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RESUMO 

As alterações ou destruição dos habitats nas florestas das regiões neotropicais são um 

fator de interesse para a conservação. As aves silvestres são usadas como indicadores das 

alterações ou mudanças na qualidade dos habitats, pelo grau de fidelidade a biomas e habitats 

específicos. No Brasil encontramos quase uma quinta parte das aves conhecidas do mundo 

(1.901 espécies), em contrapartida também possui um elevado número de espécies 

ameaçadas, tal situação deposita uma grande responsabilidade ambiental para o país, além do 

enorme desafio no âmbito da conservação dos recursos naturais. O presente trabalho tem 

como objetivos caracterizar e comparar a estrutura das comunidades de aves de duas 

Unidades de Conservação (UC) estaduais de Sergipe, verificar o conhecimento das 

populações locais em relação às espécies de aves, assim como sua função ecológica 

finalmente selecionar indicadores de sustentabilidade, visando garantir sua conservação 

efetiva em longo prazo. Os levantamentos das aves foram realizados no Refúgio de Vida 

Silvestre da Mata do Junco (RVSMJ), (≈900 ha, de Mata Atlântica) e no Monumento Natural 

da Grota do Angico (MNGA), (2.138 ha, de Caatinga). Dentro destas UCs foram realizadas 

amostragem sistemáticas de aves utilizando dez redes de neblina (2,5 x 10 m) e listas de 

MacKinnon (10 espécies). Em ambas as áreas foram encontradas 129 espécies de aves, no 

RVSMJ, 37 espécies são classificadas como indicadoras de habitat com distúrbio (floresta 

secundária, áreas de agricultura ou pastos), enquanto unicamente oito espécies são 

classificadas como indicadoras ou típicas da Mata Atlântica, nove são endêmicas do Brasil, e 

duas estão classificadas em alguma categoria de risco pela IUCN, Herpsilochmus pectoralis 

(VU) e Pyriglena atra (EN). Já no MNGA, 31 espécies são indicadoras de habitat com algum 

tipo de distúrbio, somente cinco espécies são especialistas de floresta tropical decídua. 

Unicamente uma espécie classificada como vulnerável na IUCN (Herpsilochmus pectoralis) e 

17 espécies são endêmicas do Brasil. Foram realizadas entrevistas com os moradores das 

zonas de amortecimento das UCs estudadas, com o intuito de verificar o conhecimento 

tradicional e uso da fauna com ênfase nas aves silvestres. Em ambas as áreas foram citadas as 

aves e os mamíferos, como os principais animais que moram na mata, sendo que no RVSMJ 

pouco mais da metade dos entrevistados citaram o Guigó. O uso da lenha e captura de animais 

para criação em cativeiro e para caça, foram as respostas que evidenciam os usos da mata. 

Sobre o número de aves conhecidas às respostas varia de zero a 13 espécies, a maioria citaram 

as frutas, sementes e insetos como os alimentos das aves. Caso as aves sumissem da mata, a 

maioria relacionou este fato com o fim da mata, indicando evitar o desmatamento como a 

principal ação para proteger as matas. A partir destes resultados, foram elaborados 

indicadores de sustentabilidade baseados na metodologia Pressão/Estado/Impacto/Resposta, 

relacionando sua aplicabilidade aos efeitos dos impactos antrópicos produzidos nas 

comunidades de aves. Este estudo pretende consolidar o manejo das UCs, visando garantir 

seus objetivos de conservação em longo prazo, gerando um modelo que pode ser replicado em 

outras unidades de conservação. 

 

Palavras chave: Avifauna, unidades de conservação, nordeste do Brasil. 

 

  



 

vii 

 

SUSTAINABILITY OF THE BIRD COMMUNITIES IN TWO PROTECTED AREAS IN 
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ABSTRACT 

 

The destruction and modification of forested habitats in the Neotropics are a principal 

source of preoccupation for conservationists. Due to the fidelity to biomes or specific habitats, 

populations of wild birds can be used as indicators of impacts on habitat quality. Brazil is 

home to almost a fifth of the world’s known bird species (1901 species), and also a large 

number of endangered species, which confers this nation with a considerable responsibility in 

terms of the conservation of the planet’s natural resources. The present study characterizes 

and compares the composition and structure of the bird communities of two state conservation 

units (CUs) in Sergipe, as well as the knowledge of local residents with regard to this fauna, 

and their relationships and ecological functions, as a means of selecting indices of 

sustainability for the effective conservation of these populations over the long term. Data 

were collected in the 900-hectare Mata do Junco State Wildlife Refuge (RVSMJ), remnant of 

the Atlantic Forest, and the 2138 ha Grota do Angico State Natural Monument, representing 

the Caatinga. Data were collected in each CU using mist nets (2.5 m x 10 m), and MacKinnon 

lists of 10 species. A total of 129 species were recorded in each CU. In the RVSMJ, 37 

species were classified as indicators of disturbed habitats (secondary forest, pastures or 

plantations), whereas only eight species were classified as indicators or typical of the Atlantic 

Forest, nine were endemic to Brazil, and two are under some risk of extinction, according to 

the IUCN - Herpsilochmus pectoralis (VU) and Pyriglena atra (EN). In the MNGA, 31 

species were indicators of some degree of habitat disturbance, and five were specialists in 

decidual tropical dry forest. A single species (Herpsilochmus pectoralis) is classified as 

vulnerable to extinction by the IUCN, and 17 are endemic to Brazil. Local residents living in 

the buffer zones of the two CUs were interviewed, with the objective of documenting 

traditional knowledge and the use of the local fauna, with the emphasis on wild birds. Birds 

and mammals were cited as the principal animal found in both CUs, and in particular at 

RVSMJ, just over half the interviewees mentioned the titi monkey, Callicebus coimbrai. The 

collection of firewood, hunting, and the capture of animals for domestication were the 

responses that most exemplified the use of the local natural resources. The number of bird 

species known by local residents varied from zero to 13, and most interviewees cited fruit, 

seeds, and insects as food sources. The maintenance of local bird populations was seen as an 

important factor for the conservation of local habitats, and the control of deforestation as the 

principal means of protecting natural resources. These results were used to elaborate indices 

of sustainability based on the Pressure/State/Impact/Response approach, relating the 

applicability of the model to the anthropogenic impacts on the bird communities. This study 

intends to consolidate the management of the CUs and guarantee their conservation over the 

long term, providing a functional model that can be replicated in other conservation units. 

 

Key words: Avian fauna, conservation units, northeastern Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país megadiverso (Mittermeier et al., 1997), pois abriga pelo 

menos 14% das espécies do planeta (Levinshon & Prado, 2005). Isto coloca o país 

numa vantagem competitiva em relação a outros países com menor biodiversidade, 

principalmente no âmbito da biotecnologia, a qual desempenha um papel importante na 

economia global. Em contrapartida, é um dos países que também apresenta o maior 

número de espécies ameaçadas de extinção no mundo (IUCN, 2014), tal situação deixa 

o Brasil com uma grande responsabilidade ambiental e um enorme desafio no âmbito da 

conservação dos recursos naturais. 

Os processos de extinção das espécies ocorrem de forma natural, sendo eventos 

extremamente lentos, demandando milhares ou mesmo milhões de anos para ocorrer 

(Primack, 2002). Como consequências de algumas atividades humanas as taxas de 

extinção têm elevado nos últimos anos. As principais causas de extinção são a 

degradação e a fragmentação de ambientes naturais, perda de habitat, introdução de 

espécies exóticas, caça predatória e tráfico de espécies (Millennium Ecosystem 

Assessment, 2005).  

A perda de paisagens tem consequências graves para a manutenção da 

biodiversidade. Chapin et al. (2000) afirmam que a mudança na composição das 

paisagens pode afetar o relacionamento entre as espécies, e levar a um desequilíbrio 

ecológico. Os autores afirmam também que espécies endêmicas têm uma maior 

susceptibilidade a mudanças em seus domínios.  

Uma das estratégias mais eficazes para promover a manutenção dos 

ecossistemas naturais é a implantação de sistemas eficientes de áreas protegidas (Bruner 

et al., 2001). As áreas protegidas no Brasil incluem as unidades de conservação em 

terras públicas ou privadas, as terras indígenas, as áreas de proteção permanente e as 

reservas legais. As áreas protegidas são muito importantes no contexto de um manejo 

integrado da paisagem para garantir a conservação das espécies e serviços ecológicos 

críticos. 

O Brasil teve um grande avanço na legislação com a Lei 9985/00, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000), criando um dos 

mecanismos mais utilizados na proteção da biodiversidade, as Unidades de Conservação 

(UCs). Segundo o SNUC (2000) as UCs dividem-se em dois grupos: unidades de 

Proteção Integral e as de Uso Sustentável.  Cada categoria possui diferentes níveis de 

restrição de uso. 
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Cada grupo apresenta diferentes categorias de unidades de conservação, sendo 

quatro de proteção integral: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. O objetivo básico destas UC´s é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

Dentro do grupo de uso sustentável encontramos sete categorias: Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. O objetivo básico destas categorias é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Com pouco mais de 10 anos de existência o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação do Brasil visa à efetiva conservação da biodiversidade. Neste período 

foram criadas 310 UCs, ocupando uma área que corresponde a 8,86% do território 

nacional. Dentro das UCs já foram registradas 313 espécies ameaçadas da fauna, 

representando 50,6% do total registrado para Brasil. Dentro de todos os grupos 

biológicos considerados (aves, mamíferos, anfíbios, répteis, peixes, invertebrados 

terrestres e aquáticos), as aves têm um percentual muito mais expressivo, das 156 

espécies de aves ameaçadas no Brasil, 131 espécies já foram registradas dentro das UCs 

(Nascimento e Braga 2011). 

No Brasil são encontradas 1.901 espécies de aves (CBRO, 2014), situando o país 

nas primeiras colocações em relação à diversidade de aves, junto de Colômbia e Peru. 

Esta grande diversidade de aves representam pouco mais da metade das espécies 

conhecidas na América do Sul (Silva, 2007).  

A expressiva diversidade de aves, além da fidelidade da avifauna a habitats 

específicos coloca esse grupo zoológico como um dos principais indicadores de 

qualidade ambiental (Thiollay, 1997; Whitman et al., 1998; Canterbury et al., 2000). Os 

maiores biomas florestais brasileiros a Mata Atlântica e Amazônia, apresentam 682 e 

1.300 espécies de aves, sendo 207 e 263 endêmicos, respectivamente (Brooks et al., 

1999; Marini e Garcia, 2005). Diferente dos biomas dominados por formações 

vegetacionais abertas ou campestres como o Cerrado e a Caatinga, os quais possuem 

837 (Silva, 1995; Silva e Santos, 2005) e 510 (Silva et al., 2003) espécies de aves, 

sendo 22 e 23 endêmicas, respectivamente (Silva, 1995; Stotz et al., 1996). 

Neste trabalho utilizamos as aves como objeto de estudo, foi comparado à 

estrutura das comunidades de aves de duas unidades de conservação inseridas nos 

biomas Mata Atlântica e Caatinga. A partir dos dados sobre a diversidade de aves, sua 
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estrutura e composição encontrada em cada área de estudo, junto aos resultados sobre 

usos e conhecimentos dos moradores no entorno das áreas protegidas, foi criada uma 

proposta para utilizar as aves como indicadoras de sustentabilidade nas unidades de 

conservação, visando garantir seus objetivos de conservação em longo prazo, sendo o 

foco principal desta tese de doutorado.  

 

  



 

 

4 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Através de analises da estrutura das comunidades de aves de duas unidades de 

conservação estaduais em Sergipe, junto com dados sobre os usos e conhecimento 

etnoornitológico dos moradores das comunidades do entorno destas áreas protegidas, foi 

criada uma proposta usando as aves como indicadoras de sustentabilidade, gerando um 

modelo que pode ser replicado em outras unidades de conservação. 

 

Objetivos específicos 

1) Caracterizar e comparar a estrutura das comunidades de aves de duas unidades 

de conservação estaduais de Sergipe, inseridas nos biomas da Mata Atlântica e 

Caatinga. 

2) Verificar o conhecimento das populações locais em relação à função ecológica e 

espécies das aves, avaliando o potencial do fenômeno como conceito para o 

desenvolvimento de abordagens de educação ambiental. 

3) Selecionar indicadores de sustentabilidade usando as aves como critério 

ecológico para contribuir na consolidação e manejo das unidades de 

conservação, visando garantir sua conservação efetiva em longo prazo. 
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1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 O Bioma da Mata Atlântica 

O bioma da Mata Atlântica é uma formação vegetal que ocupava uma área de 

130 milhões de hectares (Guedes e Seehusen, 2011) ao longo de 17 estados que vão 

desde o Rio Grande do Sul até Piauí (Figura 1.1). Hoje, como resultado de uma 

destruição no decorrer da colonização pela exploração econômica, restam 7,9% de 

remanescentes florestais acima de 100 hectares, e somados todos os fragmentos 

de floresta nativa acima de três hectares, as estimativas chegariam a apenas 11% (site 

Fundação SOS Mata Atlântica, 2012). 

 

Figura 1.1 Localização geográfica do Bioma Mata Atlântica no território brasileiro. 

 

As informações sobre a biodiversidade da Mata Atlântica situam o bioma como 

uma das regiões mais ricas do planeta. Estima-se a ocorrência de 20 mil espécies de 

plantas vasculares, dentre as quais oito mil são endêmicas, das 1524 espécies 

vertebrados, estima-se que cerca de 700 são endêmicas (Myers et al., 2000), sendo 270 

espécies de mamíferos, 682 de aves, 200 de répteis e 372 de anfíbios (site Fundação 

SOS Mata Atlântica, 2012). Atualmente mais de 530 plantas e animais que ocorrem no 

bioma estão oficialmente ameaçados de extinção (IUCN, 2014). 
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As variações ambientais na Mata Atlântica, além da heterogeneidade de habitats, 

originam uma enorme biodiversidade. Um dos fatores mais importantes que contribui 

para esta variação é sua extensão latitudal, que abrange 38º, além das variações 

altitudinais, desde o nível do mar até uma altitude próxima dos 3.000 metros. Estes 

fatores em conjunto resultam numa diversidade única de paisagens, que abrigam uma 

grande biodiversidade (CEPF, 2001). 

A Mata Atlântica abriga 682 espécies de aves (Stotz et al., 1996), sendo 207 

consideradas endêmicas (Brooks et al., 1999), destacando na região nordeste os gêneros 

Thamnophilus, Myrmeciza, Conopophaga, Xiphorhynchus e Automolus (PAN Aves da 

Mata Atlântica, 2012) e 83 ameaçadas de extinção (Olmos, 2005). 

A Mata Atlântica brasileira é um dos 34 hotspots mundiais, sendo assim uma 

área prioritária para conservação (Conservation International, 2013). Estas áreas são 

caracterizadas pelo grande número de plantas endêmicas e altos níveis de perda de 

habitat, abrigam mais de 60% de todas as espécies terrestres do planeta (Lagos e Muller, 

2007).  

Vivem na região da Mata Atlântica cerca de 112 milhões de habitantes, que 

representam mais de 61% da população do Brasil (site Fundação SOS Mata Atlântica, 

2012). Sua degradação se deu ao longo de mais de 500 anos, sendo o primeiro bioma a 

ser explorado durante a colonização européia no Brasil (Dean, 2004). Os sucessivos 

ciclos econômicos e a contínua expansão da população humana também 

comprometeram seriamente a integração ecológica desse ecossistema (Lagos e Muller, 

2007). 

Do ponto de vista biogeográfico, a Mata Atlântica da região nordeste abriga 

quatro dos cinco centros de endemismo encontrados no bioma. Ao sul do rio São 

Francisco estão os centros Diamantina e Bahia, os quais ocupam também pequenas 

porções de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ao norte do Rio São Francisco, o Centro 

de Endemismo Pernambuco e os Brejos Nordestinos, esse último composto por ilhas de 

floresta estacional encravadas no semi-árido (Tabarelli et al., 2006).  Além destas áreas 

serem as mais ricas em espécies de toda a Mata Atlântica, descobertas recentes de 

espécies novas como o porco-espinho (Coendou speratus, Pontes et al. 2013) justificam 

a importância de trabalhos de levantamentos e monitoramento da biota.  

A Mata Atlântica nordestina cobria uma área original de 255.245 km², ocupando 

28,84% da região. Os últimos esforços das organizações não governamentais, Sociedade 

Nordestina de Ecologia (SNE), Fundação SOS Mata Atlântica e parceiros 
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governamentais para o mapeamento da Mata Atlântica indicam que o bioma no 

Nordeste ocupa hoje uma área aproximada de 19.427 km², menos de 10% de sua 

extensão original (Tabarelli et al., 2006). Os remanescentes estão dispostos em 

pequenos fragmentos, cercados por extensas plantações, principalmente de cana-de-

açúcar, pastos e áreas urbanas (Pereira e Alves, 2006). 

No estado de Sergipe existem pelo menos 403 fragmentos de Mata Atlântica que 

compõem uma área total de aproximadamente 36.000 hectares (cerca de 360 Km
2
), o 

que representa 8% da cobertura de Mata Atlântica original do estado. O tamanho destes 

fragmentos varia de 17 ha até 450 ha, tendo os dois maiores fragmentos de mata de 

Sergipe nos municípios de Santa Luzia do Itanhy e Estância, a região do Crasto, uma 

propriedade particular, com cerca de 1.000 ha cada um (Santos, 2009). 

Enquanto a proteção dos fragmentos de Mata Atlântica em Sergipe, na região sul 

são protegidos pela unidade de conservação da Área de Proteção Ambiental Litoral Sul, 

que abrange uma grande área entre os rios Real e Vaza-Barris. Os fragmentos da região 

sudeste são abrangidos pelo Parque Nacional de Itabaiana, a Floresta Nacional do Ibura, 

a Reserva Particular do Patrimônio Natural da Fonte da Bica e a Área de Proteção 

Ambiental Morro do Urubu. Na região nordeste do Estado as Unidades de Conservação 

que protegem as matas são a Área de Proteção Ambiental Litoral Norte, o Refúgio de 

Vida Silvestre da Mata do Junco e a Reserva Biológica Santa Isabel.  

 

1.2 O Bioma da Caatinga 

Na região nordeste de Brasil existe uma vegetação xerófila, de fisionomia e 

florística variada, denominada “Caatinga”, a qual ocupa cerca de 11% do território 

nacional, abrangendo nove estados desde Minas Gerais até Piauí (Figura 1.2). Este tipo 

de vegetação considerado endêmico do Brasil estende-se por cerca de 800.000 km
2
, o 

que corresponde a 70% da região nordeste (Prado, 2003). 



 

 

8 

 

 

Figura 1.2. Localização geográfica do Bioma Caatinga no território brasileiro. 

 

Durante muito tempo, a Caatinga foi considerada pobre em biodiversidade e sua 

riqueza subestimada, os dados mais recentes estimam a ocorrência de 1065 espécies de 

vertebrados com pelo menos 160 espécies endêmicas (Rosa et al., 2003 ),  sendo 148 

espécies de mamíferos, 510 espécies de aves, 167 espécies de répteis e anfíbios e 240 

espécies de peixes. Também já foram encontradas pelo menos 932 espécies de plantas 

vasculares (Giulietti, 2004), embora os inventários sejam incompletos, o nível de 

endemismo também parece ser bastante alto para as espécies vegetais (Leal et al., 

2003). Atualmente mais de 60 espécies que ocorrem no bioma estão oficialmente 

ameaçados de extinção (IUCN, 2014).     

Essas estimativas são muito mais altas que as iniciais (Pacheco, 2004; Silva et 

al., 2004) e são iguais ou mais altos que aqueles registrados para outras florestas secas 

do mundo (Leal et al., 2003). Mas o número real de espécies na Caatinga é, 

provavelmente, ainda maior, uma vez que 41% da região nunca foi investigada e uma 

proporção semelhante permanece subamostrada (Tabarelli & Vicente, 2004). 

A Caatinga é uma das maiores áreas de florestas estacionais secas da América do 

Sul (Prado & Gibbs, 1993), onde as aves representam o grupo de vertebrados com 

maior número de espécies registradas, existem 510 espécies, das quais 23 podem ser 
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caracterizadas como endêmicas, considerando as matas secas e outras formações 

decíduas, como as florestas estacionais das áreas de contato, destacando-se os gêneros 

Cyanopsitta, Anopetia, Gyalophylax, Megaxenops e Rhopornis (PAN Aves da Caatinga, 

2011) e 20 estão ameaçadas de extinção. 

No Bioma da Caatinga vivem aproximadamente 21 milhões de pessoas, que 

representam 46% da população nordestina e 13% da população brasileira, distribuídas 

em 1.162 municípios (INSA, 2012). A Caatinga tem sido bastante modificada pelo 

homem, os solos nordestinos estão sofrendo um processo intenso de desertificação 

devido à substituição da vegetação natural por culturas, principalmente através de 

queimadas (Garda, 1996). 

Segundo Castelletti e colaboradores (2003) a porcentagem da vegetação original 

da Caatinga alterada por atividades antrópicas pode chegar a 45,3%, tal estimativa 

coloca a Caatinga como o terceiro bioma brasileiro mais modificado pelo homem, sendo 

ultrapassado apenas pela Mata Atlântica e pelo Cerrado. 

A Caatinga em Sergipe abrange 42 dos 75 municípios (Santos et al., 2012), 

representando quase a metade do território estadual. Existem unicamente três unidades 

de conservação que protegem áreas neste bioma em Sergipe, o Parque Natural 

MunicipalLagoa do Frio, dois Monumentos Naturais, o Estadual da Grota do Angico e o 

Federal do Rio São Francisco, todos localizados no município de Canindé de São 

Francisco. 

 

1.3 As Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

A Lei 9985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(BRASIL, 2000), representa um grande avanço na legislação brasileira, ao sistematizar 

a criação de Unidades de Conservação (UCs). Segundo o SNUC (2000), as UCs 

dividem-se em dois grupos: unidades de proteção integral e as de uso sustentável. Cada 

categoria possui diferentes níveis de restrição de uso. 

As unidades de proteção integral têm o objetivo de preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, este grupo é composto por 

cinco categorias, a saber: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, 

monumento natural e refúgio de vida silvestre.  
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As categorias estação ecológica, reserva biológica e parque nacional, tem como 

objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Os parques 

nacionais podem ser denominados parques estaduais ou parques municipais, 

dependendo da esfera do governo que os crio. 

Um monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelos proprietários, quando houver incompatibilidade entre os 

objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário 

às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a 

coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser 

desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. Nesta categoria é permitida a visitação 

pública e pesquisa científica, sujeitas às condições e restrições estabelecidas no plano de 

manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração e àquelas previstas em regulamento.  

Já a categoria de refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Esta categoria de UC 

pode também ser constituída por propriedades particulares, as condições para 

desapropriação, visitação pública e pesquisa científica são equivalentes àquelas da 

categoria anterior. 

Dos 19 decretos para criação de UCs existentes em Sergipe, as únicas que 

apresentam os instrumentos para gestão descritos no SNUC (2000), como o plano de 

manejo, conselho consultivo e sede administrativa são o Monumento Natural da Grota 

de Angico e o Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco. Tais instrumentos auxiliam 

na gestão, embora não seja um empecilho para que as outras UCs que não os 

apresentam, possam cumprir os objetivos de preservação da natureza. 

 

1.4 Importância das aves como objeto de estudo 

Em relação aos grupos de vertebrados compostos por peixes, mamíferos, 

anfíbios, répteis e aves, o grupo melhor conhecido quanto a sistemática é o das 

aves.Existem cerca de 10.000 espécies de aves no mundo, as quais podem ser utilizadas 
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como bioindicadoras de alterações ambientais (Amâncio et al., 2008, Andrade et al., 

2011). 

O conhecimento das exigências ecológicas de muitas famílias, gêneros e 

espécies de aves pode ser suficiente em diversas situações para indicar condições 

ambientais às quais são sensíveis; portanto alterações de vegetação implicam que o 

ambiente natural pode tornar-se impróprio para abrigar aves que exigem condições 

especificas para sobreviver (Donatelli et al., 2004). 

Algumas espécies de aves dependem das florestas para conseguir os locais de 

forrageio e nidificação como Sclerurus scansor, Mionectes rufiventris, Habia rubica e 

Chiroxiphia caudata, tais espécies são consideradas especialistas (Piratelli et al., 2008), 

pois mudanças na estrutura da floresta comprometem sua existência. 

O soldadinho-do-araripe (Antilophia bokermanni) é exemplo de uma ave que 

depende especificamente dos ambientes ribeirinhos florestados, esta espécie sofre 

pressão quando as nascentes são canalizadas ou seu entorno desmatado, tais ações 

comprometem a sobrevivência da mesma (Silva, 2011). Existe uma extrema relação 

entre as espécies vegetais presentes ao longo destes cursos d´água, que fornecem os 

frutos dos quais se alimenta, além de utilizá-las como suporte para construção de seus 

ninhos (Linhares et al., 2010). 

Outras aves como o pombo-doméstico (Columba livia) podem ser consideradas 

como bioindicadoras de qualidade ambiental negativa (Amancio et al., 2008), pois áreas 

com maior nível de interferência antrópica suportam altas populações, sendo 

dependentes dos recursos produzidos pelo homem para sua sobrevivência (Rose et al., 

2006). 

Existem diferentes métodos de campo para estudo das aves silvestres (Ralph et 

al., 1994), dependendo do objetivo da pesquisa, algum deles podem ser muito simples e 

de baixo custo. Para os censos por pontos de amostragem, buscas ativas, transecções 

(Develey, 2006) e listas de MacKinnon (MacKinnon & Phillips, 1993), basta possuir 

binóculos, guia para identificação de aves (Sigrist, 2013) e disposição para caminhar. 

