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Apresentação  
 
 Esse relatório apresenta os resultados de um levantamento da avifauna realizado 

na Bacia do Rio das Pedras, município de Rio Claro, RJ. O relatório está dividido em 

duas partes (capítulos 1 e 2). No primeiro capítulo é apresentada uma análise crítica dos 

dados sobre a avifauna local levantados pela TNC previamente e os resultados do 

levantamento de campo realizado pela equipe da SAVE Brasil em maio de 2013 junto 

com um plano de monitoramento a longo prazo. O segundo capítulo apresenta um 

diagnóstico da comunidade local com o objetivo de avaliar a viabilidade de implementar 

um programa de monitoramento participativo das aves na região. No final é apresentado 

um projeto e um orçamento preliminar para implementação desse programa na Bacia do 

Rio das Pedras.      

 

Resumo  
 
O Projeto Produtores de Água e Floresta tem o objetivo de remunerar proprietários 

rurais pela restauração florestal e pela manutenção das florestas já existentes e dos 

recursos hídricos em suas propriedades. Com o intuito de verificar a efetividade do 

projeto para a manutenção da biodiversidade estão sendo realizadas campanhas de 

monitoramento da avifauna, uma vez que este grupo é reconhecido como um ótimo 

indicador da qualidade ambiental. Desta forma, a equipe da SAVE Brasil (Sociedade 

para a Conservação das Aves do Brasil) realizou o levantamento da avifauna da região e 

propôs a implementação de um Programa de Monitoramento Participativo de Aves. 

Durante 14 dias de campo (3-16 de maio de 2013) as aves da região da Bacia do Rio das 

Pedras foram registradas através da observação direta, amostragem por Pontos Fixos e 

capturas através do uso de redes de neblina. No total foram realizadas 96 horas de 

observação, 48 amostras por pontos e 348 horas-redes em quatro áreas principais de 

amostragem (Sinfrônio/Lajinha, Pedra Chata, Linha do Trem e Jubinha). Foram 

registradas 236 espécies de aves, sendo 127 através dos Pontos Fixos e 34 através das 

redes. Considerando levantamentos anteriores um total de 291 espécies já foram 

registradas na Bacia do Rio das Pedras. Entre as espécies ameaçadas de extinção, 12 são 

consideradas como Quase-ameaçadas de acordo com a lista global da BirdLife 

International e IUCN,  três são Vulneráveis de acordo com a lista de espécies 



 
 

ameaçadas no estado do Rio de Janeiro e outras cinco são Quase-ameaçadas também no 

estado do Rio de Janeiro. Nas áreas de restauração foram registradas 32 espécies, sendo 

que 11 são características de florestas, demonstrando a efetividade do reflorestamento. 

Em paralelo ao levantamento das aves foi realizado um diagnóstico da comunidade 

local com o objetivo de avaliar a viabilidade de implementação de um monitoramento 

participativo de avifauna na Bacia do Rio das Pedras. Como método de diagnóstico 

foram aplicadas 97 entrevistas semi-estruturadas em sete localidades do distrito de 

Lídice. Os resultados obtidos através do questionário diagnóstico são animadores e 

apresentam o grande potencial que a região possui para a implementação do Programa 

de Monitoramento Participativo de aves. A maior parte das pessoas entrevistadas 

afirmaram que participariam de um programa como esse e se mostraram muito 

interessadas indagando sobre o início das atividades. A comunidade demonstrou muito 

interesse pelo grupo das aves e, para algumas pessoas, é um grupo extremamente 

conhecido. Este programa é uma oportunidade de incentivar os apreciadores das aves a 

se tornarem observadores de aves e a contribuírem com o conhecimento ornitológico da 

região. Sendo assim, é recomendada e proposta a implementação de um programa de 

monitoramento participativo de aves através de cursos de capacitação e envolvimento 

comunitário na coleta de dados ornitológicos. Também é importante a produção de 

materiais de disseminação/educação valorizando a diversidade de aves da região. A 

visita de observadores de aves pode ser uma alternativa para aumentar a renda da 

população de Lídice, no entanto é necessária a realização de uma pesquisa de mercado 

avaliando o potencial da região em termos de infra-estrutura e atrativos diferenciados, já 

que existem áreas próximas (p.ex. PN de Itatiaia) considerados locais já tradicionais 

para a observação de aves.    

 
Abstract   
 
The Produtores de Água e Floresta project aims to reward rural landowners for forest 

restoration and for the maintenance of existing forests and water resources within their 

lands. With the intent of verifying the effectiveness of the project regarding the 

maintenance of biodiversity, bird monitoring campaigns are being held due to this group 

being considered as a great indicator of environmental quality. Therefore, SAVE 

Brasil’s (Society for the Conservation of Birds in Brazil) team conducted an avifauna 

survey in the region and proposed the implementation of a Community Based Bird 



 
 

Monitoring Program. During 14 days of field (March 3rd-16th, 2003) the birds from the 

Rio das Pedras Basin region were registered through direct observation, point counts 

sampling and captures using mist nets. In total, 96 hours of observation, 48 point 

samples and 348 net-hours were held in four main sampling areas (Sinfrônio/Lajinha, 

Pedra Chata, Linha do Trem e Jubinha). The team registered 236 species of birds: 127 

by point counts sampling, and 34 by mist nets. Considering previous surveys a total of 

291 species have been registered in the Rio das Pedras Basin. Among the species that 

are threatened with extinction, 12 are considered as Near Threatened according to the 

BirdLife International and IUCN’s global list, and 3 are Vulnerable and 5 are Near 

Threatened according to the state of Rio de Janeiro’s list of threatened species. In the 

restoration areas 32 species were registered – 11 of which are characteristic from 

forests, showing the reforestation’s effectiveness. In parallel to the bird survey, a 

diagnosis of the local community was undertaken with the intention of assessing the 

viability of the implementation of a participatory avifauna monitoring in the Rio das 

Pedras Basin. With the diagnosis method, 97 semi-structured interviews were carried 

out in seven localities within the Lídice district.  The results obtained from the diagnosis 

questionnaire are encouraging and show the region’s high potential for implementing 

the Community Based Bird Monitoring Program. Most of the people who were 

interviewed stated that they would participate in a program like this and showed 

themselves very interested, questioning about the beginning of the activities. The 

community demonstrated a lot of interest in the birds’ group, and for some people the 

group is extremely well known.  This program is an opportunity to encourage bird 

appreciators to become birdwatchers and to contribute to the region’s ornithological 

knowledge. Hence, the implementation of a participatory bird monitoring program 

through capacity building courses and community involvement in collecting 

ornithological data is recommended and proposed. The production of 

dissemination/education material valuing the region’s diversity of birds is also 

important. The visit from birdwatchers can be an alternative to raise the income of 

Lídice’s population. However, an advanced market research is necessary in order to 

assess the region’s potential concerning infra-structure and distinguished attractions, 

since there are proximate areas (e.g. Itatiaia National Park – Parque Nacional Itatiaia) 

which are considered traditional birdwatching places.  
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Capítulo 1: Levantamento da Avifauna da Bacia do Rio das 

Pedras, Rio Claro, RJ.   
 
 
 
Introdução  
 

Aproximadamente 123 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, em 

3410 municípios. A qualidade de vida desses quase 67% da população brasileira 

depende da preservação dos remanescentes florestais. As florestas nativas mantêm as 

nascentes e fontes, regulam o fluxo de mananciais de água que abastecem as cidades e 

comunidades rurais, controlam o clima, a temperatura do solo e protegem escarpas e 

encostas de morros (MMA 2011).  Além de tudo isso a Mata Atlântica ainda abriga uma 

enorme riqueza de organismos vivos, sendo considerada um dos principais hotspots 

para conservação da biodiversidade mundial (Gallindo-Leal e Câmara 2005). 

No entanto apesar de sua importância natural, devido o fato de se estender por 

quase toda a costa brasileira a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser profundamente 

alterado pelos colonizadores europeus. Foi nela que se desenvolveram os principais 

ciclos econômicos da história recente do país, cana-de-açúcar, café e gado. Assim a 

forte ocupação significou a alteração de mais de 90% de seus ambientes naturais, 

restando atualmente cerca de 11% da floresta original (Ribeiro et al. 2009; SOS Mata 

Atlântica 2011).  

Apesar dessa redução tão significativa da cobertura original, extinções globais 

de aves na Mata Atlântica, pelo menos das espécies conhecidas pela ciência, foram 

pouquíssimas. Um total de 688 espécies de aves ainda são encontradas na Mata 

Atlântica, sendo 181 endêmicas, e mais de 50% vivem quase exclusivamente em 

habitats pouco alterados (Goerck 1997; Marini & Garcia 2005). No entanto, como o 

auge da devastação do bioma ocorreu no decorrer do século XX, é bem possível que as 

extinções definitivas sejam apenas uma questão de tempo (Pimm 2000). Um fato que 

corrobora essa triste expectativa são os estudos sobre as extinções regionais, onde 

espécies documentadas em décadas passadas já foram comprovadamente extintas 

(Ribon et al. 2003). Muitas espécies de aves que desapareceram em outros estados 

(como Bahia e Minas Gerais, por exemplo), ainda sobrevivem nos grandes blocos 

florestais da Serra do Mar entre Rio de Janeiro e São Paulo. Isso reforça a tese de que 

esta região seja uma das áreas mais importantes para a manutenção da biodiversidade da 
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Mata Atlântica. O monitoramento das comunidades de aves nesta região no decorrer dos 

próximos anos poderá avaliar o poder de manutenção dos ciclos biológicos dessas 

florestas, já que as aves são organismos associados a praticamente todos os tipos de 

ecossistemas, sendo considerados excelentes indicadores ambientais (Gardner et al. 

2008). 

A avifauna do estado do Rio de Janeiro é uma das mais bem conhecidas do 

Brasil. Devido ao fato de sua capital ter sido o ponto de desembarque da maioria dos 

grandes naturalistas europeus que visitaram o país no século XIX, progressivamente 

foram sendo acumuladas informações sobre as aves deste estado. No século passado o 

Museu Nacional, umas das instituições pioneiras no estudo das aves brasileiras 

contribuiu ainda mais para esse conhecimento. Atualmente a listagem mais atual (ultima 

revisão em 14/06/2013) e que se encontra disponível na plataforma digital taxeus 

(www.taxeus.com.br) está em 760 espécies já registradas. Destas, 82 espécies são 

consideradas ameaçadas de extinção (Alves et al. 2000).  

Especificamente em relação à região sul do estado o maior volume de 

informações é do século passado através de coletas de aves realizadas pelo ornitólogo 

Fernando da Costa Novaes do Museu Paraense Emilio Goeldi e publicadas em 1950 

com acréscimos posteriores de Herbert Berla, Olívério Pinto, Helmut Sick e Lauro 

Travassos, exemplares em sua maioria depositados no Museu Nacional. Mais 

recentemente, em 2000 foi publicada uma lista de 333 espécies, com informações para a 

região de Angra dos Reis e Parati (Buzzetti 2000). Um estudo ainda não publicado 

realizado pela equipe do Museu Nacional em 2010 identificou 231 espécies na Bacia do 

Rio das Pedras. Esse alto número de espécies de aves reflete a extensa cobertura 

florestal ainda presente na região.   

 
 
Objetivos 
 

Nesse relatório são apresentados os resultados da continuidade do levantamento 

das aves presentes na Bacia do Rio das Pedras com uma descrição da comunidade de 

aves registrada na área. Especificamente o relatório apresenta: 1- avaliação crítica dos 

dados já levantados pela TNC (através de consultoria realizado pelo Museu Nacional) 

sobre a avifauna na região; 2- informações sobre a abundância, biologia, status de 

conservação, hábitat preferencial das espécies de maior interesse; 3- espécies de aves 

http://www.taxeus.com.br/
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indicadoras para serem monitoradas a médio e longo prazo; 4 – propostas de ações de 

conservação da biodiversidade coerentes com as possibilidades de uso do solo e 

integradas com a comunidade local; 5- proposta de um programa de monitoramento das 

aves na região.  

 

   
Área de Estudo 
 

A Bacia do Rio das Pedras está localizado na região do Médio Paraíba do Sul, na 

porção sul do município de Rio Claro, Rio de janeiro, entre as coordenadas 22° 43’ S e 

44° 08’ W  à 122 Km ao sul da capital Rio de Janeiro. A Bacia possui aproximadamente 

5.227 hectares e está localizada nos contrafortes da Serra do Mar, contígua ao divisor 

topográfico, compreendendo terras do distrito de Lídice, mais especificamente das 

localidades Várzea do Inhame, Alto da Serra, Sertão do Sinfrônio e Rio das Pedras. As 

altitudes na região variam entre as cotas 500 até aproximadamente 1600 metros acima 

do nível do mar.  

A vegetação original era dominada pela transição entre a Floresta Estacional 

Semi-decidual Sub-montana e a Floresta Ombrófila Densa. Na região, a floresta já 

sofreu um grande processo de fragmentação florestal, sendo que os trechos de matas 

contínuas e mais preservadas se encontram nas encostas com maior declividade e nos 

topos de morros (Figura 1), sendo que as áreas mais baixas e planas se encontram 

bastante alteradas (Figuras 2). Mas mesmo alguns trechos das matas situadas nas cotas 

mais elevadas já sofreram com o corte seletivo ou até corte raso. Segundo a SOS Mata 

Atlântica (2011), o município de Rio Claro possui ainda 36% de sua cobertura vegetal 

original, índice elevado quando comparado a média nacional entre 5 e 10%. 
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Figura 1. Trecho de mata contínua preservada em encosta com alta declividade. 

 Figura 2. Área alterada nas cotas mais baixas.  
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Para o levantamento da avifauna foram selecionadas quatro áreas de amostragem 

com base nos locais amostrados pela equipe do Museu Nacional no ano de 2010. 

Observações complementares foram realizadas nas áreas abertas próximas a moradias e 

estradas dominadas por pastagens (sede). Também foi realizado um esforço extra de 

observação em duas áreas de reflorestamento (Carlinhos e Jubinha) e na RPPN 

Sambaiba.  A Tabela 1 apresenta as áreas amostradas, coordenadas geográficas, cota 

altitudinal e o método utilizado. A Figura 3 mostra essas mesmas áreas indicadas na 

imagem do Google Earth.      

