
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AVIFAUNA EM UM REMANESCENTE DA 

MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE JESUÍTAS – PR, BRASIL. 

Salete Cinti de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronaldo José Piccoli. Universidade Federal do Paraná, Setor Palotina – PR. Trabalho de Conclusão 

de Curso.  



  Levantamento Preliminar da Avifauna 

2 
  



  Levantamento Preliminar da Avifauna 

3 
 

 



  Levantamento Preliminar da Avifauna 

4 
 

RESUMO 

O Brasil possui uma grande diversidade de aves, com aproximadamente 1901 

espécies registradas. Na Mata Atlântica, e em outros biomas, muitas espécies de 

aves já possuem suas comunidades afetadas pelos processos de fragmentação, 

supressão e alteração de hábitats. O levantamento das espécies é parte inicial e 

fundamental para a conservação. O trabalho objetivou avaliar a riqueza de avifauna, 

através do levantamento qualitativo, em um remanescente de Mata Atlântica no 

Município de Jesuítas -PR, Brasil. O levantamento foi realizado de forma direta e 

indireta, com o auxílio das metodologias de ponto fixo e transectos-trilha. As 

identificações das espécies amostradas foram realizadas com base em livros e guias 

de avifauna, além de plataformas digitais, como Wikiaves. As observações foram 

realizadas quatro vezes por semana, no período matutino e vespertino, com 3 horas 

de observação contínua, totalizando um esforço amostral de 318 horas. Durante o 

período amostrado foram identificadas 116 espécies de aves, agrupadas em 17 

Ordens e distribuídas em 40 Famílias. De todas as espécies amostradas 58,62% 

(68/116) foram identificadas por avistamento direto, 22,42% (26/116) através da 

bioacústica e 18,96% (22/116) por registros fotográficos. Não foram amostradas 

espécies de avifauna exótica ou espécies domésticas, assim como, espécies 

ameaçadas de extinção ou em perigo crítico. Dentre as Ordens de aves amostrada, 

destacaram-se os Passeriformes com 45,69% (53/116) das espécies, Pelecaniformes 

com 8,62% (10/116) e Columbiformes com 6,03% (7/116). Apesar dos resultados 

obtidos, a ocorrência desse número de espécies não é uma garantia de boa qualidade 

ambiental do remanescente estudado. Dessa forma, as espécies de aves 

encontradas no local do levantamento podem estar relativamente sujeitas a ameaças 

externas. Por isso, é necessário a realização de levantamentos complementares a  

este, na busca de informações que venham a enriquecer os resultados já obtidos e 

incrementar os esforços a favor da preservação das espécies existentes. 

 

Palavras-chave: Ornitologia; Diversidade; Inventário; Bioma; Observação 
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ABSTRACT 

Brazil has a great diversity of birds, with approximately 1900 registered species. In the 

Atlantic Forest, and in other biomes, many species of birds already have their 

communities affected by the processes of fragmentation, suppression, and alteration 

of habitats. The survey of species is an initial and fundamental part of conservation. 

The work aimed to evaluate the richness of avifauna, through qualitative survey, in a 

remnant of Atlantic Forest in the Municipality of Jesuítas-PR, Brazil. The survey was 

carried out directly and indirectly, with the help of fixed point and transect-trail 

methodologies. The identifications of the sampled species were carried out based on 

birdlife books and guides, in addition to digital platforms, such as Wikiaves. The 

observations were made four times a week, in the morning and afternoon, with 3 hours 

of continuous observation, totaling a sampling effort of 318 hours. During the sampled 

period 116 different bird species were identified, grouped in 17 orders, and distributed 

in 40 families. Of all the species sampled, 58.62% (68/116) were identified by direct 

sighting, 22.42% (26/116) through bioacoustics and 18.96% (22/116) by photographic 

records. No exotic bird species or domestic species were sampled, nor were species 

threatened with extinction or in critical danger. Among the Orders of birds sampled, 

Passeriformes with 45.69% (53/116) of species, Pelecaniformes with 8.62% (10/116) 

and Columbiformes with 6.03% (7/116) stood out. Despite the results obtained, the 

occurrence of this number of species is not a guarantee of good environmental quality 

of the studied remnant. So, bird species found at the survey site may be relatively 

subject to external threats. Therefore, it is necessary to carry out surveys 

complementary to this, in search of information that will enrich the results already 

obtained and increase efforts in favor of the preservation of existing species. 