Já outros métodos como a utilização de redes de neblina para captura e marcação 

das aves, precisam de experiência em campo e recursos humanos, para auxiliar na 

colocação das redes, revisão e retiradas das aves, assim como a triagem e soltura. Para 

marcação das aves precisa-se de autorizações dos órgãos competentes. Embora seja 

mais complexo que os outros métodos, fornecem dados demográficos, biometria, 

sobrevivência, entre outros (Ralph et al., 1994). 
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Algumas características biológicas das aves também facilita a escolha para 

estudá-las. Às vezes não precisa da observação da ave para identificar a espécie, basta 

conhecer a vocalização. A maioria das espécies apresenta hábitos diurnos, sendo mais 

ativas nas primeiras horas do dia. Sua beleza e carisma em alguns casos cativam, assim 

podem ser usadas como espécie-bandeira, que permite sensibilizar a sociedade para a 

importância da conservação dos recursos naturais (Develey, 2011).  

 

1.5 Desenvolvimento sustentável 

 

O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável foi resultado de um 

processo longo de reavaliação crítica das complexas relações entre a sociedade civil e 

seu meio natural (Bellen, 2007). Trata-se de um processo continuo e muito complexo, 

no qual as comunidades e os indivíduos através de uma variedade de abordagens 

procuram explicar o conceito de sustentabilidade (Silva e Quelhas, 2006). 

 O termo desenvolvimento sustentável foi primeiramente discutido pela União 

Internacional para Conservação da Natureza, conhecida pela sigla IUCN em inglês, no 

documento que avalia as estratégias para a conservação no mundo (IUCN, 1980). Esse 

documento afirma que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, devem ser 

considerados aspectos referentes às dimensões social e ecológica, bem como fatores 

econômicos, dos recursos vivos e não vivos e as vantagens de curto e longo prazo de 

ações alternativas. O foco do conceito está centrado na integridade ambiental e apenas a 

partir da definição do Relatório Brundtland –Nosso Futuro Comum– a ênfase desloca-

se para o elemento humano, gerando um equilíbrio entre as dimensões econômica, 

ambiental e social (Bellen, 2007). 

Existem diferentes abordagens para o conceito de desenvolvimento sustentável, 

entre os quais podemos destacar o citado pela Comissão Mundial sobre o 

Desenvolvimento e Ambiente (WCDE), afirmando que o desenvolvimento sustentável é 

aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades 

(World Commission on Enviroment and Development, 1987). 

Para diferentes organizações não governamentais, incluindo o programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, o desenvolvimento 

sustentável versa na modificação da biosfera e na aplicação de seus recursos para 

atender às necessidades humanas e aumentar a sua qualidade de vida (IUCN, 1980). Os 
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fatores social, ecológico e econômico devem ser considerados para assegurar a 

sustentabilidade do desenvolvimento, dentro das perspectivas de curto, médio e longo 

prazo. 

Segundo Bossel (1999) o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser 

dinâmico, pois a sociedade e o meio ambiente sofrem mudanças continuas, as 

tecnologias, culturas, valores e aspirações se modificam constantemente e uma 

sociedade sustentável deve permitir e sustentar estas modificações. O resultado desta 

constante adaptação do sistema não pode ser previsto, pois é consequência de um 

processo evolutivo (Bellen, 2007). 

As diferentes abordagens sobre o desenvolvimento sustentável coincidem na 

influencia de três fatores: o social, o ecológico e o econômico. Diante deste cenário, 

surge a necessidade de mensurar o desenvolvimento sustentável, através de indicadores 

que possam ser replicados em outros lugares.  

Os indicadores ambientais não devem se restringir apenas a medidas de impactos 

sobre o meio ambiente, mas expressões que contenham informações sobre condições 

ambientais, locais ou regionais, podendo ser expressos em termos de 

Pressão/Estado/Impacto/Resposta (Kristensen, 2004). O processo de seleção de 

indicadores pode incluir tanto indicadores existentes como desenvolver novos 

indicadores (Ribeiro, 2004). 

Nos últimos 30 anos, indicadores ecológicos tem sido utilizados na análise de 

alterações no meio ambiente, assim como nos estudos de impacto ambiental, para 

detectar alterações na condição do ambiente (Niemi e McDonald, 2004). Dentro desse 

contexto as aves têm sido utilizadas como bioindicadoras por terem características 

particulares, como o seu bom conhecimento taxonômico e sistemático (Bierregaard e 

Stouffer, 1997), alta diversidade de espécies (CBRO, 2014), além de existirem métodos 

bem desenvolvidos para seu estudo (Wiens, 1989).  

As aves silvestres são usadas como bioindicadoras dos ecossistemas terrestres, 

principalmente os florestais. As espécies ocupam muitos nichos ecológicos e tróficos 

das florestas, distribuindo-se desde o solo até as copas das árvores, em diferentes 

habitats e consumindo uma variedade enorme de alimentos. A grande maioria das 

espécies tem hábitos diurnos, apresentam plumagem colorida, tamanhos e formas 

variadas, podendo ser facilmente observadas com binóculo, além de suas vocalizações 

específicas que auxiliam muito na identificação (Almeida, 1998). 
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As aves respondem positiva ou negativamente as alterações no ambiente sob 

diferentes formas (Andrade, et al., 2011). Os indicadores de sustentabilidade auxiliam 

na ponderaração destas alterações de forma positiva ou negativa de acordo com o nível 

de sustentabilidade do local analisado, quando negativos, refletem algum tipo de 

distúrbio ocasionado pelas atividades humanas. 

Como exemplos de indicadores negativos podemos citar a redução no número de 

espécies com grande massa corpórea (Peres, 2001; Develey e Martensen, 2006; 

Pinheiro, 2009), o que pode estar relacionado à pressão de caça exercida sobre espécies 

como as famílias Tynamidae e Cracidae, que são alvos constantes de caçadores em 

função de seu tamanho. 

Outro exemplo de indicador negativo aponta um declínio no número de aves que 

nidificam em troncos de árvores, fator que demonstra a incidência de poucas árvores de 

grande porte que serviriam para a construção dos ninhos ou ainda sofrem muita 

incidência de vento que as derruba (Sick, 1997; Soares e Anjos, 1999), o que demonstra 

alto nível de antropização no ambiente. 

 Alguns indicadores positivos sugerem um ambiente em processo de 

recuperação, a presença de número considerável de espécies do topo de cadeia, por 

exemplo, a família dos Accipitridae (Gaviões), (Martuscelli, 1996; Luz, 2005; Costa e 

Castro, 2007), o que demanda é que o local se encontre sustentável propiciando a essa 

família o encontro de presas suficientes para sua subsistência, visto que sua alimentação 

vai além de outras aves, bem como répteis, marsupiais, roedores entre outros. 

Outro indicador positivo da boa qualidade do ambiente é a presença de 

frugívoros de grande porte, por exemplo, dos gêneros Ortalis, Penelope, Amazona 

(Aleixo e Vielliard, 1995; Dário, 2008), uma vez, que aves desse tipo são muito 

exigentes com relação a sua alimentação, exigindo uma alta densidade de frutos na mata 

para composição de sua dieta, até mesmo porque aves desse porte não são capazes de 

atravessar extensos campos abertos a procura de alimento. 
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2 - MÉTODOS 

2.1 – Áreas de estudo 

2.1.1 – Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

O Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco (RVSMJ) localizado nas 

coordenadas 10° 32’ 20’’S e 37° 03’ 20’’W, no município de Capela (Figura 2.1). Foi 

criado através do Decreto 24.944 de 26 de dezembro de 2007, com o objetivo de 

preservar um fragmento significativo do bioma de Mata Atlântica, com uma área 

aproximada de 900 ha (SEMARH, 2011a). Nele, são encontradas nascentes formadoras 

do sistema hídrico da sub-bacia do riacho Lagartixo, além de uma riqueza de 

biodiversidade local, inclusive espécies ameaçadas de extinção, como o macaco guigó 

(Callicebus coimbrai) e a ave olho-de-fogo (Pyriglena atra). 

 

Figura 2.1- Localização do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco dentro do estado 

de Sergipe. 

 

O RVSMJ esta inserido na bacia hidrográfica do Rio Japaratuba, constituída 

pelos afluentes do rio Japaratuba Mirim, Lagartixo, Siriri, Cancelo e riacho do Prata. 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=28
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Tem sua nascente na Serra da Boa Vista na divisa entre os municípios de Feira Nova e 

Graccho Cardoso e deságua no Oceano Atlântico, no município de Pirambu (SEMARH 

2011a). 

A região apresenta um clima tropical semi-úmido (As), com chuvas de inverno e 

estação seca no verão (Köppen, 1936). A temperatura média anual do ar é superior a 

18°C. As temperaturas máximas oscilam entre 21°C e 38°C e as mínimas entre 18°C e 

22,2°C (SEPLANTEC/SRH, 2009). O histórico da precipitação em Capela (2003-2012) 

indica que temporada de chuvas começa a partir de abril e se estende até agosto, sendo 

maio o mês com maior precipitação média (Figura 2.2).    

 

 

Figura 2.2 - Média, máximo e mínimo da precipitação registrados na estação 

meteorológica de Capela, durante o período 2003-2012. Fonte: Elaboração própria com 

dados do Centro de Meteorologia da SEMARH/SRH, disponível em 

http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50 

 

Geologicamente, o RVSMJ é caracterizado por rochas da formação Riachuelo 

do grupo Barreiras e os depósitos aluvionares das formações superficiais. As rochas 

associadas à formação Riachuelo possuem idades relacionadas ao Cretáceo Inferior e 

caracterizam-se por serem as rochas mais antigas da UC. Os depósitos do grupo 

Barreiras possuem uma faixa de idade que varia do Pleistoceno ao Terciário Médio, e os 

depósitos Aluvionares caracterizam-se por serem as áreas mais recentes do RVS, com 

idade holocênica (SEMARH 2011a). 

O RVSMJ apresenta os instrumentos descritos no SNUC para gestão das UCs, o 

Refúgio é gerido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), tem um coordenador, um par de 

vigilantes 24 horas, plano de manejo e conselho consultivo. No inicio de 2010 foram 

http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50
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inauguradas as obras de infraestrutura desta UC que incluem uma guarita de acesso à 

unidade, escritório, centro de vivência, alojamento e laboratório (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3 - a) Infraestrutura da sede administrativa do RVSMJ, b) Laboratório para 

auxilio dos pesquisadores que visitem a sede do RVSMJ.  

 

Recentemente o RVSMJ foi reconhecido pelo Conselho Nacional da Reserva 

daBiosfera da Mata Atlântica como Posto Avançado. As Reservas da Biosfera são 

definidas como espaços com modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos 

recursos naturais, que tem por objetivos básicos a preservação da diversidade e o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento 

da biodiversidade, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações 

(BRASIL, 2000).  

Os postos avançados são centros de divulgação de ideias, conceitos, programas e 

projetos desenvolvidos pelas Reservas da Biosfera. Para que uma instituição seja 

reconhecida como um Posto Avançado pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica é necessário que a mesma desenvolva pelo menos duas das três 

funções básicas da Reserva da Biosfera nas áreas da proteção da biodiversidade, 

desenvolvimento sustentável e conhecimento científico e tradicional sobre a Mata 

Atlântica. Tal reconhecimento destaca o comprometimento do RVSMJ com a 

conservação dos recursos naturais. 

2.1.2 – O Monumento Natural da Grota do Angico 

 

O Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) é localizado nas coordenadas 

9° 39’ 23’’S e 37° 40’ 28’’W, nos municípios de Poço Redondo e Canindé de São 
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Francisco (Figura 2.4). Foi criado pelo decreto 24.922 com data de 21 de dezembro de 

2007, com o objetivo de preservar o sítio natural da Grota do Angico e elementos 

culturais associados, mantendo a integridade dos ecossistemas naturais da Caatinga com 

uma superfície de 2.138,00 hectares, possibilitando a realização de atividades de 

pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo e visitação pública (SEMARH 

2011b). 

 

Figura 2.4 - Localização do Monumento Natural Grota do Angico no estado de Sergipe.  

 

O MNGA está localizado no extremo norte do Estado de Sergipe, pertencente a 

Mesorregião do Sertão Sergipano e Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco, 

abrangendo partes dos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco e 

sendo margeado ao norte e leste pelo rio São Francisco. 

A região apresenta o tipo climático semi-árido seco e quente Bsh (Köppen, 

1936), com precipitação anual total média compreendida entre 380 e 760 mm, 

temperatura média anual do ar superior a 18°C e evapotranspiração potencial anual 

superior à precipitação anual. A precipitação histórica em Poço Redondo analisada no 
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período 2003-2012 indica nos meses de abril até junho chove em média acima de 60 

mm, a exceção de janeiro de 2004, onde teve um evento anormal com 669 mm de 

chuva. Maio é o mês com maior precipitação (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 - Média, máximo e mínimo da precipitação na estação meteorológica de 

Poço Redondo, durante período 2003-2012. Fonte: Elaboração própria com dados do 

Centro de Meteorologia da SEMARH/SRH, disponível em 

http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50 

 

O MNGA está situado na província da Borborema nas áreas das rochas 

granitóides e no Domínio Tectono-Estratigráfico do Canindé, o qual é constituído por 

rochas meta-vulcano-sedimentares do Complexo Canindé, polideformadas, 

frequentemente transpostas e cisalhadas, intrudidas por expressivo corpo gabróico 

diferenciado conhecido como Suíte Intrusiva Canindé (SEMARH 2011b). 

 

Gerido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) o MNGA tem um coordenador, um par 

de vigilantes 24 horas, plano de manejo, conselho consultivo formado por 20 membros. 

No dia 28 de abril de 2009 (dia nacional da Caatinga) foram inauguradas as obras de 

infraestrutura do MNGA. As obras construídas foram um conjunto de edificações com 

pórtico, sede administrativa, escritório, mirante, laboratório e alojamento para técnicos e 

pesquisadores (Figura 2.6). 

http://www.semarh.se.gov.br/meteorologia/modules/tinyd0/index.php?id=50
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Figura 2.6 - a) entrada ao MNGA, b) infraestrutura da sede administrativa do MNGA. 

 

Os planos de manejo de ambas as Unidades de Conservação estudadas, citam um 

programa de Pesquisa e Monitoramento, com os objetivos de conhecer os recursos 

naturais e criar condições para que a pesquisa científica se desenvolva, com a finalidade 

de subsidiar o manejo das UCs e possibilitar dessa forma a criação de um banco de 

dados; aprofundar o conhecimento sobre os recursos naturais, arqueológicos e aspectos 

histórico - culturais, visando otimizar o manejo da área e obter informações visando 

embasar ações de manejo e conservação das UCs e de seu entorno. 

Uma das ações sugeridas visa implantar um sistema permanente de fomento à 

pesquisa científica nas UCs, por meio de convênios e acordos de cooperação com 

universidades, instituições de pesquisa, organismos nacionais e internacionais. 

Já o subprograma de Monitoramento das Espécies de Aves Ameaçadas objetiva 

avaliar o status populacional das espécies ameaçadas registradas para cada unidade. 

Para tanto, prevê as seguintes atividades: Formar parcerias com instituições de pesquisa 

regionais e estaduais; realizar inventário para identificação de espécies de aves com 

algum grau de ameaça; estudar a ecologia das espécies, especialmente as relações com a 

vegetação, dieta e reprodução e desenvolver parâmetros para definição de ações de 

conservação das espécies. 

  Assim os resultados deste estudo visam subsidiar em parte o programa de 

pesquisa e monitoramento, e contribuir em grande parte ao subprograma de 

Monitoramento das Espécies de Aves Ameaçadas proposto nos programas de manejos 

das UCs. 
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2.2 – Coleta de dados 

2.2.1- Coleta de espécimes 

Foram escolhidos dois métodos ornitológicos para obter as informações de 

estrutura das comunidades de aves nas áreas amostradas. A captura das aves com redes 

de neblina permite determinar parâmetros demográficos, como as proporções de adultos 

e juvenis, de machos e fêmeas das espécies que apresentam dimorfismo sexual, além da 

possibilidade de detectar espécies que são pobremente registradas por métodos visuais 

e/ou auditivos (Roos, 2010), ao ter os indivíduos na mão facilitar a identificação 

individual e permite um registro fotográfico (Ralph e Dunn, 2004).  

Das aves capturadas nas redes de neblina foram obtidos outros dados valiosos 

sobre biometria e coleta de amostras de fezes, tais dados foram coletados para posterior 

analise. Especificamente os estudos sobre analises fecais devem ser incentivados por ser 

a única forma de suplantar diferenças no conhecimento atual da dieta de aves 

neotropicais (Sabino e Duca, 2011). 

As redes de neblina são eficientes para amostragem de aves de sub-bosque, 

especialmente passeriformes, apresentam a desvantagem de subamostrar espécies de 

dossel (Roos, 2010). O ciclo anual de amostragem permite também avaliar movimentos 

migratórios das espécies capturadas. 

Para as capturas das aves foram realizadas campanhas de amostragem 

sistemáticas usando 100 metros de redes de neblina (2,5 x 10 m; malha 36mm), 

indicadas para captura de passeriformes. Em cada unidade de conservação sempre 

foram usados os 100 metros de rede, embora os locais, as datas e a frequência de 

amostragem tiveram algumas diferenças, dados os recursos humanos disponíveis e às 

condições especificas das áreas.  

Dentro do RVSMJ as redes foram colocadas em duas áreas, escolhidas em 

função da variação na cobertura vegetal (aberta e fechada), com o intuito de capturar as 

espécies de aves que podem ser exclusivas destes ambientes. As campanhas de captura 

foram mensais, ao longo de três dias de esforço amostral durante janeiro de 2011 até 

maio de 2012, sendo alternadas, um mês em cada área, em função dos recursos 

humanos disponíveis para as coletas. 

A primeira área localizada nas coordenadas 10° 31’ 56’’S e 37° 03’ 34’’W. Uma 

área com vegetação mais aberta fazendo parte de uma das principais trilhas no RVSMJ. 

As capturas das aves com as redes de neblina nesta área (Figura 2.7), começaram em 

janeiro de 2011 e continuaram a cada dois meses.   
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Figura 2.7 -. Redes de neblina para captura das aves na área aberta no RVSMJ. 

 

A segunda área para captura das aves localizada nas coordenadas 10° 32’ 05’’S e 

37° 03’ 33” W. Uma área de vegetação fechada (Figura 2.8), localizada a 300 m da 

primeira área em linha reta. As capturas das aves nesta área começaram em fevereiro de 

2011 e continuaram a cada dois meses.   
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Figura 2.8 -. Redes de neblina para captura das aves na área fechada no RVSMJ. 

 

Dentro do MNGA foram selecionadas três áreas para amostragem das aves 

baseado na diferencia da altitude, formando um pequeno gradiente altitudinal, além das 

diferencias entre a fitofisionomia. Em cada área foram feitas campanhas mensais de 

maio de 2011 a setembro de 2012, as redes eram colocadas na primeira área, abertas no 

período da tarde e retiradas depois da sessão de captura da manhã, e assim 

sucessivamente nas outras duas áreas, tendo um esforço total de uma manhã e uma tarde 

de horas de rede em cada área por mês.  

As características desta área de Caatinga permitiram desenvolver um desenho 

amostral diferente do usado no RVSMJ, além da maior disponibilidade de recursos 

humanos, a autorização da licença de coleta estadual foi responsável pela mudança na 

época de coleta.  

A primeira área localizada nas coordenadas 37° 40’ 17’’S e 9° 39’ 37’’W, a uma 

altitude de 22 metros, situada na margem do Rio São Francisco uma área mais aberta, 

com arvores de maior porte e solo arenoso (Figura 2.9). 
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Figura 2.9 - Redes de neblina na área 1 no MNGA. 

A segunda área localizada nas coordenadas 37° 40’ 34’’S e 9° 39’ 37’’W com 

126 metros de altitude, uma área de Caatinga arbustiva onde foi aberta uma trilha para 

colocação de uma linha de transmissão de energia elétrica (Figura 2.10).  

 

 

Figura 2.10 - Redes de neblina na área 2 no MNGA. 
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A terceira área situada nas coordenadas 37° 41’ 09’’S e 9° 39’ 51’’W com 176 

metros de altitude, uma área de Caatinga com arvores de menor porte, localizada na 

trilha do caminho da sede administrativa que dá acesso à Grota do Angico (Figura 

2.11).   

 

 

Figura 2.11 - Redes de neblina na área 3 no MNGA. 

 

Em ambas as unidades de conservação, as redes eram abertas em duas sessões, a 

matutina das 5:00 h até as 10:00 h e a vespertina das 15:00 h às 18:00 h, com revisões a 

cada 20 min para evitar predações (Bonter, 1999; Ruiz-Esparza et al. 2011a). 

Todas as aves capturadas foram cuidadosamente retiradas, e transportadas em 

sacos de pano para a o laboratório da sede administrativa, onde foram registradas as 

seguintes informações:  

 Idade: verificada através do grau de ossificação craniana, baseados na 

classificação proposta pelo CEMAVE (Figura 2.12);  
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Figura 2.12 - Estágios de pneumatização do crânio para passeriformes proposto pelo 

CEMAVE (1994). 

 

 Sexo: quando permitido pelo dimorfismo sexual (Figura 2.13);  

 

 

Figura 2.13 - Choró-boi (Taraba major) exemplo de espécie com dimorfismo sexual.  

 

 Massa corpórea: peso total da ave, utilizando balança de mola marca Pesola de 

100 g, 300 g e 600 g;  
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 Comprimento total: medida tomada com régua comum da ponta do bico até ponta 

da cauda sem alongar o pescoço;  

 Comprimento da asa: medida tomada desde o vértice flexor da asa até o extremo 

da primaria mais longa, mantendo a curvatura natural da asa ao tomar a medida;  

 Estágio Reprodutivo: verificado através da presença de placa de incubação 

(Figura 2.14), baseado na classificação de Pyle et al. (1987);  

 

Figura 2.14 - Placas de incubação nos distintos estágios de desenvolvimento: a) estágio 

reprodutivo completo com vascularização extrema, b) estágio reprodutivo parcial com 

pouca vascularização e c) estágio não reprodutivo ausência de vascularização. 

 

 Horário de captura e temperatura ambiente: A temperatura ambiente foi tomada 

com um termo-higrômetro a cada intervalo de revisão das redes; 

 Local de captura: área onde foi capturada a ave.  

 Observações: Qualquer tipo de informação adicional como algum tipo de muda 

nas penas, desgaste nas penas, presença de ectoparasitas (Figura 2.15), entre 

outros. 



 

 

28 

 

 

Figura 2.15 - Exemplos de informações adicionais: a) desgaste nas penas da cauda 

indicam uso excessivo, penas completamente desgastadas nas bordas e as extremidades 

estão completamente quebradas; b) Carrapato (Amblyomma sp) na nuca de rendeira 

(Manacus manacus). 
 

Todas as aves capturadas foram fotografadas, após realizados os registros acima 

citados, era revisado o saco de pano para retirada das amostras de fezes, as quais foram 

colocadas individualmente em eppendorf com álcool 70%, etiquetadas com nome da 

espécie, data e local de coleta, para futuro analise de laboratório. Finalmente as aves 

eram liberadas. A coleta de espécimes foi autorizada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), através da licença científica número: 27020-

1, expedida pelo SISBIO. 

 

2.2.2- Listas de MacKinnon 

O segundo método ornitológico utilizado foram as listas de MacKinnon 

(MacKinnon & Phillips, 1993), nele o observador percorre uma área definida na busca 

das aves, fazendo uma lista, anotando cada espécie nova até que um número 

predeterminado de espécie esteja alcançado, que varia de 10 a 20 espécies, para estas 

observações foram utilizados binóculos 8 x 40 e guia de campo para a identificação das 

aves (Sigrist, 2013).   

O método das listas de MacKinnon representa uma das melhores alternativas 

para avaliar uma comunidade aves enquanto a composição e riqueza de espécies, 

quando comparado com os métodos tradicionais (pontos, transectos, redes de neblina, 

mapeamento de territórios, chama-eletrônica). As listas de MacKinnon permitem, com 
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muito mais confiabilidade, a utilização de estimadores não paramétricos de riqueza 

(Ribon, 2010).  

Este método apresenta a vantagem de controlar o tamanho das amostras, 

permitindo comparações mais confiáveis entre diferentes locais ou de um mesmo local 

em diferentes épocas. Ao proporcionar informações sobre variações espaciais e 

temporais das espécies, os dados são satisfatórios para programas de monitoramento da 

biodiversidade, especialmente em regiões tropicais (MacLeod et al., 2011). 

Por estes motivos, selecionamos as listas de MacKinnon (MacKinnon & 

Phillips, 1993), com os dados das listas além de estimar a riqueza, composição e 

frequência de ocorrência, complementaremos o inventário de aves nas unidades de 

conservação estudadas. Foi selecionado um número de dez espécies para cada lista com 

o intuito de obter maior número de unidades amostrais (Herzogh et al. 2002), além 

disso, com as listas de dez espécies diminui o risco de se marcar a mesma espécie em 

uma lista. As listas de MacKinnon foram realizadas nas primeiras horas do dia, período 

de maior atividade das aves, realizando mínimo de 100 listas de dez espécies (Ribon, 

2010) dentro de cada unidade de conservação. 

As listas de MacKinnon foram realizadas em cada campanha de amostragem, 

durante as primeiras horas do dia, em média seis listas por mês em cada unidade de 

conservação. Dentro do RVSMJ foram realizadas percorrendo a trilha principal do 

caminho de acesso a guarita, até o fim da UC. Já no MNGA foram feitas percorrendo o 

caminho principal desde a guarita até a beira do rio São Francisco.  