 
Tabela 1: Áreas amostradas no levantamento da avifauna da Bacia do Rio das Pedras 
(município de Rio Claro, RJ).  
Área Amostrada Coordenadas  Altitude 

(metros) 
Metodologia 

Sinfronio/Lajinha 22°54'22"S/44°13'38"W 800 – 1100 Observação direta, 
redes e pontos de 
escuta 

Pedra Chata 22°53'56"S/44°11'23"W 900 – 1540  Observação direta, 
redes e pontos de 
escuta 

Linha do 
Trem/Ouro 

22°52'29"S/44°13'20"W 610 Observação direta, 
redes e pontos de 
escuta 

Jubinha  22°50'45"S/44°12'03"W 550 Observação direta, 
redes e pontos de 
escuta 

Restauração 
Carlinhos 

22°53'36"S/44°11'23"W 800-860  Observação direta 

Restauração 
Jubinha 

22°50'45"S/44°12'03"W  550 Observação direta 

RPPN Sambaíba 22°50'35.9"S/44°13'30"W 570 Observação direta  
Sede  22°51'59"S/44°12'10"W 560 Observação direta  
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Figura 3: Imagem do Google Earth indicando os pontos centrais das áreas amostradas 
na Bacia do Rio das Pedras, município de Rio Claro (RJ).   
 
Métodos  

 

 Antes de iniciar o levantamento de campo, dados sobre a avifauna na região 

foram analisados com base no relatório produzido pela equipe do Museu Nacional do 

Rio de Janeiro no ano de 2010 dentro das atividades do Programa Produtor de Água e 

Floresta. Após uma primeira revisão desses dados foi realizada a parte prática do 

trabalho. 

O trabalho de campo foi realizado entre os dias 3 e 16 de maio de 2013, 

totalizando 14 dias de campo e cerca de 96 horas de observação. Dois dias de 

observação foram prejudicados devido a chuva intensa. Foram realizadas amostragens 

qualitativas (observação direta/gravação) e quantitativas (Pontos Fixos e Redes de 

Neblina). No levantamento qualitativo foram amostradas as áreas descritas na Tabela 1, 

além de observações complementares realizadas na RPPN Sambaíba (22°50'35’’ S - 

44°13'30” W) e durante os deslocamentos. Todas as espécies de aves identificadas 

através de contato visual e auditivo foram anotadas durante o trabalho de campo e  a 

vocalização das espécies foi registrada com o uso do equipamento de gravação Marantz 

PMD660 e microfone direcional Sennheiser ME 66. Para o levantamento quantitativo 



12 
 

foi utilizado o método do Ponto Fixo ou Pontos de Escuta. Nesse método o observador 

permanece parado em um ponto por um tempo determinado, anotando todos os 

indivíduos ou grupos de aves  registradas por contato visual ou auditivo (registros). Para 

garantir a independência dos dados foi considerada uma distância mínima de 200 metros 

entre cada ponto. Os pontos foram amostrados do amanhecer até cerca de três horas 

após o nascer do sol. As aves foram contadas considerando um raio de 100 metros de 

detecção e o tempo de permanência em cada ponto foi de 10 minutos.  No total foram 

definidos 24 pontos com duas amostragens em cada um, somando 48 amostras (24 

amostras com uma réplica em cada ponto). Como método complementar também foram 

utilizadas redes de neblina. Foram utilizadas 10 redes de 12 metros e malha de 32 mm, 

armadas no sub-bosque da floresta (Figura 4) totalizando um esforço de 348 horas-rede. 

As redes foram abertas durante o período da manhã (6:00 – 13:00), horário de maior 

atividades das aves e portanto com maior chance de captura de indivíduos. A Tabela 2 

mostra o esforço amostral (pontos fixos e  redes) para cada área de amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Rede de neblina armada na floresta. 
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Tabela 2: Esforço amostral nos levantamentos quantitativos da avifauna da Bacia do 
Rio das Pedras (município de Rio Claro, RJ).  
 
Área de Amostragem Pontos Fixos Redes de Neblina 
Sinfronio/Lajinha 6 pontos/12 amostras  120 horas-rede 
Pedra Chata 6 pontos/12 amostras  72 horas-rede 
Linha do Trem/Ouro 6 pontos/12 amostras  96 horas-rede 
Jubinha  6 pontos/12 amostras  60 horas-rede 
 
 

A ordem sistemática e nomenclatura utilizada na listagem das aves apresentada 

nas tabelas e apêndices seguem a estabelecida pelo Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (CBRO 2009). As espécies foram classificadas de acordo com o status de 

conservação a nível Global (BirdLife International 2012), Nacional (IBAMA  - 

Machado et al. 2005) e estadual (INEA – Alves et al. 2000).  

 

Limitação da Metodologia  

Em qualquer método de amostragem de aves existe uma limitação quanto à sua 

eficiência. Conhecer estas limitações é fundamental para se compreender se os 

resultados obtidos refletem a realidade ou são artefatos de amostragem (Develey 2003). 

No caso deste levantamento a maior parte das aves foi identificada por métodos de 

amostragem qualitativos, registrando-se as espécies através de observação e 

vocalização. Também foi utilizada a amostragem de Pontos Fixos e redes de neblina 

como método quantitativo para a obtenção de abundâncias das espécies. Uma limitação 

nesses tipos de levantamentos se refere à época de amostragem, sendo que a eficiência 

de um levantamento de avifauna é muito maior quando esse é realizado durante a 

temporada reprodutiva das aves. Concentrar os trabalhos de campo entre os meses de 

setembro e outubro minimiza esse problema, pois esses meses correspondem ao período 

reprodutivo das aves no sudeste, e conseqüentemente as espécies estão vocalizando com 

muito mais freqüência, tornando-se mais conspícuas. Por essa razão seria muito 

importante a realização de uma segunda etapa de campo entre os meses de setembro e 

outubro para complementar os resultados. Para minimizar o problema do tempo de 

amostragem no método qualitativo, também foram utilizados playbacks com a 

vocalização de aves raras e pouco conspícuas, seguindo as orientações de Parker (1991). 

Outro problema comumente enfrentado em trabalhos de campo é a questão climática, 

quando dias chuvosos prejudicam as amostragens. No entanto, o clima é uma questão 
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intrínseca a qualquer trabalho de campo, sendo que na medida do possível as 

amostragens quantitativas feitas em dias chuvosos foram descartadas para manter uma 

padronização nas comparações.  

Em relação ao método do Ponto Fixo, este pode ser considerado o menos 

seletivo entre os diversos métodos quantitativos e por isso é ideal para levantamentos 

envolvendo toda a comunidade (Bibby et al 1993). No entanto algumas premissas 

devem ser respeitadas: 1- presença do pesquisador não altera o comportamento da ave; 

2- eficiência da detecção e identificação das espécies é a mesma; 3- as aves não se 

movimentam muito durante o período de amostragem; 4- o comportamento de uma 

espécie ou indivíduo não influência o comportamento do outro. Como esse método foi 

desenvolvido para florestas temperadas, o respeito a essas premissas fica mais difícil 

quando se aplica a metodologia em florestas tropicais, de forma que a boa experiência 

do pesquisador na identificação das espécies é fundamental para a aplicação satisfatória 

do método. Em florestas tropicais a eficiência do método também está muito ligada com 

a atividade vocal das aves, já que mais de 90% dos registros são feitos através do canto 

das aves.  

Redes de neblina foram usadas para complementar o levantamento e também 

considerando a possibilidade da continuidade do trabalho através de um monitoramento 

freqüente. A maior vantagem do uso de redes é a possibilidade de captura, marcação e 

manuseio das aves. Esse é um método indicado para trabalhos de monitoramento de 

longo prazo, uma vez que o esforço de amostragem é facilmente padronizado e pode-se 

acompanhar algumas aves a nível individual, já que existe a possibilidade de marcação 

individual das espécies através do anilhamento e recaptura.  

Em relação ao registro das espécies e sua comprovação, é importante destacar 

que, de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, são consideradas 

evidências documentais da ocorrência de uma espécie a fotografia, gravação de áudio 

ou vídeo, que permitam a determinação segura do táxon. No presente estudo, 

praticamente todas as espécies registradas foram gravadas e os cantos armazenados em 

arquivos digitais. Muitas aves também foram fotografadas, sendo que as imagens em 

alta resolução poderão ser disponibilizadas mediante solicitação.  
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Análise dos Dados   

Para o levantamento geral foi feito o gráfico do número total de espécies registradas 

acumuladas ao longo dos dias de amostragem (curva do coletor). No caso do método de 

Pontos fixos foi avaliado o esforço de coleta, utilizando-se o programa Estimate S 

versão 6.0b1 (Colwell 2000), considerando estimativas geradas pelo procedimento 

Jackknife 2. A partir de uma matriz binária de presença/ausência das espécies pelos dias 

de coleta e horas de amostragem (pontos de escuta) foi possível gerar uma estimativa de 

riqueza de espécies e a curva do coletor, que possibilitou a discussão sobre o esforço de 

coleta para toda a região da bacia do Rio das Pedras. Mesmo com um esforço menor, 

também foram feitas as curvas de suficiência para as quatro áreas amostradas de forma 

independente. 

As comparações entre as quatro áreas de amostragens foi realizada com base na 

riqueza e número de indivíduos. Os métodos dos pontos fixos e redes permitem estimar 

as abundâncias das espécies. Nesse trabalho para o calculo da abundância foram 

considerados o número de registros das espécies nas amostras por pontos e o número de 

indivíduos capturados nas redes. Devido ao esforço amostral reduzido, para a Discussão 

não foram consideradas as quatro áreas amostradas de forma independente, já que esses 

resultados não necessariamente correspondem a realidade/padrão local. As quatro áreas 

amostradas foram analisadas em conjunto, aumentando o esforço amostral e 

possibilitando a compreensão do padrão geral em relação a diversidade de aves na Bacia 

do Rio das Pedras. Com a continuidade do trabalho e monitoramento, essas áreas 

poderão ser amostradas novamente sendo possível obter um esforço amostral 

significativo e realizar uma análise mais robusta considerando a riqueza e composição 

da avifauna nas diferentes unidades amostrais dentro da Bacia do Rio das Pedras.    

 
Resultados 

 

I) Revisão do relatório sobre a avifauna local elaborado pelo Museu Nacional no ano 

de 2009/2010 

 
A listagem das aves obtida pela equipe do museu foi bastante significativa com 

231 espécies registradas durante o trabalho de campo. A equipe também fez um bom 

levantamento bibliográfico copilando uma grande quantidade de informações referentes 
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a outros levantamentos de aves e coletas de museu realizadas na região. Em relação ao 

levantamento das aves (lista qualitativa) o trabalho foi bem completo e permitiu uma 

boa caracterização da área de estudo a partir da avifauna, gerando uma boa base de 

dados para levantamentos posteriores.  

Entre as espécies identificadas a presença da choca-de-sooretama (Thamnophilus 

ambiguus) pode ser o resultado de uma identificação errônea uma vez que essa é uma 

ave característica de matas de baixada próximas ao litoral e que não ocorre no sul do 

Rio de Janeiro. Outra espécie, a maria-cavaleira-pequena (Myiarchus tuberculifer) 

também é uma espécie características de baixada, sendo pouco provável a ocorrência na 

região do Rio das Pedras.  

Foram utilizados métodos de levantamentos quantitativos (Pontos Fixos e redes 

de neblina) e qualitativos (observação direta) adequados para o cumprimento dos 

objetivos propostos. No entanto, em relação aos Pontos Fixos na metodologia é 

apresentado o número de pontos e número de amostras realizadas, no entanto nos 

resultados foi apresentado apenas o número total de espécies obtido através de 

estimadores de riqueza. A grande vantagem da utilização do método do Ponto Fixo é a 

possibilidade do calculo da abundância das espécies, mas esses dados não foram 

apresentados no relatório. Em relação as redes de neblina, o relatório apenas cita o uso 

do método e apresenta algumas fotos das redes armadas e das aves capturadas, no 

entanto não foi informado o esforço de amostragem (horas-redes) nem as características 

das redes usadas (tamanho de malha e comprimento). Nos resultados consta apenas uma 

tabela com as espécies coletadas e depositadas no Museu Nacional, não sendo possível 

distinguir entre o número total de espécies e indivíduos que foram capturados nas redes 

e liberados posteriormente e os que foram coletados. Portanto, o relatório poderia estar 

mais detalhado e informativo em relação aos dados quantitativos.     

Alguns exemplares de aves foram coletados (27 indivíduos) e depositados na 

coleção do Museu Nacional. Para os objetivos do trabalho proposto essa coleta não era 

necessária. Analisando-se a tabela das aves coletadas (Anexo I do relatório do Museu 

Nacional) fica claro que todas as espécies eram comuns, de fácil identificação e já muito 

bem representadas em coleções zoológicas.  A possibilidade de gravação da vocalização 

das espécies já funciona como um excelente testemunho para comprovar a presença da 

ave no local de estudo. Além disso, considerando que esse trabalho faz parte de um 

projeto maior de conservação que conta com o importante envolvimento de moradores 

locais, a realização de coletas de aves pode causar um efeito muito negativo junto a 
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comunidade. Em alguns casos, a realização de coletas ainda é importante e pode de fato 

ser necessária, mas deve ser analisada com muita cautela e muito bem justificada, 

especialmente em áreas já muito bem conhecidas do ponto de vista ornitológico, como 

no caso da Mata Atlântica do sudeste.          

 

II) Levantamento de Aves da SAVE Brasil - 2013 

Lista de Espécies, Riqueza e Sucesso de Captura  

 

Um total de 236 espécies foi registrado na Bacia do Rio das Pedras (Anexo I e 

II), sendo esse um número bastante significativo considerando essa época do ano em 

que as aves estão pouco ativas e vocalizam com pouca freqüência. O Anexo III 

corresponde as planilhas Excel com todas as aves observadas no trabalho de campo 

separadas por metodologia de registro.  

Comparando-se os resultados do presente estudo com o trabalho realizado pela 

equipe do Museu Nacional um total de 60 espécies novas para a área (não registradas no 

monitoramento de 2010) foram registradas, totalizando 291 espécies de aves na Bacia 

do Rio das Pedras. O presente levantamento acrescentou ainda mais nove novas 

espécies (Pseudastur polionotus, Spizaetus melanoleucus, Falco rufigularis, Laterallus 

leucopyrrhus, Columba livia, Primolius maracana, Phacellodomus rufifrons, 

Cyanocorax cristatellus e Schistochlamys ruficapillus) que não eram citadas para a 

região nos levantamentos da avifauna da região da Costa Verde, no litoral sul-

fluminense do estado (Pacheco et al. 1997; Buzzeti 2000; Museu Nacional 2010). 

Considerando o atual levantamento, juntamente com a lista obtida pela equipe do 

Museu Nacional, a lista de Buzzetti, 2000 e a lista de Pacheco et al. 1997 o total de 

espécies de aves que podem ser encontrados em toda a região sul do Rio de Janeiro é de 

415 espécies, ou seja, mais da metade das aves que ocorrem no Estado. 