 

Key words: Ornithology; Diversity; Inventory; Biome; Observation 
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1 INTRODUÇÃO  

A infraclasse das Aves soma aproximadamente 10.488 espécies em todo 

mundo. Na América do Sul são registradas cerca de 2.950 espécies residentes e 300 

espécies migrantes, sendo essa a região com maior riqueza de avifauna do mundo 

(MENEZES et al., 2004; GILL; DONSKER, 2013). No Brasil são encontradas cerca 

de 1.901 espécies, divididas em 26 ordens e 96 famílias (MENEZES et al., 2004; 

IBAMA/CEMAVE, 2005; CBRO, 2014).  

As aves possuem uma grande biodiversidade e por isso são amplamente 

distribuídas, habitando diversos ecossistemas (POUGH; JANIS, 2003). Dos biomas 

brasileiros, a Mata Atlântica é o mais rico em biodiversidade de avifauna, com 1.020 

espécies, sendo 188 endêmicas (CBRRO, 2014). Contudo, devido a fragmentação, 

degradação de habitat e superexploração, muitas espécies de aves estão 

desaparecendo (PRIMACK; RODRIGUES, 2002). Parte da pressão e redução da 

biodiversidade aviária, em áreas de Mata Atlântica, estão correlacionados com o 

efeito de borda, que altera a estrutura, composição e a abundância relativa das 

espécies na parte marginal de um fragmento florestal, criando assim um ambiente 

desfavorável para sua sobrevivência (ARAÚJO et al., 2010).  

A infraclasse aviária é importante alvo de estudo da ecologia, morfologia e 

etologia (SILVEIRA; UEZU, 2011). Estudos de biodiversidade da avifauna são 

realizados a partir de levantamentos, amostragens, observações e até mesmo 

estudos taxonômicos (PAUW; LOUW, 2012). O levantamento das espécies é ponto 

inicial e fundamental para as estratégias de conservação animal. Conhecer a 

avifauna, mesmo que de forma preliminar, é de suma importância para ajudar na 

construção de planos de manejo (RODRIGUES et al., 2005).  

O levantamento das espécies é considerado um dos campos mais ricos e 

importantes no ramo da avifauna, as observações e o levantamento permitem 

conhecer as características das aves, além de ajudar na conservação dos seus 

habitats (SAVEBRASIL, 2013). A partir do inventário da biodiversidade, pode-se dar 

um passo para compreensão da real riqueza, o grau de endemismo regional, além de 

espécies cinegéticas e ameaçadas de extinção (FREITAS et al., 2009).  

No Brasil o conhecimento sobre a diversidade de aves começou tardiamente 

(SILVEIRA; OLMOS, 2007). Conhecer a biodiversidade existente em um 

remanescente de floresta é fundamental para que sejam planejadas ações efetivas 

para a manutenção e melhoria da qualidade ambiental desta área. Diante deste 
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cenário, esse trabalho objetiva catalogar uma lista preliminar das espécies da 

avifauna em uma remanescente de Mata Atlântica localizada no município de 

Jesuítas, Paraná, Brasil. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

A infraclasse das aves é a mais notada e melodiosa entre os vertebrados, e, 

para alguns, a mais bonita (HICKMAN et al., 2004). As espécies aviárias habitam 

diversos ecossistemas e formam um grupo de vertebrados com inúmeras espécies 

(SILVEIRA; UEZU, 2011). Contudo, esse grupo animal encontra-se ameaçado pelos 

processos de fragmentação, perda e degradação dos habitats, devido a expansão 

agropecuária e do comércio ilegal (MARINI; GARCIA, 2005).  