 

2.2.3 Seleção de indicadores 

 

A metodologia utilizada neste trabalho para a construção de indicadores de 

sustentabilidade foi criada pela Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE, 1993), que consiste na estrutura P- S- R (Pressure – State – 

Response) e, ampliada pelo Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente 

(Winograd, 1996) a partir da inclusão da categoria Impacto, que pode ser representado 

da seguinte forma: PRESSÃO – ESTADO – IMPACTO – RESPOSTA (PEIR). 

A matriz PEIR permite a elaboração de um instrumento analítico que organiza e 

agrupa de maneira lógica os fatores que incidem sobre o meio ambiente, os efeitos que 

as ações humanas produzem nos ecossistemas e recursos naturais, o impacto que isto 
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gera na natureza e na saúde humana, assim como as intervenções da sociedade e do 

poder público (Guimarães et al., 2006). 

Esta abordagem analítica tem como base a elaboração de grupos de indicadores. 

A primeira categoria é Pressão, na qual são observadas as causas dos problemas ou 

mesmo as causas diretas ou indiretas que levam a determinado estudo ou pesquisa. A 

segunda categoria é o Estado, o qual relaciona a qualidade do meio ambiente em função 

dos efeitos das funções antrópicas. A terceira categoria, Impacto/Efeito, se refere aos 

efeitos e impactos das interações sociedade-natureza causados pelas pressões do estado 

do meio ambiente. A quarta categoria deste modelo, Resposta, representa as ações que a 

sociedade gera como respostas às Pressões, Estado e Impacto sobre determinado 

sistema.  

Existem aplicações desta metodologia nas mais diversas áreas, por exemplo, já 

forma criados indicadores para avaliar os resíduos sólidos urbanos municipais (Silva et 

al., 2012), para analisar a sustentabilidade em atividades de extração do minério de 

bentonita em jazida na Paraíba (Ferreira et al., 2010), para subsidiar a gestão do turismo 

numa Área de Proteção Ambiental (Oliveira et al., 2008), para o auxilio na gestão de 

recursos hídricos nas comunidades no entorno de uma lagoa (Braga e Ferreira, 2011), 

entre outros. 

Neste trabalho a seleção dos indicadores de sustentabilidade usando as aves 

como critério ecológico visa contribuir na consolidação e manejo das unidades de 

conservação estudadas, garantido sua conservação efetiva em longo prazo. 

 

2.2.4- Entrevistas 

Com o objetivo de verificar o conhecimento dos moradores no entorno das 

unidades de conservação estudadas em relação à função ecológica e espécies das aves, 

foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário simples, com questões 

abertas e fechadas. 

Nas questões fechadas do questionário o pesquisador determina ou delimita as 

respostas por intermédio de opções ao respondente. Nas questões abertas, o respondente 

pode decidir o que quer dizer com mais liberdade (Nunan, 1992). As perguntas fechadas 

são mais fácies de serem analisadas, já as perguntas abertas fornecem respostas mais 

úteis para determinada pesquisa, uma vez que podem refletir com maior precisão o que 

o participante quer informar. Por estes motivos foi desenvolvido um questionário com 

ambos os tipos de questões. 
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 Foi desenhado um questionário simples (Anexo I), que apresenta algumas 

perguntas objetivas, com respostas de sim/não, e outras com respostas discursivas. As 

perguntas são desenhadas para fornecer uma noção do grau de experiência do 

entrevistado em relação à unidade de conservação, sua fauna e recursos naturais em 

geral, e mais especificamente, sobre o conhecimento das aves, sua alimentação e uso. 

As entrevistas foram realizadas em novembro de 2013, aplicadas aos moradores 

das zonas de amortecimento das unidades de conservação estudadas, está área 

compreende 3 km no entorno do polígono que define a UC (CONAMA, 2010). No RVS 

Mata do Junco existem dois assentamentos nesta zona, José Emídio dos Santos e Treze 

de Maio (Figura 2.16), com diferentes agrovilas, além da cidade de Capela a qual conta 

com 30.761 habitantes 

(http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=280130). No MNGA são 

oito os assentamentos vizinhos dentro da zona de amortecimento (Figura 2.17), com 

diversas agrovilas, sendo os mais próximos Jacaré-Curituba IV e Monte Santo. 

 

 

Figura 2.16 – Assentamentos dentro da zona de amortecimento do Refúgio de Vida 

Silvestre da Mata do Junco. 

 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=280130
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Figura 2.17 – Assentamentos dentro da zona de amortecimento do Monumento Natural 

da Grota do Angico. 

 

Em ambos os casos, as entrevistas foram realizadas com o auxílio de assistentes 

de campo, estagiários do laboratório de biologia da conservação, da UFS. Os 

entrevistados foram selecionados através de visitas nas residências e locais públicos dos 

moradores do entorno das unidades de conservação, sempre na companhia dos 

assistentes de campo. Nenhuma pessoa convidada a participar se recusou a responder às 

perguntas. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Conselho de Ética da UFS, 

submetido através da plataforma Brasil com o parecer de número 349.299. 

Cada entrevista foi realizada da mesma maneira, na tentativa de garantir uma 

abordagem padronizada, visando garantir a confiabilidade dos dados. No começo de 

cada entrevista, o pesquisador se apresentava, se identificando como aluno de pós-

graduação da UFS, e explicando os motivos e objetivos da entrevista. As perguntas 

foram realizadas na ordem do questionário e nenhuma intervenção foi realizada, salvo 

para esclarecer dúvidas em relação ao conteúdo das perguntas. Ao final de cada 

entrevista foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo II). 
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2.3 Análise de dados 

 

As coletas de campo forneceram um banco de dados para as análises de vários 

parâmetros descritos a seguir. As coletas mensais proveram um inventário das espécies 

registradas nas áreas de estudo, comparando as diferenças ecológicas e permitindo os 

registros de espécies de hábitos migratórios. Os dados de captura das aves nas redes de 

neblina permitiram ainda a análise dos períodos reprodutivos das espécies mais 

abundantes, e alguns parâmetros demográficos de algumas espécies como a quantidade 

relativa de machos e fêmeas, de adultos e juvenis.  

O estimador de riqueza Jackknife 1, permitiu detectar a riqueza de aves 

registradas por cada metodologia e em cada área amostrada nas UC, a estimativa foi 

calculada pelo software EstimateS 7.5. O método Jackknife 1 estima a riqueza total 

utilizando o número de espécies que ocorrem em apenas uma amostra. A vantagem 

deste estimador é a disponibilidade de equações para o cálculo de limites de confiança 

da estimativa. 

As espécies encontradas mediante os dois métodos em cada unidade de 

conservação foram classificadas segundo Stotz (1996), com o intuito de conhecer as 

espécies com sensibilidade aos distúrbios ambientais. Esta classificação permitiu 

selecionar as espécies especialistas e indicadoras de habitat da Mata Atlântica ou 

Caatinga. Seguindo está mesma classificação identificamos as espécies de aves 

indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio, por exemplo, áreas desmatadas ou 

abertas para pastagem e áreas com floresta secundária.   

Todas as aves encontradas nas unidades de conservação foram tabuladas 

seguindo a lista oficial de aves do Brasil (CBRO, 2014), isto permitiu conhecer as 

espécies endêmicas do Brasil. Uma revisão em literatura especializada permitiu 

identificar o tipo de endemismo, seja para Mata Atlântica (Brooks et al., 1999), ou para 

Caatinga (Stotz et al., 1996). Para conhecer as espécies de aves em alguma categoria de 

risco foram revisadas as listas da UICN (UICN, 2013). 

A frequência de ocorrência das espécies (FO) capturadas nas redes de neblina e 

encontradas nas listas de MacKinnon, foi calculadas através da equação FO = n/N*100, 

onde n corresponde ao número de vezes que determinada espécie foi encontrada ou 

capturada e N corresponde ao número total de visitas a campo. Este dado indica a 

porcentagem de visitas a campo em que cada espécie foi capturada no caso das redes de 
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neblina, ou registrada de forma auditiva e/ou visual no caso das listas de MacKinnon 

(Vielliard & Silva, 1990; Aleixo & Vielliard, 1995).  

Com base em suas frequências de ocorrência, as espécies foram classificadas nas 

seguintes categorias: (O) ocasionais e/ou sobrevoantes (FO < 15%); (P) prováveis 

residentes (60% > FO ≥ 15%) e (R) residentes (FO ≥ 60%), adaptadas de Mendonça-

Lima e Fontana (2000). 

Os períodos de maior atividade das aves foram estimados baseados nas capturas 

das redes de neblina, na busca de encontrar variações dentre os horários amostrados (das 

5:00 as 10:00 hrs e das 15:00 as 18:00 hrs), que possam fornecer informações 

importantes em programas de monitoramento de avifauna dentro das unidades de 

conservação.  

A biomassa foi estimada como um aspecto que pode ser avaliado na 

determinação dos parâmetros das comunidades de aves. Foi calculada pelo peso médio 

dos indivíduos de cada espécie multiplicado pelo número de indivíduos capturados em 

cada unidade de conservação estudada. 

Os índices de diversidade são ferramentas que permitem comparar comunidades 

de distintas localidades ou fases temporais. A diversidade alfa é a riqueza de espécies de 

uma comunidade, considerada homogênea (Moreno, 2001). Neste trabalho, utilizamos o 

índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) para determinar a diversidade alfa das 

áreas de estudo, mediante á formula: H’= Ʃ - pi ln pi 

 

Onde: pi = proporção de indivíduos de cada espécie detectada, 

          ln = logaritmo natural. 

 

O índice de Shannon-Wiener é baseado na abundância proporcional dos 

indivíduos de cada espécie e supõe que as amostras são aleatórias e temos todas as 

espécies da comunidade incluídas (Magurran, 1988). Por ser amplamente usado permite 

potencialmente comparar os resultados com outros estudos similares. Também, permite 

avaliar estatisticamente a diferença entre duas comunidades através do teste t (Zar, 

1984). 

A Equidistribuição (E) avaliará a repartição numérica das espécies na 

comunidade observada e representa a relação entre a diversidade observada (H’) e a 

diversidade máxima (H max) possível para o mesmo número de espécies. Calculada 

mediante a seguinte formula: E = H’/Hmax 
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Onde: H’= Índice de diversidade de Shannon-Wiener, 

          Hmax = Diversidade máxima. 

 

 O valor máximo (um) representa que todas as espécies são igualmente 

abundantes, quando o valor fica próximo de zero representa uma comunidade menos 

equilibrada. 

A diversidade beta ou diversidade entre habitats é o grau de variação de espécies 

ou mudança biótica através de um gradiente ambiental (Whittaker, 1972), baseada em 

proporções ou diferenças entre comunidades. Estas proporções podem ser avaliadas 

baseadas em índices ou coeficientes de similaridade ou dissimilaridade, ou de distância 

entre amostras a partir de dados qualitativos (presença/ausência de espécies) ou 

quantitativos (abundância proporcional de cada espécie). Neste trabalho, utilizamos o 

índice de similaridade qualitativo de Sorensen, por meio da fórmula Is = 2a / 2a + b + c 

Onde: a = número de espécies comuns às duas amostras,  

          b = número de espécies que ocorrem apenas nas amostras 1, 

          c = número de espécies que ocorrem apenas na amostra 2. 

O Índice de Similaridade de Sorensen apresenta a vantagem de relacionar o 

número de espécies comuns com a média aritmética das espécies em ambos os sítios 

(Magurran, 1988). Este índice permitirá avaliar o nível de semelhança na composição da 

avifauna entre as áreas amostradas em cada unidade de conservação e compará-las 

(Valentin, 1995).  

Para verificar o conhecimento das populações locais em relação à função 

ecológica e as espécies de aves nas duas unidades de conservação estudadas, foram 

tabuladas as respostas das entrevistas num arquivo no programa Excel.  

A partir destes dados, cada pergunta foi analisada em relação ao tipo de resposta 

fornecido, no caso das perguntas com respostas discursivas foram agrupadas em 

diferentes categorias em função do tipo de resposta. Onde possível, foram aplicado 

testes estatísticos (teste Qui-Quadrado) através do software BioEstat 5.0,  para verificar 

as diferenças entre o tipo de resposta em cada unidade de conservação.  

A análise de resposta dos questionários mediante análise de conteúdo (Bardin, 

1977), assim como revisões bibliográficas de trabalhos científicos ou técnicos já 

realizados nas UCs, os planos de manejo destas áreas eobservação participante 

permitiram a elaboração da matriz PEIR, através da qual foram selecionados os 
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indicadores que influenciam as comunidades de aves nas Unidades de Conservação 

estudadas. Para se avaliar os impactos antrópicos sobre a avifauna, além dos dados de 

captura e observação em cada unidade de conservação estudada, foram anotadas 

diversas características ambientais dos pontos amostrais. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 A comunidade de aves do Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco 

Na área aberta foram capturados 261 indivíduos pertencentes a 55 espécies, com 

um esforço de captura de oito meses, e 1600 horas rede (cada 12 metros de rede = 1 

hora rede). O estimador de riqueza Jackknife 1, estimou um total de 81 espécies para 

esta área (Figura 3.1), 32% a mais das encontradas nesta área. 

 

Figura 3.1 - Número de espécies de aves registrado na área aberta do RVSMJ e a 

estimativa de riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o 

desvio padrão. 

As espécies mais abundantes nas capturas das redes de neblina foram Manacus 

manacus (n = 73; 27,9%), Chiroxiphia pareola (n = 20; 7,6%),  Tolmomyias flaviventris 

(n = 13; 4,9%), Thamnophilus pelzelni (n = 11; 4,2%) e Tangara cayana (n = 10; 3,8%). 

Juntas correspondem ao 48,6% das espécies capturadas nesta área (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Espécies abundantes capturadas na rede de neblina na área aberta dentro do 

RVSMJ, a) Manacus manacus, b) Chiroxiphia pareola, c) Tolmomyias flaviventris, d) 

Thamnophilus pelzelni e e) Tangara cayana. 

 

Na área fechada, foram capturados 202 indivíduos pertencentes a 22 espécies, 

durante oito meses de captura nas redes de neblina, com o mesmo esforço amostral da 

área aberta (1600 horas rede). O Jackknife 1 estimou um total de 27 espécies para esta 

área (Figura 3.3), 18,5% a mais das capturadas nesta área. 
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Figura 3.3 - Número de espécies de aves registrado na área fechada do RVSMJ e a 

estimativa de riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o 

desvio padrão. 

As espécies mais abundantes nas capturas das redes de neblina foram Manacus 

manacus (n = 93; 44,7%), Chiroxiphia pareola (n = 25; 12%), Myiothlypis flaveola (n = 

14; 6,7%), Arremon taciturnus (n = 12; 5,7%) e Platyrinchus mystaceus (n = 10; 4,8%). 

Juntas correspondem a 74% dos espécimes capturados nesta área do RVSMJ (Figura 

3.4).  

 

 

Figura 3.4 - Espécies mais abundantes capturadas na área fechada dentro do RVSMJ, a) 

Manacus manacus, b) Chiroxiphia pareola, c) Myiothlypis flaveola, d) Arremon 

taciturnus e e) Platyrinchus mystaceus. 

 

No total, foram capturados 463 indivíduos no RVSMJ, representando 58 

espécies com um esforço de coleta de 16 meses, e 3200 horas rede. O Jackknife 1 

estimou um total de 83 espécies para o refúgio (Figura 3.5), 30% a mais das capturadas 

nesta UC. 
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Figura 3.5 - Número de espécies de aves registrado no RVSMJ e a estimativa de riqueza 

de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o desvio padrão. 

 

As duas espécies mais capturadas em ambas as áreas nas redes de neblina foram 

às mesmas, sendo que na área fechada as capturas de Manacus manacus representam 

quase 50% do total nesta área. Algumas espécies frugívoras como Tangara cayana e 

Tachyphonus rufus, apresentaram capturas consideráveis na área aberta. Em 

contrapartida na área fechada as capturas foram mais dominadas por algumas espécies 

insetívoras de sub-bosque como Myiothlypis flaveola, Arremon taciturnus e 

Platyrinchus mystaceus, esta última capturada exclusivamente nesta área, destaque 

também às capturas do bacurau (Hydropsalis albicolis)insetívoro noturno(Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1. Espécies mais capturadas nas redes de neblina por área de amostragem 

dentro do RVSMJ e suas respectivas percentagens. 

Área aberta N % Área fechada N % 

Manacus manacus 73 27,9 Manacus manacus 92 45,5 

Chiroxiphia pareola 20 7,6 Chiroxiphia pareola 25 12,3 

Tolmomyias flaviventris 13 4,9 Myiothlypis flaveola 13 6,4 

Thamnophilus pelzelni 11 4,2 Arremon taciturnus 12 5,9 

Tangara cayana 10 3,8 Platyrinchus mystaceus 10 4,9 
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Tachyphonus rufus 9 3,4 Neopelma pallescens 7 3,4 

Neopelma pallescens 9 3,4 Myiobius barbatus 6 2,9 

Formicivora grisea 9 3,4 Leptopogon 

amaurocephalus 

5 2,4 

Myiothlypis flaveola 9 3,4 Thamnophilus pelzelni 5 2,4 

Leptopogon amaurocephalus 8 3,0 Hydropsalis albicolis 4 1,9 

 

Foram realizadas 100 listas de MacKinnon onde foram registradas 119 espécies 

de aves, o Jackknife 1 estimou um total de 150 espécies para o refúgio (Figura 3.6), 

20% a mais das espécies detectadas nas listas nesta UC. 

 

Figura 3.6 - Número de espécies de aves registrado no RVSMJ através das listas de 

MacKinnon e a estimativa de riqueza de espécies por Jackknife 1. As linhas ponteadas 

representam os intervalos de confiança das espécies observadas. 

 

As espécies com maior frequência de ocorrência (FO) nas listas de MacKinnon 

foram Chiroxiphia pareola e Manacus manacus (100%), seguido de Herpsilochmus 

pectoralis, Piaya cayana, Vireo olivaceus com 94,1% de FO, Rupornis magnirostris 

(88,3%) e Arremon taciturnus, Myiothlypis flaveola, Columbina talpacoti, Dacnis 

cayana, Megarynchus pitangua e Phaethornis ruber com 82,3% (Anexo III).  
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Ao todos foram encontradas 129 espécies de aves no RVSMJ pertencentes a 41 

famílias (Anexo IV), destas, 71 espécies registradas nas listas de MacKinnon não foram 

capturadas nas redes de neblina, já 11 espécies capturadas nas redes de neblina não 

foram registradas nas listas de MacKinnon. 

Analisando os períodos de atividade das aves capturadas nas redes de neblina 

nas duas áreas, na área aberta o maior número de capturas foi no intervalo das 16:01 h 

às 17:00 h (n = 50; 19,1%), na área fechada isto ocorreu no horário das 9:01 h as 10:00 

h (n = 51; 24,5%). Comparando as capturas por período, no matutino na área aberta 

foram capturadas 52,1% das aves, enquanto na área fechada 57,6%, sendo que nesta 

área os números das capturas de aves no período vespertino decaem conforme a 

temperatura (Figura 3.7). A temperatura ambiente variou dos 21,7 aos 27,3°C.  

 

 

Figura 3.7 - Horários de captura das aves nas redes de neblina nas duas áreas 

amostradas e a temperatura ambiente RVSMJ. 

Foi aplicado um teste estatístico Qui-Quadrado (χ²) para comparar as variações 

entre o número de aves capturadas nos diferentes horários (nas mesmas áreas), com 

nível de significância de 0,05. Observou-se uma diferença significativa nos indivíduos 

capturados nos diferentes horários na área aberta (χ²=25,850; gl= 7; p= 0,0005), na área 

fechada (χ²=53,842; gl= 7; p<0,0001). Uma comparação através das tabelas de 

contingência mostrou também diferença significativa entre o número de aves capturadas 

nos diferentes horários entre a área aberta e fechada (χ²=18,852; gl= 7; p= 0,0087).  
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3.1.1 Espécies indicadoras, endêmicas e ameaçadas no Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco 

 

Dentro do RVSMJ encontramos três espécies especialistas: Picumnus pygmaeus, 

Herpsilochmus pectoralis (Figura 3.8) e Formicivora melanogaster as quais são 

endêmicas da região central da América do Sul (Stotz et al.,1999). 

 

Figure 3.8 - Espécies especialistas encontradas no RVSMJ a) Pica-pau-anão-pintado 

(Picumnus pygmaeus), b) e c) casal de Chorozinho-de-papo-preto (Herpsilochmus 

pectoralis). 

 

Enquanto as épocas de captura destas espécies, Picumnus pygmaeus e 

Herpsilochmus pectoralis foram capturados uma única vez em junho de 2011 na área 

aberta, sendo capturado um casal de H.pectoralis. Já Formicivora melanogaster não foi 

capturado nas redes de neblina. 

As visualizações ou registros de vocalizações nas listas de MacKinnon indicam 

uma baixa frequência de ocorrência (5,8%) para Picumnus pygmaeus e Formicivora 

melanogaster, considerados ocasionais. Em contrapartida, Herpsilochmus pectoralis 

teve uma frequência de ocorrência de 94,2% classificada como residente (Anexo III). 
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Oito espécies encontradas dentro do RVSMJ são classificadas como indicadoras 

ou típicas da Mata Atlântica (Stotz  et al. 1999), sendo Xenops rutilans, Platyrinchus 

mystaceus,Penelope superciliaris, Formicivora grisea, Cnemotriccus fuscatus, Lanio 

cristatus, Myiobius barbatus e Habia rubica (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9 - Espécies indicadoras da floresta atlântica capturadas nas redes de neblina 

dentro do RVSMJ, a) Bico-virado-carijó (Xenops rutilans), b) Guaracavuçu 

(Cnemotriccus fuscatus), c) Assanhadinho (Myiobius barbatus), d) Patinho 

(Platyrinchus mystaceus), e) Tiê-galo (Lanio cristatus) e f) Tiê-do-mato-grosso (Habia 

rubica). 

 

Enquanto aos indivíduos capturados nas redes de neblina, algumas espécies 

como Platyrinchus mystaceus, Myiobius barbatus e Formicivora grisea foram 

capturados ao longo do ano. Já Cnemotriccus fuscatus, Habia rubica, Lanio cristatus e 

Xenops rutilans tiveram poucas ou uma única captura (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 Total de indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies indicadoras 

da floresta atlântica dentro do RVSMJ.  

                        Ano/Meses 2011 2012 

Espécies J F M A M J J A S O N D J F M A 

Cnemotriccus fuscatus 

    

1 

          

1 

Formicivora grisea 

 

2 

   

5 

  

1 1 

  

1 

  

1 

Habia rubica 

     

1 

   

1 

      Myiobius barbatus 

  

2 

  

1 2 

 

1 

  

1 

  

1 
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Platyrinchus mystaceus 1 

 

1 

 

1 

 

3 

   

1 

 

1 

 

2 

 Lanio cristatus 

         

1 

      Xenops rutilans 

       

1 

         

Algumas das espécies indicadoras de Mata Atlântica foram capturadas 

unicamente na área aberta Habia rubica e Xenops rutilans. Já Platyrinchus mystaceus 

foi capturado exclusivamente na área fechada (Tabela 3.3). 

 

Tabela 3.3 Espécies indicadoras de Mata Atlântica com o total de indivíduos capturados 

nas redes de neblina nas duas áreas amostradas dentro do RVSMJ. 

Espécies Área Aberta Área Fechada 

Cnemotriccus fuscatus 1 1 

Formicivora grisea 9 2 

Habia rubica 2 
 

Myiobius barbatus 2 7 

Platyrinchus mystaceus 
 

10 

Tachyphonus cristatus 1 1 

Xenops rutilans 1 
 

 

         Três espécies foram classificadas como prováveis residentes, baseados nas 

frequências de ocorrência registradas nas listas de MacKinnon, Xenops rutilans, Lanio 

cristatus e Penelope superciliaris. Outras três espécies Platyrinchus 

mystaceus,Formicivora grisea e Myiobius barbatus, foram classificadas como 

ocasionais e/ou sobrevoantes (Anexo III). Habia rubica e Cnemotriccus fuscatus não 

foram registradas nas listas de MacKinnon e Penelope superciliaris não foi capturada 

nas redes de neblina. 

Foram encontradas 37 espécies de aves indicadoras de habitat com algum tipo de 

distúrbio (floresta secundária, áreas de agricultura ou pastos), as quais representam 28% 

do total encontrado para esta UC (Anexo IV). Destas 16 foram capturadas nas redes de 

neblina (Figura 3.10), sendo Manacus manacus a espécie mais abundante, capturada em 

todas as campanhas de campo, outras como Pitangus sulphuratus, Saltator similis, 

Taraba major, Turdus amaurochalinus e T. rufiventris  foram capturadas uma única vez 

(Anexo V). 
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Figura 3.10 - Exemplos de algumas espécies indicadoras de habitat com algum tipo de 

distúrbio capturadas nas redes de neblina, a) casal de rendeira (Manacus manacus), b) 

choró-boi  (Taraba major), c) beija-flor-tesoura (Eupetomena macroura) e d) alma-de-

gato (Piaya cayana). 

Dez das espécies indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio foram 

capturadas unicamente na área aberta, algumas delas são frequentemente mais 

encontradas em áreas abertas na procura do alimento, por exemplo, a espécie granívora 

Columbina talpacoti e os insetívoros aéreos Pitangus sulphuratus e Myiarchus 

ferox.UnicamenteTurdus amaurochalinus foi capturado exclusivamente na área fechada 

(Tabela 3.4). 