 

De acordo com as curvas de suficiência amostral tanto para as amostras 

qualitativas (dias de amostragem) quanto para as amostras quantitativas (Pontos Fixos) 

(Figuras 5 e 6) ocorreu uma tendência a estabilização, no entanto o formato da curva 

aponta que com um maior número de amostragens poderia ter sido registrado um 

número superior de espécies. A Figura 7 apresenta as curvas de suficiência 

considerando as quatro áreas de amostragem separadamente.    
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Figura 5: Curva do coletor com número acumulado de espécies em 12 dias de 
amostragem. 

 

Estimativa de riqueza de espécies Rio das Pedras
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Figura 6: Curva do coletor relativa a amostragem por Pontos Fixos (quantitativa). Os 
pontos centrais indicam a estimativa de riqueza e as barras o intervalo de confiança. A 
estimativa foi de 162 espécies.  
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Estimativa de riqueza - área Jubinha
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Estimativa de riqueza - Pedra Chata
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Estimativa de riqueza - área Sinfrônio
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Estimativa de riqueza - área Trem
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Figura 7: Curva do coletor relativa a amostragem por Pontos Fixos (quantitativa) nas 
quatro areas de amostragem. De cima para baixo: Jubinha- 114,8 espécies, Pedra Chata: 
84 espécies, Sinfrônio 111,5 espécies, Trem – 86,3 espécies. Os pontos centrais indicam 
a estimativa de riqueza e as barras o intervalo de confiança.  
 

Em relação às espécies ameaçadas e quase ameaçadas foi registrado um total de 

12 espécies consideradas como Quase Ameaçadas (Near Threatened) segundo a lista 

global (IUCN/BirdLife 2012) e três classificadas na categoria Vulnerável, segundo a 

lista de espécies ameaçadas no estado do Rio de janeiro (Alves et al. 2000) (Tabela 3). 

Outras cinco espécies consideradas Quase-ameaçadas no estado do Rio de Janeiro 

também forma registradas (Tabela 3). A categoria quase-ameçada engloba aves que, 

embora ainda não seriamente em perigo de desaparecimento, merecem atenção especial 

quanto à sua preservação. Nenhuma espécie registrada consta da lista de ameaçadas a 

nível nacional segundo o IBAMA. Em relação a espécies endêmicas 82 aves registradas 

durante o trabalho de campo são classificadas como endêmicas da Mata Atlântica 

seguindo a classificação de Stotz et al. 1996.  

 

Tabela 3: Aves consideradas ameaçadas e quase ameaçadas de extinção registradas na 
Bacia do Rio das Pedras, RJ.    

Espécie Categoria de Ameaça 
Nome Científico Nome Comum 

  
Global                      

(BirdLife/IUCN) 
Rio de Janeiro 

(INEA) 
Pseudastur polionotus Gavião-pompo-grande Quase-ameaçada Quase-ameaçada  
Spizaetus melanoleucus Gavião-pato - Vulnerável 
Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco - Quase-ameaçado 
Odontophorus capueira Uru - Quase-ameaçado  
Primolius maracana  maracanã-verdadeira Quase-ameaçada - 
Pionopsitta pileata  Cuiu-cuiu - Quase-ameaçado 
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Ramphodon naevius  beija-flor-rajado Quase-ameaçada Quase-ameaçdo 
Dysithamnus stictothorax  choquinha-de-peito-

pintado 
Quase-ameaçada - 

Drymophila genei  choquinha-da-serra Quase-ameaçada - 
Drymophila ochropyga  choquinha-de-dorso-

vermelho 
Quase-ameaçada - 

Merulaxis ater  entufado Quase-ameaçada - 
Anabacerthia amaurotis  limpa-folha-miúdo Quase-ameaçada - 
Phyllomyias griseocapilla  piolhinho-serrano Quase-ameaçada - 
Phylloscartes difficilis  estalinho Quase-ameaçada - 
Pyroderus scutatus pavo - Vulnerável 
Carpornis cucullata  corocochó Quase-ameaçada - 
Ramphocaenus melanurus Bico-assovelado - Vulnerável 
Thraupis cyanoptera  sanhaçu-de-encontro-

azul 
Quase-ameaçada - 

 

Através do método do Ponto Fixo foram registrados um total de 127 espécies e 

1.199 registros considerando as quatro áreas de amostragem. Considerando as redes de 

neblina um total de 34 espécies foi identificado através da captura de 165 indivíduos.  A 

Tabela 4 apresenta o número de espécies, registros e indivíduos capturados nas quatro 

áreas amostradas considerando os dois métodos quantitativos. Apenas duas espécies 

foram registradas exclusivamente através do uso de redes de neblina (Myiobius 

atricaudus e Syndactyla rufosuperciliata). A Figura 8 ilustra algumas das espécies 

capturadas nas redes de neblina.     

 

Tabela 4: Resultados da amostragem considerando pontos fixos e redes em cada uma 
das quatro áreas de amostragem.  

Área de Amostragem Pontos Fixos Redes de Neblina 
Sinfronio/Lajinha 65 espécies/265 registros 15 espécies/31 indivíduos  
Pedra Chata 58 espécies/267 registros 19 espécies/32 indivíduos 
Linha do Trem/Ouro 70 espécies/295 registros 27 espécies/73 indivíduos 
Jubinha  76 espécies/372 registros 15 espécies/29 indivíduos 
TOTAL 127 espécies/1199 registros 34 espécies/165 indivíduos 

 

Em relação a abundância, o pula-pula (Basileuterus culicivorus) e o tangará 

(Chiroxiphia caudata) foram as espécies mais comuns registradas pelo método do ponto 

fixo, enquanto que o  tangará (Chiroxiphia caudata)  e a choquinha-de-garganta-pintada 

(Myrmotherula gularis) as duas mais comuns pelo método de redes de neblina. As 

Tabelas 5 e 6 apresentam a lista das 20 espécies mais abundantes na Bacia do Rio das 

Pedras registradas através do método do ponto fixo e redes de neblina respectivamente.  
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Tabela 5: Lista das 20 espécies mais comuns na Bacia do Rio das Pedras (RJ) 
registradas através do método do Ponto Fixo.  

Espécies Número de 
Registros Nome Científico Nome Comum 

Basileuterus culicivorus  pula-pula 86 
Chiroxiphia caudata tangará-dançarino 78 
Tangara desmaresti saíra-lagarta 39 
Myrmotherula gularis  choquinha-de-garganta-pintada 32 
Pyriglena leucoptera  papa-taoca-do-sul 27 
Hylophilus poicilotis  verdinho-coroado 27 
Tolmomyias sulphurescens  bico-chato-de-orelha-cinza 25 
Cacicus chrysopterus  tecelão 24 
Todirostrum poliocephalum  teque-teque 23 
Trichothraupis melanops  tié-de-topete 21 
Brotogeris tirica  periquito-rico 21 
Cantorchilus longirostris  garrinchão-de-bico-grande 21 
Phacellodomus erythrophthalmus  joão-botina-da-mata 20 
Cyclarhis gujanensis  pitiguari 20 
Aratinga leucophthalma  periquitão-maracanã 20 
Sittasomus griseicapillus  arapaçu-verde 19 
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 19 
Habia rubica  tié-de-mato-grosso 19 
Primolius maracana  maracanã-verdadeira 19 
Ilicura militaris  tangarazinho 18 

 

Tabela 6: Lista das 20 espécies mais comuns na Bacia do Rio das Pedras (RJ) 
capturados através do método de redes de neblina. 

Espécies Número de 
indivíduos 

 
Nome Científico 

 
Nome Comum 

 
Chiroxiphia caudata tangará 22 
Myrmotherula gularis  choquinha-de-garganta-pintada 14 
Habia rubica tiê-do-mato-grosso 11 
Conopophaga lineata chupa-dente 10 
Thalurania glaucopis  beija-flor-de-fronte-violeta 9 
Pyriglena leucoptera  papa-taoca-do-sul 9 
Sclerurus scansor  vira-folha 6 
Schiffornis virescens  flautim 6 
Basileuterus culicivorus pula-pula 6 
Dysithamnus mentalis  choquinha-lisa 6 
Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta 5 
Ilicura militaris  tangarazinho 5 
Platyrinchus mystaceus  patinho 5 
Phaethornis eurynome  rabo-branco-de-garganta-rajada 5 
Xiphorhynchus fuscus  arapaçu-rajado 4 
Trichothraupis melanops  tiê-de-topete 4 
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Myrmeciza loricata formigueiro-assobiador 4 
Myiobius atricaudus  assanhadinho-de-cauda-preta 3 
Haplospiza unicolor cigarra-bambu 3 
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 3 
 
 
Áreas de Restauração  

 

As observações nas duas áreas de restauração (Carlinhos e Jubinha) resultaram 

no registro de 32 espécies, sendo 23 na primeira área e 15 na segunda. Desse total 11 

são espécies dependentes de florestas para sobreviver.  A Tabela 7 apresenta a lista das 

aves registradas e o tipo de habitat preferencial de cada uma.    

 

Tabela 7: Lista das aves registradas em Carlinhos e Jubinha e o tipo preferencial de 
hábitat 

Espécies Restauração Habitat 
 Nome Científico Nome Comum Carlinhos Jubinha 

Chlorostilbon lucidus  besourinho-de-bico-
vermelho 

X  
A 

Thalurania glaucopis  beija-flor-tesoura-de-
fronte-violeta 

X  
F 

Conopophaga lineata  chupa-dente  X F 
Thamnophilus caerulescens  choca-da-mata X  F 
Synallaxis ruficapilla  pichochoré  X F 
Synallaxis spixi  joão-tenenem X  A 
Phacellodomus erythrophthalmus  joão-botina  X A 
Xenops rutilans  bico-virado-carijó X  F 
Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano X  F 
Todirostrum poliocephalum  teque-teque  X A 
Tolmomyias sulphurescens  bico-chato-de-orelha-cinza X X F 
Pitangus sulphuratus  bentivi X X A 
Myiophobus fasciatus  Filipe  X A 
Contopus cinereus  papa-moscas-cinzento  X A 
Myiozetetes similis  bentivizinho-de-penacho-

vermelho 
 X 

A 
Platyrinchus mystaceus  patinho  X F 
Attila rufus  capitão-de-saíra X  F 
Cyclarhis gujanensis  pitiguari X  A 
Troglodytes musculus corruíra X X A 
Cantorchilus longirostris  garrinchão-de-bico-grande X X F 
Turdus rufiventris  sabiá-laranjeira  X A 
Ramphocelus bresilius tié-sangue  X A 
Coereba flaveola  cambacica X  A 
Tachyphonus coronatus  tié-pretp X  A, F 
Thraupis sayaca  sanhaçu-cinzento X  A 
Dacnis cayana  saí-azul X  A, F 
Zonotrichia capensis  tico-tico X  A 
Haplospiza unicolor cigarra-bambú X  A, F 
Sicalis flaveola  canário-verdadeiro X  A 
Sporophila caerulescens  coleira X  A 
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Parula pitiayumi  mariquita X  A, F 
Basileuterus culicivorus  pula-pula X X F 
Cacicus chrysopterus  tecelão X  F 

Habitat: F- Florestal; A- Áreas abertas. Total: 32 espécies, Carlinhos 23, Jubinha 15.  

 

 

 
 
 

 
 

Ilicura militaris (tangarazinho) macho adulto 

Chiroxiphia caudata (tangará) macho adulto 

Ilicura militaris (tangarazinho) macho adulto 
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Drymophila ochropyga (choquinha-de-dorso-vermelho)  

Myrmotherula gularis (choquinha-de-garganta-pintada)  

Xiphorhynchus fuscus (arapaçu-rajado)  
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Tachyphonus coronatus (tiê-preto) – macho jovem  

Platyrinchus mystaceus (patinho)  

Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza)  
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Haplospiza unicolor (cigarra-bambu)  

Anabacerthia amaurotis (limpa-folha-miúdo)  

Anabazenops fuscus  (trepador-coleira)  
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Habia rubica  (tiê-do-mato-grosso) – macho adulto 

Automolus leucophthalmus (barranqueiro-de-olho-branco)  

Myrmeciza loricata  (formigueiro-assobiador)  
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Philydor rufum ( limpa-folha-de-testa-baia)  

Conopophaga melanops (cuspidor-de-máscara-preta) - macho adulto 

Saltator fuliginosus  (pimentão) 
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Figura 8: Espécies capturadas nas redes de neblina.  
 
 
Discussão   
 

Entre o total de espécies amostradas na região durante o levantamento (236 

espécies) é muito importante considerar de maneira separada as espécies que são 

tipicamente florestais das espécies características de áreas abertas, que colonizaram a 

região juntamente com a substituição das matas por pastagens, plantações e áreas 

urbanas. Nesse levantamento na bacia do Rio das Pedras 164 espécies  de aves (69% do 

total amostrado) são consideradas florestais. Comparando-se com outras áreas de Mata 

Atlântica ao longo da Serra do Mar a proporção de aves florestais é semelhante. Em 

Ubatuba (SP) e na Estação Ecológica Juréia-Itatins os levantamentos constataram uma 

proporção de 62% e 61% respectivamente (Goerck 1999; Develey 2004). Todas essas 

áreas apresentam uma heterogeneidade de habitats com grandes extensões de florestas 

entremeadas por áreas abertas.  Espera-se que com o aumento na cobertura florestal na 

Bacia do Rio das Pedras a proporção entre as aves de áreas abertas e as aves florestais 

se modifique, aumentando o número de aves florestais.   

 

Gradiaente Altidudinal  

As matas de encosta existentes ao longo da Serra do Mar apresentam variações 

quanto à estrutura e complexidade da vegetação, influenciadas pela altitude em que 

ocorrem, profundidade do solo, declividade do terreno e massas de ar vindas do oceano 

(Mantovani et al. 1989; Klein 1980). As matas situadas na base das montanhas ou no 

Dysithamnus mentalis (choquinha-lisa) – fêmea adulta 
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fundo de vales possuem árvores mais altas e maior riqueza e diversidade de espécies 

vegetais em comparação com as matas do topo de morros (Mantovani et al. 1989). Estas 

diferenças quanto à complexidade e estrutura da vegetação influenciam diretamente na 

composição e riqueza da avifauna (Stotz et al. 1996).  As áreas amostradas na Bacia do 

Rio das Pedras variavam entre as cotas 550 até 1540 metros, portanto foi possível 

detectar um padrão claro de distribuição altitudinal entre as aves amostradas. Espécies 

características das matas situadas no alto das serras registradas na Pedra Chata e no 

sertão do Sinfronio são a choquinha-da-serra (Drymophila genei) o corocochó 

(Carpornis cucullata), o verdinho-coroado (Hylophilus poicilotis) e o sanhaço-frade 

(Stephanophorus diadematus). Ao contrário, espécies como a saíra-sete-cores (Tangara 

seledon) e a saíra-militar (Tangara cyanocephala) foram registradas apenas nas áreas 

com cotas inferiores a 600 metros (Linha do Trem e RPPN).  