O Brasil possui uma elevada diversidade aviária, composta por 

aproximadamente 1.901 espécies, essa diversidade é correlata a presença de 

diferentes ecossistemas pelo território nacional (ROMA, 2011; CBRO, 2014). As 

grandes formações vegetais que contribuem para a abundância ornitológica brasileira 

são a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica (SCHERER et al., 2011). 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente 

americano, que originalmente estendia-se de forma contínua ao longo da costa 

brasileira até o leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção sul. No 

passado a Mata Atlântica representava cerca de 15% do território nacional, mas hoje 

restam apenas 12,5% da floresta que existia originalmente (Fundação SOS Mata 

Atlântica; INPE, 2001). O bioma é um dos 25 hotspots mundiais de biodiversidade, 

embora tenha sido em grande parte destruída, ele ainda abriga mais de 8.000 

espécies endêmicas de plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos 

(MYERS et al., 2000). 

Na Mata Atlântica, bem como em outros biossistemas, muitas espécies de aves 

já se encontram afetadas pelos processos de fragmentação, supressão e alteração 

dos seus hábitats (GIMENES; ANJOS, 2003; UEZU et al., 2005; MARTENSEN et al., 

2008). Tal fragmentação torna-se um problema a partir da ausência de migração entre 

as espécies, e, quando a qualidade do hábitat se apresenta muito baixa para o 

sustento das populações (DARIO, 1999; BERGALLO et al., 2000; FAVRETTO; 

GUZZI, 2008). 
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A cobertura florestal da Mata Atlântica do Estado do Paraná correspondia 

originalmente a aproximadamente 80% do território, e permaneceu intacta até 

praticamente as primeiras décadas do século XX, quando teve início o desmatamento 

de regiões florestadas para implantação da agricultura extensiva (GUBERT, 2010). 

Desde então, as grandes áreas contínuas de floresta foram reduzidas a meros 

fragmentos florestais, nos quais, na maioria dos casos, passaram a inexistir as 

condições necessárias para sustentar as populações de determinadas espécies, 

ocasionando a sua extinção local (BENCKE et al., 2006). 

As populações que compõem a avifauna encontram-se em diferentes estados 

de conservação, uma vez que muitas delas estão sujeitas a riscos ocasionados pelas 

diversas atividades exercidas pelo ser humano, como a caça e a captura para 

abastecimento do mercado ilegal de aves (LOSS et al., 2014; FELKER et al., 2013; 

MENQ, 2011). 

As aves possuem um papel importante na natureza, pois além de serem 

excelentes bioindicadores, por sua conspicuidade e estreita relação com o ambiente 

e seu estado de conservação, também são dispersoras de sementes, com 

importância na restauração ecológica (VIELLIARD, 2000; HOLL et al., 2000; CLARK 

et al., 2004; DUARTE et al., 2006; VON MATTER et al., 2010). 

O levantamento ornitológico, por diferentes métodos, é uma importante 

ferramenta para o conhecimento da fauna. Além disso, auxilia na obtenção de uma 

listagem das espécies que ocorrem em uma determinada região, a diversidade, 

abundância e estimativas de riqueza (ZANZINI; GREGORIN, 2008). 

Os principais fatores que influenciam a riqueza e composição de espécies de 

aves em uma floresta são o grau de isolamento, a área da floresta, a diversidade de 

hábitats, heterogeneidade da vegetação, efeito de borda, hábitat matriz e forma 

florestal (GIMENES; ANJOS, 2003).  

Para amostrar a avifauna existem dois métodos de levantamentos, o 

quantitativo e o qualitativo. O levantamento quantitativo consiste em amostrar a 

abundância e a riqueza das populações aviárias em uma determinada região. Para 

obter esses dados podem ser utilizadas redes de neblina, para a captura das 

espécimes, e em seguida técnicas de marcação, para identificação dos indivíduos 

(RIBAS, 2010). 

O levantamento ornitológico qualitativo visa a identificação das espécies, sem 

a necessidade de obter informações sobre o tamanho de suas populações (ARAÚJO 
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et al., 2010). Estudos de levantamento de avifauna podem ser realizado com emprego 

do método de “ponto fixo”, em que o observador permanece em um local por um 

tempo determinado e registra as aves observadas nesse período (Develey, 2009). 

Essa técnica permite a identificação das espécies em campo, a partir da observação 

direta ou identificação bioacústica, sem a necessidade de capturar o indivíduo e dessa 

forma reduz o estresse animal e as perturbações ao meio ambiente (BARBOSA; 

ALMEIDA, 2008).  