 

Tabela 3.4 Espécies indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio com o total de 

indivíduos capturados nas redes de neblina nas duas áreas amostradas dentro do 

RVSMJ. 

Espécie Área Aberta Área Fechada 

Coereba flaveola 4 1 

Columbina talpacoti 8 
 

Elaenia flavogaster 1 
 

Eupetomena macroura 2 
 

Hydropsalis albicolis 1 4 

Manacus manacus 73 93 

Myiarchus ferox 3 
 

Piaya cayana 2 
 

Pitangus sulphuratus 1 
 

Saltator maximus 6 2 

Saltator similis 1 
 

Tangara palmarum 2 
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Taraba major 1 
 

Turdus amaurochalinus 
 

1 

Turdus leucomelas 2 2 

Turdus rufiventris 1 
 

 

Enquanto as frequências de ocorrência das espécies indicadoras de habitat com 

distúrbio encontradas nas listas de MacKinnon, nove são consideradas residentes, 11 

ocasionais e/ou sobrevoantes e 16 prováveis residentes, salvo Turdus rufiventris que 

não foi registrado nas listas de MacKinnon (Anexo III), 

Nove espécies foram classificadas como endêmicas do Brasil (CBRO, 2014), 

Anopetia gounellei, Thalurania watertonii, Picumnus pygmaeus, Herpsilochmus 

pectoralis e Thamnophilus pelzelni, das quais cinco Pyriglena atra, Hemitriccus 

nidipendulus, Ramphocelus bresilius e Hylophilus poicilotis são endêmicas da Mata 

Atlântica (Brooks et al. 1999). Destas, duas estão classificadas em alguma categoria de 

risco pela UICN (IUCN 2013), Herpsilochmus pectoralis como vulnerável (VU) e 

Pyriglena atra em perigo de extinção, EN (Figura 3.11). 

 

Figura 3.11 - Espécies endêmicas encontradas no RVSMJ, a) Tachuri-campainha 

(Hemitriccus nidipendulus), b) Choca-do-planalto (Thamnophilus pelzelni), c) e d) casal 

de olho-de-fogo-rendado (Pyriglena atra). 
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Seis das espécies endêmicas foram capturadas nas redes de neblina, Anopetia 

goumelei,Hemitriccus nidipendulus, Picumnus pygmaeus foram capturadas uma única 

vez. Já Pyriglena atra e Thamnophilus pelzelni foram capturadas mais frequentemente 

em diferentes épocas do ano (Tabela 3.5). 

 

Tabela 3.5Total de indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies endêmicas 

dentro do RVSMJ. 

                          Ano/Meses 2011 2012 

Espécie J F M A M J J A S O N D J F M A 

Anopetia goumelei 
         

1 
      

Hemitriccus nidipendulus 1 
              

Herpsilochmus pectoralis 
    

2 
          

Picumnus pygmaeus 
     

1 
          

Pyriglena atra 
   

1 2 1 1 
   

1 
  

2 
  

Thamnophilus pelzelni 1 1 
  

1 3 
  

1 1 1 4 1 
  

2 

 

Quatro espécies endêmicas foram capturadas exclusivamente na área aberta, já 

Pyriglena atra e Thamnophilus pelzelni foram capturadas em ambas as áreas 

amostradas dentro do RVSMJ (Tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6. Total de indivíduos capturados das espécies endêmicas nas redes de neblina 

nas duas áreas amostradas dentro do RVSMJ. 

Espécie Área Aberta Área Fechada 

Anopetia goumelei 1 
 

Hemitriccus nidipendulus 1 
 

Herpsilochmus pectoralis 2 
 

Picumnus pygmaeus 1 
 

Pyriglena atra 4 4 

Thamnophilus pelzelni 11 5 

 

Os dados das frequências de ocorrência das aves registradas nas listas de 

MacKinnon classificam Herpsilochmus pectoralis, Pyriglena atra e Thamnophilus 

pelzelni como espécies residentes, já Ramphocelus bresilius foi classificado como 

possível residente, enquanto Hemitriccus nidipendulus, Hylophilus poicilotis, 

Thalurania watertonii e Picumnus pygmaeus são espécies ocasionais ou sobrevoantes 

(Anexo III). 
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O valor do índice de Shannon-Wiener (H´) indica uma diversidade para os locais 

amostrados no RVSMJ de 2,84 e uma equidistribuição das espécies de 0,70 (Tabela 

3.9). O valor do índice de diversidade Shannon-Wiener foi significantemente maior na 

área da aberta (H’=3,13) do que na área fechada (H’=2,10; t = 8,08; gl = 56,16; P < 

0,05), a área aberta apresentou uma melhor distribuição das espécies (0,78). 

 

Tabela 3.9 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) e equidistribuição (E) das 

espécies capturadas nas redes de neblina nas áreas amostradas no RVSMJ. 

 Áreas de 

amostragem 

Número de 

espécies 

Número de 

indivíduos 
H' E 

Área Aberta 55 261 3,13 0,78 

Área fechada 22 202 2,10 0,68 

RVSMJ 58 463 2,84 0,70 

 

O índice de diversidade beta de Sorensen (S) mostrou que as duas áreas 

amostradas compartilham pouco menos da metade das espécies de aves (S=0,49). 

 

3.1.2 Aspectos demográficos da comunidade de aves do Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco 

Em ambas as áreas, os indivíduos adultos foram predominantes. Uma parte 

importante dos indivíduos capturados não foi possível estimar a idade (Tabela 3.10. 

Dada a dificuldade de verificar a ossificação craniana. 

Tabela 3.10 Idade das aves capturadas no Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco, 

medida através da ossificação do crânio. 

Idade Total (%) Área aberta (%) Área fechada (%) 

Adultos 289 (62,4) 143 (54,8) 146 (72,3) 

Jovens 98 (21,2) 68 (19,1) 30 (12,9) 

Desconhecido 76 (16,4) 50 (26,1) 26 (14,8) 

 

Foram excluídos os dados dos indivíduos com idade desconhecida para estimar 

as proporções de adultos e juvenis. Assim, as proporções ficaram três adultos para um 

jovem na área fechada, dentro da área aberta a razão foi dois indivíduos adultos para um 

jovem.  

 Foram estimadas as proporções de adultos e jovens excluindo os indivíduos 

desconhecidos para as 10 espécies mais capturadas no RVSMJ (Tabela 3.11). A maioria 
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das espécies apresentaram valores acima de 65% na quantidade de adultos, salvo 

Chiroxiphia paerola, que apresentou pouco mais da metade de adultos (52,3%). 

Tabela 3.11 Número de indivíduos e proporções de adultos e juvenis correspondentes as 

10 espécies mais capturadas nas redes de neblina no RVSMJ. 

Espécie Adultos % Jovens % 

Manacus manacus 103 74,1 36 25,9 

Chiroxiphia pareola 23 52,3 21 47,7 

Myiothlypis flaveola 16 94,1 1 5,9 

Arremon taciturnus 14 93,3 1 6,7 

Neopelma pallescens 13 86,7 2 13,3 

Thamnophilus pelzelni 13 86,7 2 13,3 

Tolmomyias flaviventris 9 81,8 2 18,2 

Leptopogon amaurocephalus 8 66,7 4 33,3 

Formicivora grisea 8 88,9 1 11,1 

Tachyphonus rufus 8 88,9 1 11,1 

 

Em ambas as áreas amostradas, cerca de 30% dos indivíduos capturados 

forammachos, enquanto pouco mais de 40% fêmeas. Na área aberta o 34,5% dos 

indivíduos capturados não apresentavam dimorfismo sexual, 10% a mais da quantidade 

de machos. Enquanto na área fechada somente 25,7%, proporção pouco menor aos 

machos (Tabela 3.12).  

Tabela 3.12 Sexo das aves capturadas no Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco. 

Sexo Total (%) Área aberta (%) Área fechada (%) 

Macho 123 (26,6) 64 (24,5) 59 (29,2) 

Fêmea 198 (42,7) 107 (41) 91 (45,1) 

Desconhecido 142 (30,7) 90 (34,5) 52 (25,7) 

 

Foram excluídos os dados dos indivíduos sem dimorfismo sexual para estimar as 

proporções de machos e fêmeas. Assim, as proporções ficaram para o total dos 

indivíduos capturados 61,7%, foram fêmeas e 38,3% machos. Padrões similares foram 

encontrados nas áreas aberta e fechada onde 62,5% e 60,6% foram fêmeas 

respectivamente. 

Foram estimadas as proporções de machos e fêmeas para as 10 espécies mais 

capturadas no RVSMJ (Tabela 3.13). Manacus manacus e Formicivora grisea 

apresentam proporções parecidas com aquelas encontradas na comunidade de aves, 

valores acima de 60% de fêmeas, Chiroxiphia pareola e Thamnophilus pelzelni 

apresentam proporções mais similares de macho e fêmeas, já Tangara cayana, 

Pyriglena atra e Hydropsalis albicolis apresentam entre 70 e 80% de machos. 
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Tabela 3.13 Número de indivíduos e proporções de fêmeas e machos correspondentes as 

10 espécies mais capturadas nas redes de neblina no RVSMJ. 

Espécie Fêmeas % Machos % 

Manacus manacus 121 73,3 44 26,7 

Chiroxiphia pareola 24 53,3 21 46,7 

Arremon taciturnus 7 43,7 9 56,3 

Thamnophilus pelzelni 8 53,3 7 46,7 

Formicivora grisea 7 63,6 4 36,4 

Tachyphonus rufus 4 36,4 7 63,6 

Tangara cayana 3 30 7 70 

Columbina talpacoti 4 50 4 50 

Pyriglena atra 2 25 6 75 

Hydropsalis albicolis 1 20 4 80 

 

3.1.3 Aspectos reprodutivos da comunidade de aves do Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco 

Dos 463 indivíduos capturados, 86 apresentavam placas de incubação, 

proporcionalmente os meses de janeiro de 2011, a abril de 2011, e janeiro de 2012 a 

fevereiro de 2012 apresentaram os maiores números de indivíduos em estado 

reprodutivo, indicando os picos de reprodução. Constatou-se um aumento na taxa de 

recrutamento quando analisamos os percentuais de indivíduos jovens capturados, 

começando no mês de abril de 2011 e 2012, depois dos picos reprodutivos (Figura 

3.12). 
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Figura 3.12 -. Variação mensal dos percentuais de indivíduos jovens e adultos com 

placa de incubação capturados no RVSMJ ao longo do desenvolvimento do estudo. 

 

Os 86 indivíduos capturados com placas de incubação representam 18,3% do 

total das capturas. Destes, o maior número foi registrado em janeiro de 2011, já em 

janeiro de 2012 houve uma tendencia decrescente conforme aumenta os meses de 

amostragem. Em julho de 2011 não foram capturados indivíduos com placa de 

incubação. 

Foram capturadas 28 espécies com placa de incubação, enquanto aos períodos 

reprodutivos algumas espécies apresentaram ciclos definidos como Manacus manacus 

de dezembro a abril, Chiroxiphia pareola de dezembro a março, outras se reproduzem 

praticamente ao longo do ano como Tolmomyias flaviventris (Anexo VI). 

 

3.1.4 Biomassa das aves do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

 

A biomassa calculada pelo peso médio dos indivíduos de cada espécie 

multiplicado pelo número de indivíduos capturados é um parâmetro utilizado para 

avaliar as comunidades. Em ambas as áreas, Manacus manacus foi a espécie que 

contribuiu com maior biomassa. Na área aberta as outras cinco espécies em ordem 

decrescente foram: Columbina talpacoti, Chiroxiphia pareola, Saltator maximus, 

Tachyphonus rufus e Thamnophilus pelzelni. Já na área fechada foram: Chiroxiphia 

pareola, Arremon taciturnus, Hydropsalis albicolis, Myiothlypis flaveola e Turdus 

leucomelas.  

 

Algumas espécies que apresentam pequeno peso médio (<20 g), aportam grande 

biomassa na comunidade em função do grande número de indivíduos capturados, como 

o Manacus manacus e Chiroxiphia pareola. Outras que apresentam grande valor de 

peso médio (>50 g), Hydropsalis albicolis, Turdus leucomelas, Piaya cayana, Turdus 

rufiventris e Turdus amaurochalinus aportam pouca biomassa pelo pouco número das 

capturas (Anexo VII). 
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3.2 A comunidade de aves do Monumento Natural da Grota do Angico 

 

Na área 1 com um esforço de captura de 17 meses de campo, correspondentes a 

1133 metros rede (cada 12 metros de rede = 1 hora rede), foram capturados 433 

indivíduos pertencentes a 61 espécies, segundo o método Jacknife 1 a estimativa de 

riqueza desta área foi de 79 espécies (Figura 3.13), 22% a mais das observadas. 

 

Figura 3.13. Número de espécies de aves registrado na área 1 do MNGA e a estimativa 

de riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o desvio padrão. 

 

As espécies mais abundantes foram Columbina talpacoti (n=83; 19,1%), 

Tangara sayaca (n = 35; 8%), Columbina picui (n = 31; 7,1%), Columbina minuta (n = 

28; 6,4), Forpus xanthopterygius (n = 16; 3,6%) e Turdus rufiventris (n = 16; 3,6%). 

Juntas correspondem ao 48,2% das capturas nesta área (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 - Espécies abundantes nas capturas das redes de neblina na área 1 dentro do 

MNGA, a) Columbina talpacoti, b) Tangara sayaca, c) Columbina picui, d) Columbina 

minuta, e) Forpus xanthopterygius e f) Turdus rufiventris 

 

Na área 2 foram capturados 261 indivíduos pertencentes a 48 espécies, a riqueza 

estimada para esta área pelo Jack 1 foi de 62 espécies (Figura 3.15), 22% a mais das 

observadas, com um esforço amostral de 1133 metros rede. 

 

 

Figura 3.15 - Número de espécies de aves registrado na área 2 do MNGA e a estimativa 

de riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o desvio padrão. 

 

As espécies mais abundantes capturadas nas redes de neblina nesta área foram 

Lanio pileatus (n=33; 12,6%), Hemitriccus margaritaceiventer (n=18; 6,8%), Polioptila 

plumbea (n=17; 6,5%), Myiarchus tyrannulus (n=16; 6,1%), Turdus 

amaurochalinus(n=16; 6,1%) e Elaenia chilensis (n=14; 5%). Juntas elas correspondem 

ao 43,6 % das espécies capturadas nesta área (Figura 3.16). 
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Figura 3.16 - Espécies abundantes nas capturas das redes de neblina na área 2 dentro do 

MNGA, a) Lanio pileatus, b) Hemitriccus margaritaceiventer, c) Polioptila plumbea, d) 

Myiarchus tyrannulus, e) Turdus amaurochalinus e  f) Elaenia chilensis. 

 

Na área 3 foram capturados 176 indivíduos pertencentes a 36 espécies, onde o 

estimador de riqueza de Jack 1 indica 47 espécies (Figura 3.17), 23% a mais das 

observadas, com um esforço amostral de 1133 metros rede. 

 

 

Figura 3.17 - Número de espécies de aves registrado na área 3 do MNGA e a estimativa 

de riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o desvio padrão. 

As espécies mais abundantes capturadas nas redes foram Turdus 

amaurochalinus (n = 20; 11,3%), Lanio pileatus (n = 17; 9,6%), Turdus rufiventris (n = 

17; 9,6%), Myiarchus tyrannulus (n = 10; 5,1%), Elaenia chilensis (n = 9; 5,1%) e 

Furnarius figulus (n = 9; 5,1%). Juntas correspondem a 46,5% das capturas nesta área 

(Figura 3.18). 
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Figura 3.18 - Espécies abundantes nas capturas das redes de neblina na área 3 dentro do 

MNGA, a) Turdus amaurochalinus, b) Lanio pileatus, c) Turdus rufiventris, d) 

Myiarchus tyrannulus, e) Elaenia chilensis  e f) Furnarius figulus. 

 

Durante os 17 meses de trabalho de campo, com um esforço amostral de 3400 

horas rede nas três áreas acima citadas, foram capturados 870 indivíduos, pertencentes a 

78 espécies. O estimador de riqueza Jack 1 estimou 98 espécies de aves (Figura 3.19), 

20% a mais das capturadas. 

 

Figura 3.19 - Número de espécies de aves registrado no MNGA e a estimativa de 

riqueza de espécies por Jackknife 1. As barras verticais representam o desvio padrão.  
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Na área 1 as espécies granívoras como Columbina talpacoti, C. picui, C. minuta, 

Sporophila albogularis e Lanio pileatus, foram as mais capturadas, algumas destas 

espécies já apresentarem menores taxas de captura na área 2, onde alguns insetívoros 

como Hemitriccus margaritaceiventer, Polioptila plúmbea e Myiarchus tyrannulus 

foram as espécies dominantes. Diferente da área 3 onde duas espécies onívoras Turdus 

amaurochalinus e  Turdus rufiventris foram as mais capturadas. Uma espécie associada 

a ambientes alagados Furnarius figulus e um insetívoro arborícola Lepidocolaptes 

angustirostris, também apresentaram registros notórios na área 3 (Anexo VIII).  

Foram realizadas 100 listas de MacKinnon onde foram registradas 114 espécies 

de aves, o Jackknife 1 estimou um total de 144 espécies para o MNGA (Figura 3.20), 

20% a mais das espécies detectadas nas listas nesta UC. 

 

Figura 3.20 - Número de espécies de aves registrado no MNGA através das listas de 

MacKinnon e a estimativa de riqueza de espécies por Jackknife 1. As linhas ponteadas 

representam os intervalos de confiança das espécies observadas. 

As espécies com maior frequência de ocorrência (FO) nas listas de MacKinnon 

foram Leptotila verreauxi (94,1%), duas espécies de psitacídeos Eupsittula cactorum, 

Forpus xanthopterygius, um sabiá (Mimus saturninus) e o cardeal-do-nordeste 

(Paroaria dominicana) todas as quatro espécies com FO=88,2% (Anexo IX).  
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Ao todos foram encontradas 129 espécies de aves no MNGA pertencentes a 39 

famílias (Anexo X), destas, 51 espécies registradas nas listas de MacKinnon não foram 

capturadas nas redes de neblina, já 15 espécies capturadas nas redes de neblina não 

foram registradas nas listas de MacKinnon. 

Os períodos de atividade das aves nas três áreas apresentarem padrões 

diferentes, no primeiro horário de captura na área um foram capturadas em média o 

dobro de indivíduos que nas outras duas áreas, a partir do segundo horário de captura 

nas áreas 2 e 3 começa a diminuir o número de indivíduos capturados, situação inversa 

ocorre nestas duas áreas no período vespertino, onde as capturas aumentam conforme 

fica escuro (Figura 3.21). Enquanto aos períodos de captura nas três áreas, no turno 

matutino foram capturados 72,7%, 74,7% e 67,0% dos indivíduos respectivamente. A 

temperatura ambiente varia dos 22,5 aos 30,6°C. 

 

 

Figura 3.21 - Horários de captura das aves nas redes de neblina comparados com a 

temperatura ambiente, dentro do Monumental Natural da Grota do Angico. 

O teste estatístico Qui-Quadrado (χ²) usado para comparar as variações entre o 

número de aves capturadas nos diferentes horários (nas mesmas áreas), com nível de 

significância de 0,05, indicou uma diferença significativa nos horários de captura na 

área 1 (χ²=51,674; gl= 7; p< 0,0001), na área 2 (χ²=45,299; gl= 7; p<0,0001), e na área 

3(χ²=38,636; gl= 7; p<0,0001). Uma comparação através das tabelas de contingência 
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mostrou também diferença significativa entre o número de aves capturadas nos 

diferentes horários entre as três áreas amostradas (χ²=39,878; gl= 14; p= 0,0003).  

 

3.2.1 Espécies indicadoras, endêmicas e ameaçadas no Monumento Natural da 

Grota do Angico 

 

Dentro do MNGA encontramos cinco espécies especialistas de floresta tropical 

decídua (Stotz et al., 1999): Eupsittula cactorum, Hydropsalis hirundinacea, 

Formicivora melanogaster, Myrmorchilus strigilatus e Herpsilochmus pectoralis 

(Figura 3.22).  

 

 

Figura 3.22 - Espécies especialistas encontradas no MNGA, a) Eupsittula cactorum, b) 

Hydropsalis hirundinacea, c) Formicivora melanogaster e d) Myrmorchilus strigilatus. 

 

Enquanto as épocas de captura destas espécies, Eupsittula cactorum foi 

capturada praticamente ao longo do ano, já Myrmorchilus strigilatus unicamente em 

três meses (Tabela 3.14). 

 

Tabela 3.14 Indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies especialistas ao 

longo dos meses de coleta no MNGA.  
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                                 Ano/Meses 2011 2012 

Espécies M J J A S O N D J F M A M J J 

Eupsittula cactorum 1 2 2 

 

2 1 

  

1 1 1 

 

1 1 

 Formicivora melanogaster 3 1 

   

1 1 

       

1 

Hydropsalis hirundinaceus 2 

 

1 

       

2 1 

   Myrmorchilus strigilatus 

 

1 

 

1 

 

1 

          

As frequências de ocorrência nas listas de MacKinnon indicam classificam 

Eupsittula cactorumcomo residente, Myrmorchlus strigilatus e Formicivora 

melanogaster como provável residente, já Hepsilochmus pectoralis e Hydropsalis 

hirundinacea como ocasionais ou sobrevoantes (Anexo IX). 

Foram encontradas 31 espécies de aves indicadoras de habitat com algum tipo de 

distúrbio (floresta secundária, áreas de agricultura ou pastos), as quais representam 24% 

do total encontrado para esta UC (Anexo X). Destas 22 foram capturadas nas redes de 

neblina (Figura 3.23), sendo Columbina picui, C. talpacoti e Turdus rufiventris as 

espécies mais abundantes, capturadas em quase todas as campanhas de campo, outras 

como Todirostrum cinereum, Thlypopsis sordida e Megarynchus pitangua foram 

capturadas uma única vez (Anexo XI). 
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Figura 3.23 - Espécies indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio, a) Vanellus 

chilensis, b) Mimus saturninus, c) Megarynchus pitangua, d) Volatinia jacarina e e) 

Columbina picui. 

 

Várias espécies foram capturadas nas três áreas amostradas, como Camptostoma 

obsoletum, Columbina picui, Pitangus sulphuratus, Tangara sayaca, Turdus 

amaurochalinus e T. rufiventris. Outras seis espécies foram capturadas exclusivamente 

na área 1, e unicamente Megarynchus pitangua foi capturada exclusivamente na área 2 

(Tabela 3.15). 

 

Tabela 3.15 Espécies indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio com o total de 

indivíduos capturados nas redes de neblina nas três áreas amostradas dentro do MNGA. 

Espécie Área 1 Área 2 Área 3 

Camptostoma obsoletum 5 7 4 

Coereba flaveola 9 9 
 

Columbina picui 31 12 7 

Columbina talpacoti 83 6 
 

Elaenia flavogaster 11 7 2 

Eupetomena macroura 4 
  

Fluvicola nengeta 1 
 

5 

Furnarius rufus 2 1 
 

Hydropsalis albicollis 2 
  

Megarynchus pitangua 
 

1 
 

Mimus saturninus 6 2 
 

Myiarchus ferox 
 

2 1 

Myiozetetes similis 2 
  

Pitangus sulphuratus 2 2 7 

Tangara sayaca 35 8 4 

Taraba major 6 3 
 

Thlypopsis sordida 1 
  

Todirostrum cinereum 1 
  

Turdus amaurochalinus 7 16 20 

Turdus rufiventris 16 7 17 

Vanellus chilensis 2 
  

Volatinia jacarina 3 1 
 

 

Foram registradas 28 espécies indicadoras de habitat com distúrbio nas listas de 

MacKinnon, destas oito foram classificadas como residentes, 13 como possíveis 

residentes e sete como ocasionais e/ou sobrevoantes, segundo as frequências de 

ocorrência (Anexo IX). 
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Dezessete espécies são endêmicas do Brasil (CBRO, 2014) sendo, Heliomaster 

squamosus, Thamnophilus pelzelni, Furnarius figulus, Hylophilus amaurocephalus, 

Cantorchilus longirostris, Sporophila albogularis, Icterus jamacaii, Nystalus 

maculatusdas quais nove, Eupsittula cactorum, Hydropsalis hirundinacea, 

Herpsilochmus pectoralis, Thamnophilus capistratus, Pseudoseisura cristata, 

Cyanocorax cyanopogon, Paroaria dominicana, Compsothraupis loricata, Agelaioides 

fringillarius são endêmicas da Caatinga e florestas sazonais adjacentes (Figura 3.24). 

Destas somente Herpsilochmus pectoralis, encontra-se como vulnerável segundo a 

UICN (IUCN, 2013). 

 

 

Figura 3.24 - Espécies endêmicas registradas no MNGA, a) Icterus jamacaii, b) 

Sporophila albogularis, c) Eupsittula cactorum, d) Agelaioides fringillarius, e) 

Cantorchilus longirostris e f) Cyanocorax cyanopogon. 

 

Doze espécies endêmicas foram capturadas nas redes de neblina, destas 

Heliomaster squamosus, Hylophilus amaurocephalus e Icterus jamacaii foram 

capturadas uma única vez. Já Eupsittula cactorum, Paroaria dominicana e Sporophila 

albogularis foram capturadas mais frequentemente ao longo do ano (Tabela 3.16). 

 

Tabela 3.16Total de indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies endêmicas 

dentro do MNGA. 