 

Aves como Indicadores Ambientais  

 

Em florestas tropicais a presença de determinadas aves podem indicar que as 

matas estão bem conservadas, tanto em relação à diversidade de espécies vegetais 

quanto em relação a estrutura da vegetação. De acordo com Gardner et al. (2008) num 

estudo na Amazônia, entre 14 táxons diferentes estudados, as aves e besouros (dung 

beetles) foram considerados os grupos mais adequados para avaliar e monitorar 

conseqüências ecológicas de alterações do habitat. Por exemplo, os frugívoros de dossel 

de médio/grande porte (tucanos, araçaris, araponga) e os insetívoros de solo (tovacas e 

tovacuçus) são grupos que tendem a desaparecer em áreas com florestas perturbadas ou 

fragmentadas. A maior penetração de luz no interior do fragmento, devido ao aumento 

da taxa de mortalidade de árvores de dossel e o maior número de quedas de árvores nas 

bordas do fragmento modifica as características do estrato herbáceo. Assim ocorre um 

acúmulo de troncos mortos e mudanças na composição da serrapilheira. Estas alterações 

afetam negativamente as aves insetívoras que são especializadas em forragear nestes 

micro-habitat (Stouffer & Bierregaard, 1995; Stratford & Stouffer, 1999). Na Bacia do 

Rio das Pedras foram registradas duas espécies de tovacas (Chamaeza ruficauda e 

Chamaeza meruloides) e o tovacuçu (Grallaria varia) comprovando a boa qualidade da 

floresta. 
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No caso dos frugívoros, a disponibilidade do recurso alimentar explicaria a 

maior vulnerabilidade do grupo. Em florestas tropicais, frutos são um recurso temporal 

e espacialmente altamente variável (Foster 1982; Loiselle & Blake 1993). 

Conseqüentemente, as aves frugívoras devem realizar grandes deslocamentos para 

conseguir alimento em épocas de menor disponibilidade (Willis 1979), necessitando de 

matas contínuas e com uma diversidade de espécies arbóreas produtoras de frutos. Na 

Bacia do Rio das Pedras foram registrados duas espécies de tucanos (Ramphastos 

dicolorus e Selenidera maculisrostris) e dois Cotingideos de médio/grande porte 

(Pyroderus scutatus e Carpornis cuculatta).  

A presença de grandes gaviões também indica a existência de matas bem 

preservadas na região, uma vez que essas aves nidificam em árvores de grande porte e 

se alimentam de uma grande variedade de presas, especialmente animais florestais. Três 

espécies foram observadas durante o trabalho de campo: Gavião-pega-macaco 

(Spizaetus tyrannus), Gavião-pato (Spizaetus melanoleucus) e Gavião-pombo-grande 

(Leucopternis polionotus).   

Todas essas espécies (insetívoros especialistas de solo, frugívoros de grande e 

médio porte e grande rapinantes) necessitam de florestas conservadas para sobreviver e 

a presença na área reflete o bom estado de conservação das matas. Os insetívoros de 

solo e os frugívoros são aves de fácil identificação (visual e auditiva) e podem ser 

consideradas espécies alvos em programas de monitoramento para avaliar a boa 

qualidade do habitat.  

Ao contrário, outras espécies são indicadores de áreas alteradas. Aves 

insetívoras características de borda de florestas tendem a aumentar em matas 

secundárias ou fragmentos florestais isolados, sendo raras em matas bem conservadas, 

como por exemplo a choca-da-mata (Thamnophilus caerulescens) e o Chupa-dente 

(Conopophaga lineata). Essas duas espécies foram registradas em trechos de matas 

mais degradadas na área de estudo, no entanto mesmo sendo menos exigentes, são 

espécies florestais. Numa situação mais extrema estão as espécies de áreas abertas, que 

originalmente não deveriam ocorrer na área e colonizaram a região juntamente com a 

supressão das florestas, como por exemplo o quero-quero (Vanellus chilensis), o João-

bobo (Nystalus chacuru) e o João-tenenen (Synallaxis spixi). Também foram registradas 

espécies exóticas e associadas a presença humana como a pomba-doméstica (Columba 

livia) e o pardal (Passer domesticus). Considerando programas de monitoramento, essas 

aves de áreas abertas também podem ser usadas como espécies alvos do monitoramento, 
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já que com aumento da cobertura florestal na região, a tendência esperada seria a 

diminuição das populações dessas aves. Além disso, por se tratarem de aves de áreas 

abertas são mais fácies de serem registradas facilitando a detecção e o monitoramento.   

Outro grupo que merece destaque são as aves cinegéticas (macuco, inhambus, 

jacus) que são muito perseguidas por caçadores para servir como fonte de alimento. 

Essas espécies não são muito exigentes em relação à estrutura da floresta, mas são 

muitos sensíveis a pressão de caça, portanto a ausência dessas espécies em uma área 

pode significar que está ocorrendo, ou ocorria até pouco tempo, caça no local (Peres 

2000). Durante todo o trabalho de campo não foi registrada a presença do macuco 

(Tinamus solitarius), ave comum em áreas extensamente florestadas, nem da jacutinga 

(Aburria jacutinga), espécie que já foi muito caçada e se encontra praticamente extinta 

no estado do Rio de Janeiro. Mesmo o jacu (Penelope obscura) e o uru (Odontophorus 

capueira) foram registrados em poucas ocasiões, parecendo serem raras na Bacia do Rio 

das Pedras. Estes dados indicam que a região já deve ter sofrido uma intensa pressão de 

caça, levando a diminuição populacional ou mesmo extinção local de algumas espécies. 

Segundo alguns moradores locais, ainda há caçadores atuando na região. O fato de não 

ter sido registrado nenhuma espécie de mamífero ao longo de todo o trabalho de campo 

também corrobora a existência de uma pressão de caça na região.   

Também foram registradas algumas espécies de aves associadas à presença de 

determinadas espécies de bambus (gêneros Chusquea, Merostachys e Guadua). A densa 

folhagem, o emaranhado de galhos e as cavidades dos bambus representam numerosos 

substratos de forrageio para muitas aves insetívoras (Stotz et al. 1996). Algumas das 

espécies de aves associadas a bambu encontradas na região são o arapaçu-de-bico-torto 

(Campylorhamphus falcularius), o trepador-coleira (Anabazenops fuscus), o matracão 

(Batara cinerea), o trovoada (Drymophila ferruginea) e a choquinha-de-dorso-vermelho 

(D. ochropyga). A choquinha-de-garganta-pintada (Myrmotherula gularis) foi uma das 

espécies com maior número de registros, tanto no método do Ponto Fixo quanto no 

método das redes. Essa é uma ave que vive no sub-bosque sempre associada a riachos 

com pedras e corredeiras. O grande número de riachos em toda a Bacia do Rio das 

Pedras pode explicar a alta abundância da espécie no local.    
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Aves nas Áreas de Restauração 

 

 Nas duas áreas de restauração onde foram realizadas observações, ficou claro 

que já existe um número de aves tipicamente florestais (mesmo que associadas a 

habitats secundários) usando o reflorestamento. Existe na literatura uma discussão sobre 

a eficiência de projetos de restauração, onde os autores argumentam se esses projetos 

estão criando florestas de fato, com restauração de interações ecológicas, ou apenas 

jardins formados por espécies nativas (Miller & Hobbs 2007). Espécies dependentes de 

florestas como o Synallaxis ruficapilla, Attila rufus, Xenops rutilans e Basileuterus 

culicivorus foram registradas tanto na área do Carlinhos como do Jubinha, o que é um 

resultado muito positivo e atesta a eficiência da restauração. É importante considerar 

também que a presença de matas contínuas nos arredores desses reflorestamentos 

facilita a colonização do reflorestamento por essas aves florestais.    

 

Ações para Conservação  

 

Considerando a grande diversidade de aves encontradas na região seguem 

algumas sugestões que podem contribuir para fortalecer os esforços de conservação na 

Bacia do Rio das Pedras: 

 

1. Potencial para a Observação de Aves 

 O Ecoturismo pode ser um meio importante para o envolvimento da comunidade 

local na conservação, obviamente, se este for conduzido de maneira integrada e 

sustentável com os ecossistemas locais e comunidades humanas. Os observadores de 

aves formam um dos maiores grupos de ecoturistas e tem em sua maioria um alto grau 

de educação, alto poder aquisitivo e são comprometidos com a conservação da natureza. 

Fatores que fazem do grupo os ecoturistas ideais para projetos de conservação com 

apoio da comunidade local (Şekercioğlu 2002).  

 Um censo realizado nos Estados Unidos mostrou que existem cerca de 69 

milhões de pessoas acima de 16 anos que já viu, identificou ou fotografou aves durante 

os 12 meses precedentes ao censo. Dentre essas pessoas, 19.3 milhões disseram sair 

para observar aves mais do que 50 dias por ano (Cordell & Herbert 2002).  

 De acordo com o US Department of the Interior, Fish and Wildlife Service and 

US Department of Commerce, Bureau of the Census as despesas com atividades de 
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observação de aves nos Estados Unidos foram estimadas em mais de 23 bilhões de 

dólares no ano de 1996, contribuindo para empregar quase 800 mil pessoas . 

 Já na Costa Rica em 1999, o Instituto de Turismo da Costa Rica (ICT) estimou 

que 41% do 1 bilhão de dólares que foi arrecadado naquele ano foi proveniente de 

turistas que visitaram o país para observar aves (Şekercioğlu 2002).  Neste mesmo país, 

um projeto para treinar moradores locais como guias de natureza foi muito bem 

sucedido. Dos 22 moradores formados no curso e entrevistados após 5 meses, seis se 

tornaram guias durante meio período, contratados por parques nacionais, estações de 

pesquisa e empresas de turismo (Paaby et al 1991). Este tipo de treinamento pode 

formar assistentes de campo e guias de observação de aves e pode gerar emprego ao 

mesmo tempo em que aumenta a sensibilização ambiental (Şekercioğlu 2002). 

 Entre os vários tipos de ecoturismo, a observação de aves tem o maior potencial 

para contribuir com as comunidades locais, educando as pessoas sobre o valor da 

biodiversidade e criando incentivos locais e nacionais para a proteção de áreas naturais. 

Além disso, tem um potencial significante para gerar renda através da preservação de 

áreas naturais (Şekercioğlu 2002). 

 No Brasil, a atividade de observação de aves tem crescido nos últimos anos. 

Desde 1999 é realizado todos os anos o Festival Brasileiro de Aves Migratórias, no 

município de Mostardas (Rio Grande do Sul), que atrai centenas de turistas interessados 

em observar aves costeiras. Um importante marco para a observação de aves no Brasil 

foi a realização do primeiro Avistar Brasil (Encontro Brasileiro de Observação de Aves) 

em 2006. Este encontro propiciou a criação de diversos clubes de observação de aves e 

de novos roteiros para a atividade. Desde sua primeira edição, o evento cresceu muito e 

passou de cerca de 150 inscritos em 2006 para 780 inscritos em 2013. Em 2013, oito 

mil pessoas passaram pelo evento e atualmente é considerada a maior Feira de 

Observação de Aves da América Latina.  

 Outra iniciativa muito importante que estimulou o aumento da atividade de 

observação de aves no Brasil foi a criação do website WikiAves 

(http://www.wikiaves.com.br) em 2008, este site reúne informações sobre as aves, 

registros fotográficos e sonoros de aves brasileiras, tornando-se uma importante fonte 

de pesquisa sobre aves brasileiras e um espaço para troca de experiências entre os 

praticantes da atividade. Atualmente o website conta com 14.390 usuários cadastrados, 

com 751.401 fotos, 43.189 sons de aves cadastrados e 1.772 espécies de aves 

http://www.wikiaves.com.br/
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registradas. Existem 39 registros de aves no município de Rio Claro, RJ postados no 

WikiAves. 

 Desta forma, constata-se que, mesmo ainda limitada, já existe uma atividade de 

observação de aves na região. No entanto, é muito importante que seja realizado um 

estudo para verificar a viabilidade do turismo de observação de aves na região de 

Lídice. Também, é importante identificar os usuários do WikiAves que contribuíram 

com registros para a região e estimular para que os mesmos continuem observando aves 

nesta área e que a divulguem entre os seus contatos. Mesmo com todo o potencial 

existente na Bacia do Rio das Pedras, já existe nas proximidades o Parque Nacional de 

Itatiaia, com uma boa infra-estrutura e tradição em receber observadores de aves, além 

de matas muito bem preservadas.   

 Talvez um diferencial da região de Lídice seja o fato da localidade já fazer parte 

do caminho entre duas rotas importantes de observação de aves, já que muitos 

observadores saem de Itatiaia e passam por Lídice a caminho das matas de baixada da 

região de Mambucaba (Angra dos Reis), única localidade onde o Formigueiro-de-

cabeça-negra (Formicivora erythronotus), espécie endêmica e ameaçada, pode ser 

observado. Outra possibilidade é a promoção de uma visita ao projeto Produtores de 

Água e Floresta que pode ser um atrativo a mais e despertar o interesse dos 

observadores de aves mais sensibilizados as questões de  conservação. 

 Além disso, na região encontra-se o Parque Estadual do Cunhambebe que 

também pode ser um atrativo para os observadores de aves, uma vez que de acordo com 

o censo brasileiro de observação de aves de 2012, cerca de 61% dos participantes 

afirmam que a existência de Unidades de Conservação é um dos itens necessários para 

motivá-los a observar aves em uma determinada região. No entanto, é muito importante 

que exista uma infra-estrutura mínima para receber esses visitantes, como trilhas bem 

sinalizadas, folhetos com a lista de aves que podem ser observadas e guias locais para 

acompanhar os grupos.  

 

2. Valorização da área junto ao público local 

 A publicação de um guia de campo, voltado ao público leigo, retratando as aves 

da região seria uma iniciativa muito importante para fortalecer a conexão dos moradores 

locais com a terra e motivá-los a atuar de maneira positiva na conservação da 

biodiversidade local. Como observado durante as entrevistas para o diagnóstico do 

perfil da comunidade local (vide capítulo 2), na região as pessoas tem uma forte ligação 
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com as aves, seja essa através da contemplação de aves em liberdade até aquelas que 

possuem aves em gaiolas. Sendo assim, a sensibilização das pessoas sobre a 

importância da região na conservação das aves pode impulsionar aqueles que já tem 

afinidade com a causa e até mudar as percepções e atitudes daqueles que mantêm aves 

silvestres em cativeiro.  