Segundo Develey (2009) o levantamento qualitativo também está associado 

ao método de transectos-trilha, que consta em registros fotográficos e auditivos 

(bioacústico) da avifauna encontrada durante o deslocamento entre pontos 

predeterminados. O registro fotográfico consiste em fotografar os indivíduos 

avistados, e é um método distinto e complementar da observação direta 

(RODRIGUES et al., 2005; STRAUBE; URBEN, 2005). A técnica bioacústica também 

é usada para levantamento de fauna, pois permite a identificação das espécies por 

meio dos sons emitidos, sejam eles de comunicação entre indivíduos ou de defesa 

de território (VIELLIARD, 2004; VIELLIARD; SILVA, 2010). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 Esse trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Setor 

Palotina da Universidade Federal do Paraná com o protocolo CEUA/Palotina 10/2020. 

 

3.1 Área de Estudo  

O levantamento foi realizado em um remanescente de Mata Atlântica (24° 22' 

55'' S e 53° 22' 34'' O, altitude de 417 metros) no munícipio de Jesuítas – PR. O local 

amostrado é uma Área de Preservação Permanente (APP) de 32.309 m², pertencente 

a uma propriedade rural composta por campos antrópicos com atividades agrícolas e 

pecuária.  

 A vegetação da área amostrada é classificada como Floresta Estacional 

Semidecidual, o solo é predominantemente latossolo vermelho e a região pertence 

ao terceiro planalto (BHERING et al., 2008). Segundo a classificação climática de 

Koppen-Geiger (2006), o clima do município é classificado como Clima Subtropical 

Úmido (Mesotérmico), com média do mês mais quente superior a 22ºC e no mês mais 

frio inferior a 18ºC, sem estação seca definida, verão quente e geadas menos 

frequentes. 
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3.2 Coletas  

O levantamento de avifauna foi realizado de forma qualitativa, de acordo com 

Develey (2009). Foram usados os métodos de ponto fixo, transectos, registro 

fotográfico e auditivo.  

As amostragens foram realizadas quatro vezes por semana, em dias 

alternados. As observações matinais tinham início ao nascer do sol, e no período 

vespertino, às 16 horas. A duração dos registros, em ambos períodos, foi de três 

horas contínuas. Sendo as observações executadas na borda do remanescente 

florestal da Mata Atlântica. E assim, foram realizados 53 dias de observação, 

totalizando um esforço amostral de 318 horas. As amostragens foram realizadas entre 

o mês de abril e julho de 2020, correspondendo as estações de outono e inverno. A 

identificação das aves foi realizada com base nos trabalhos de Grantsau (2010), 

Sigrist (2015), além de artigos como o de Stencel e Caxambu (2018), Santos (2014), 

Marcelino e Martins (2014), e plataformas digitais como Wikiaves. 

A identificação dos pontos fixos (Imagem 1) para observação foi realizada com 

auxílio das coordenadas geográficas (georreferenciamento) e da fitofisionomia local 

(LUGARINI et al., 2014). A distância entre os pontos de observação foi de  

aproximadamente 100 metros. 

 

Imagem 1 – Delimitação da área amostrada. Determinação da APP (em amarelo). Ponto fixo de 
observação 1 (24° 34’ 75'' S e 53° 36’ 75'' O - azul); Ponto fixo de observação 2 (24° 34’ 71'' S e 53° 
36’ 72'' O - vermelho); Ponto fixo de observação 3 (24° 34’ 69'' S e 53° 36’ 63'' O - roxo). 

 
Fonte: Google Earth (2020) 

 

Os pontos fixos de observação foram divididos em um, dois e três de acordo 

com sua fitofisionomia. Desse modo o ponto um apresenta árvores de grande porte 

de aproximadamente dez metros de altura, o ponto dois é representado por arbustos 

de aproximadamente 6 metros de altura e o ponto três está presente arbustos e 
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principlamente capoeira, com no máximo 6 metros de altura. Contudo cada um dos 

pontos fixos de observação apresentam diferentes morfologias na sua estrutura 

florestal.   