                            Ano/Meses 2011 2012 

Espécie M J J A S O N D J F M A M J J A 
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Agelaioides fringillarius 4 1 
 

1 
   

1 
        

Eupsittula cactorum 1 2 2 
 

2 1 
  

1 1 1 
 

1 1 
  

Cyanocorax cyanopogon 
 

1 
    

1 
 

2 
       

Furnarius figulus 
  

1 4 2 
  

1 
 

2 
 

1 
    

Heliomaster squamosus 
     

1 
          

Hydropsalis hirundinaceus 2 
 

1 
       

2 1 
    

Hylophilus amaurocephalus 
       

1 
        

Icterus jamacaii 
   

1 
            

Paroaria dominicana 2 1 
  

2 2 
 

1 2 3 
  

1 1 
  

Pseudoseisura cristata 
    

2 
           

Sporophila albogularis 4 3 
 

2 
  

1 
 

3 
 

1 
   

2 1 

Thamnophilus capistratus 1 
  

1 
 

1 
  

2 
     

1 
 

 

A única espécie Paroaria dominicana foi capturada nas três áreas amostradas, 

Agelaioides fringillarius, Icterus jamacaii e Pseudoseisura cristata foram capturadas 

exclusivamente na área 1, Hylophilus amaurocephalus foi capturada exclusivamente  na 

área 2 e Heliomaster squamosus na área 3 (Tabela 3.17). 

 

Tabela 3.17 Total de indivíduos capturados das espécies endêmicas nas redes de neblina 

nas duas três áreas amostradas dentro do MNGA. 

Espécie Área 1 Área 2 Área 3 

Agelaioides fringillarius 7 
  

Eupsittula cactorum 7 
 

6 

Cyanocorax cyanopogon 
 

2 2 

Furnarius figulus 2 
 

9 

Heliomaster squamosus 
  

1 

Hydropsalis hirundinaceus 4 2 
 

Hylophilus amaurocephalus 
 

1 
 

Icterus jamacaii 1 
  

Paroaria dominicana 13 1 1 

Pseudoseisura cristata 2 
  

Sporophila albogularis 15 2 
 

Thamnophilus capistratus 3 3 
 

 

Doze espécies endêmicas foram registradas nas listas de MacKinnon, os dados 

das frequências de ocorrência das aves registradas classificam Eupsittula cactorum, 

Paroaria dominicana, Cyanocorax cyanopogon, Sporophila albogularis e 

Thamnophilus capistratus como residentes, já Furnarius figulus, Icterus jamacaii, 

Pseudoseisura cristata e Agelaioides fringillarius como prováveis residentes, 
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finalmente Thamnophilus pelzelni, Herpsilochmus pectoralis e Hydropsalis 

hirundinaceus são espécies ocasionais ou sobrevoantes (Anexo IX). 

O índice de Shannon-Wiener indica uma diversidade para os locais amostrados 

no MNGA de 3,67 e uma equidistribuição das espécies de 0,84. O valor do índice de 

diversidade Shannon-Wiener não teve diferença significativa entre a área 1 (H´=3,37) e 

área 2 (H´=3,37; t = -0,0013; gl = 108,46; P < 0,05). A área 3 apresentou o valor menor 

do índice de diversidade (H´=3,18), em contrapartida uma maior equidistribuição das 

espécies (Tabela 3.18). 

 

Tabela 3.18 Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H´) e equidistribuição (E) das 

espécies capturadas nas redes de neblina nas áreas amostradas no MNGA. 

Áreas de 

amostragem 

Número de 

espécies 

Número de 

Indivíduos 
H' E 

Área 1 61 433 3,37 0,8202 

Área 2 48 261 3,37 0,8710 

Área 3 36 176 3,18 0,8880 

MNGA 78 870 3,67 0,8437 

 

O índice de diversidade beta de Sorensen mostrou que todas as três áreas 

amostradas compartilham pouco mais da metade das espécies de aves, porém as áreas 1 

e 2 compartilham mais espécies de aves (Tabela 3.19). 

Tabela 3.19 Valores do índice de diversidade Sorensen para as áreas amostradas no 

MNGA. 

 
Área 1 Área 2 Área 3 

Área 1 1 
  

Área 2 0,67 1 
 

Área 3 0,53 0,54 1 

 

 

3.2.2 Aspectos demográficos da comunidade de aves do Monumento Natural da 

Grota do Angico 

 

Enquanto a idade das aves capturadas na área 1 a maioria não foram 

identificadas, dada a dificuldade de observar a ossificação craneana, já um 43,6% foram 

adultos e 10,2% jovens. Situação diferente das áreas 2 e 3 onde os adultos representam 



 

 

65 

 

60% dos indivíduos capturados, e entorno de 20% os jovens e desconhecidos (Tabela 

3.20).  

 

Tabela 3.20 Idade das aves capturadas no Monumento Natural da Grota do Angico, 

medida através da ossificação do crânio. 

Idade Total  Área 1 (%) Área 2 (%) Área 3 (%) 

Adultos 456 (52,4) 189 (43,6) 162 (61,8) 105 (60) 

Jovens 129 (14,8) 44 (10,2) 53 (20,2) 32 (18,3) 

Desconhecido 285 (32,8) 200 (46,2) 47 (18) 38 (21,7) 

 

Foram excluídos os dados dos indivíduos com idade desconhecida para estimar 

as proporções de adultos e juvenis. As proporções para o total dos indivíduos 

capturados, nas áreas 2 e 3, foram 3 adultos para 1 jovem, já na área 1 a razão foi 4 

indivíduos adultos para 1 jovem.  

Foram estimadas as proporções de adultos e jovens excluindo os indivíduos 

desconhecidos para as 10 espécies mais capturadas no MNGA (Tabela 3.21). A maioria 

das espécies apresentaram valores acima de 64% na quantidade de adultos, salvo 

Elaenia chilensis, que apresentou pouco menos da metade de adultos (45,5%). 

 

Tabela 3.21. Número de indivíduos e proporções de adultos e juvenis correspondentes 

as 10 espécies mais capturadas nas redes de neblina no MNGA. 

Espécie Adultos % Jovens % 

Lanio pileatus 50 80,6 12 19,4 

Tangara sayaca 41 95,3 2 4,7 

Polioptila plumbea 23 85,2 4 14,8 

Myiarchus tyrannulus 18 66,7 9 33,3 

Elaenia chilensis 10 45,5 12 54,5 

Hemitriccus margaritaceiventer 18 81,8 4 18,2 

Elaenia flavogaster 15 83,3 3 16,7 

Coereba flaveola 11 73,3 4 26,7 

Cyclarhis gujanensis 11 78,6 3 21,4 

Sporophila albogularis 9 64,3 5 35,7 

 

Não foi possível diferenciar o sexo na maioria das aves capturadas, por não 

apresentarem dimorfismo sexual, por tal motivo foram excluídos os dados dos 

indivíduos desconhecidos para estimar as proporções de machos e fêmeas. Nas áreas 1 e 
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3 a proporção sexual dos indivíduos foi 2 machos para 1 fêmea. Já na área 2 as 

proporções foram diferentes , pouco mais de um macho para cada fêmea (Tabela 3.22). 

Tabela 3.22 Sexo das aves capturadas no Monumento Natural da Grota do Angico. 

Sexo Total (%) Área 1 (%) Área 2 (%) Área 3 (%) 

Macho 272 (64,5) 173 (66,8) 66 (58,4) 33 (66) 

Fêmea 150 (35,5) 86 (33,2) 47 (41,6) 17 (33) 

 

Foram estimadas as proporções de machos e fêmeas para as 10 espécies mais 

capturadas no MNGA (Tabela 3.23). Pachyramphus polychopterus e Forpus 

xanthopterygius apresentam quatro machos para uma fêmea, as outras espécies 

apresentam proporções de dois machos para uma fêmea, salvo Sporophila albogularis 

que apresentam proporções próximas de um para um. 

Tabela 3.23 Número de indivíduos e proporções de fêmeas e machos correspondentes as 

10 espécies mais capturadas nas redes de neblina no RVSMJ. 

 

Espécie         F %    M      % 

Columbina talpacoti 29 33,3 58 66,7 

Lanio pileatus 23 35,9 41 64,1 

Columbina picui 14 29,2 34 70,8 

Tangara sayaca 13 38,2 21 61,8 

Columbina minuta 14 37,8 23 62,2 

Polioptila plumbea 10 31,3 22 68,8 

Forpus xanthopterygius 1 5,6 17 94,4 

Sporophila albogularis 8 47,1 9 52,9 

Columbina squammata 7 70,0 3 30,0 

Pachyramphus polychopterus 2 18,2 9 81,8 

 

3.2.3 Aspectos reprodutivos da comunidade de aves do Monumento Natural da 

Grota do Angico 

Dos 870 indivíduos capturados 7,3% apresentavam placas de incubação (n=64). 

Proporcionalmente os meses de maio de 2011 até agosto de 2011, e durante março de 

2012 até agosto de 2012 apresentaram os maiores números de indivíduos em estado 

reprodutivo, indicando os períodos de reprodução nestas épocas. Em contrapartida os 

picos maiores de capturas de juvenis foram junho e julho de 2011, e abril de 2012, 

mostrando a taxa de recrutamento nestas épocas. Nos meses de agosto 2011/2012, 

setembro e outubro 2011 não foram capturados nenhum indivíduo com placa de 

incubação (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 - Variação mensal dos percentuais de indivíduos jovens e adultos com placa 

de incubação capturados no MNGA ao longo do desenvolvimento do estudo. 

 

Foram capturadas 33 espécies com placa de incubação, enquanto aos períodos 

reprodutivos a maioria das espécies (n = 22) apresentaram placas de incubação nos 

meses de maio e junho, outras apresentaram os ciclos definidos como Lepidocolaptes 

angustirostris de novembro a janeiro, épocas se reproduzem praticamente ao longo do 

ano como Tolmomyias flaviventris (Anexo XII). 

 

3.2.4 Biomassa das aves do Monumento Natural da Grota do Angico 

Espécies de rolinhas (Columbina) e sabiás (Turdus) foram as que contribuíram 

com maior biomassa nas três áreas. Na área um as seis espécies em ordem decrescente 

foram: Columbina talpacoti, Columbina picui, Tangara sayaca, Turdus rufiventris, 

Columbina minuta e Columbina squammata. Na área dois Turdus amaurochalinus, 

Columbina picui, Lanio pileatus, Turdus rufiventris, Myiarchus tyrannulus e Columbina 

minuta. Na área três Turdus amaurochalinus, Turdus rufiventris, Eupsittula cactorum, 

Pitangus sulphuratus, Furnarius figulus e Columbina picui. 

As espécies que contribuíram com maior biomassa na comunidade foram: 

Columbina talpacoti, Turdus amaurochalinus, Turdus rufiventrise Columbina picui, 

com pesos médios acima de 40g. Outras espécies com altos pesos médios (>100g) como 
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Leptotila verreauxi, Vanellus chilensis e Athene cunicularia, contribuíram com pouca 

biomassa na comunidade pelo baixo número de capturas (Anexo XIII). 

 

3.3 Comparações das comunidades de aves nas unidades de conservação estudadas 

 

 A riqueza das aves capturadas nas redes de neblina foi maior no MNGA, onde 

foram capturados 870 indivíduos, pertencentes a 78 espécies, já no RVSMJ foram 

capturados 463 indivíduos de 58 espécies. O valor do índice de diversidade de Shannon-

Wiener foi significantemente maior no MNGA (H’=3,67) do que no RVSMJ (H’=2,84; 

t = 10,20; gl = 83,77; P < 0,05), as espécies foram mais bem distribuídas no MNGA 

(E=0,84). 

O índice de diversidade beta de Sorensen indica que ambas as unidades de 

conservação estudadas, compartilham menos de 30% das espécies de aves. Unicamente 

19 espécies de aves foram capturadas nas redes de neblina em ambas as áreas protegidas 

(IS=0,29). 

O teste estatístico Qui-Quadrado (χ²) indicou uma diferença significativa no 

número de indivíduos capturados nos diferentes horários no MNGA (χ²=98,57; gl= 7; 

p< 0,0001) e no RVSMJ (χ²=57,20; gl= 7; p<0,0001). Uma comparação através das 

tabelas de contingência mostrou também diferença significativa entre o número de aves 

capturadas nos diferentes horários entre as unidades de conservação amostradas 

(χ²=123,31; gl= 7; p= <0,0001). No período matutino o número de aves capturadas no 

MNGA foi maior nos primeiros horários, as capturas foram decaindo conforme aumenta 

o tempo de captura. Situação inversa a observada para o mesmo período no RVSMJ 

(Figura 3.26). 
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Figura 3.26 - Total de indivíduos capturados nas redes de neblina nos diferentes 

horários de captura no RVSMJ e no MNGA. 

Dentro do RVSMJ foram encontradas oito espécies de aves indicadoras ou 

típicas da Mata Atlântica, já no MNGA foram cinco espécies especialistas de floresta 

tropical decídua (Stotz et al., 1999). Enquanto as espécies de aves indicadoras de habitat 

com algum tipo de distúrbio no RVSMJ foram encontradas 37, contra 31 no MNGA, as 

quais representam 28% e 24% da riqueza de aves encontradas em cada UC 

respectivamente. 

Enquanto as espécies endêmicas, no MNGA foram encontradas 17 espécies no 

MNGA, e nove no RVSMJ, onde foram encontradas duas espécies em alguma categoria 

de risco pela UICN, Pyriglena atra em perigo de extinção (EN) e Herpsilochmus 

pectoralis como vulnerável (VU), esta última foi à única espécie em risco encontrada 

também no MNGA. 

Os dados demográficos das aves capturadas nas redes de neblina indicam uma 

proporção de quatro adultos para um jovem em ambas as unidades de conservação 

estudadas. As proporções de machos para fêmeas foram inversas, pouco mais de 60% 

de machos no RVSMJ contra pouco mais de 60% de fêmeas no MNGA.  
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As épocas reprodutivas estimadas pelas placas de incubação indicam uma maior 

percentagem de indivíduos reprodutivos de janeiro a abril no RVSMJ, enquanto no 

MNGA a isto aconteceu de abril a agosto. 

 

3.4 Percepções dos moradores da zona de amortecimento do Refúgio de Vida 

Silvestre Mata do Junco 

 

Foram realizadas 145 entrevistas aos moradores do entorno das duas UCs, os 

quais foram selecionados através de visitas nas residências e locais públicos do entorno 

das áreas protegidas. No RVSMJ foram aplicadas 63 entrevistas nas localidades 

conhecidas como Lagoa Seca, Campinhos, assentamento José Emídio e na cidade de 

Capela (Figura 3.27). 

 

 

Figura 3.27 - Entrevista a morador da zona de amortecimento do RVSMJ, as arvores ao 

fundo da imagem fazem parte do Refúgio.  

 

A idade média dos entrevistados foi 38,8 anos (amplitude: 11-77 anos), o 

número menor dos entrevistados correspondeu aos maiores de 71 anos (Figura 3.28). 

Enquanto ao sexo 32 foram homens e 31 mulheres. 53 (84%) dos entrevistados sabem 
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ler/escrever enquanto 10 são analfabetos. A maioria dos entrevistados são agricultores 

(n = 22), 11 são donas de casa, 10 estudantes e os restantes desempenham atividades 

informais como autônomos, três são servidores públicos e dois aposentados. 

 

 

Figura 3.28 - Distribuição entre as classes etárias dos 63 entrevistados no RVSMJ. 

 

Sobre as respostas às perguntas, a primeira delas (Você já foi na mata do 

Junco?), a maioria (79,3%) já foi, 6,3% frequentam muito e 14,2% nunca foram na 

mata. Pouco mais de uma quinta parte (20,6%) não sabem se gostam da mata, enquanto 

o restante gostam dela. 

Enquanto as respostas da pergunta: quais animais vivem lá? A grande maioria 

respondeu mamíferos 90,4%, seguido dos repteis 58,7%, e das aves 53,9%, enquanto 

somente nove pessoas citaram insetos e duas pessoas citaram anfíbios. Com destaque 

para 42 (66%) entrevistados, que mencionaram especificamente o macaco guigó 

(Callicebuscoimbrai).  

Das pessoas que já foram à mata (n=54); 31 foram homens e 23 mulheres, as 

respostas à pergunta: quais animais vivem lá? foram proporcionalmente similares, sendo 

os mamíferos e o macaco guigó as respostas mais citada pelos homens, em 

contrapartida os répteis foram mais citados pelas mulheres (Figura 3.29). 
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Figura 3.29 - Respostas à pergunta: quais animais vivem na mata?. Percentagens a partir 

das pessoas que já foram na mata e analisados por sexo.  

 

Sobre a importância dos animais, a maioria responderam que todos são 

importantes (76,1%), por que fazem parte da natureza, ajudam no equilíbrio, são a 

alegria do mato, levam sementes das arvores entre outras respostas similares, destas, 

sete pessoas (11,1%) responderam especificamente o guigó, por que está em extinção e 

existe um projeto de preservação, seis pessoas (9,5%) não souberam responder. Uma 

pessoa (1,5%) respondeu que as cobras são importantes porque assustam o povo, um 

estudante de ensino médio com 12 anos de idade. Um pedreiro de 29 anos citou animais 

de caça como tatu, veado e paca são muito importantes por que servem como alimento. 

O uso da lenha foi o mais citado nas respostas (N = 26), seguido das pessoas que 

não usam nada (N = 25), 19 pessoas usam plantas (Figura 3.30), para elaboração de 

vassouras ou para remédios, quatro responderam que usam água e 11 usam animais, 

sendo cutia, teiú e tatu os mais citados, outros caçam aves como rolinha e inhambu, 

além daquelas capturadas para criação em cativeiro.  
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Figura 3.30 - Evidências de atividades de extrativismo foram encontradas no entorno do 

RVSMJ. 

 

Sobre o número de aves conhecidas, as respostas variaram de 0-10, sendo duas 

espécies a resposta mais citada (22,2%), quatro não conhecem nenhuma espécie de ave 

e unicamente duas pessoas conhecem 10 espécies de aves (Tabela 3.24).  

 

Tabela 3.24 Número de aves conhecidas pelos entrevistados no RVSMJ. 

Número de aves conhecidas Número de pessoas Percentagem 

0 4 6,35 

1 11 17,46 

2 14 22,22 

3 8 12,70 

4 9 14,29 

5 2 3,17 

6 5 7,94 

7 3 4,76 

8 3 4,76 

9 2 3,17 

10 2 3,17 

 

Das pessoas que responderam positivamente a pergunta: já foram na mata? Os 

homens foram maioria (n=31), os quais apresentam uma variedade maior no número de 
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aves conhecidas, incluindo um estudante de 11 anos que não conhece nenhuma espécie 

de ave. As mulheres responderam uma espécie com maior percentagem, uma agricultora 

de 59 anos conhece dez espécies de aves (Figura 3.31).  

 

 

 

Figura 3.31 - Percentagens dos números das aves conhecidas a partir das pessoas que já 

foram na mata e analisados por sexo.  

 

As aves mais citadas incluem aquelas que são criadas em cativeiro como sabiá, 

tiziu, periquito, pássaro preto, papa-capim, caboclinho, cabeço, curió, azulão e 

assanhaço (Figura 3.32). Outras aves que são caçadas como as rolinhas, juriti, nhambu-

pê, asa branca e codorna, também foram citadas. As menos citadas foram algumas que 

destacam pelo canto como bem-te-vi, acauã e saracura-três-potes. 
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Figura 3.32 - Exemplos de aves citadas pelos entrevistados no RVSMJ, a) Azulão 

(Cyanoloxia brissonii) e b) assanhaço ou sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca). 

 

O alimento de aves mais citado com 69,25% das respostas foram as frutas, 

seguido das sementes, insetos e grãos. Um aposentado de 65 anos e duas agricultoras de 

60 e 25 anos de idade não souberam qual o alimento das aves, sete pessoas responderam 

outro tipo de alimento como pedrinhas, minhocas, ratos, cobras e piabas (Figura 3.33). 

 

 

Figura 3.33 - Frequência relativa dos alimentos citados em resposta a pergunta “Qual o 

alimento das aves?”. Os valores somam mais de 100% porque a maioria das respostas 

citou mais de um tipo de alimento. 
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Nas respostas à pergunta o que acontece se as aves somem de lá?, foram 

agrupadas em seis categorias, destas pouco mais de uma terceira parte (36,51%) 

relacionaram a ausência das aves com desastre, ficaria ruim e seria o fim da mata, pouco 

mais de uma quinta parte (22,22%) não souberam responder esta pergunta. Algumas 

pessoas falaram que ficaria triste, por que o canto das aves é alegria da mata. Nove 

pessoas reconheceram a função ecológica das aves, respondendo que acabaria a 

restauração da mata, faltaria polinização das arvores e não teria dispersão das sementes.  

A resposta menos citada inclui uma posição positiva falando que as aves não podem 

sumir da mata (Figura 3.34).   

 

 

Figura 3.34 - Diferentes categorias da resposta a pergunta o que acontece se as aves 

somem de lá? 

 

A grande maioria respondeu positivamente à pergunta é importante cuidar da 

mata?, unicamente um aposentado de 65 anos respondeu que não sabia. Sobre as ações 

para cuidar da mata, a grande maioria (36,51%) responderam que não desmatar, outras 

respostas incluíam em ordem decrescente incluíam ações para conservar e preservar, 

melhorar a fiscalização, educação ambiental, reflorestamento, evitar queimar e não 

caçar. Duas pessoas responderam que não sabiam e outras duas falaram positivamente 

que não podia acabar por que o IBAMA tomava conta (Figura 3.35).  
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Figura 3.35 - Respostas à pergunta o que devemos fazer para cuidar da mata? 

 

3.5 Percepções dos moradores da zona de amortecimento no Monumento Natural 

da Grota do Angico 

 

No Angico foram realizadas 82 entrevistas, nas agrovilas Alto Bonito, Carlos 

Borges, Menino Jesus, Povoado Livre, Quatro Casas, Nova Jerusalém e São José, todas 

pertencentes ao assentamento Jacaré-Curituba. 

A idade média dos entrevistados foi 36,2 anos (amplitude: 12-69 anos), a 

maioria dos entrevistados estavam na faixa etária entre 21 e 30 anos, o menor número 

de entrevistados foram da maior faixa etária, entre 61 e 70 anos (Figura 3.36). O maior 

número de entrevistados foram mulheres (60%). A maioria (n=50) dos entrevistados 

sabem ler/escrever enquanto 32 são analfabetos. A maioria dos entrevistados são 

agricultores (81,7%), em proporções menores (6%) as donas de casa e estudantes, já os 

restantes desempenham atividades informais como autônomos, um servidor públicos, 

dois técnicos (agrícola e enfermagem), um terceirizado e um vendedor. 
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Figura 3.36 - Classes etárias dos 82 entrevistados no MNGA. 

 

Sobre as respostas as outras perguntas, a primeira delas (Você já foi na mata?), a 

metade (50%) já foram, uma pessoa frequenta muito e 48,7% nunca foram na mata. A 

grande maioria (91,4%) respondeu que gosta da mata, enquanto poucos (4,8%) não 

gostam e 3,6% não sabem se gostam da mata. Enquanto às respostas da pergunta: quais 

animais vivem lá?, a grande maioria respondeu mamíferos (70,1%), seguido pelas aves 

(65,8%) e repteis (43,9%). Somente três pessoas responderam insetos e uma agricultora 

de 49 anos citou os peixes. 

 

Tomando em conta as pessoas que já foram na mata (n=42), 50% foram 

mulheres, as quais citaram em percentagem maior todos os grupos animais, exceto o 

grupo dos insetos. Nenhum homem citou o grupo dos anfíbios e os peixes (Figura 3.37). 
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Figura 3.37 - Respostas à pergunta: quais animais vivem na mata?. Percentagens a partir 

das pessoas que já foram na mata e analisados por sexo.  

 

Sobre a importância dos animais, a maioria respondeu que todos são importantes 

(79,2%), por que fazem parte da natureza, não fazem mal a ninguém, fazem parte da 

cadeia alimentar, 9,7% não sabem, 7,3% falaram que as aves, por que são bonitas, 

servem para criar, levam sementes das arvores,  são a alegria no mato e ajudam no 

controle de insetos, três agricultores (3,6%), uma mulher de 45 anos e dois homens de 

21 e 65 anos responderam que o veado, por que serve de alimento. 

 

O uso das plantas medicinais foi o mais citado nas respostas (N = 45), seguido 

das pessoas que usam lenha (N = 27) (Figura 3.38), 23 pessoas não usam nada, duas 

pessoas usam estacas e frutos (umbu). Doze pessoas usam animais, dentre eles 

passarinhos para criação, e rolinhas, pato d´água, nhambu, codorniz, tatu, preá, mocó e 

veado para alimentação. 
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Figura 3.38 - Exemplos de usos de produtos retirados da mata citados nas respostas, 

lenha seca e estacas para cercar as casas. 

 

As aves conhecidas variam de 0-13 espécies, sendo cinco espécies o número 

mais citado (18,2%), três não conhecem nenhuma espécie de ave e somente duas 

pessoas conhecem 13 espécies de aves (Tabela 3.25).  

 

Tabela 3.25 Número de aves conhecidas pelos entrevistados no MNGA. 

Número de aves conhecidas Número de pessoas Percentagem 

0 3 3,66 

1 8 9,76 

2 4 4,88 

3 13 15,85 

4 13 15,85 

5 15 18,29 

6 10 12,20 

7 2 2,44 

8 6 7,32 

9 2 2,44 

10 3 3,66 

12 1 1,22 

13 2 2,44 

 

Das pessoas que responderam positivamente a pergunta já foram na mata? 