 Adicionalmente, podem ser realizadas atividades junto as escolas (através de 

parcerias com a Secretaria Municipal de Educação) sensibilizando os estudantes para a 

importância de conservação dos recursos naturais e da biodiversidade local. Também, 

durante as entrevistas muito moradores ressaltaram a importância de um trabalho 

educativo junto aos escoteiros e ao grupo de jovens da igreja que podem ser grandes 

aliados na conservação dos recursos naturais do município. 

 Por fim, recomendamos que seja realizada uma palestra aberta a toda a 

comunidade apresentando os resultados da campanha de monitoramento de aves 

realizada em Maio de 2013 como parte desta consultoria. Muitas pessoas durante as 

entrevistas mostraram-se curiosas para conhecer as espécies de aves que habitam a 

Bacia do Rio das Pedras. 

 

Plano de monitoramento  

 

Considerando os objetivos e resultados esperados do projeto Produtores de 

Águas e Florestas somado ao bom conhecimento já adquirido sobre a avifauna da Bacia 

do Rio das Pedras (291 espécies, listas Museu Nacional + SAVE Brasil) a prioridade em 

um monitoramento envolvendo a avifauna seriam as áreas de restauração. Porém, 

havendo disponibilidade de recursos, idealmente também deve-se continuar o 

monitoramento nas áreas de florestas maduras.  

A seguir é apresentado um plano de monitoramento de médio e longo prazo para 

verificar a efetividade das áreas restauradas e um plano para a continuidade do 

monitoramento nas áreas de matas maduras. 

 

Áreas de Restauração 

 No levantamento preliminar realizado em duas áreas de restauração (Carlinhos e 

Jubinha) foi detectada que as áreas já estavam sendo utilizadas por espécies de aves 

florestais. Esse é um bom indicativo da efetividade da restauração, porém uma pergunta 

importante para ser respondida nesse monitoramento é o quanto essas áreas de 
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restauração estão de fato constituindo um habitat importante para as aves florestais e 

conseqüentemente para os outros elementos da biodiversidade. A seguir é proposto um 

pré-protocolo de monitoramento para as áreas de restauração. 

 

1-Áreas a serem amostradas: De acordo com a equipe da TNC dentro das atividades do 

projeto já foram restaurados cerca de 200 hectares distribuídos em diferentes 

propriedades. Para a seleção dos pontos de amostragem e definição do delineamento 

amostral é necessário a analise de um mapa mostrando a localização das áreas 

restauradas e informações como a idade da restauração, número de espécies de árvores 

plantadas, declividade do terreno, presença de água etc ... Também é importante 

entender a distancia entre as áreas restauradas e os remanescentes de vegetação nativa. 

Com essas informações disponibilizadas é possível definir e controlar variáveis que 

poderão influenciar nos resultados.  

 

2-Métodos: O grupo focal para esse monitoramento será as aves florestais de sub-

bosque. Esse grupo focal foi definido, uma vez que nos levantamentos preliminares 

realizados foi constatada a presença de pelo menos 11 espécies florestais, sendo pelo 

menos seis típicas de sub-bosque. Além disso, no caso das aves de dossel, estas 

apresentam boa capacidade de dispersão e conseguem atravessar trechos de áreas 

abertas ou em estagio inicial de sucessão em um único voo, portanto esse não seria um 

grupo para avaliar a efetividade das áreas nos primeiros anos do monitoramento. As 

aves de sub-bosque deverão ser amostradas através de capturas usando-se redes de 

neblina. O número de redes e freqüência de amostragem vai depender da quantidade de 

áreas selecionadas para o monitoramento, mas deve-se tentar utilizar um mínimo de 10 

redes de 12x 32 mm por dia de amostragem armadas em linha contínua na área 

restaurada. As aves deverão ser marcadas com anilhas de alumínio fornecidas pelo 

CEMAVE (divisão do ICMBio responsável pelo fornecimento e acompanhamento das 

atividades de anilhamento no Brasil) e também com anilhas de plástico coloridas, 

permitindo a identificação individual de cada ave através da observação por binóculos, 

independentemente de recapturas.  De forma complementar ao anilhamento, deverão ser 

percorridas rotas fixas para a observação das espécies e/ou indivíduos que estão 

utilizando a área.  
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3-Freqüência: Conforme mencionado acima a definição da freqüência do 

monitoramento dependerá do número de áreas selecionadas, mas considerando que esse 

é um monitoramento de médio/longo prazo podem ser realizadas duas etapas de campo 

a cada ano, com cerca de 10 dias cada, sempre nos períodos mais propícios para 

amostragem das aves (primavera e inicio do verão).       

 

4-Equipe: Um ornitólogo com boa experiência no uso de redes e identificação é 

suficiente para a realização do monitoramento. Um ou dois estagiários serão necessários 

no trabalho com as redes. Membros da comunidade também podem ser convidados para 

acompanhar o trabalho de captura e marcação das aves como uma forma de 

envolvimento com o projeto.   

 

5-Resultados esperados: Através das recapturas e das observações dos mesmos 

indivíduos nas áreas restauradas será possível compreender a freqüência de utilização 

do habitat. Com a marcação e observação individual posterior também será possível o 

mapeamento dos territórios de algumas espécies através do método Spot Mapping.  

Mesmo com o foco nas aves florestais de sub-bosque, outras espécies também serão 

marcadas e observadas. Espera-se que aves de áreas abertas que usam as áreas de 

restauração nos primeiros anos, sejam substituídas pelas aves florestais conforme as 

árvores cresçam e se desenvolvam.  

 

Florestas Maduras 

  O monitoramento aqui proposto deve ser realizado de forma integrada ao 

monitoramento participativo proposto do capitulo 2. Ao longo do tempo, conforme o 

programa participativo for bem sucedido, a coleta de dados pode contar com o menor 

envolvimento de ornitólogos experientes ficando sob a responsabilidade da comunidade 

local. No entanto, para as análises e apresentação dos resultados será sempre necessária 

a participação de ornitólogos/biólogos com um bom conhecimento técnico científico.     

 

1-Áreas amostradas 

No programa de monitoramento deve-se manter as quatro áreas principais 

amostradas nesse levantamento (Sinfrônio/Lajinha, Pedra Chata, Linha do Trem e 

Jubinha).  Com isso será possível aumentar o esforço amostral em cada ponto de 
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amostragem sendo possível uma comparação bem robusta e uma melhor caracterização 

da avifauna nas diferentes áreas da Bacia do Rio das Pedras.   

 

2-Métodos 

 Ao contrário da proposta de monitoramento participativo onde algumas espécies 

alvos devem ser definidas, nesse monitoramento toda a comunidade de aves deverá ser 

amostrada. Deve-se aplicar os métodos de amostragem qualitativo (para calculo de 

riqueza) e quantitativo (para estimativa de abundância). Para o levantamento 

quantitativo deve-se utilizar Pontos Fixos com raio fixo de detecção e distancia mínima 

de 200 metros entre cada ponto. O observador deverá permanecer 10 minutos em cada 

ponto. Em relação ao esforço de amostragem pode-se seguir como base o que foi 

realizado nesse levantamento, com 6 pontos marcados em cada área de amostragem. 

Cada um desses pontos deverá ser amostrado durante três dias (três repetições por 

pontos), totalizando 18 amostras por área em cada temporada de monitoramento. Com 

isso seriam necessários 12 dias de campo (de trabalho efetivo) para a realização dessas 

amostragens. Em paralelo também vale a pena o uso de redes de neblina nas mesmas 

quatro áreas. Apesar de ser um método mais seletivo, para monitoramentos de longo 

prazo as redes podem trazer informações complementares, principalmente por 

permitirem a marcação e recaptura das aves. Devem ser armadas 10 redes de 12x 2,5 

metros e malha de 32 mm por um período de dois dias (10 horas de redes abertas por 

dia) totalizando um esforço de 200 horas redes por área em cada temporada de 

monitoramento. Para as atividades com rede seriam necessários 12 dias de campo 

incluindo o dia de montagem e desmontagem das redes. Considerando a continuidade 

do monitoramento seria importante a marcação individual das aves capturadas através 

do anilhamento, utilizando-se anilhas fornecidas pelo CEMAVE (divisão do ICMBio 

responsável pelo fornecimento e acompanhamento das atividades de anilhamento no 

Brasil).         

  

3-Freqüência 

Nos primeiros dois anos o monitoramento poderia ser realizado duas vezes ao 

ano, nos períodos de maior atividade das aves. A primeira etapa de campo deveria ser 

realizada entre os meses de setembro e outubro e uma segunda etapa entre os meses de 

janeiro e fevereiro. A partir do terceiro ano, quando já terá sido acumulado um grande 
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volume de dados sobre a avifauna da região, o monitoramento pode ser anual, sempre 

entre os meses de setembro e outubro.    

 

4-Equipe  

 Para esse monitoramento será necessário dois ornitólogos com boa experiência, 

sendo um responsável pelo levantamento por Pontos e outro pelo levantamento usando 

redes de neblina. Além dos ornitólogos será necessário um estagiário (estudante de 

biologia ou recém formado) para auxilio no trabalho com redes e um ajudante de campo 

(mateiro).  

 

 

5- Resultados Esperados 

 Ao longo do tempo, conforme a cobertura florestal aumente na região espera-se 

uma diminuição na riqueza e abundância de aves de áreas abertas e um aumento nas 

populações de aves florestais. Com uma maior sensibilização da comunidade local e 

efetividade no trabalho dos órgãos de fiscalização ambiental a caça deverá diminuir e as 

populações de aves cinegéticas tendem a se recuperar.  
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Anexo 1- Lista 

Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Tinamiformes          
Tinamidae           
Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco   1  NT  EN 
Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambuguaçu 1 1 1     
Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã 1 1 1     
         
Anatidae          
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho 1   1    
Anas bahamensis Linnaeus, 1758 marreca-toicinho    1    
Netta peposaca (Vieillot, 1816) marrecão    1    
         
Galliformes          
Cracidae          
Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba    1    
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu 1 1 1     
         
Odontophoridae          
Odontophorus capueira (Spix, 1825) uru 1  1    NT 
         
Podicipediformes          
Podicipedidae          
Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) mergulhão-pequeno    1    
         
Pelecaniformes          
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Phalacrocoracidae          
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá   1 1    
         
Ciconiiformes          
Ardeidae         
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi   1     
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu  1 1     
Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho 1  1     
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira  1 1     
Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura   1 1    
Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 1 1 1 1    
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira 1 1  1    
Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) garça-real 1 1 1 1    
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena   1     
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul   1 1    
         
Cathartiformes          
Cathartidae          
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha 1 1 1     
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 1 1 1     
         
Falconiformes          
Pandionidae          
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora    1    
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Accipitridae          
Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza  1      
Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) caracoleiro    1    
Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura  1      
Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira    1    
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombachinha-grande  1  1    
Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo    1    
Leucopternis lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno   1  VU VU  
Pseudastur polionotus (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande 1    NT  NT 
Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo 1 1 1 1    
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 1 1 1     
Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 gavião-de-rabo-branco 1 1 1 1    
Buteo nitidus (Latham, 1790) gavião-pedrês    1    
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta    1    
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco 1 1 1    NT 
Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato 1      VU 
Spizaetus ornatus (Daudin, 1800) gavião-de-penacho    1 NT  PEx 
         
Falconidae         
Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 1 1 1     
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 1 1 1     
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã   1 1    
Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé 1  1     
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio   1 1    
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri  1      
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Falco rufigularis Daudin, 1800 cauré 1       
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira   1 1    
         
Gruiformes          
Rallidae          
Aramides mangle (Spix, 1825) saracura-do-mangue   1     
Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes   1     
Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato 1 1 1     
Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847) saracura-lisa   1     
Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda   1 1    
Laterallus exilis (Temminck, 1831) sanã-do-capim    1    
Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha 1       
Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó   1     
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) frango-d'água-comum 1 1  1    
Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) frango-d'água-azul    1    
         
Cariamidae          
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 1 1      
         
Charadriiformes         
Charadriidae          
Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 1 1 1     
Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 batuíra-de-bando   1 1    
         
Scolopacidae          
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja    1    
Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado   1     
Tringa flavipes (Gmelin, 1789) maçarico-de-perna-amarela    1    
Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) vira-pedras    1    
Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) maçarico-de-sobre-branco    1    
         
Jacanidae          
Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã  1      
         
Columbiformes          
Columbidae          
Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 1 1 1     
Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) pararu-azul    1    
Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico 1       
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 1 1      
Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega 1  1 1    
Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa 1 1 1     
Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando  1      
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 1 1 1     
Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira 1 1      
Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri 1 1 1     
         
         
Psittaciformes          
Psittacidae          
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Primolius maracana (Vieillot, 1816) maracanã-verdadeira 1    NT   
Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã 1 1      
Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha 1 1 1     
Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 1 1 1     
Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico 1 1 1 1    
Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo  1      
Touit surdus (Kuhl, 1820) apuim-de-cauda-amarela    1 VU  VU 
Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú 1  1 1   NT 
Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde 1 1 1     
Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) chauá   1  EN EN VU 
Amazona farinosa (Boddaert, 1783) papagaio-moleiro   1 1   VU 
Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica   1  NT  VU 
         
Cuculiformes          
Cuculidae          
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 1 1 1     
Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado    1    
Coccyzus euleri Cabanis, 1873  papa-lagarta-de-euler   1     
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 1 1 1     
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 1 1 1     
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci 1 1 1     
         
Strigiformes         
Tytonidae          
Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja 1 1 1     
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Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

         
Strigidae         
Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 1   1    
Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo   1 1    
Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 
1901) murucututu-de-barriga-amarela   1     
Glaucidium minutissimum (Wied, 1830) caburé-miudinho   1 1    
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé    1    
Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira 1 1 1 1    
Rhinoptynx clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda  1 1 1    
         
Caprimulgiformes          
Nyctibiidae          
Nyctibius aethereus (Wied, 1820) mãe-da-lua-parda    1    
Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua  1 1     
         
Caprimulgidae          
Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju   1 1    
Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) bacurau-de-asa-fina   1 1    
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 1 1 1     
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura   1 1    
Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante   1     
         
Apodiformes          
Apodidae          
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Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) taperuçu-preto   1     
Cypseloides senex (Temminck, 1826) taperuçu-velho    1    
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu-de-coleira-branca 1 1 1 1    
Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-cinzento 1  1     
Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal  1 1 1    
Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789) andorinhão-estofador   1     
         