Foram realizadas rotatividades entre os três pontos fixos, sendo que a 

permanência do observador em cada ponto fixo totalizou 50 minutos, com as 

observações iniciando-se em diferentes pontos ao decorrer dos dias. Além disso, as 

condições ambientais eram anotadas no início de cada observação.  

Nas observações a partir do método de transectos, foram computadas as 

espécies encontradas no trajeto entre os pontos fixos de observação. O tempo 

dispendido entre os pontos foi de aproximadamente 10 minutos.  

Além da identificação direta com a visualização das espécies em ponto fixo e 

transectos, a olho nu ou com auxílio de um binóculo (10 x 25 mm, Nautika FF205), 

foram utilizados métodos como o registro fotográfico e registro auditivo, como 

empregado por Rodrigues et al., (2005) e Straube e Urben (2005). Para os registros 

fotográficos e auditivos foram usados equipamento fotográfico (FinePix S4000) e 

gravador (LYB – 06), respectivamente.  

 

4 RESULTADOS   

Ao final do levantamento, no remanescente de Mata Atlântica no munícipio de 

Jesuítas-PR, foram identificadas 116 espécies de aves, distribuídas em 17 Ordens e 

40 Famílias (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Espécies da afivauna encontradas na área de APP no período de abril a 

julho de 2020. 

Ordem/Família Nome científico Nome popular 

Accipitriformes   

Accipitridae 

Elanus leucurus Gavião-peneira 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó  

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza 

Circus buffoni  Gavião-do-banhado 

Buteo brachyurus  Gavião-de-cauda-curta 

Anseriformes    

Anatidae 
Dendrocygna viduata Irerê 

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho 

Apodiformes   

Apodidae  Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal 

Trochilidae  

Hylocharis chrysura Beija-flor-dourado 

Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura 

https://www.wikiaves.com.br/gaviao-do-banhado
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Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta 

Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado 

Caprimulgiformes   

Caprimulgidae  Nyctidromus albicollis  Bacurau 

Cathartiformes   

Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Columbiformes   

Columbidae  

Patagioenas picazuro Asa-branca 

Zenaida auriculata Avoante  

Columbina squammata Fogo-apagou 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

Columbina picui Rolinha-picui 

Coraciiformes   

Momotidae  Baryphthengus ruficapillus Juruva 

Alcedinidae  

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno 

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande 

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde 

Charadriiformes   

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Jacanidae Jacana jacana Jaçanã 

Recurvirostridae  Himantopus melanurus Pernilongo-de-costa-branca 

Scolopacidae Tringa solitaria Maçarico-solitário 

 Gallinago paraguaiae Narceja 

Cuculiformes   

Cuculidae 

  

Piaya cayana Alma-de-gato 

Guira guira Anu-branco 

Crotophaga ani Anu-preto 

Falconiformes   

 Milvago chimachima Carrapateiro 

Falconidae 

Caracara plancus Carcará 

Falco femoralis Falcão-de-coleira 

Micrastur semitorquatus Falcão-relógio 

Gruiformes   

Rallidae 
Gallinula galeata Frango-d´água-comum 

Aramides saracura Saracura-do-mato 

 Pardirallus nigricans Saracura-sanã 

Passeriformes   

Corvidae Cyanocorax chrysops Gralha-picaça 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra 

Turdidae 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Turdus leucomilas Sabiá-barranco 

Parulidae Basileuterus culicivorus Pula-pula 

 Setophaga pitiayumi Mariquita 

Passerellidae 
Arremon flavirostris  Tico-tico-do-bico-amarelo 

Zonotrichia capensis Tico-tico  

Fringillidae Euphonia chlorotica Fim-fim 

 Spinus magellanicus Pintassilgo 

Rhynchocyclidae  Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio 

Thamnophilidae 
Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata 

Thamnophilus daliatus Choca-barrada 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
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Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Furnariidae 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié 

Lochmias nematura João-porca 

Furnaris rufus João-de-Barro 

Tityridae 
Tityra inquisitor Anambé-branco-de-bochecha-parda 

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chápeu-preto 

Thraupidae  

  

Cissopis leverianus Tietinga 

Saltator similis Trinca-ferro  

Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Sporophila caerulescens Coleirinho 