(n=42), uma espécie de ave foi a resposta mais citada pelas mulheres, uma agricultora 
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de 32 anos respondeu que não conhece nenhuma espécie de ave. Os homens 

responderam mais frequentemente seis espécies, dois agricultores de 50 e 51 anos 

conhecem mais de 10 espécies de aves (Figura 3.39). 

 

 

Figura 3.39 - Percentagens dos números das aves conhecidas a partir das pessoas que já 

foram na mata e analisados por sexo.  

 

As aves mais citadas incluem aquelas que são criadas em cativeiro como cabeço 

ou galo de campina, sabia, periquito, papa-capim, coleirinha, azulão, assanhaço e 

canário (Figura 3.40). Outras que são caçadas como as rolinhas, juriti, nambu, asa 

branca, seriema e codorna. As menos citadas foram lavandeira, bem-te-vi, beija-flor, 

pardal e joão de barro.  
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Figura 3.40 - Espécies citadas pelos entrevistados no MNGA, a) cabeço ou galo de 

campina (Paroaria dominicana), b) Periquito (Eupsittula cactorum) e c) Golinho ou 

papa-capim (Sporophila albogularis). 

 

O alimento de aves mais citado com 53,66% das respostas foram as frutas, 

seguido das sementes, outros, insetos e grãos. Cinco mulheres agricultoras dentre 18 e 

39 anos não souberam qual o alimento das aves. Dente os itens citados como outro tipo 

de alimento incluem bagaço, flores de mandacaru, xiquexique, faxeiro, mato, minhoca e 

terra (Figura 3.41).   

 

 

Figura 3.41 - Frequência relativa dos alimentos citados em resposta a pergunta “Qual o 

alimento das aves?”. Os valores somam mais de 100% porque a maioria das respostas 

citou mais de um tipo de alimento. 

 

Nas respostas à pergunta o que acontece se as aves somem de lá?, foram 

agrupadas em cinco categorias, destas quase a metade (45,1%) relacionaram a ausência 

das aves com o fim da mata, ficaria ruim, quase uma terceira parte (32,9%) falaram que 

ficaria triste, por que as aves são lindas e o canto delas é alegria da mata, 10,9% não 

souberam responder esta pergunta. Poucas pessoas (n = 6) reconheceram a função 

ecológica das aves, respondendo que previnem pragas, pois elas comem as lagartas, 

levam as sementes para a mata e o urubu ajuda na limpeza do mato. A resposta menos 

citada inclui uma visão positiva, falando que as aves da mata não podem acabar (Figura 

3.42).   
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Figura 3.42 - Diferentes categorias da resposta à pergunta o que acontece se as aves 

somem de lá?. 

 

Sobre as ações para cuidar da mata, a grande maioria (60,9%) responderam que 

seria importante não desmatar, outras respostas incluíam em ordem decrescente ações 

para conservar e preservar, reflorestamento, melhorar a fiscalização. Cinco pessoas 

responderam que não sabiam, duas que precisam ações de conscientização e educação 

ambiental e uma não queimar, não caçar e evitar fazer carvão (Figura 3.43).  

 

 

Figura 3.43 - Respostas à pergunta o que devemos fazer para cuidar da mata? 
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3.6 Comparações das percepções dos moradores nas unidades de conservação 

 

Dos entrevistados no MNGA 60% foram mulheres, já no RVSMJ as proporções 

foram mais similares, com 49% de mulheres. A idade média dos entrevistados foi maior 

no RVSMJ com 38,8 anos, encontrando pessoas acima de 71 anos, enquanto no MNGA 

a idade média foi de 36,2 anos, uma proporção importante dos entrevistados foram na 

classe etária de 21 a 30 anos (Figura 3.44).  

 

 

Figura 3.44 - Classes etárias dos entrevistados nas unidades de conservação estudadas. 

Os grupos dos mamíferos e as aves foram os animais mais citados que moram 

em ambas as unidades de conservação. O macaco guigó, foi citado nas respostas dos 

moradores do RVSMJ, já o grupo dos peixes foi exclusivamente citado pelos 

entrevistados no MNGA (Figura x3.45. 

 

Figura 3.45 -Respostas à pergunta: quais animais vivem na mata?. Percentagens a partir 

das pessoas que já foram na mata e analisados por sexo, em cada UC amostrada. 
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A partir das pessoas que já foram na mata, foram analisados o número de aves 

conhecidas, entre uma e duas espécies foram as respostas proporcionalmente mais 

citadas no RVSMJ, já uma, quatro e cinco espécies, foram as respostas mais citadas no 

MNGA, sendo que nesta UC, foram citadas até 13 espécies de aves (Figura 3.46). 

 

Figura 3.46 -Percentagens dos números das aves conhecidas a partir das pessoas que já 

foram na mata e analisados por unidade de conservação. 

 

Frutas e sementes foram os alimentos das aves mais citados em ambas as 

unidades de conservação amostradas, já no MNGA, em proporções importantes citaram 

outros tipos de alimento, as respostas incluem bagaço, flores de mandacaru, xiquexique, 

faxeiro, mato, minhoca e terra (Figura 3.47).  
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Figura 3.47 -Frequência relativa dos alimentos citados em resposta a pergunta “Qual o 

alimento das aves?” em cada unidade de conservação estudada. 

A maioria dos entrevistados em ambas as unidades de conservação responderam 

que a mata acabaria, caso as aves sumissem de lá. A resposta que a mata ficaria triste, 

foi notavelmente citada. Algumas das respostas reconhecem a função das aves, no 

RVSMJ às respostas incluem a restauração da mata, polinização, dispersão de sementes. 

Já no MNGA as respostas foram que as aves previnem pragas, pois elas comem as 

lagartas, levam as sementes para a mata, e no caso do urubu ajuda na limpeza do mato 

(Figura 3.48). 

 

 

Figura 3.48 - Diferentes categorias da resposta à pergunta o que acontece se as aves 

somem de lá?. Analisado em ambas as unidades de conservação. 

 

Não desmatar foi a ação mais citada para cuidar da mata, outras ações como 

reflorestar, conservar, melhorar a fiscalização também foram citadas. Dentro do MNGA 

foi citado evitar fazer carvão, tal resposta evidencia que nesta área antigamente fazer 

carvão era uma pratica comum (Figura 3.49).  
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Figura 3.49 - Respostas à pergunta o que devemos fazer para cuidar da mata? Por 

unidade de conservação. 

 

3.7Descritores de sustentabilidade selecionados nas UCs 

 

A partir dos resultados dos trabalhos de campo para caracterizar as comunidades 

de aves, assim como os resultados dos questionários aplicados aos moradores no 

entorno das UCs estudadas, foi elaborada uma matriz de descritores de sustentabilidade 

baseados na metodologia PRESSÃO – ESTADO – IMPACTO – RESPOSTA (PEIR).  

Nesta matriz foram definidos os componentes de Pressão, onde são observadas 

as causas dos problemas (diretas ou indiretas) que levam a determinado estudo ou 

pesquisa. Os componentes da categoria Estado relacionam a qualidade do meio 

ambiente em função dos efeitos das ações antrópicas. A categoria Impacto cita os 

efeitos das interações sociedade-natureza. A categoria Resposta apresenta as ações que a 

sociedade ou governo gera como respostas às pressões, estado e impacto sobre 

determinado sistema, neste caso as unidades de conservação estudadas. Finalmente o 

prospectivo sugere atividades que possam contribuir na relação harmoniosa entre 

homem-natureza, visando o conceito de sustentabilidade (Figura 3.50). 
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Figura 3.50 Matriz PEIR e descritores prospectivos do sistema da Unidade de 

Conservação. 

 

3.8 Indicadores de pressão 

 

Crimes ambientais 

Existem diferentes crimes ambientais encontrados nas duas unidades de 

conservação estudadas, como a captura de aves para venda ilegal, pesca em época de 

defeso e caça clandestina. No MNGA existem pelo menos 28 espécies de aves alvo de 

caça ou captura (Anexo XIV) Tais espécies foram definidas em função das respostas 

dos questionários. Algumas destas aves são: pomba (Zenaida auriculata), inhambu 

(Crypturellus tataupa), rolinhas (Columbina sp.) codorna (Nothura boraquira), cardeal-

do-nordeste (Paroaria dominicana) e  juriti (Leptotila verreauxi) (Figura 3.51). 

Já no RVSMJ existem pelo menos 18 espécies de aves que sofrem pressões de 

caça ou captura: rolinhas (Columbina sp.), periquito-rei(Eupsittula aurea), sabiá-

laranjeira (Turdus rufiventris), nhambu (Crypturellus soui), entre outros (Anexo XV). 

Dentro da sede desta unidade de conservação, existem armadilhas de fabricação caseira 
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para captura de animais silvestres (Figura 3.52), as quais foram recolhidas pelos 

funcionários da UC. 

 

 

Figura 3.51 - Espécies alvo de captura e caça na região de Caatinga: a) cardeal-do-

nordeste (Paroaria dominicana); b) juriti (Leptotila verreauxi). 

 

 

Figura 3.52 - Armadilha de fabricação caseira recolhida dentro do RVS Mata do Junco.  

Este indicador pode ser mensurado pelo número de atuações por crimes 

ambientais em cada unidade de conservação, por exemplo, número de atuações por mês. 

 

Supressão da vegetação nativa 
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Os moradores dos assentamentos do entorno exercem forte influencia entrando 

nas unidades de conservação na busca de lenha, estacas ou madeira para construção. O 

uso da lenha foi o mais citado nas respostas no RVSMJ, enquanto no MNGA ficou em 

segundo lugar, mesmo que historicamente está área já tenha sido desmatada pelos 

moradores. 

 Embora a retirada de lenha “seca”, como foi citado nas entrevistas, não implica 

necessariamente na supressão da vegetação, falta de fiscalização dentro das unidades de 

conservação pode facilitar ações de supressão da vegetação. 

 A perda de vegetação nativa pode levar ao estabelecimento ou aumento no 

número de espécies de aves indicadoras de habitats com algum tipo de distúrbio. No 

RVSMJ foram registradas 37 espécies, já no MNGA foram 31 espécies de aves 

indicadoras desta condição (Anexos IV e X).  

Este indicador pode ser mensurado pelo número de hectares de vegetação nativa 

suprimidas em determinado período estimado, por exemplo, hectares por ano.  

 

3.9 Indicadores de estado 

Pecuária 

No entorno das UCs existe criação de gado, alguns destes animais 

frequentemente invadem as UCs. No caso do RVSMJ algumas cabeças de gado 

atravessam a unidade pelo caminho principal, no MNGA existem jegues soltos dentro 

da área protegida (Figura 3.53). 

 

 

Figura 3.53 - Animais domésticos dentro do Monumento Natural da Grota do Angico. 
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Os impactos produzidos pelo gado dentro das unidades de conservação podem 

afetar negativamente algumas espécies de aves, principalmente aquelas que vivem no 

sub-bosque, no RVSMJ são encontradas duas espécies o Platyrinchus mystaceus e 

Pyriglena atra, está última se encontra em perigo de extinção.  

Já no MNGA algumas espécies que fazem seus ninhos no chão, como 

Crypturellus tataupa, Hydropsalis albicollis, H. parvula, H. hirundinacea, H. 

torquataeNothura boraquira (Figura 3.54), podem ter suas ninhadas comprometidas. O 

constante passo do gado nas áreas próximas aos locais de reprodução pode abrir espaço 

aos predadores. 

 

 

Figura 3.54 - Casca de ovo de ninho de Nothura boraquira encontrados no MNGA. 

 

Este indicador pode ser mensurado pelo número de cabeças de gado que 

ingressam na unidade de conservação em determinado tempo, por exemplo, número de 

gado por mês ou ano. 

 

Área desmatada 

Os moradores dos assentamentos dentro das zonas de amortecimento das UCs 

realizam atividades de cultivo, no RVSMJ são áreas de cana de açúcar para a usina, 
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além de mandioca e milho. Já no MNGA existem grandes plantações de quiabo (Figura 

3.55), milho, feijão, entre outros. 

 

 

Figura 3.55 - Plantação de quiabo nos lotes dos assentamentos vizinhos ao MNGA. 

 

Estas áreas de cultivo favorecem o estabelecimento de espécies de aves 

generalistas, no MNGA foram encontradas quatro espécies: Crypturellus tataupa, 

Lepidocolaptes angustirostris, Hemitriccus margaritaceiventer e Myiarchus tyrannulus, 

já no RVSMJ unicamente duas: Antrostomus rufus e Hemitriccus margaritaceiventer 

(Anexos IV e X). 

As espécies de aves generalistas são pouco exigentes, apresentam grande 

plasticidade, podem competir pelos recursos com as aves endêmicas ou ameaçadas, 

assim o estabelecimento de habitat favoráveis para aves generalistas, pode afetar 

negativamente as aves mais sensíveis.   

 As atividades nas zonas de amortecimentos das unidades de conservação estão 

sujeitas a normas e restrição especifica, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre as unidades. As áreas de plantação nestas zonas geram pressões para 

ganhar terra cultivável. Com menos área protegida nas unidades de conservação as 

populações de aves mais sensíveis ficam comprometidas. 

Este indicador pode ser mensurado pelo número de hectares de área desmatada 

suprimidas em determinado período estimado, por exemplo, hectares por ano.  
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Turismo 

Na área de captação do riacho Lagartixo que auxilia no abastecimento de água 

do município de Capela, localizada dentro do RVSMJ, foi acondicionada uma piscina 

como área de lazer, servindo como atrativo turístico (Figura 3.56a).  

A Grota do Angico representa uma área com valor histórico para o Brasil devido 

ao movimento dos cangaceiros. Nesta área foi morto Virgulino Ferreira da Silva, vulgo 

Lampião, de tal forma esta UC apresenta uma grande quantidade de turistas que entram 

para conhecer o lugar onde Lampião foi morto (Figura 3.56b), sendo considerado um 

dos principais roteiros turísticos de Sergipe.  

 

Figura 3.56 - Pontos turísticos nas UCs estudadas, a) piscina na área de captação do 

riacho Lagartixo, b) Grota do Angico onde Lampião foi morto. 

 

  O turismo desordenado pode causar impactos negativos sobre as comunidades 

de aves, principalmente nos períodos reprodutivos, quando a proximidades de humanos 

aos ninhos propicia o abandono e a perda de ovos e ninhego para os predadores. A 

poluição e destruição dos habitat visitados também conservação das espécies de aves. 

Este indicador pode ser mensurado pelo o número de visitantes por mês, ou por 

ano, que visitam os pontos turísticos dentro das áreas protegidas.  

 

Espécies indicadoras registradas na UC 



 

 

94 

 

Algumas espécies de aves apresentam afinidade a determinadas áreas, as 

espécies que apresentam afinidade as áreas florestais (de Mata Atlântica ou Caatinga) 

registradas nas respectivas UCs, podem ser utilizadas como indicadoras. 

Dentro do RVSMJ foram encontradas oito espécies de aves indicadoras ou 

típicas da Mata Atlântica: Xenops rutilans,Penelope superciliaris, Cnemotriccus 

fuscatus, Lanio cristatus, Habia rubica, Platyrinchus mystaceus, Myiobius barbatus 

eFormicivora grisea, das quais, as três últimas espécies foram capturadas nas redes de 

neblina ao longo do ano.  

Dentro do MNGA foram encontradas cinco espécies indicadoras de floresta 

tropical decídua: Hydropsalis hirundinacea, Formicivora melanogaster, Myrmorchilus 

strigilatus, Herpsilochmus pectoralis eEupsittula cactorum, esta última foi capturada 

nas redes de neblina praticamente ao longo do ano. 

Este indicador pode ser mensurado comparando a permanência no número de 

espécies indicadoras em cada unidade de conservação, em determinado tempo amostral. 

 

Presença de espécies invasoras ou introduzidas 

A presença de espécies de aves introduzidas pelo homem, ou não nativas do 

bioma, pode ser um indicio de perturbações ambientais, o número destas espécies, assim 

como o registro das mesmas dentro das UCs pode ser um indicador mensurável.  Dentro 

do MNGA foi encontrada unicamente uma espécie de ave não nativa: Bubulcus ibis, já 

no RVSMJ foram duas: Bubulcus ibis e Passer domesticus. 

 

3.10 Indicadores de Impacto 

 

Queimadas 

Os impactos do fogo sobre as populações de aves podem provocar, redução de 

habitat, redução da oferta de alimento, diminuição na abundância das aves e até a morte 

se atingidas pelo fogo.  

O número de incêndios dentro das UCs é possível de mensurar, ainda existem 

brigadas de incêndio voluntários que moram na região do entorno e foram capacitados 

para tal fim. 

 

3.11 Indicadores de Resposta 

Publicações 
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As pesquisas nas diferentes áreas desenvolvidas dentro da UC podem auxiliar no 

gerenciamento da mesma. Assim, o número de publicações em revistas especializadas, 

monografias, dissertações e teses, além de apresentações de trabalhos em eventos 

científicos, pode ser um indicador de sustentabilidade mensurável e de baixo custo. 

 

Ações de fiscalização 

As ações de fiscalização são essenciais e permitirão um controle necessário para 

a manutenção das UCs. Estas ações são necessárias para diminuir os delitos ambientais 

que podem ser encontrados nas áreas, podendo estabelecer parcerias com os órgãos 

ambientais pertinentes para implementação das mesmas. 

 

Número de funcionários 

O número de funcionários efeitivos e terceirizados para cada unidade de 

conservação pode ser um indicador mesurável. Aumento no número de funcionários 

pode proporcionar vantagens como maior fiscalização das áreas, melhoria na 

manutenção e limpeza das sedes administrativas, entre outros.   

 

Receita em cada UC 

A receita anual para cada unidade de conservação pode ser mensurada. Aumento 

nas receitas ao longo do tempo, permitirá implementar os subprogramas  descritos nos 

respectivos planos de manejo. 

 

3.12 Perspectivas 

Ações de Monitoramento de aves 

Para a aplicação de alguns dos indicadores acima citados é indispensável o 

estabelecimento de um programa de monitoramento de aves nestas unidades de 

conservação, utilizando um protocolo padronizado, permitirá avaliar a 

ausência/presença nas UCs das espécies de aves indicadoras acima propostas ou das 

espécies de aves introduzidas. Isto permitira a comparação dos dados ao longo do 

tempo.     

 

Ações de Educação Ambiental 

A Educação Ambiental para a comunidade e os turistas é um componente 

fundamental para a sensibilização e conscientização dos visitantes e moradores do 
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entorno das UCs estudadas. Para isto faz-se necessário a consolidação do subprograma 

de educação ambiental como sugerido no plano de manejo de cada unidade de 

conservação. 

 

Reuniões do Conselho consultivo 

Os conselhos das UCs estudadas foram criados pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH-SE), cumprindo o articulo 29 do SNUC 

(2010). O número de reuniões do conselho em cada unidade de conservação será um 

indicador que mostrará o funcionamento do mesmo.  

 

Placas informativas 

As placas informativas servem para que a informação desejada atinja um 

elevado número de pessoas num curto período de tempo. Tais placas podem conter 

informações sobre os biomas das UCs (Mata Atlântica e Caatinga), a conservação dos 

recursos naturais, a existência da UC e os limites da mesma, entre outras informações. 

No caso do RVSMJ com a pavimentação da estrada que liga Capela à BR101 via o 

povoado Miranda, foram colocadas várias placas informativas (Figura 3.57), as quais 

fornecem informações sobre a unidade de conservação, alertam sobre o perigo de 

atropelamento de animais silvestres além da existência da espécie ameaçada do macaco 

guigó. 

 

 

Figura 3.57 - Exemplo de placas informativas na zona de amortecimento do RVSMJ. 

O número de placas informativas em cada unidade de conservação pode ser um 

indicador fácil de mensurar.  
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Em uma pesquisa anterior na Mata do Junco, Sousa (2009) registrou oito 

espécies que não foram observados durante o estudo. Estas espécies são: Ortalis 

guttata, Buteo brachyurus, Formicarius colma, Rhytipterna simplex, Ramphocaenus 

melanurus, Hemithraupis flavicollis, Schistochlamys ruficapillus, incluindo uma 

endêmica da Mata Atlântica Melanops conopophaga. 

Juntamente com as espécies registradas no presente estudo, isso daria um 

número total de 137 espécies de aves conhecidas nesta área protegida. O plano de 

manejo desta unidade de conservação refere-se a mais 37 espécies de aves não 

registrados em nenhum dos estudos que podem potencialmente ocorrer na área 

(SEMARH, 2011a). 

Segundo as informações disponíveis pelo menos 129 espécies de aves, e, 

possivelmente até 174 podem ocorrer no RVSMJ. Essa diversidade de aves é maior das 

123 espécies registradas no Parque Nacional Serra de Itabaiana (D' Horta et al., 2005), 

localizada dentro de uma zona de transição da Mata Atlântica. A riqueza das aves 

encontradas no RVSMJ representa 37,9% das espécies reportadas para Sergipe (Sousa, 

2009). 

Comparando as duas metodologias para os levantamentos de aves, 71 das 

espécies registradas nas listas MacKinnon não foram capturados nas redes de neblina, 

enquanto 11 das espécies capturadas nas redes não foram observadas durante as listas de 

MacKinnon. Estes resultados indicam que as listas MacKinnon são uma metodologia 

relativamente eficaz para o inventário de aves em comparação com as redes de neblina, 

embora cada método apresenta suas vantagens específicas. Em particular, as listas 

MacKinnon fornecem dados sobre as espécies que habitam dossel que raramente ou 

nunca são capturados em redes de neblina. 

Manacus manacus e Chiroxiphia paerola, foram as duas espécies mais 

capturadas nas redes de neblina em ambas as áreas amostrais, na área fechada 

representam mais de 50% das capturas, o insetívoro de sub-bosque Platyrinchus 

mystaceus foi capturado exclusivamente nesta área. Já na área aberta, algumas espécies 

de hábitos abertos como a granívora Columbina minuta, espécie que se favorece com o 

desmatamento (Anjos, 1998), e os insetívoros aéreos Myiarchus ferox e Pitangus 

sulphuratus foram capturadas exclusivamente nesta área. 
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Dentro do RVSMJ foram encontradas 37 espécies de aves indicadoras de habitat 

com algum tipo de distúrbio e oito espécies indicadoras de Mata Atlântica, as quais 

representam 28,6% e 6,2% respectivamente das encontradas nesta unidade de 

conservação. 

Das espécies indicadoras de Mata Atlântica, a insetívora Habia rubica é 

considerada uma espécie nuclear de bandos mistos de aves, importante para manter a 

coesão destes bandos (Fávaro & Anjos 2005). A mesma foi capturada exclusivamente 

na área aberta, provavelmente no deslocamento entre as áreas pela busca dos insetos. 

As proporções de adultos em jovens, assim como machos e fêmeas das aves 

capturadas no RVSMJ foram variáveis, em função ao número de capturas. Para as duas 

espécies mais capturadas, o Manacus manacus a proporção foi três adultos para um 

jovem, e três fêmeas para um macho. Já o Chiroxiphia pareola apresentou uma 

proporção um para um, adulto e jovem; macho e fêmea. Tais variações nas proporções 

podem estar influenciadas pelos aspectos reprodutivos das espécies como, tamanho da 

ninhada, período reprodutivo ou taxas de predação. Estes aspectos são conhecidos para 

algumas espécies (Heming et al., 2013;Anciães et al., 2012;Marini et al., 2012a), sendo 

escassos no nível de comunidades de aves na região neotropical (Marini et al., 2012b; 

Vilas-Bôas, 2013).  

Os períodos reprodutivos das aves no RVSMJ aconteceram de janeiro a abril, 

diferente de uma região de cerrado, onde os períodos reprodutivos ocorrem de setembro 

a novembro (Piratelli et al., 2000). As diferenças entre as épocas de reprodução das aves 

podem ser explicado pelos diferentes fatores ambientais que atuam sobre a fisiologia 

reprodutiva das aves, nos quais encontramos a temperatura, clima, disponibilidade de 

alimento e interações sociais (Leska & Dusza, 2007), sendo o fotoperiodismo o 

principal fator que influencia na reprodução das aves (Johnson, 2006). O fotoperíodo é 

responsável por sincronizar e determinar uma dinâmica reprodutiva para as aves durante 

o ano, estabelecendo um ciclo sexual anual (Baraldi-Artoni et al., 2007). 

A presença de uma diversificada avifauna na Mata do Junco, que inclui três 

espécies raras ou ameaçadas, representa um recurso importante para a conservação da 

biota da região, dada a dizimação dos ecossistemas locais nas últimas décadas. Mais 

informações sobre o status dessas populações e suas relações ecológicas são necessárias, 

visando o desenvolvimento de estratégias de gestão adequadas em longo prazo. 

Das 129 espécies encontradas no MNGA, 33 são novos registros nesta unidade 

de conservação, aumentando para um total de 173 espécies, as quais representam 23% a 
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mais das previamente registradas (Ruiz-Esparza et al., 2011b). O número de espécies 

encontradas durante o estudo equivale a 25,2% das espécies presentes no bioma da 

Caatinga (Silva et al., 2003). Tal riqueza é similar a encontrada em outras áreas neste 

bioma (Santos, 2004; Telino-Júnior et al., 2005; Las-Casas et al., 2012; Nunes & 

Machado, 2012;Ruiz-Esparza et al., 2012; Silveira & Machado, 2012), o que ressalta 

importância do local de estudo para a conservação das aves da Caatinga (Vilas-Bôas, 

2013). 