Trochilidae          
Ramphodon naevius (Dumont, 1818) beija-flor-rajado 1 1 1  NT  NT 
Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-bico-torto   1     
Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno  1  1    
Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro 1 1 1     
Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada 1 1 1 1    
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 1 1 1     
Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza 1 1 1     
Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto  1 1     
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-violeta 1   1    
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta   1 1    
Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete 1  1 1    
Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho   1 1    
Lophornis chalybeus (Vieillot, 1822) topetinho-verde    1    
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-vermelho 1 1      
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta 1 1 1     
Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818) beija-flor-roxo   1 1    
Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco 1 1 1 1    
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Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Polytmus guainumbi (Pallas, 1764) beija-flor-de-bico-curvo    1    
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca 1 1 1 1    
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde   1     
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul 1 1      
Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi 1 1 1 1    
Heliothryx auritus (Gmelin, 1788) beija-flor-de-bochecha-azul    1    
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) bico-reto-de-banda-branca   1     
Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista  1 1 1    
         
Trogoniformes          
Trogonidae          
Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande-de-barriga-amarela  1 1     
Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado 1 1 1     
Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-amarela 1 1 1     
         
Coraciiformes          
Alcedinidae          
Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande 1 1 1     
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde 1  1 1    
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno   1     
Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766) martim-pescador-da-mata    1    
         
Momotidae         
Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde 1 1 1 1    
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Galbuliformes          
Galbulidae         
Galbula ruficauda Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-ruiva   1     
         
Bucconidae          
Notharchus swainsoni (Gray, 1846) macuru-de-barriga-castanha   1     
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo 1 1      
Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado  1 1     
         
Piciformes         
Ramphastidae         
Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto  1 1     
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde 1  1 1    
Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca 1  1     
Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana   1  NT   
         
Picidae          
Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado 1 1 1     
Melanerpes candidus (Otto, 1796) birro, pica-pau-branco 1 1 1     
Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela  1 1     
Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) picapauzinho-de-testa-pintada 1 1 1 1    
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó   1     
Piculus flavigula (Boddaert, 1783) pica-pau-bufador  1 1     
Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado   1 1 NT   
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado 1 1 1 1    



55 
 

Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 1 1 1 1    
Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela   1     
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca 1  1 1    
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei 1  1     
         
Passeriformes          
Thamnophilidae         
Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó 1 1 1     
Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão 1 1 1     
Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora  1 1 1    
Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara 1 1 1     
Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho   1 1    
Thamnophilus palliatus (Lichtenstein, 1823) choca-listrada   1 1    
Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825 choca-de-sooretama  1      
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata 1 1 1 1    
Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado 1 1 1 1 NT   
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa 1 1 1 1    
Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856 choquinha-de-asa-ferrugem 1 1 1 1    
Myrmotherula gularis (Spix, 1825) choquinha-de-garganta-pintada 1 1 1 1    
Myrmotherula minor Salvadori, 1864 choquinha-pequena   1   VU VU 
Myrmotherula unicolor (Ménétriès, 1835) choquinha-cinzenta   1  NT   
Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 
1822) chorozinho-de-asa-vermelha  1 1 1    
Formicivora erythronotos Hartlaub, 1852 formigueiro-de-cabeça-negra   1  EN EN VU 
Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada 1 1 1     
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Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni 1 1 1 1    
Drymophila genei (Filippi, 1847) choquinha-da-serra 1  1 1 NT   
Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho 1 1 1 1 NT   
Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823) pintadinho  1 1     
Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê 1 1 1 1    
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul 1 1 1     
Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823) formigueiro-assobiador 1 1  1    
Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868 papa-formiga-de-grota   1     
         
Conopophagidae         
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente 1 1 1 1    
Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) cuspidor-de-máscara-preta 1 1 1     
         
Grallariidae         
Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu 1 1 1     
Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato   1     
         
Rhinocryptidae          
Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) tapaculo-pintado   1 1 NT   
Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado 1 1 1  NT   
Scytalopus notorius Raposo et al., 2006  tapaculo-preto   1     
         
Formicariidae         
Formicarius colma Boddaert, 1783 galinha-do-mato   1     
Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha  1 1     
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Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora 1  1     
Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) tovaca-de-rabo-vermelho 1  1 1    
         
Scleruridae          
Sclerurus mexicanus Sclater, 1857 vira-folha-de-peito-vermelho    1   VU 
Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha 1 1 1     
         
Dendrocolaptidae          
Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso 1 1 1     
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 1 1 1     
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca 1 1 1     
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande 1  1     
Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado 1 1 1     
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado  1 1 1    
Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto 1 1      
         
Furnariidae         
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) casaca-de-couro-da-lama 1 1      
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 1 1 1     
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé 1 1 1     
Synallaxis albescens Temminck, 1823 uí-pi    1    
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném 1 1 1     
Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido 1 1 1 1    
Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié 1 1 1 1    
Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau 1       
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Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina-da-mata 1 1 1     
Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo 1  1 1 NT   
Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete 1 1 1 1    
Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 limpa-folha-ocráceo 1  1 1    
Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado 1 1 1     
Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia 1  1     
Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira 1 1 1     
Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 
1830) trepador-sobrancelha 1  1     
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco 1 1 1     
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca 1 1 1     
Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho 1 1 1 1    
Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo 1 1 1 1    
Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó 1 1 1 1    
         
Tyrannidae          
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza 1 1 1     
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo 1 1 1     
Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso  1  1    
Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) catraca 1 1 1     
Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato  1 1 1 NT   
Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha 1 1 1 1    
Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) papa-moscas-estrela   1  VU   
Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho 1  1     
Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó 1 1 1     
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Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque 1 1 1     
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio  1 1 1    
Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 1859 piolhinho-chiador 1  1     
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso 1   1    
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho 1 1 1     
Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano 1 1 1 1 NT   
Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta 1  1     
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela 1 1 1     
Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque   1 1    
Elaenia obscura (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) tucão   1 1    
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha 1 1 1     
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho 1  1     
Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela 1  1 1    
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato 1 1 1     
Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907 não-pode-parar   1  NT   
Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) papa-moscas-de-olheiras   1  NT  VU 
Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) estalinho 1  1  NT   
Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1859) maria-pequena    1 NT  VU 
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta 1 1 1     
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho 1 1 1     
Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste  1 1  VU  VU 
Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe 1 1 1     
Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho 1 1 1 1    
Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assanhadinho-de-cauda-preta 1  1     
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Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro 1 1 1     
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado 1 1 1     
Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu   1 1    
Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento 1  1     
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe    1    
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado   1     
Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho 1 1      
Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-garganta-vermelha 1 1 1 1    
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno   1 1    
Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera  1      
Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca  1 1 1    
Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta 1 1      
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada 1 1 1     
Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha 1 1 1     
Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro 1 1 1     
Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata  1 1 1    
Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho 1 1 1     
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 1 1 1     
Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823) bentevizinho-do-brejo    1    
Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado  1 1     
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 1 1 1     
Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica  1 1 1    
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 1 1 1     
Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha  1 1 1    
Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823) vissiá   1     



61 
 

Táxon Nome em Português Levantamento 
SAVE, 2013 

Levantamento 
Museu 

Nacional 

Buzzeti 
(2000)* 

Pacheco et 
al.(1997)* IUCN IBAMA Ameaçadas RJ 

Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador   1 1    
Myiarchus tuberculifer (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) maria-cavaleira-pequena  1      
Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré  1 1 1    
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 1  1     
Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835) maria-cabeçuda 1   1    
Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 capitão-castanho   1 1    
Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra 1 1 1     
         
Cotingidae          
Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 tesourinha-da-mata  1  1 NT  NT 
Carpornis cucullata (Swainson, 1821) corocochó 1 1 1  NT   
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga  1 1  VU   
Tijuca atra Ferrusac, 1829 saudade   1  NT   
Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) tropeiro-da-serra  1 1 1 NT  VU 
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó 1  1    VU 
         
Pipridae          
Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu 1  1     
Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809) tangarazinho 1 1 1     
Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira 1 1 1     
Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará 1 1 1     
         
Tityridae          
Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto 1  1     
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Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim 1 1 1 1    
Laniisoma elegans (Thunberg, 1823) chibante   1 1    
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda   1 1   NT 
Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto   1 1    
Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde 1  1 1    
Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 
1827) caneleiro 1 1 1     
Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto 1  1 1    
Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-bordado   1 1    
Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto  1 1 1    
         
Vireonidae          
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 1 1 1     
Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara 1 1 1     
Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado 1 1 1     
Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 vite-vite   1     
         
Corvidae         
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo 1       
         
Hirundinidae          
Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa 1 1 1     
Atticora tibialis (Cassin, 1853) calcinha-branca   1     
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora 1 1 1     
Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo  1 1 1    
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Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 1  1     
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco  1  1    
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando    1    
Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) andorinha-de-dorso-acanelado   1 1    
         
Troglodytidae          
Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 1 1 1     
Cantorchilus longirostris (Vieillot, 1819) garrinchão-de-bico-grande 1 1 1     
         
Donacobiidae          
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) japacanim    1    
         
Polioptilidae          
Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 bico-assovelado 1 1 1 1   VU 
         
Turdidae          
Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una 1 1 1     
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 1 1 1     
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 1 1 1 1    
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 1 1 1     
Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira 1 1 1     
         
Mimidae          
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 1 1 1     
Motacillidae          
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Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor   1 1    
         
Coerebidae          
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 1 1 1     
         
Thraupidae          
Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo   1  NT   
Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga   1     
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo 1       
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto 1  1     
Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava 1  1     
Thlypopsis sordida (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) saí-canário  1      
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete 1 1 1     
Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaçu-de-fogo  1      
Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-do-mato-grosso 1 1 1     
Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766) tiê-galo 1 1 1     
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto 1 1 1     
Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue 1 1 1     
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 1 1 1     
Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-encontro-azul 1  1  NT   
Thraupis ornata (Sparrman, 1789) sanhaçu-de-encontro-amarelo 1 1 1     
Thraupis palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 1 1 1     
Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaçu-frade 1 1 1     
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva 1  1     
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Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores 1 1 1     
Tangara cyanocephala (Statius Muller, 1776) saíra-militar 1  1     
Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta 1 1 1     
Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-douradinha 1 1      
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 1 1      
Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia    1 VU  NT 
Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha 1 1 1     
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 1 1 1     
Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) saí-verde   1    VU 
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem 1  1     
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho  1 1 1    
         
Emberizidae          
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico 1 1 1     
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambu 1  1 1    
Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão   1     
Poospiza lateralis (Nordmann, 1835) quete   1     
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro 1 1      
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo    1    
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu  1 1     
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho  1 1 1    
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano  1      
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho 1 1 1     
Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão  1 1 1    
Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió   1    VU 
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Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro  1 1 1    
Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato 1 1 1 1    
         
Cardinalidae          
Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão 1 1 1     
Saltator maximus (Statius Muller, 1776) tempera-viola   1     
Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro 1 1 1     
Saltator maxillosus Cabanis, 1851 bico-grosso   1     
Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão 1   1    
         
Parulidae          
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita 1 1 1 1    
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra 1 1 1     
Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula 1 1 1     
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador   1     
Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821) pula-pula-ribeirinho   1 1    
         
Icteridae          
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu 1  1 1    
Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão 1 1 1     
Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe   1     
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna 1 1      
Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819) carretão    1    
Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi  1      
Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) iraúna-grande   1 1    
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Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta   1     
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul   1 1    
         
Fringillidae          
Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo  1      
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 1 1 1     
Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro 1 1 1 1    
Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo-rei   1 1   NT 
Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho 1 1 1     
Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) bandeirinha 1   1    
         
Estrildidae          
Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre 1  1     
         
Passeridae          
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal 1 1 1     
         
Total  236 230 325 164 35 4 28 
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Anexo 2- Fotos (aves 
fotografadas durante o 
trabalho de campo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attila rufus (capitão-de-saíra) 

Cacicus chrysopterus (tecelão) 

Cichlocolaptes leucophrus (trepador-sobrancelha) 
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Clytolaema rubricauda  (beija-flor-rubi) 

Drymophila ochropyga  (choquinha-de-dorso-vermelho) 

Ilicura militaris  (tangarazinho) 
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Knipolegus nigerrimus  (maria-preta-de-garganta-vermelha) 

Lanio cristatus  (tiê-galo) 

Micrastur ruficollis  (falcão-caburé) 
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Mionectes rufiventris (abre-asa-de-cabeça-cinza) 

Myrmeciza loricata  (formigueiro-assobiador) 

Nystalus chacuru (joão-bobo) 
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Phacellodomus rufifrons (joão-de-pau) 

Piaya cayana  (alma-de-gato) 

Platyrinchus mystaceus  (patinho) 
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Pyroderus scutatus  (pavó) 

Saltator fuliginosus  (pimentão) 

Sittasomus griseicapillus  (arapaçu-verde) 
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Tangara cyanocephala  (saíra-militar) 

Tangara desmaresti  (saíra-lagarta) 

Vanellus chilensis  (quero-quero) 
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Capítulo 2: Monitoramento Participativo da Avifauna da Bacia do 
Rio das Pedras, Rio Claro, RJ 

 

Introdução  

Programas de ciência colaborativa podem ser muito eficientes para 

monitoramento de aves a longo prazo, além de preencher grandes lacunas de 

conhecimento. Nesses programas o cidadão comum, como por exemplo membros de 

comunidades locais que vivem em áreas vizinhas a unidades de conservação, coletam 

dados de forma sistematizada que são posteriormente analisados por cientistas. O 

programa Citizen Science (“Ciência cidadã”) que busca uma participação ativa da 

sociedade para geração de conhecimento técnico-científico funciona muito bem em 

vários países da Europa e nos Estados Unidos (Ellenbogen 2007; Silvertown 2009). 

Com o desenvolvimento das ferramentas da Internet, essa participação popular se tornou 

ainda maior e tem recrutado milhares de voluntários contribuindo ativamente nas 

últimas décadas. Os programas de ciência colaborativa são liderados por universidades 

ou organizações de conservação, que fornecem os subsídios técnicos e orientação para a 

coleta dos dados, analisam as informações e geram relatórios que acabam influenciando 

na aplicação de medidas práticas de conservação (McCaffrey 2005, Greenwood 2007). 

