Cuando necesario, el manuscrito debe mencionar la colección 
de la institución científica donde las copias de  la documentación 
taxonómica de las especies mencionadas en el artículo son 
encontradas.

CÓMO PRESENTAR
Los manuscritos deben ser enviados a través del Portal de 
Revistas ICMBio, que utiliza el Sistema Electrónico de Edición 
de Revistas - SEER, suministrado por el Instituto Chico Mendes 
de Conservación de la Biodiversidad, en el sitio web:

http://ornithologia.cemave.net

A través de este sistema los autores pueden presentar manuscritos 
y seguir todos los procesos electrónicos del proceso de revisión 
y publicación.
Si el autor tiene acceso a este sistema por la primera vez,  se debe 
hacer el registro, la creación de una "sesión" y "Contraseña". 
El proceso de envío es fácil, rápido e intuitivo. Para preguntas 
o información adicional, por favor ponerse en contacto con 
nuestro soporte técnico en:

ornithologia.cemave@icmbio.gov.br

Los manuscritos deben ser guardados en archivos separados 
(un archivo de texto y títulos, y un archivo para cada tabla y 
figura). Los archivos que contienen el texto del manuscrito y sus 
títulos deben ser presentados como "documento original". Los 
archivos que contienen las tablas y figuras se deben presentar 
como "complementarias"
El archivo de presentación debe estar en formato Microsoft 
Word, OpenOffice o RTF. Cada uno no debe ser superior a 5MB.



Los nombres completos de los autores y instituciones, con la 
dirección completa incluyendo teléfono, fax, e-mail deben ser 
registrados on line en el momento de la presentación. Esta 
información no debe aparecer en el cuerpo de trabajo. (Véase 
el punto Garantizar una revisión a ciegas). Sin embargo, se 
incorporan en la versión final aceptada para su publicación.

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos que no cumplan con 
estas instrucciones no serán aceptados.

PARA GARANTIZAR LA EVALUACIÓN POR PARES 
CIEGOS
Para garantizar la integridad de la revisión a ciega, las 
presentaciones a la revista Ornithologia, los autores deben 
tomar las siguientes precauciones en las propiedades del texto 
y el documento:

1. Eliminar los nombres de texto, con el "Autor" y las 
referencias al año y las notas al pie, en lugar de nombres de los 
autores, título del artículo, etc.   

2. En documentos del Microsoft Office, la identificación del 
autor debe ser quitada de las propiedades del documento (en 
el menú Archivo > Propiedades), iniciar en el Archivo, en el 
menú principal, y haga clic en la secuencia: Archivo > Guardar 
como... > Herramientas (o Opciones en Mac) > Opciones de de 
seguridad... > Quitar información personal de las propiedades 
del archivo al guardarlo> OK > Guardar.

3. En PDFs, los nombres de los autores también deben ser 
quitados de las Propiedades del Documento, en el Archivo en el 
menú principal del Adobe Acrobat.

EXAMEN DE MANUSCRITOS
Los manuscritos son evaluados inicialmente por los Editores 
Asistentes de la Ornithologia para verificación de las normas 

de la revista. Los manuscritos que estuvieren fuera de las 
normas serán devueltos a los autores para adecuación y, una vez 
cumplido con las normas, el manuscrito será enviado al editor, 
que transmitirá por lo menos dos revisores. Las copias de los 
manuscritos con los comentarios de los revisores serán enviadas 
al autor correspondiente para su evaluación.
El autor dispondrá de 15 días, cuando la comunicación científica, 
y 30 días, cuando el artículo científico, para hacer los cambios 
sugeridos y devolver la versión revisada del manuscrito al 
editor.
Una prueba final del manuscrito será remitida a los autores. Esta 
es la última oportunidad para el autor hacer cambios sustanciales 
en el texto, ya que la siguiente etapa se limita a edición.
La prueba electrónica diagramada será enviada al autor principal 
para su aprobación antes de su publicación. Esta aprobación 
final debe hacerse dentro de cinco días.

RESPONSABILIDAD
El contenido gramatical y científico de los artículos son 
responsabilidad del autor.

COSTO DE PUBLICACIÓN
Todos los gastos de edición y distribución de la revista 
ornitológica son las del Instituto Chico Mendes de Conservación 
de la Biodiversidad. No serán distribuidas SEPARATAS de los 
manuscritos a los autores, sin embargo, se ofrece acceso gratuito 
a los artículos publicados, a través de la página web:

http://ornithologia.cemave.net