Quando comparadas ás espécies de aves capturadas nas redes de neblina nas três 

áreas amostradas, na área 1 os registros mais abundantes foram de espécies de aves 

granívoras como Columbina talpacoti, C. picui, C. minuta, Sporophila albogularis e 

Lanio pileatus,as quais são encontradas preferencialmente em áreas abertas, favorecidas 

pelo desmatamento (Anjos, 1998). Já na área 2, as espécies mais abundantes foram 

insetívoros  como Hemitriccus margaritaceiventer, Polioptila plumbea e Myiarchus 

tyrannulus. Em contrapartida na área 3, as espécies mais abundantes foram duas 

onívoras Turdus amaurochalinus e  T. rufiventris, além de Furnarius figulus espécie 

associada a ambientes alagados e Lepidocolaptes angustirostris insetívoro arborícola. 

Estas diferenças nas espécies capturadas confirmam a disponibilidade de habitat nas três 

áreas amostradas, influenciado provavelmente pela disponibilidade de recursos, em 

função da altitude e fitofisionomia. 

No MNGA foram encontradas cinco espécies especialistas de floresta tropical 

decídua (Stotz et al., 1999), das quais Eupsittula cactorumfoi registrada praticamente 

em todas as campanhas de campo, por tanto, esforços futuros para monitoramento de 

aves nesta área podem usar está espécie como alvo de pesquisa. Em algumas áreas, E. 

cactorum é considerada “praga” (Olmos, 1997), ao atacar plantações os agricultores 

abatem a espécie na busca de diminuir prejuízos econômicos (Barros e Marcondes-

Machado, 2000), assim variações nos tamanhos populacionais ao longo do tempo, 

podem refletir efeitos antrópicos como a caça ou captura para venda ilegal. 

Enquanto as espécies indicadoras de habitat com algum tipo de distúrbio como 

floresta secundária, áreas de agricultura ou pastos, dentro do MNGA foram encontradas 

31 espécies de aves, as quais representam 24% do total encontrado nesta UC. Aumento 

ou diminuição no número destas espécies em futuros monitoramentos pode ser um 

indicador da degradação ou recuperação do habitat.  

As proporções de adultos e jovens para as espécies mais capturadas no MNGA 

foram variáveis, na maioria dos casos acima de dois adultos para um jovem, chegando 
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até quatro adultos para um jovem no caso de Lanio pileatus. Diferente da espécie 

migratória Elaenia chilensis, onde pouco mais da metade dos indivíduos capturados 

foram jovens. Nos movimentos migratórios E. chilenis se desloca pela áreas da 

Caatinga Sergipana durante os meses de março e julho (Ruiz-Esparza, 2011c), 

provavelmente grande número destes indivíduos sejam imaturos ainda.   

As proporções de machos e fêmeas das espécies mais capturadas no MNGA 

variaram de quatro machos para uma fêmea em Pachyramphus polychopterus e Forpus 

xanthopterygius, dois machos para uma fêmea em Columbina talpacoti, C. picui, C. 

minuta, até um macho para uma fêmea em Sporophila albogularis. 

Os períodos reprodutivos baseados na presença de placas de incubação indicam 

a época reprodutiva de maio até agosto. Já um trabalho similar na Caatinga paraibana 

identificou o período reprodutivo entre os meses de junho e agosto para as espécies 

daquele local (Telino-Júnior et al., 2005). Os períodos reprodutivos das aves variam de 

espécie para espécie, embora seja comum que nas regiões tropicais a reprodução ocorra 

entre o fim da estação seca e o início da estação chuvosa, quando esse período coincide 

com o aumento das populações de insetos e abundância de frutos, que garante a 

disponibilidade de recursos para aves frugívoras, insetívoras e generalistas (Sick, 1997). 

O enfoque etnoecológico busca criar diretrizes que apontem a implementação de 

propostas de desenvolvimento local endógeno ou sustentável com a plena participação 

dos atores locais (Toledo e Barrera-Bassols, 2009). A partir deste conceito, foram 

aplicados 145 questionários aos moradores na zona de amortecimento das áreas 

protegidas, com enfoque da etnoornitologia a qual descreve e analisa os conhecimentos 

e as práticas das populações locais, permitindo uma compreensão das relações entre 

humanos e aves (Farias e Alves, 2007). 

De forma geral segundo o perfil dos entrevistados, no RVSMJ apresentaram 

maior amplitude na idade, foram encontradas pessoas mais velhas, de até 77 anos, já no 

MNGA o entrevistado mais velho tinha 69 anos, as faixas etárias dominantes foram 

entre os 21 e 30 anos, tal diferença pode ser explicada pela história do lugar, onde os 

moradores da zona de amortecimento do MNGA são assentados da reforma agrária, na 

maioria agricultores mais jovens. 

Os mamíferos e as aves foram os grupos animais mais citados em ambas as 

unidades de conservação, na resposta a pergunta sobre os tipos de animais que moram 

na mata. Destaque para o guigó, citado por mais da metade dos entrevistados no 
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RVSMJ, resultado similar encontrado em outra pesquisa nesta unidade de conservação 

(Baião, 2013). 

As respostas sobre os usos de coisas na mata indicam quais os possíveis 

impactos negativos sobre as áreas. Em ambas as unidades de conservação o uso da 

lenha e de plantas medicinais foram os mais citados, em menores proporções foram 

citados animais de caça, incluindo pequenos mamíferos e aves, além da captura de aves 

para criação em cativeiro. Dependendo da intensidade e da frequência destes usos, uma 

forte pressão pode refletir em diminuição das populações das espécies alvo. A caça e o 

comércio de aves de gaiola praticamente extinguiram localmente espécies como a 

zabelê (Crypturellus noctivagus zabele), a graúna (Gnorimopsar chopi), o canário 

(Sicalis flaveola), além de psitacídeos maiores, e mantém reduzidas as populações 

regionais de aves normalmente abundantes em áreas pouco caçadas, como ocorre com 

Patagioenas picazuro (Olmos et al. 2005). 

Embora neste estudo não tenham sido levantados aspectos econômicos sobre as 

aves capturadas, sabe-se que o comércio e ilegal de animais representam o terceiro 

mercado mais lucrativo do mundo, atrás apenas dos tráficos de drogas e armas, 

movimentando cerca de 10 bilhões de dólares por ano (Rocha, 1995). Os preços das 

espécies comercializadas são variáveis, por exemplo, um papagaio tirado da mata pode 

valer 50 dólares, o mesmo, quando comercializado no exterior pode valer até 2.000 

dólares (Mayrink, 1996). 

Quanto ao número de aves conhecidas, às respostas foram similares em ambas às 

áreas. O número máximo de aves conhecidas foi de 13 espécies, as mais citadas foram 

aquelas que são criadas em gaiolas como cabeço ou galo de campina, sabia, periquito, 

papa-capim, coleirinha, azulão, assanhaço, tizui, caboclinho, curió e canário. Além das 

espécies caçadas como as rolinhas, juriti, nambu, asa branca, seriema e codorna. As 

aves constituem um dos grupos de vertebrados de maior importância cinegética em todo 

mundo. Particularmente na região semiárida do Brasil, esses animais são usados para 

diferentes finalidades e apresentam grande importância social, econômica e cultural 

para as populações locais (Bezerra et al., 2012). 

As implicações conservacionistas sobre a captura e caça de aves silvestres 

evidenciados nas respostas dos questionários são diversas. Uma das principais ameaças 

à diversidade avifaunística das UCs pode refletir na captura ou caça de espécies que 

constem em listas de animais ameaçados, como já evidenciado em outros estudos 

(Alves et al., 2009; Rocha et al., 2006; Silveira et al., 2008). A conservação das aves 
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silvestres tem que ser promovida através de políticas públicas (Marini e Garcia, 2005), 

integradas a conservação dos recursos naturais e as necessidades humanas (Alves et al., 

2010),  levando em consideração o contexto econômico, social e cultural das pessoas 

que praticam essas atividades (Bezerra et al., 2012). 

Uma das alternativas para minimizar o caça e captura de aves silvestres, inclui o 

aumento da fiscalização, assim como o desenvolvimento de atividades de educação 

ambiental, considerando que as práticas cinegéticas já se iniciam na infância (Bezerra et 

al., 2012). Estas alternativas foram selecionadas como indicadores de sustentabilidade 

para avaliar as unidades de conservação estudadas. Outra opção para os moradores das 

comunidades das zonas de amortecimento, seria a implementação da observação de aves 

(Birdwatching) como ecoturismo na perspectiva do desenvolvimento sustentável, sendo 

necessário a capacitação de moradores como guias de turismo, assim como estúdio 

prévio sobre a viabilidade (Pivatto et al., 2007), podendo gerar renda extra para os 

moradores, além de envolve-los com a conservação das espécies nas unidades de 

conservação. 

Os indicadores de sustentabilidade tem sido usados em diferentes áreas do 

conhecimento, que vão desde avaliações nos resíduos sólidos urbanos municipais (Silva 

et al., 2012), atividades de minério (Ferreira et al., 2010), turismo (Oliveira et al., 2008) 

ou na gestão de recursos hídricos (Braga e Ferreira, 2011). A proposta de usar como 

critério ecológico as aves no auxilio dos indicadores de sustentabilidade representa uma 

alternativa inovadora para contribuir na gestão das unidades de conservação estudadas.  
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ANEXO I 

Questionário usado para entrevistar os moradores das zonas de amortecimento 

nas duas unidades de conservação estudadas. 

 

                          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

Nome:   Idade:  

Naturalidade:  Endereço  

Profissão:   Escolaridade:  

 

Você já foi na mata? NÃO SIM MUITO 

Você gosta da mata? NÃO SIM NÃO SEI 

Quais animais vivem 

lá? 

 

Quais animais são 

importantes? 

Por que? 

 

Você usa alguma coisa 

da mata? 

Lenha Plantas/remédios Animais Outros 

Caso use animais, quais 

e para que? 

 

Quais aves você 

conhece? 

 

Qual o alimento das 

aves? 

 

O que acontece com a 

floresta se as aves 

somem de lá? 

 

É importante cuidar da 

mata? 

NÃO SIM NÃO SEI 

O que devemos fazer 

para proteger a mata? 
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Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA CEP/UFS 

 
Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde  

 

Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

Conhecimento etnoornitológico dos moradores da zona de amortecimento de duas 

unidades de conservação em Sergipe, que tem como objetivos: Verificar o conhecimento das 

populações locais em relação à função ecológica e espécies das aves, avaliando o potencial do 

fenômeno como conceito para o desenvolvimento de abordagens de educação ambiental. Este é 

um estudo baseado em uma abordagem de conhecimento tradicional, utilizando como método 

aplicação de questionários.A pesquisa terá duração de quatro meses, com o término previsto 

para dezembro de 2013.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento 

será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário exemplificar 

determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído 

de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 

dados, como também na que trabalha.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas sob a 

forma de questionário. Os quais serão guardados por cinco (05) anos e incinerados após esse 

período.  

Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos de 

qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício relacionado à sua participação 

será de aumentar o conhecimento científico para a área de biologia da conservação nas unidades 

de conservação de Sergipe.  

Exemplo: (abordagens de educação ambiental usando as aves como instrumento, conhecer os 

nomes populares das aves, os usos, etc...).  

Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador responsável, e 

demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!  

_____________________________________________________________________________ 

 

Nome do Orientador Stephen Ferrari                Nome do Orientando Juan M. Ruiz-Esparza A. 

Instituição: Universidade Federal de Sergipe  Doutorando PRODEMA  

Tel: 79-21056691                                              Cel: 79-99870051 

E-mail: ferraricesad@gmail.com                      E-mail: juancolorado21@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFS: 

São Cristovão, Sergipe, ____ de _______________ de 20___.  

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________  

                                                                 (assinatura) 
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Anexo III 

Frequência de ocorrência das aves registradas nas 100 listas de MacKinnon no Refúgio 

de Vida Silvestre da Mata de Junco.  

Nome científico 
Frequência de 

ocorrência (%) 
Classificação 

Chiroxiphia pareola 100 Residente 

Manacus manacus 100 Residente 

Herpsilochmus pectoralis 94,12 Residente 

Piaya cayana 94,12 Residente 

Vireo olivaceus 94,12 Residente 

Rupornis magnirostris 88,24 Residente 

Arremon taciturnus 82,35 Residente 

Myiothlypis flaveola  82,35 Residente 

Columbina talpacoti 82,35 Residente 

Dacnis cayana 82,35 Residente 

Megarynchus pitangua 82,35 Residente 

Phaethornis ruber 82,35 Residente 

Leptotila verreauxi 76,47 Residente 

Polioptila plumbea 76,47 Residente 

Turdus leucomelas 76,47 Residente 

Coereba flaveola 70,59 Residente 

Pyriglena atra 70,59 Residente 

Tangara palmarum 70,59 Residente 

Thamnophilus pelzelni 70,59 Residente 

Cathartes burrovianus 64,71 Residente 

Myiozetetes similis 64,71 Residente 

Tangara cayana 64,71 Residente 

Tolmomyias flaviventris 64,71 Residente 

Caracara plancus 58,82 Provável Residente 

Eupetomena macroura 58,82 Provável Residente 

Pitangus sulphuratus 58,82 Provável Residente 

Saltator maximus 58,82 Provável Residente 

Coragyps atratus 52,94 Provável Residente 

Cyclarhis gujanensis 52,94 Provável Residente 

Hemithraupis guira 52,94 Provável Residente 

Tachyphonus rufus 52,94 Provável Residente 

Euphonia chlorotica 47,06 Provável Residente 

Pheugopedius genibarbis 47,06 Provável Residente 

Troglodytes musculus 47,06 Provável Residente 

Euphonia violacea 41,18 Provável Residente 

Galbula ruficauda 41,18 Provável Residente 

Cyanerpes cyaneus 35,29 Provável Residente 
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Nome científico 
Frequência de 

ocorrência (%) 
Classificação 

Hydropsalis albicollis 35,29 Provável Residente 

Milvago chimachima 35,29 Provável Residente 

Myrmotherula axillaris 35,29 Provável Residente 

Patagioenas cayennensis 35,29 Provável Residente 

Taraba major 35,29 Provável Residente 

Trogon curucui 35,29 Provável Residente 

Tyrannus melancholicus 35,29 Provável Residente 

Vanellus chilensis 35,29 Provável Residente 

Cathartes aura 29,41 Provável Residente 

Herpetotheres cachinnans 29,41 Provável Residente 

Legatus leucophaius 29,41 Provável Residente 

Patagioenas picazuro 29,41 Provável Residente 

Progne tapera 29,41 Provável Residente 

Pulsatrix perspicillata 29,41 Provável Residente 

Antrostomus rufus 23,53 Provável Residente 

Eupsittula aurea 23,53 Provável Residente 

Camptostoma obsoletum 23,53 Provável Residente 

Elaenia mesoleuca 23,53 Provável Residente 

Ramphocelus bresilius 23,53 Provável Residente 

Xenops rutilans 23,53 Provável Residente 

Aramides cajaneus 17,65 Provável Residente 

Chlorophanes spiza 17,65 Provável Residente 

Elaenia flavogaster 17,65 Provável Residente 

Forpus xanthopterygius  17,65 Provável Residente 

Lanio cristatus 17,65 Provável Residente 

Nyctibius griseus 17,65 Provável Residente 

Penelope superciliaris 17,65 Provável Residente 

Tangara sayaca 17,65 Provável Residente 

Thalurania glaucopis 17,65 Provável Residente 

Turdus amaurochalinus 17,65 Provável Residente 

Bubulcus ibis 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Capsiempis flaveola 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Chlorostilbon notatus 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Choroxiphia pareola 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Crotophaga ani 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Crypturellus soui 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Falco sparverius 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Hemitriccus nidipendulus 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Herpsilochmus atricapillus 11,76 Ocasional ou sobrevoante 
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Nome científico 
Frequência de 

ocorrência (%) 
Classificação 

Hylophilus poicilotis 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Megascops choliba 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Myiarchus ferox 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Nemosia pileata 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Setophaga pitiayumi 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Phaethornis pretrei  11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Platyrinchus mystaceus 11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Thalurania watertonii  11,76 Ocasional ou sobrevoante 

Buteo albonutatus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Butorides striata 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Campephilus melanoleucos 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Chlorostilbon lucidus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Conirostrum speciosum 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Dendroplex picus  5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Egreta thula 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Formicivora grisea 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Formicivora melanogaster 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Furnarius rufus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Guira guira 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Hemitriccus margaritaceiventer 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Herpsilochmus longirostris 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Hydropsalis torquata 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Jacana jacana 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Micrastur semitorquatus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Molothrus bonarensis 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Myiobius barbatus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Pachyramphus polychopterus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Passer domesticus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Phaeomyias murina 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Phyllomyias fasciatus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Picumnus pygmaeus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Rhynchotus rufescens 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Saltator similis 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Serpophaga subcristata 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Stelgidopteryx ruficollis 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Sublegatus modestus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Synallaxis albescens 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Todirostrum cinereum 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Turdus flavipes 5,88 Ocasional ou sobrevoante 
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Nome científico 
Frequência de 

ocorrência (%) 
Classificação 

Turdus fumigatus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Tyto furcata 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Veniliornis passerinus 5,88 Ocasional ou sobrevoante 

Volatinia jacarina 5,88 Ocasional ou sobrevoante 
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Anexo IV 

Lista das aves registradas no Refúgio de Vida Silvestre da Mata do Junco, ordem taxonômica segundo o Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (2014). Status: Residente (R), endêmica (E). Tipo de registro: Observada nas listas de MacKinnon (O), Capturada nas redes de 

neblina (C). 

 

Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

Tinamidae Gray, 1840  Crypturellus soui (Hermann, 1783) tururim R O 

 Rhynchotus rufescens (Temminck, 

1815) perdiz R O 

 Cracidae Rafinesque, 1815 Penelope superciliaris Temminck, 

1815 jacupemba R O 

 Ardeidae Leach, 1820 Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho R O 

 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira R O 

 Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena R O 

 Cathartidae Lafresnaye, 

1839 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha R O 

 Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela R O 

 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Accipitridae Vigors, 1824 Rupornis magnirostris (Gmelin, 

1788) gavião-carijó R O 

 Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-de-rabo-barrado R O 

 Rallidae Rafinesque, 1815 Aramides cajaneus (Statius Muller, 

1776) saracura-três-potes R O  

Charadriidae Leach, 1820 Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Jacanidae Chenu & Des 

Murs, 1854 

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) 

jaçanã R O  

Columbidae Leach, 1820 Columbina talpacoti (Temminck, 

1811) rolinha-roxa R C,O Indicadora, habitat com distúrbio 

Patagioenas picazuro (Temminck, 

1813) pombão R O  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

Patagioenas cayennensis 

(Bonnaterre, 1792) pomba-galega R O  

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu R O  

Cuculidae Leach, 1820 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Tytonidae Mathews, 1912 Tyto furcata (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Strigidae Leach, 1820 Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato R O  

Pulsatrix perspicillata (Latham, 

1790) murucututu R O  

Nyctibiidae Chenu & Des 

Murs, 1851 

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) 

mãe-da-lua R O  

Caprimulgidae Vigors, 

1825 

Antrostomus rufus (Boddaert, 1783) 

joão-corta-pau R C, O 

Indicadora, generalista, não 

especialista 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 

1789) bacurau R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Hydropsalis torquata (Gmelin, 

1789) bacurau-tesoura R C, O  

Trochilidae Vigors, 1825 Anopetia gounellei (Boucard, 1891) rabo-branco-de-cauda-

larga R, E C  

Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro R C, O  

Phaethornis pretrei (Lesson & 

Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado R O  

Eupetomena macroura (Gmelin, 

1788) beija-flor-tesoura R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Chlorostilbon notatus (Reich, 1793) beija-flor-de-garganta-azul R C, O  

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-

vermelho R O  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

Thalurania watertonii (Bourcier, 

1847) 

beija-flor-de-costas-

violetas R, E O  

Thalurania glaucopis (Gmelin, 

1788) beija-flor-de-fronte-violeta R C, O  

Trogonidae Lesson, 1828 Trogon curucui Linnaeus, 1766 surucuá-de-barriga-

vermelha R C, O  

Galbulidae Vigors, 1825 Galbula ruficauda Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-ruiva R C, O  

Picidae Leach, 1820 Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 

1823) pica-pau-anão-pintado R, E C, O 

Indicadora, especialista em 

habitat 

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 

1766) picapauzinho-anão R O  

Campephilus melanoleucos 

(Gmelin, 1788) 

pica-pau-de-topete-

vermelho R O  

Falconidae Leach, 1820 Caracara plancus (Miller, 1777) caracará R O  

Milvago chimachima (Vieillot, 

1816) carrapateiro R O  

Herpetotheres cachinnans 

(Linnaeus, 1758) acauã R O  

Micrastur semitorquatus (Vieillot, 

1817) falcão-relógio R O  

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri R O  

Psittacidae Rafinesque, 

1815 

Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei R O  

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim R O   

Thamnophilidae Swainson, 

1824 

Myrmotherula axillaris (Vieillot, 

1817) 

choquinha-de-flanco-

branco R C, O  

Formicivora grisea (Boddaert, 

1783) papa-formiga-pardo R C, O  

Formicivora melanogaster Pelzeln, formigueiro-de-barriga- R C  Indicadora, especialista em 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

1868 preta habitat 

Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 

1868 

chorozinho-de-chapéu-

preto R O  

Herpsilochmus pectoralis Sclater, 

1857 chorozinho-de-papo-preto R, E C, O 

Indicadora, especialista em 

habitat 

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 

1868 

chorozinho-de-bico-

comprido R O  

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 

1924 choca-do-planalto R, E C, O  

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Pyriglena atra (Swainson, 1825) papa-taoca-da-bahia R, E C, O  

Dendrocolaptidae Gray, 

1840 

Dendroplex picus (Gmelin, 1788) 

arapaçu-de-bico-branco R C, O  

Furnariidae Gray, 1840 Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó R C, O  

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro R O   

Synallaxis albescens Temminck, 

1823 uí-pi R O  

Pipridae Rafinesque, 1815 Neopelma pallescens (Lafresnaye, 

1853) fruxu-do-cerradão R C  

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 

1766) tangará-falso R C, O  

Onychorhynchidae Tello, 

Moyle, Marchese & 

Cracraft, 2009 

Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) 

assanhadinho R C, O  

Tityridae Gray, 1840 

Pachyramphus polychopterus 

(Vieillot, 1818) caneleiro-preto R C, O  

Platyrinchidae Bonaparte, Platyrinchus mystaceus Vieillot, patinho R C, O  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

1854 1818 

Rhynchocyclidae 

Berlepsch, 1907 

Leptopogon amaurocephalus 

Tschudi, 1846 cabeçudo R C  

Tolmomyias sulphurescens (Spix, 

1825) bico-chato-de-orelha-preta R C  

Tolmomyias flaviventris (Wied, 

1831) bico-chato-amarelo R C, O  

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 

1766) ferreirinho-relógio R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Hemitriccus striaticollis 

(Lafresnaye, 1853) sebinho-rajado-amarelo R C  

Hemitriccus nidipendulus (Wied, 

1831) tachuri-campainha R, E C, O  

Hemitriccus margaritaceiventer 

(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) sebinho-de-olho-de-ouro R O 

Indicadora, generalista, não 

especialista 

Tyrannidae Vigors, 1825 Camptostoma obsoletum 

(Temminck, 1824) risadinha R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 

1822) 

guaracava-de-barriga-

amarela R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque R C, O  

Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-

uniforme R C  

Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-crista-

alaranjada R C  

Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 

1823) marianinha-amarela R C, O  

Phaeomyias murina (Spix, 1825) bagageiro R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, piolhinho R O  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

1822) 

Serpophaga subcristata (Vieillot, 

1817) alegrinho R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata R O  

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 

1766) bem-te-vi R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 

1766) neinei R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-

vermelho R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 

1819 suiriri R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Myiophobus fasciatus (Statius 

Muller, 1776) filipe R C  

Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta R C, O  

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu R C  

Vireonidae Swainson, 1837 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari R C, O  

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara VN O  

Hylophilus poicilotis Temminck, 

1822 verdinho-coroado R,E O  

Hirundinidae Rafinesque, 

1815 

Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 

1817) andorinha-serradora R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Troglodytidae Swainson, 

1831 

Troglodytes musculus Naumann, 

1823 corruíra R O  

Pheugopedius genibarbis 

(Swainson, 1838) garrinchão-pai-avô R C, O  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

Polioptilidae Baird, 1858 Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-

preto R O  

Turdidae Rafinesque, 1815 Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una R O  

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira R C Indicadora, habitat com distúrbio 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823 sabiá-da-mata R O  

Turdus amaurochalinus Cabanis, 

1850 sabiá-poca R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Passerellidae Cabanis & 

Heine, 1850 

Arremon taciturnus (Hermann, 

1783) tico-tico-de-bico-preto R C, O  

Parulidae Wetmore, 

Friedmann, Lincoln, 

Miller, Peters, van Rossem, 

Van Tyne & Zimmer 1947 

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita R O  

Myiothlypis flaveola Baird, 1865 

canário-do-mato R C, O  

Icteridae Vigors, 1825 Molothrus bonariensis (Gmelin, 

1789) vira-bosta R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Thraupidae Cabanis, 1847 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Saltator maximus (Statius Muller, 

1776) tempera-viola R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Saltator similis d'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto R O  

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta R C, O  

Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 

1766) tiê-sangue R, E O Indicadora, habitat com distúrbio 

Lanio cristatus (Linnaeus, 1766) tiê-galo R C, O  

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro R C, O Indicadora, habitat com distúrbio 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 
Classificação Stotz et al. 1999 

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela R C, O  

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) saíra-beija-flor R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Chlorophanes spiza (Linnaeus, 

1758) saí-verde R O  

Hemithraupis guira (Linnaeus, 

1766) saíra-de-papo-preto R O  

Conirostrum speciosum (Temminck, 

1824) figuinha-de-rabo-castanho R O  

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Cardinalidae Ridgway, 

1901 

Habia rubica (Vieillot, 1817) 

tiê-do-mato-grosso R C  

Fringillidae Leach, 1820 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 

1766) fim-fim R O Indicadora, habitat com distúrbio 

Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro R C, O  

Passeridae Rafinesque, 

1815 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

pardal R O  
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Anexo V 

Total de indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies indicadorasde habitat com distúrbio dentro do RVSMJ. 