Sporophila lineola Bigodinho  

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei 

Pipraeidea melanonota Saíra-viúva 

Volatinia jacarina Tiziu 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Coereba flaveola Cambacica 

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho 

Tersina viridis Saí-andorinha 

Dacnis cayana Saí-azul 

Tangara cinzento Sanhaçu-cinzento 

Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro 

Icteridae 

Agelaioides badius Asa-de-telha 

Molothrus bonariensis Chupim 

Icterus pyrrhopterus Encontro 

Cacicus haemorrhous Guaxe 

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul  

 Serpophaga subcristata Alegrinho 

 Tyrannus savana Tesourinha 

Tyrannidae 

Myiarchus ferox Maria-cavaleira 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 

Pitangus sulphuratus Bem-ti-vi 

Pitangus sulphuratus Bentevizinho-de-penacho-vermelho 

Camptostoma obsoletum Risadinha 

Tyrannus melancholicus Suiriri 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 

Pyrocephalus rubinus Príncipe 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 

Pipridae Pipra fasciicauda Uirapuru-laranja 

Pelecaniformes   

 Syrigma sibilatrix Maria-faceira 

 Ardea alba Garça-branca-grande 

 Egretta thula Garça-branca-pequena 

Ardeidae 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira 

Tigrisoma lineatum Socó-boi 

Butorides striata Socozinho 

Nycticorax nycticorax Savacu 

Threskiornithidae 
Mesembrinibis cayennensis Coró-coró 

Phimosus infuscatus Tapicuru 

 Theristicus caudatus Curicaca 

Piciformes   

Picidae 
Melanerpes candidus Pica-pau-branco 

Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela 
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Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Picumnus temminckii Pica-pau-anão-de-coleira 

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó  

Ramphastidae Pteroglossus castanotis Araçari-castanho 

Psittaciformes   

Psittacidae 
Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo 

Psittacara leucophthalmus Periquitão-maracanã 

 Myiopsitta monachus Caturrita 

Strigiformes   

Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira 

Tinamiformes   

Tinamidae 
Rhynchotus rufescens Perdiz 

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

  

De todas as 116 espécies amostradas, 58,62% (68/116) foram identificadas 

por avistamento direto, 22,42% (26/116) através da bioacústica e 18,96% (22/116) 

por registros fotográficos. As espécies amostradas foram visualizadas em diferentes 

biótopos a saber: dossel, sub-bosque, capoeira, estrato, açude e além das aves que 

passavam sobrevoando os pontos fixos de observação.  

Em relação ao avistamento das aves e as condições ambientais, 48,27% 

(56/116) das espécies foram avistadas em dias de céu limpo, 27,60% (32/116) em 

dias parcialmente nublados, 15,51% (18/116) em dias com poucas nuvens e 8,62% 

(10/116) em dias nublados. Nos dias em que as condições climáticas eram de ventos 

fortes e chuvas pesadas não foram realizadas amostragens, ao todo esses eventos 

totalizaram três dias.  

As espécies avistadas foram distribuídas em diferentes ordens, demonstradas 

no (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Ordens encontradas na área de APP no período de abril a julho de 2020. 

 

 

 Durante o período amostrado não foram avistadas espécies da avifauna 

exótica ou espécies domésticas, assim como, espécies ameaçadas de extinção ou 

em perigo crítico. A única espécie com característica migratória encontrada foi Tringa 

solitaria, que representou 0,86% das espécies. 

 
5 DISCUSSÃO 

O número de espécies computadas nesse levantamento foi semelhante ao 

encontrado por Stencel e Caxambu (2018), que avistaram 126 espécies, em uma área 

com características semelhantes a desse trabalho. O esforço amostral empregado 

pelos autores citados foi de 50 horas, distribuído entre os meses de dezembro de 

2014 e setembro de 2015.  Assim como em nosso trabalho, o período de observação 

não abrangeu os meses de outubro e novembro, momento de reprodução da maioria 

das espécies aviárias. A exclusão desse período, reprodutivo, em que os animais se 

tornam mais ativos e por consequência mais fáceis de serem avistados pode ter 

interferido no número de espécies avistadas (STENCEL; CAXAMBU, 2018).  