Quando realizado de forma participativa, programas de monitoramento geram não 

somente dados de ecologia e conservação, mas também contribuem com educação 

ambiental, capacitação e engajamento da sociedade. No caso de comunidades locais, 

esses monitoramentos podem garantir novas fontes de rendas, capacitando as pessoas 

para atuarem como guias de observadores de aves ou mesmo ajudantes nas pesquisas de 

cientistas, conforme exemplos bem sucedidos relatados na Costa Rica e mesmo em 

países bem pobres como a Etiópia (Şekercioğlu 2012).  A participação da sociedade na 

contagem sistematizada de aves é bastante popular nos países da Europa e nos Estados 

Unidos, sendo crescente o número de observadores que alimenta programas de 

monitoramento que são usados para documentar conseqüências de ações antrópicas ao 

meio ambiente. Exemplos são o Christmas Bird Count realizado há 111 anos nos 

Estados Unidos, o Big Garden Birdwatch britânico e o Censo Neotropical de Aves 

Aquáticas sul-americano, também conduzido no Brasil. Todas essas atividades tem 

como base o conceito de Citizen Science (“Cidadão Cientista”), que busca envolver os 
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cidadãos nos debates do campo científico e ampliar tanto a participação ativa quanto o 

compromisso da sociedade na construção de uma ciência pública e engajada, que 

privilegia a diversidade de conhecimentos para uma sociedade mais justa e equitativa.  

Geralmente, métodos de monitoramento biológico para avaliar os impactos de 

conservação de projetos são muito custosos (Danielsen et al., 2003) e nesse contexto os 

monitoramentos participativos estão se tornando cada vez mais freqüentes. Esse tipo de 

monitoramento traz o conhecimento sobre ecologia aos diversos participantes, contribui 

para construir relações de confiança e credibilidade e pode ajudar na resolução de 

conflitos, fortalecendo os laços entre os sistemas sociais e ecológicos. Também, 

aumenta a sensibilização da comunidade local sobre a interdependência entre as 

comunidades humanas e as florestas. Os monitoramentos participativos implicam no 

envolvimento direto da comunidade local, através da sua participação nos esforços de 

monitoramento (Fernandez-Gimenez et al. 2008). 

Para Greenwood (2007), mesmo pessoas que não são observadoras de aves 

podem contribuir em monitoramentos participativos baseados em ciência colaborativa, 

pois a maioria das pessoas são capazes de identificar pelo menos algumas espécies de 

aves a sua volta. Este modelo de monitoramento tem sido desenvolvido em diversas 

partes do mundo apresentando experiências bem sucedidas tanto trazendo novos 

resultados à ciência quanto envolvendo as comunidades locais na conservação dos 

recursos naturais (Lepczyk 2005; Danielsen et al., 2000; Şekercioğlu 2002; Topp-

Jorgensen et al. 2005). Ainda, a ciência colaborativa realizada por uma rede de 

amadores tem tido um importante papel na ornitologia e conservação. Estes estudos têm 

aumentado o conhecimento da comunidade científica sobre migração, distribuição das 

espécies, requerimentos de habitat, abundância, produtividade e sobrevivência. A 

disponibilidade destes dados tem permitido o trabalho focado de conservação em 

espécies e áreas prioritárias, refinando programas de pesquisa e monitoramento 

objetivando a obtenção de dados para embasar ações de manejo e políticas públicas 

(Greenwood 2007). Muitos projetos de ciência colaborativa auxiliam os participantes a 

aprender sobre os organismos que eles estão observando e experimentar o processo pelo 

qual as pesquisas científicas são conduzidas (Bonney et al. 2009). 

A maioria dos projetos de ciência colaborativa são desenvolvidos por pesquisas 

orientadas por questões científicas ou por uma agenda de monitoramento de 

organizações de pesquisa ou conservação. Em todos os projetos, os participantes são 

convidados a seguir protocolos específicos para coletar dados sobre aves e seus 
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ambientes e submeter os dados a base de dados do programa. Os protocolos são 

providenciados junto a um manual de instruções e, previamente, testados em campo. 

Além disso, são produzidos cartazes, guias de campo e CDs para dar um suporte 

educacional aos participantes (Bonney et al. 2009). 

 Finn (1994) define três elementos chave para a pesquisa participativa, como 

responder as experiências e necessidades da comunidade, promover a colaboração entre 

pesquisadores e a comunidade em atividades de pesquisa e promover o conhecimento 

comum, aumentando a sensibilização da comunidade. 

 Os monitoramentos participativos, em alguns casos, mudam a percepção dos 

participantes sobre os processos ecológicos, bem como suas percepções sociais. Muitos 

programas de monitoramento participativo enxergam o monitoramento como um 

caminho direto e tangível de resgatar a conexão das pessoas com a terra, fortalecendo a 

sensibilização das pessoas para a interdependência entre as comunidades ecológicas e 

humanas. Além disso, este também é um meio de educar os cidadãos e engajá-los em 

questões ambientais, promovendo a participação cívica e a cidadania ambiental. Apesar 

dos desafios e da capacidade técnica dos participantes, o envolvimento da comunidade 

em programas de monitoramento transforma as relações entre ecossistemas, 

comunidades e economias locais de diversas formas. Uma delas é que este método 

reconecta as pessoas a paisagem e umas as outras, através do trabalho e aprendizado em 

conjunto no meio onde vivem (Fernandez-Gimenez et al. 2008). 

  Considerando-se os dados apresentados e acreditando na relevância do 

envolvimento da comunidade no processo de monitoramento de aves, a SAVE Brasil 

propôs a realização do presente diagnóstico para avaliar o potencial da comunidade que 

vive na Bacia do Rio das Pedras para participar em um projeto de monitoramento 

participativo das aves da região. A implementação de um Programa de Monitoramento 

Participativo de Avifauna é fortemente recomendada, tanto para contribuir com a coleta 

de dados sobre aves, quanto para envolver a comunidade local na conservação dos 

recursos naturais da região. 
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Parte I: Diagnóstico para Avaliação de Potencial de 

Implementação de um Programa de Monitoramento Participativo 

da Avifauna da Bacia do Rio das Pedras, Rio Claro, RJ 

 

Objetivos 

1- Avaliar o potencial da comunidade local do distrito de Lídice em participar 

de um projeto de monitoramento participativo de avifauna na Bacia do Rio 

das Pedras, Rio Claro, RJ. 

 Metodologia 

 Para realizar o diagnóstico a metodologia empregada foi a formulação de 

entrevistas semi-estruturadas seguindo os princípios descritos por Newing et al. (2010). 

As entrevistas foram elaboradas para entender o dia-a-dia da comunidade local, seus 

conhecimentos sobre aves e disposição para participar de atividades de monitoramento 

(Anexo 1). As entrevistas foram conduzidas por duas entrevistadoras com experiência 

na condução de entrevistas semi-estruturadas (Figura 1).  

 A aplicação das entrevistas ocorreu no distrito de Lídice entre os dias 4 e 6 de 

Maio. As sete localidades contempladas pelas entrevistas foram: Sinfrônio, Alto da 

Serra, Várzea do Inhame, Rio das Pedras, Reta II, Estação e Centro. As entrevistadoras 

passaram em cada uma das casas e sítios nessas localidades, se apresentaram e iniciaram 

a entrevista no formato de conversa. O início das atividades foi as 8h da manhã e 

término as 17h. Foram entrevistadas 97 pessoas nas localidades citadas acima. 

 Para analisar os resultados os dados foram tabulados em uma planilha Excel e o 

número total de respostas para cada uma das pergunta foi considerado o universo 

amostral deste diagnóstico, já que havia mais de uma resposta para cada pergunta.   
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Figura 1: Entrevista em Sítio no Alto da Serra 

 

 Resultados e Discussão 

 Através dos 97 entrevistados foi possível conhecer o dia-a-dia da comunidade de 

Lídice, sua relação com a floresta, o seu conhecimento sobre aves e sua disposição para 

atuar no monitoramento da avifauna. Os resultados do diagnóstico serão apresentados 

de acordo com cada pergunta da entrevista (Anexo 1). 

 A maior parte das pessoas entrevistadas são do sexo feminino, sendo 61,8% 

mulheres e 38,2% homens. O grau de escolaridade da maioria das pessoas é o ensino 

médio completo (30,93%) conforme tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Grau de Escolaridade 
Ecolaridade Respostas 

Não Alfabetizado 12,37% 

Ensino 
Fundamental 

completo 10,31% 
incompleto 27,84% 
cursando 1,03% 

Ensino 
Médio 

completo 30,93% 
incompleto 11,34% 

Superior completo 3,09% 
Técnico 3,09% 

  

 Considerando-se a faixa etária, a maioria dos entrevistados tem entre 20 e 30 

anos de idade (23,65%), seguidos pelas pessoas acima de 61 anos (21,51%) conforme a 

tabela 2. 
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Tabela 2 – Faixa Etária 
Faixa Etária Respostas 
16-19 anos 7,53% 
20-30 anos 23,65% 
31-40 anos 20,43% 
41-50 anos 15,05% 
51-60 anos 11,83% 
Acima de 61 anos 21,51% 

  

Das pessoas entrevistadas a maioria reside em Lídice, sendo 91,75% moradores do 

distrito e os 8,25% restantes são visitantes de finais de semana. 

 As perguntas 1, 2 e 3 que tratam do dia-a-dia das pessoas, tiveram por objetivo 

entender se a maioria das pessoas trabalham, que tipo de função desempenham e quanto 

tempo tem livre (importante para entender se elas tem disponibilidade de tempo para 

participar em um programa de monitoramento participativo). Os resultados obtidos 

foram os seguintes: 90,72% das pessoas trabalham (incluindo os serviços domésticos), 

sendo que 94,44% trabalham cinco ou mais vezes por semana e 5,56% trabalham 

apenas três vezes por semana. Dentre os serviços desempenhados pelos entrevistados 

foram descritos os mais variados, sendo os serviços domésticos e o comércio os mais 

citados (25,25% e 22,45%, respectivamente). A tabela 3 abaixo apresenta a lista 

completa dos tipos de trabalho citados. 

Tabela 3 – Trabalho desempenhado pelos entrevistados 
Tipo de trabalho 

 
Respostas 

Serviços domésticos 25,25% 
Comércio 22,45% 
Trabalhador rural 18,70% 
Aposentado 9,35% 
Pedreiro 5,62% 
Funcionário Público 2,80% 
Galponista 1,87% 
Professor 1,87% 
Agente Comunitário 0,93% 
Auxiliar de creche 0,93% 
Bombeiro 0,93% 
Cabelereira 0,93% 
Construção Naval 0,93% 
Eletronuclear 0,93% 
Enfermagem 0,93% 
Estaleiro 0,93% 
ITPA 0,93% 
Motorista 0,93% 
Professor 0,93% 
Servente de Escola 0,93% 
Soldador 0,93% 
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 Na pergunta 4 pretendeu-se investigar o que as pessoas fazem quando tem um 

tempo livre, a fim de verificar a possibilidade de conciliar as atividades de 

monitoramento de aves com as atividades de lazer. A maior parte das pessoas respondeu 

que usa o tempo para descansar (13,33%), assistir televisão (12,5%) e trabalhar na roça 

(11,67%). Na tabela 4 estão apresentadas todas as atividades de lazer citadas pelos 

entrevistados. 

Tabela 4 – Atividades de Lazer 

Atividade Respostas 
Descanso 13,33% 
Assistir TV 12,50% 
Trabalhar na roça 11,67% 
Encontrar amigos e família 10,85% 
Passeio no sítio 10,00% 
Passear em cidades da região 9,17% 
Passeio 5,83% 
Artesanato 3,33% 
Trabalho doméstico 3,33% 
Outros trabalhos 2,50% 
Pescar 2,50% 
Estudar 1,67% 
Pregar religião (testemunha de 
Jeová) 1,67% 
Andar a cavalo 1,67% 
Cachoeira 1,67% 
Futebol 1,67% 
Ler 0,83% 
Shopping 0,83% 
Caminhada 0,83% 
Atividade Física 0,83% 
Fazer trilha 0,83% 
Andar de bicicleta 0,83% 
Ouvir música 0,83% 
Igreja 0,83% 

 Através das respostas obtidas é possível concluir que 29,17% dos entrevistados 

já realizam atividades de lazer ligadas a natureza (p.ex. trabalhar na roça, pescar, 

cachoeira, fazer trilha) de forma que pelo menos parte da comunidade, de alguma 

maneira, já valoriza ou está habituada com a convivência com a natureza em momentos 

de lazer.    
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 As questões 5, 6 e 7 tratam da relação entre as pessoas e a floresta. Com essas 

perguntas foi possível descobrir que 80,41% dos entrevistados já visitaram as florestas 

da região, porcentagem bastante significativa. Dentre os motivos das visitas, o mais 

citado foi o passeio (41,75%). Na tabela 5 abaixo é possível verificar as atividades 

praticadas na floresta. 

Tabela 5 – Motivações para visitar a Floresta 

Atividade Respostas 
Passear 41,75% 
Coleta de alimentos para família e/ou 
animais 

13,59% 
Tirar lenha 11,65% 
Cachoeira 8,75% 
Trabalho rural 6,80% 
Procurar animais domésticos 3,88% 
Acampar 3,88% 
Arrumar água 2,91% 
Observar aves 1,94% 
Caçar passarinho 0,97% 
Pescar 0,97% 
Trilha durante um curso 0,97% 
Apicultura 0,97% 
Tirar foto 0,97% 

 Dentre as pessoas que afirmaram não visitar a floresta, o principal motivo citado 

foi o medo (45,44%), conforme os dados da tabela 6. 

Tabela 6 – Por que não visitou a floresta? 

Motivo Respostas 
Medo 45,44% 
Falta de tempo 22,73% 
Falta de oportunidade 22,73% 
Sem vontade 4,55% 
Preguiça 4,55% 

 Dentre os atributos da Floresta que mais chamam a atenção das pessoas estão a 

paisagem (30,70%), as plantas (21,93%) e a observação de aves (14,91%). Outros 

atributos das florestas da região foram citados pelos entrevistados e estão descritos na 

tabela 7. 
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Tabela 7 – Atributos das Florestas da Região que atraem a atenção dos entrevistados 

Atributos da Floresta Respostas 
Paisagem 30,70% 
Ver plantas 21,93% 
Observação de Aves 14,91% 
Cachoeira 9,65% 
Contemplação da 
Natureza 5,26% 
Ver flores 3,51% 
Ver animais 3,51% 
Nada  3,51% 
Não gosta 2,64% 
Coletar plantas 1,75% 
Passeio 1,75% 
Fotografar 0,88% 

 A pergunta 8 teve como principal objetivo investigar as aves mais conhecidas 

pelas pessoas e verificar se existe alguma delas que é indicadora da qualidade ambiental 

e que pode ser utilizada no monitoramento. Utilizar uma espécie conhecida facilita o 

processo de coleta de dados feita pela comunidade. Foram citadas 64 espécies de aves, o 

mais citado foi o tucano (10,21%), seguido pelo sabiá (8,11%) e pelo Jacu (7,81%). 