Das 116 espécies encontradas nesse levantamento apenas 11 não foram 

catálogadas em levantamentos da região, a saber, Agelaioides badius, Brotogeris 

chiriri, Circus buffoni, Chaetura meridionalis, Mesembrinibis cayennensis, Myiopsitta 
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monachus, Serpophaga subcristata, Sporophila lineola, Syrigma sibilatrix, Tangara 

palmarum, Theristicus caudatus, mas segundo Grantsau (2010) e Sigrist (2009) as 

espécies são encontradas em quase todo o território paranaense, inclusive na região 

amostrada.     

As espécies das ordens Anseriformes, Caprimulgiformes, Cathartiformes, 

Columbiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, Gruiformes, Piciformes, e Tinamiformes 

avistadas nesse levantamento possuem distribuição comum em quase todo território 

brasileiro (SIGRIST, 2009), e já foram descritas na região em outros levantamentos 

(MARCELINO; MARTINS, 2014; SANTOS, 2014; STENCEL; CAXAMBU, 2018). 

A Ordem Passeriformes alberga mais da metade das espécies aviárias do 

mundo, e corresponde a Ordem com maior número de espécies catalogadas 

(BEJCEK, 2003). Segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2014), 

estima-se que no Brasil existam mais de seis mil espécies de passeriformes. Logo, a 

presença de um maior número de Famílias e espécies pode ser esperado nos 

levantamentos de avifauna. Nos trabalhos de Santos (2014), Stencel e Caxambu 

(2018) e Marcelino e Martins (2014), realizados na região Oeste, Centro-Oeste e 

Sudeste do estado do Paraná, respectivamente, esta Ordem representou 56,29% 

(85/151), 64,28% (81/126) e 59,34% (73/123) das aves amostrados.  

A ordem Charadriiformes foi representada por cinco espécies, todas de comum 

ocorrência na região (GRANTSU, 2010; SANTOS, 2014). Entretanto, destaca-se a 

presença da espécie Tringa solitaria, ave migratória oriunda do Hemisfério Norte, 

registrada na região Sul do Brasil entre os meses de abril e setembro (NUNES; 

TOMAS, 2008). 

A ausência das espécies ameaçadas de extinção revela o quanto é difícil a 

observação desses indivíduos na natureza (SILVEIRA; OLMOS, 2007). De acordo 

com o Instituto Ambiental do Paraná (2018) existem 118 espécies de aves ameaçadas 

de extinção no Estado.  

Segundo Donatelli et al. (2002), as condições ambientais adversas afetam as 

observações e o número de espécies encontradas nos dias de amostragem, e 

interferem também na capacidade de detecção de espécies presentes no local. 

Portanto o número de espécies avistadas em dias chuvosos ou dias em que as 

condições ambientais não eram favoráveis, podem ter sido consideravelmente 

afetadas, pela diminuição da visibilidade do local de amostragem.    
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 O conhecimento sobre as características de cada espécie é de grande 

importância, pois permite que sejam compreendidas as condições que garantem a 

sua presença no local e que sejam tomadas as providências necessárias para mantê-

las (Stencel e Caxambu, 2018). De acordo com Gimenes e Anjos (2003) apesar dos 

resultados serem expressivos, a ocorrência de 116 espécies de aves não é, por si só, 

uma garantia de boa qualidade ambiental do remanescente estudado. Sendo assim,  

segundo Stencel e Caxambu (2018) uma das maneiras de averiguar a boa qualidade 

ambiental do remanescente estudado é verificar a ocorrência de espécies de aves de 

hábitos florestais que sejam sensíveis ao desmatamento. Dessa forma, as espécies 

de aves encontradas no levantamento podem estar sujeitas a ameaças externas, 

como o desmatamento.  

Por isso, é necessário a realização de levantamentos complementares a este, 

que possam abrager todas as estações do ano e também ser realizados dentro do 

remanescente observado, visando buscar informações que venham a enriquecer os 

resultados já obtidos e incrementar os esforços a favor da preservação das espécies 

existentes. Destaca-se que, ainda que de forma preliminar, esse é único e primeiro 

levantamento de avifauna realizado no município de Jesuítas-PR.  
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