Tabela 8 – Espécies de Aves 
Espécies Respostas 
Tucano 10,21% 
Sabiá 8,11% 
Jacu 7,81% 
Canário 7,51% 
Trinca-ferro 7,21% 
Coleirinho 5,73% 
Tico-tico 4,22% 
Não sei 3,60% 
Tiê-sangue 3,30% 
Uru 3,00% 
Inhambu 2,70% 
Maritaca 2,40% 
Tiê 2,40% 
Bem-te-vi 2,10% 
Juriti 2,10% 
Beija-flor 1,80% 
Macuco 1,80% 
Curió 1,50% 
Araponga 1,20% 
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Azulão 1,20% 
Papagaio 0,90% 
Pássaro-preto 0,90% 
Pica-pau 0,90% 
Pomba legítima 0,90% 
Rolinha 0,90% 
Sanhaço 0,90% 
Avinhado 0,60% 
Bigodinho 0,60% 
Corruíra 0,60% 
João de barro 0,60% 
Pai chico 0,60% 
Pardal 0,60% 
Periquito 0,60% 
Pintassilgo 0,60% 
Pombinha 0,60% 
Sabiá-preta 0,60% 
Tiriba 0,60% 
Andorinha 0,30% 
Bico de lacre 0,30% 
Bico de lata 0,30% 
Bico de Pimenta 0,30% 
Canela-seca 0,30% 
Dorminhoco 0,30% 
Gaivota 0,30% 
Gavião 0,30% 
Inhambu-açu 0,30% 
Maracanã 0,30% 
Papagaio-mineiro 0,30% 
Pavãozinho 0,30% 
Periquito-cuiú 0,30% 
Pijanchão 0,30% 
Pomba trocal 0,30% 
Sabiá-cica 0,30% 
Saíra 0,30% 
Saíra-verdinha 0,30% 
Saíra-colorida 0,30% 
Saíra sete cores 0,30% 
Saracura 0,30% 
Saracura sanã 0,30% 
Seriema 0,30% 
Tangará 0,30% 
Tucano do bico amarelo 0,30% 
Tucano do bico vermelho 0,30% 
Vira-folha 0,30% 
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 Algumas espécies citadas tem grande importância para o monitoramento 

participativo por serem importantes indicadoras da qualidade ambiental, como os 

frugívoros de grande porte (Tucano e Araponga) e aves cinegéticas (Jacu, Uru, Inhambu 

e Macuco).  

 As questões 9 e 10 trataram da possibilidade de participação em um programa de 

monitoramento e  77,78% dos entrevistados afirmaram que contribuiriam de forma 

voluntária em atividades de monitoramento de aves. Quando indagados sobre a 

freqüência ideal de participação para conciliar com suas atividades diárias, 37,14% 

acharam que mensalmente seria a melhor opção e 24,29% disseram que semanalmente 

era uma boa freqüência. Na tabela 9 abaixo, estão as respostas sobre a freqüência de 

participação. 

Tabela 9 – Freqüência de participação no monitoramento participativo de aves 

Frequência Respostas 
até 1x por mês 37,14% 
até 1 x por semana 24,29% 
Cada 2 meses 18,57% 
até 2 vezes por 
mês 15,71% 
Tanto Faz 4,29% 

  A questão 11 teve como finalidade entender se as pessoas entrevistadas fazem 

parte do projeto Produtores de Água e Floresta e se o conhecem. 80,41% dos 

respondentes afirmaram conhecer o projeto Produtores de Água e Floresta e 13,79% das 

pessoas entrevistadas são proprietários que fazem parte do projeto. 

 Através deste questionário diagnóstico foi possível perceber que a comunidade 

de Lídice apresenta um grande potencial para participar em um monitoramento 

participativo de aves. Embora a maioria das pessoas trabalhem em grande parte do seu 

tempo, elas possuem interesse por natureza, conhecem as aves e confirmaram sua 

participação em um programa como esse. 

 Cabe ressaltar que durante as conversas com os moradores, muitos deles se 

mostraram empolgados com a idéia de contribuir e monitorar as aves da região. 

Diversas pessoas ficaram muito interessadas e até perguntaram quando tal programa iria 

começar. Afirmaram que gostariam muito de participar e que querem ser avisadas no 
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início das atividades. Desta forma, a implementação de um programa de monitoramento 

participativo de aves, além de contribuir para o conhecimento científico contribuirá para 

o envolvimento da comunidade na conservação da região e com o Projeto Produtor de 

Água e Floresta, uma vez que muitas pessoas disseram conhecer o projeto, mas 

lamentaram por nunca terem participado de nenhuma atividade. Algumas pessoas 

falaram que gostariam muito de conhecer as aves encontradas pelos ornitólogos durante 

as atividades de campo. Devido a estes comentários, é de extrema importância a 

organização de uma apresentação sobre a avifauna da região para a comunidade local. 

Também podem ser produzidos materiais de disseminação usando as aves locais como 

tema para serem distribuídos junto a comunidade local.  

 

Considerações Finais 

 

 Os resultados obtidos através do questionário diagnóstico são animadores e 

apresentam o grande potencial que a região possui para a implementação do Programa 

de Monitoramento Participativo de aves. Através dos questionários foi possível 

conhecer um pouco da rotina das pessoas da região, que é marcada por bastante 

trabalho, sendo que algumas pessoas até pela falta de opções de lazer acabam 

trabalhando em casa nos dias de folga. Desta maneira, a participação no monitoramento 

poderia ser uma opção de lazer para os moradores de Lídice. Além disso, a comunidade 

demonstrou muito interesse pelo grupo das aves e, para algumas pessoas, é um grupo 

extremamente conhecido. O programa seria uma oportunidade de incentivar esses 

apreciadores das aves a se tornarem observadores de aves e a contribuírem com o 

conhecimento ornitológico da Bacia do Rio das Pedras. 

 As pessoas que não tem contato com a floresta, em sua maioria, por causa do 

medo representam um grupo potencial para iniciar uma campanha de sensibilização. Tal 

campanha teria como principal objetivo a transformação da relação dessas pessoas com 

a natureza através de apresentações e vivências que despertem o seu interesse pelo 

mundo natural.  

 A seguir é apresentado um projeto para implementação de um programa de 

monitoramento participativo na região.  
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Parte II: Projeto para a Implementação do Monitoramento 
Participativo da Avifauna da Bacia do Rio das Pedras, Rio Claro, 
RJ 

 

Objetivos 

 Implementar um programa de monitoramento participativo de aves envolvendo a 

comunidade do distrito de Lídice, município de Rio Claro, RJ, na coleta de dados 

ornitológicos a fim de sensibilizá-los sobre a importância dos recursos naturais. 

Especificamente o projeto pretende:  

 i. Produzir materiais de apoio para os participantes. 

 ii. Promover oficinas de formação para os participantes interessados em realizar 

os monitoramentos. 

 iii. Analisar os dados coletados pelos participantes e divulgá-los junto à 

comunidade local. 

 

Metodologia 

 De acordo com Bonney et al. (2009), para desenvolver um projeto deste tipo é 

necessário que pelo menos uma pessoa trabalhe integralmente em contato próximo com 

os participantes. Esta mesma pessoa pode ser responsável por desenvolver atividades de 

monitoramento da avifauna convencional, por isso é importante que seja um ornitólogo. 

 Na implementação deste projeto recomenda-se que seja seguido o modelo do 

projeto de Ciência Colaborativa adaptado de Bonney et al. (2009). Veja passo a passo 

no quadro abaixo: 

 

Modelo para desenvolver um projeto de Monitoramento Participativo de Aves 

 

1. Escolha uma ou mais pergunta (s) científica (s) que gostaria de responder com o 

monitoramento. 

2. Monte uma equipe para desenvolver o projeto que tenha o perfil de educador e 

ornitólogo. 
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3. Desenvolva e teste os protocolos, formulários de coleta de dados e materiais 

educativos de apoio. 

4. Recrute os participantes 

5. Treine os participantes. 

6. Valide e tabule os dados. 

7. Analise os resultados. 

8. Divulgue os resultados. 

9. Avalie os resultados. 

 

  

 Para que o desenvolvimento do projeto seja bem sucedido é recomendável 

desenvolver cada uma das diretrizes acima da seguinte forma: 

 

1- Pergunta: Deve ser definida em conjunto com a TNC, mas considerando os 

objetivos do projeto Produzindo Águas e Florestas e as metas de aumento da 

cobertura florestal na região a questão principal a ser respondida deve estar 

relacionada com as variações na riqueza e abundancia das aves ao longo do 

tempo. Espera-se um aumento das aves florestais em termos de riqueza e 

abundância e uma diminuição das aves características de áreas abertas. 

2- Equipe: Num primeiro momento um único profissional com bom conhecimento 

ornitológico e habilidades na transmissão do conhecimento seria suficiente para 

implementar o programa. Esse profissional estaria em constante contato com a 

equipe da organização responsável pelo projeto.  

3- Protocolos: Devem ser fáceis de executar e explicados de maneira clara e 

atraente para os participantes. É importante, realizar uma amostragem piloto 

seguindo o protocolo para realizar adequações antes de divulgá-lo aos 

participantes. 

4- Recrutamento dos participantes: Deve ser feito através de divulgação nas mídias 

locais como jornais, rádio, carros de som e com convites a cada um dos 

moradores locais.  

5- Treinamento e material de apoio: As oficinas de formação devem ser realizadas 

através de uma parte teórica e prática com a aplicação do protocolo. Além disso, 

os participantes devem receber materiais de apoio como guias de identificação 

de aves, cartazes, manuais, vídeos e orientações no preenchimento dos 
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formulários (protocolos). Um material fundamental para a observação de aves é 

o binóculos. Existem vários modelos no mercado, no entanto é muito importante 

que os participantes recebam binóculos de boa qualidade. A visualização de uma 

ave de forma nítida e aproximada é transformadora!    

6- Divulgação dos resultados: Os resultados devem ser analisados mensalmente, de 

forma cumulativa e podem ser apresentados através de boletins mensais 

distribuídos para a comunidade com a lista da avifauna observada. Além disso, 

podem ser realizadas apresentações com imagens das aves observadas no mês, 

sempre dando destaque a importância da comunidade na coleta dos dados. 

7- Avaliação dos resultados: Para avaliar o desenvolvimento do programa podem 

ser analisados aspectos como a fidelidade e o número de novos participantes no 

programa, o tempo de envolvimento dos participantes com o projeto, a aquisição 

de conhecimentos científicos pelos participantes e a prática de atitudes mais 

positivas em relação ao ambiente. 

 

 As técnicas empregadas para verificar a efetividade do projeto com relação aos 

aspectos relacionados acima, serão quantitativas e qualitativas. Na avaliação 

quantitativa serão utilizados pré e pós-testes para avaliar a aquisição de conhecimentos, 

mudança de percepção e atitudes dos participantes. No caso das técnicas qualitativas, 

serão realizadas redações e/ou entrevistas com os participantes para entender a sua 

percepção sobre sua participação no projeto, bem como, observações realizadas pela 

equipe sobre o envolvimento e progressos dos participantes. 

 

 Devido a elevada riqueza de aves na região é importante que num primeiro 

momento sejam selecionadas aves mais comuns, fáceis de serem observadas ou já 

conhecidas pelos participantes. Com o tempo novas espécies podem ser acrescentadas 

ao protocolo. Espera-se que conforme os participantes forem se familiarizando com a 

identificação das aves pré determinadas para o monitoramento, eles próprios irão 

identificar novas aves com o apoio dos guias de campo. Também no início, até os 

participantes se habituarem ao monitoramento, pode ser realizada uma coleta de dados 

apenas de presença e ausência e, posteriormente, coletar dados referentes a número de 

indivíduos de cada espécies registrada a fim de realizar análises de tendências 

populacionais. 
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 Considerando-se as respostas obtidas no diagnóstico, a coleta de dados pela 

comunidade pode ser realizada mensalmente. Os dados podem ser compartilhados com 

os participantes através de um boletim mensal com a lista de aves do mês e comentários 

sobre a sua distribuição nas propriedades participantes. 

Orçamento 

O orçamento apresentado corresponde a uma estimativa dos custos para implementar e 

desenvolver o programa no período dos dois primeiros anos.   

Itens R$ 

Coordenação do Projeto e Equipe 

Local 

188.000 

Serviços de Terceiros 12.000 

Despesas com transporte e alimentação 22.000 

Materiais de educação e comunicação 20.000 

Material permanente (binóculos) 10.000 

Oficinas de treinamento 5.000 

Veículo, Seguros e Manutenção 40.000 

Taxa de administração (15%) 46.050 

Total R$ (24 meses) 343.050 
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Anexo 1. Questionário utilizado para a entrevista 

 

Diagnóstico Monitoramento Participativo de Aves 
Bairro: _______________   Data: _______________ Sexo  F (   ) M (   ) Idade:_______ 

Escolaridade:__________________   Residente: Sim (   )   Não (   ) 

1. Gostaria de saber um pouco sobre o seu dia-a-dia, você trabalha?  
(     )  Sim       (     ) Não 

2. O que você faz?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 

3. Com que frequência ?  
 
(    ) até 2 x por mês    (     ) até 1 x por semana    (     ) até 3 x por semana    (     ) 5 ou 
mais x por semana 
 
 
4. O que você faz nas horas vagas?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 

5. Você já andou na floresta?  

(     )  Sim       (      ) Não 
 

6. Por que?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 

7. O que você mais gostou e/ou gosta de ver/fazer na floresta?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________ 

8. Cite 5 passarinhos que você conhece e mais gosta. 

1._____________________________2.__________________________3.___________
______________4._____________________________5.________________________
__        (     ) Não sei 
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9. Você participaria em um projeto de monitoramento voluntário de aves? E se fosse 
remunerado? 

(     )  Sim       (      ) Não        (     )  Sim       
(      ) Não 
 

10. Com que frequência você poderia participar? 
 
(     ) A cada dois meses     (     ) até 1x por mês     (    ) até 2 x por mês     (     ) até 1 x 
por semana      
 

11. Você já ouviu falar do projeto produtor de água e floresta? Você participa? 

(     )  Sim       (      ) Não         (     )  Sim       (      ) 
Não 
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Figura 5: Curva do coletor com número acumulado de espécies em 12 dias de 
amostragem. 

 

Estimativa de riqueza de espécies Rio das Pedras
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Figura 6: Curva do coletor relativa a amostragem por Pontos Fixos (quantitativa). Os 
pontos centrais indicam a estimativa de riqueza e as barras o intervalo de confiança. A 
estimativa foi de 162 espécies.  
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