                   Ano/meses 2011 2012 

Espécies J F M A M J J A S O N D J F M A 

Coereba flaveola 
 

1 
   

1 
   

1 
     

1 

Columbina talpacoti 
 

2 
   

2 
 

3 
 

1 
      

Elaenia flavogaster 
         

1 
      

Eupetomena macroura 
   

2 
            

Hydropsalis albicolis 
      

1 
     

2 1 1 
 

Manacus manacus 29 11 2 14 4 13 8 8 22 1 10 11 9 7 8 8 

Myiarchus ferox 
 

1 
   

1 
         

1 

Piaya cayana 
       

1 
       

1 

Pitangus sulphuratus 
     

1 
          

Saltator maximus 2 
  

2 
   

1 
 

2 
 

1 
    

Saltator similis 
   

1 
            

Tangara palmarum 
       

1 
   

1 
    

Taraba major 
   

1 
            

Turdus amaurochalinus 
      

1 
         

Turdus leucomelas 
      

1 
        

2 

Turdus rufiventris 
     

1 
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Anexo VI. Período reprodutivo das espécies de sub-bosque capturadas no Refúgio de 

Vida Silvestre da Mata do Junco ao longo do ano. 

 

Mês 

Espécie J F M A M J J A S O N D 

Arremon taciturnus 

   

X 

        Myiothlypis flaveola  X 

           Capsiempis flaveola 

   

X 

        Chiroxiphia pareola X 

 

X 

        

X 

Chlorestes notata 

     

X 

      Columbina talpacoti 

     

X 

 

X 

    Cyclaris gujanensis 

            Elaenia cristata 

 

X 

          Formicivora grisea X X 

      

X 

   Formicivora iheringi  

  

X 

         Galbula ruficauda 

            Habia rubica 

         

X 

  Hydropsalis albicolis X X 

          Leptopogon amaurocephalus 

 

X 

       

X 

 Manacus manacus X X X X 

       

X 

Myiobius barbatus 

     

X 

      Myiopagis viridicata 

 

X 

          Neopelma pallescens X 

           Phaethornis ruber 

     

X 

 

X 

    Piaya cayana 

   

X 

   

X 

    Platyrinchus mystaceus 

 

X 

         Pyriglena atra 

 

X 

 

X X 

     

X 

 Saltator maximus X 

           Sublegatus modestus 

         

X 

  Tangara cayana 

   

X 

        Taraba major 

   

X 

        Thamnophilus pelzelni 

         

X X 

Tolmomyias flaviventris X X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X X 
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Anexo VII. Peso médio (g) e biomassa (g) das espécies capturada nas duas áreas dentro 

do RVSMJ. Espécies ordenadas em ordem decrescente pela biomassa total. 

Espécie 
Total de 

Capturas 

Peso 

médio 

(g) 

Área aberta 
Área 

fechada 
Total 

Biomassa 

(g) n 
Biomassa 

(g) 
n 

Biomassa 

(g) 

Manacus manacus 166 15,0 73 1094,0 93 1393,8 2487,8 

Chiroxiphia 

pareola 
45 18,2 20 363,7 25 454,6 818,2 

Arremon 

taciturnus 
18 26,0 6 156,0 12 312,0 468,0 

Columbina 

talpacoti 
8 47,4 8 379,0 0 0,0 379,0 

Saltator maximus 8 44,5 6 267,0 2 89,0 356,0 

Tachyphonus rufus 11 29,0 9 261,0 2 58,0 319,0 

Myiothlypis 

flaveola  
23 13,5 9 121,3 14 188,7 310,0 

Thamnophilus 

pelzelni 
16 18,9 11 207,6 5 94,4 302,0 

Hydropsalis 

albicolis 
5 59,2 1 59,2 4 236,8 296,0 

Neopelma 

pallescens 
16 17,5 9 157,8 7 122,7 280,5 

Turdus leucomelas 4 64,0 2 128,0 2 128,0 256,0 

Pyriglena atra 8 28,2 4 112,7 4 112,7 225,3 

Tangara cayana 10 18,8 10 187,8 0 0,0 187,8 

Piaya cayana 2 92,5 2 185,0 0 0,0 185,0 

Tolmomyias 

flaviventris 
15 11,3 13 147,0 2 22,6 169,6 

Leptopogon 

amaurocephalus 
13 10,5 8 84,3 5 52,7 137,0 

Thryothorus 

genibarbis 
6 19,7 3 59,0 3 59,0 118,0 
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Formicivora 

grisea 
11 10,4 9 93,6 2 20,8 114,4 

Galbula ruficauda 4 23,5 1 23,5 3 70,5 94,0 

Myiobius barbatus 9 10,2 2 20,4 7 71,6 92,0 

Myiarchus ferox 3 26,7 3 80,0 0 0,0 80,0 

Platyrinchus 

mystaceus 
10 7,9 0 0,0 10 79,0 79,0 

Hydropsalis 

torquata 
2 39,0 2 78,0 0 0,0 78,0 

Tangara 

palmarum 
2 36,0 2 72,0 0 0,0 72,0 

Turdus rufiventris 1 63,5 1 63,5 0 0,0 63,5 

Elaenia mesoleuca 3 17,3 3 52,0 0 0,0 52,0 

Turdus 

amaurochalinus 
1 51,0 0 0,0 1 51,0 51,0 

Caprimulgus rufus 1 50,0 1 50,0 0 0,0 50,0 

Coereba flaveola 5 10,0 4 40,0 1 10,0 50,0 

Cyclaris 

gujanensis 
2 23,5 2 47,0 0 0,0 47,0 

Trogon curucui 1 47,0 1 47,0 0 0,0 47,0 

Elaenia cristata 2 20,5 2 41,0 0 0,0 41,0 

Pitangus 

sulphuratus 
1 41,0 1 41,0 0 0,0 41,0 

Tachyphonus 

cristatus 
2 20,5 1 20,5 1 20,5 41,0 

Habia rubica 2 20,0 2 40,0 0 0,0 40,0 

Pachyramphus 

polychopterus 
2 18,5 2 37,0 0 0,0 37,0 

Xiphorynchus 

picus 
1 34,0 1 34,0 0 0,0 34,0 

Euphonia violacea 2 14,0 1 14,0 1 14,0 28,0 

Herpsilochmus 

pectoralis 
2 13,5 2 27,0 0 0,0 27,0 
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Cnemotriccus 

fuscatus 
2 13,0 1 13,0 1 13,0 26,0 

Elaenia 

flavogaster 
1 22,0 1 22,0 0 0,0 22,0 

Sublegatus 

modestus 
2 10,0 2 20,0 0 0,0 20,0 

Tolmomyias 

sulphurescens 
2 10,0 2 20,0 0 0,0 20,0 

Picumnus 

pygmaeus 
1 12,0 1 12,0 0 0,0 12,0 

Xenops rutilans 1 12,0 1 12,0 0 0,0 12,0 

Myiopagis 

viridicata 
1 11,0 1 11,0 0 0,0 11,0 

Hemitriccus 

striaticollis 
1 10,0 1 10,0 0 0,0 10,0 

Formicivora 

iheringi  
1 9,0 0 0,0 1 9,0 9,0 

Chlorestes notata 2 4,0 2 8,0 0 0,0 8,0 

Hemitriccus 

nidipendulus 
1 7,0 1 7,0 0 0,0 7,0 

Phaethornis ruber 2 2,0 2 4,0 0 0,0 4,0 

Thalarania 

glaucopis 
1 4,0 1 4,0 0 0,0 4,0 

Anopetia goumelei 1 * 1 * 0 * * 

Capsiempis 

flaveola 
2 * 2 * 0 * * 

Eupetomena 

macroura 
2 * 2 * 0 * * 

Myiophobus 

fasciatus  
1 * 1 * 0 * * 

Saltator similis 1 * 1 * 0 * * 

Taraba major 1 * 1 * 0 * * 
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Anexo VIII 

Espécies mais capturadas nas redes de neblina por área de amostragem dentro do MNGA e suas respectivas percentagens. 

 

Área 1 N % Área 2 N % Área 3 N % 

Columbina talpacoti 83 19,2 Lanio pileatus 33 12,6 Turdus amaurochalinus 20 11,4 

Tangara sayaca 35 8,1 Hemitriccus margaritaceiventer 18 6,9 Turdus rufiventris 17 9,7 

Columbina picui 31 7,2 Polioptila plumbea 17 6,5 Lanio pileatus 17 9,7 

Columbina minuta 28 6,5 Myiarchus tyrannulus 16 6,1 Myiarchus tyrannulus 10 5,7 

Forpus xanthopterygius 16 3,7 Turdus amaurochalinus 16 6,1 Furnarius figulus 9 5,1 

Turdus rufiventris 16 3,7 Elaenia chilensis 14 5,4 Elaenia chilensis 9 5,1 

Sporophila albogularis 15 3,5 Columbina picui 12 4,6 Pitangus sulphuratus 7 4,0 

Lanio pileatus 14 3,2 Columbina minuta 11 4,2 Pachyramphus polychopterus 7 4,0 

Polioptila plumbea 14 3,2 Coereba flaveola 9 3,4 Lepidocolaptes angustirostris 7 4,0 

Paroaria dominicana 13 3,0 Cyclarhis gujanensis 8 3,1 Cyclarhis gujanensis 7 4,0 
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Anexo IX 

Frequência de ocorrência das aves registradas nas 100 listas de MacKinnon no 

Monumento Natural da Grota do Angico.  

Espécie 
Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

Leptotila verreauxi 94,1 Residente 

Eupsittula cactorum 88,2 Residente 

Forpus xanthopterygius 88,2 Residente 

Mimus saturninus 88,2 Residente 

Paroaria dominicana 88,2 Residente 

Cathartes burrovianus 82,4 Residente 

Cyclaris gujanensis 82,4 Residente 

Pitangus sulphuratus 82,4 Residente 

Tangara sayaca 82,4 Residente 

Columbina picui 76,5 Residente 

Euphonia chlorotica 76,5 Residente 

Fluvicola nengeta 76,5 Residente 

Lanio pileatus 76,5 Residente 

Polioptila plumbea 76,5 Residente 

Rupornis magnirostris 76,5 Residente 

Vanellus chilensis 76,5 Residente 

Cyanocorax cyanopogon 70,6 Residente 

Sporophila albogularis 70,6 Residente 

Tachycineta albiventer 70,6 Residente 

Thamnophilus capistratus 70,6 Residente 

Turdus rufiventris 70,6 Residente 

Zonotrichia capensis 70,6 Residente 

Chlorostilbon lucidus 64,7 Residente 

Taraba major 64,7 Residente 

Caracara plancus 58,8 Provável Residente 

Columbina minuta 58,8 Provável Residente 

Crotophaga ani 58,8 Provável Residente 

Herpetotheres canichans 58,8 Provável Residente 

Tyrannus melancholicus 58,8 Provável Residente 

Ceryle torquatus 52,9 Provável Residente 

Crypturellus tataupa 52,9 Provável Residente 

Furnarius figulus 47,1 Provável Residente 

Icterus jamacaii 47,1 Provável Residente 

Coereba flaveola 41,2 Provável Residente 

Coragyps atratus 41,2 Provável Residente 

Eupetomena macroura 41,2 Provável Residente 

Hemitriccus margaritaceiventer 41,2 Provável Residente 

Todirostrum cinereum 41,2 Provável Residente 

Troglodytes musculus 41,2 Provável Residente 
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Espécie 
Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

Arundinicola leucocephala 35,3 Provável Residente 

Columbina talpacoti 35,3 Provável Residente 

Egretta thula 35,3 Provável Residente 

Molothrus bonarensis 35,3 Provável Residente 

Nystalus maculatus 35,3 Provável Residente 

Phalacrocorax brasilianus 35,3 Provável Residente 

Pseidoseisura cristata 35,3 Provável Residente 

Agelaiodes fringillarius 29,4 Provável Residente 

Athene cunicularia 29,4 Provável Residente 

Columbina squammata 29,4 Provável Residente 

Guira guira 29,4 Provável Residente 

Myrmorchlus strigilatus 29,4 Provável Residente 

Nothura boraquira 29,4 Provável Residente 

Tachyphonus rufus 29,4 Provável Residente 

Tangara palmarum 29,4 Provável Residente 

Bubulcus ibis 23,5 Provável Residente 

Camptostoma obsoletum 23,5 Provável Residente 

Coccyzus melacoryphus 23,5 Provável Residente 

Furnarius leucopus 23,5 Provável Residente 

Furnarius rufus 23,5 Provável Residente 

Icterus cayanensis 23,5 Provável Residente 

Megascops choliba 23,5 Provável Residente 

Myiarchus tyrannulus 23,5 Provável Residente 

Chlorestes notata 17,6 Provável Residente 

Formicivora melanogaster 17,6 Provável Residente 

Patagioenas picazuro 17,6 Provável Residente 

Turdus amaurochalinus 17,6 Provável Residente 

Certhiaxis cinnamomeus 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Elaenia mesoleuca 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Empidonomus varius 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Falco sparverius 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Fluvicola albiventer 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Gampsonyx swainsonii 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Hydropsalis parvulus 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Lepidocolaptes angustirostris 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Megarynchus pitangua 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Myiarchus swaissoni 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Thamnophilus pelzelni 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Thryothorus genibarbis 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Volatinia jacarina 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Zenaida auriculata 11,8 Ocasional ou sobrevoante 

Amazona aestiva 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Amazoneta brasiliensis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 
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Espécie 
Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

Aramides cajaneus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Ardea alba 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Ardea cocoi 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Campsothraupis loricata 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Cariama cristata 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Chloroceryle americana 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Chondrohieras uncinatus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Chrysolampis mosquitus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Cnemotriccus fuscatus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Colaptes melanchloros 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Cranioleuca vulpina 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Cyanocopsa brisoni 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Dendocygna autumnalis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Formicivora grisea 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Gnorimopsar chopi 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Hepsilochmus pectoralis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Hydropsalis hirundinacea 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Hylocharis cyanus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Ixobrychus exilis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Machetornis rixosa 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Milvago chimachima 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Myiodinastes maculatus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Myiozetetes similis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Neocrex erythrops 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Pachyramphus polychopterus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Pachyramphus viridis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Stelgidopteryx ruficollis 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Synallaxis albecens 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Thryothorus longirostris 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Thylopsis sordida 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Tolmomyias flaviventris 5,9 Ocasional ou sobrevoante 

Veniliornis passerinus 5,9 Ocasional ou sobrevoante 
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Anexo X 

Lista das aves registradas no Monumento Natural da Grota do Angico, ordem taxonômica segundo o Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (2014). Status: Residente (R), endêmica (E). Tipo de registro: Observada nas listas de MacKinnon (O), Capturada nas redes de 

neblina (C). * Novo registro para o Monumento Natural Grota do Angico. 
 

Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Tinamidae Gray, 

1840  

Crypturellus tataupa (Temminck, 

1815) inhambu-chintã R O 

Indicadora, generalista, 

não especialista 

Nothura boraquira (Spix, 1825) codorna-do-nordeste R O  

Anatidae Leach, 

1820  

Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 

1758) asa-branca R O 

 

Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 

1789) pé-vermelho R O 

 

Phalacrocoracidae 

Reichenbach, 1849 

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 

1789) biguá R O 

 

Ardeidae Leach, 

1820 

Ixobrychus exilis* (Gmelin, 1789) 
socoí-vermelho R O 

 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 
garça-vaqueira R O 

 

Ardea cocoi* Linnaeus, 1766 
garça-moura R O 

 

Ardea alba* Linnaeus, 1758 
garça-branca-grande R O 

 

Egretta thula (Molina, 1782) 
garça-branca-pequena R O 

 

Cathartidae 

Lafresnaye, 1839 

Cathartes burrovianus Cassin, 1845 urubu-de-cabeça-amarela R O  

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) 

urubu-de-cabeça-preta R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Accipitridae 

Vigors, 1824 

Chondrohierax uncinatus* 

(Temminck, 1822) caracoleiro R O 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Gampsonyx swainsonii* Vigors, 1825 gaviãozinho R O  

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó R O  

Rallidae 

Rafinesque, 1815 

Aramides cajaneus* (Statius Muller, 

1776) saracura-três-potes R O 

 

Neocrex erythrops* (Sclater, 1867) turu-turu R O  

Charadriidae Leach, 

1820 

Vanellus chilensis (Molina, 1782) 

quero-quero R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Columbidae Leach, 

1820 

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela R O,C  

Columbina talpacoti (Temminck, 

1811) rolinha-roxa R O,C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Columbina squammata (Lesson, 

1831) fogo-apagou R O,C 

 

Columbina picui (Temminck, 1813) 

rolinha-picui R O,C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Patagioenas picazuro (Temminck, 

1813) pombão R O 

 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) 

pomba-de-bando R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu R O, C  

Cuculidae Leach, 

1820 

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado R O  

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 

anu-preto R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Guira guira (Gmelin, 1788) 

anu-branco R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Strigidae Leach, 

1820 

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato R O  

Athene cunicularia (Molina, 1782) 
coruja-buraqueira R O, C 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Caprimulgidae 

Vigors, 1825 

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) 

bacurau R C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Hydropsalis parvula (Gould, 1837) bacurau-chintã R O, C  

Hydropsalis hirundinacea (Spix, 

1825) bacurauzinho-da-caatinga R, E O, C 

Indicadora, especialista 

em habitat 

Hydropsalis torquata* (Gmelin, 

1789) bacurau-tesoura R C 

 

Trochilidae Vigors, 

1825 

Eupetomena macroura (Gmelin, 

1788) beija-flor-tesoura R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Aphantochroa cirrochloris* (Vieillot, 

1818) beija-flor-cinza R C 

 

Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 

1758) beija-flor-vermelho R O 

 

Chlorostilbon notatus* (Reich, 1793) beija-flor-de-garganta-azul R O  

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-

vermelho R O, C 

 

Hylocharis cyanus* (Vieillot, 1818) beija-flor-roxo R O  

Heliomaster squamosus (Temminck, 

1823) bico-reto-de-banda-branca R, E C 

 

Alcedinidae 

Rafinesque, 1815 

Megaceryle torquata (Linnaeus, 

1766) martim-pescador-grande R O 

 

Chloroceryle americana (Gmelin, 

1788) martim-pescador-pequeno R O, C 

 

Bucconidae 

Horsfield, 1821 

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) 

rapazinho-dos-velhos R, E O, C 

 

Picidae Leach, 1820 Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 

1766) picapauzinho-anão R O, C 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Colaptes melanochloros* (Gmelin, 

1788) pica-pau-verde-barrado R O 

 

Cariamidae 

Bonaparte, 1850 

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) 

seriema R O 

 

Falconidae Leach, 

1820 

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará R O  

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro R O  

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 

1758) acauã R O 

 

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri R O  

Psittacidae 

Rafinesque, 1815 

Eupsittula cactorum (Kuhl, 1820) 

periquito-da-caatinga R, E O,C 

Indicadora, especialista 

em habitat 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim R O, C  

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro R O  

Thamnophilidae 

Swainson, 1824 

Myrmorchilus strigilatus (Wied, 

1831) piu-piu R O, C 

Indicadora, especialista 

em habitat 

Formicivora grisea* (Boddaert, 1783) papa-formiga-pardo R O  

Formicivora melanogaster Pelzeln, 

1868 formigueiro-de-barriga-preta R O, C 

Indicadora, especialista 

em habitat 

Herpsilochmus pectoralis Sclater, 

1857 chorozinho-de-papo-preto R, E O 

Indicadora, especialista 

em habitat 

Thamnophilus capistratus Lesson, 

1840 choca-barrada-do-nordeste R, E O, C 

 

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 

1924 choca-do-planalto R, E O 

 

Taraba major (Vieillot, 1816) 

choró-boi R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Dendrocolaptidae 

Gray, 1840 

Lepidocolaptes angustirostris 

(Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado R O, C 

Indicadora, generalista, 

não especialista 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Furnariidae Gray, 

1840 

Furnarius figulus* (Lichtenstein, 

1823) casaca-de-couro-da-lama R, E O, C 

 

Furnarius leucopus Swainson, 1838 casaca-de-couro-amarelo R O, C  

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) 

joão-de-barro R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Pseudoseisura cristata (Spix, 1824) 
casaca-de-couro R, E O, C 

 

Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 

1788) curutié R O, C 

 

Synallaxis albescens Temminck, 1823 

uí-pi R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Cranioleuca vulpina* (Pelzeln, 1856) arredio-do-rio R O  

Tityridae Gray, 

1840 

Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde R O, C  

Pachyramphus polychopterus 

(Vieillot, 1818) caneleiro-preto R O, C 

 

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 

1823) caneleiro-de-chapéu-preto R C 

 

Rhynchocyclidae 

Berlepsch, 1907 

Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo R O, C  

Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 

1766) ferreirinho-relógio R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Hemitriccus margaritaceiventer 

(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) sebinho-de-olho-de-ouro R O, C 

Indicadora, generalista, 

não especialista 

Tyrannidae Vigors, 

1825 

Stigmatura napensis* Chapman, 1926 
papa-moscas-do-sertão R C 

 

Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 
barulhento R C 

 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 

1824) risadinha R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-

amarela R C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Elaenia chilensis Hellmayr, 1927 guaracava-de-crista-branca VS C  

Elaenia mesoleuca* (Deppe, 1830) tuque R O, C  

Elaenia cristata* Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-

uniforme R C 

 

Myiarchus swainsoni* Cabanis & 

Heine, 1859 irré R O 

 

Myiarchus ferox* (Gmelin, 1789) 

maria-cavaleira R C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 

1776) 

maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado R O, C 

Indicadora, generalista, 

não especialista 

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 

1766) bem-te-vi R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) 

suiriri-cavaleiro R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Myiodynastes maculatus* (Statius 

Muller, 1776) bem-te-vi-rajado R O 

 

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 

1766) neinei R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Myiozetetes similis* (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-

vermelho R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 

1819 suiriri R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818) 
peitica R O, C 

 

Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta R C  

Fluvicola albiventer (Spix, 1825) lavadeira-de-cara-branca R O, C  
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) 

lavadeira-mascarada R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 

1764) freirinha R O 

 

Cnemotriccus fuscatus* (Wied, 1831) guaracavuçu R O, C  

Vireonidae 

Swainson, 1837 

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) 
pitiguari R O, C 

 

Hylophilus amaurocephalus 

(Nordmann, 1835) vite-vite-de-olho-cinza R, E C 

 

Corvidae Leach, 

1820 

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 

1821) gralha-cancã R, E O, C 

 

Hirundinidae 

Rafinesque, 1815 

Stelgidopteryx ruficollis* (Vieillot, 

1817) andorinha-serradora R O 

 

Tachycineta albiventer* (Boddaert, 

1783) andorinha-do-rio R O, C 

 

Troglodytidae 

Swainson, 1831 

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra R O, C  

Pheugopedius genibarbis* (Swainson, 

1838) garrinchão-pai-avô R O 

 

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 

1819) garrinchão-de-bico-grande R, E O, C 

 

Polioptilidae Baird, 

1858 

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-

preto R O, C 

 

Turdidae 

Rafinesque, 1815 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 

sabiá-laranjeira R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 

1850 sabiá-poca R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Mimidae 

Bonaparte, 1853 

Mimus saturninus (Lichtenstein, 

1823) sabiá-do-campo R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Passerellidae 

Cabanis & Heine, 

1850 

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 

1776) 

tico-tico R O, C 

 

Parulidae Wetmore, 

Friedmann, 

Lincoln, Miller, 

Peters, van Rossem, 

Van Tyne & 

Zimmer 1947 

Myiothlypis flaveola Baird, 1865 

canário-do-mato R C 

 

Icteridae Vigors, 

1825 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) inhapim R O, C  

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião R, E O, C  

Gnorimopsar chopi* (Vieillot, 1819) graúna R O  

Agelaioides fringillarius (Spix 1824) asa-de-telha-pálido R, E O, C  

Molothrus bonariensis (Gmelin, 

1789) vira-bosta R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Thraupidae 

Cabanis, 1847 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) 

cambacica R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Compsothraupis loricata 

(Lichtenstein, 1819) tiê-caburé R, E O 

 

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto R C  

Thlypopsis sordida (d'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837) saí-canário R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta R O, C  

Lanio pileatus (Wied, 1821) 
tico-tico-rei-cinza R O, C 

 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) 

sanhaçu-cinzento R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 
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Família Nome do Táxon Nome em Português Status 
Tipo de 

Registro 

Classificação (Stotz et 

al., 1999) 

Tangara palmarum (Wied, 1823) 

sanhaçu-do-coqueiro R O 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Paroaria dominicana (Linnaeus, 

1758) cardeal-do-nordeste R, E O, C 

 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 

tiziu R O, C 

Indicadora, habitat com 

distúrbio 

Sporophila albogularis (Spix, 1825) golinho R, E O, C  

Cardinalidae 

Ridgway, 1901 

Cyanoloxia brissonii* (Lichtenstein, 

1823) azulão R O 

 

Fringillidae Leach, 

1820 

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) 

fim-fim R O 
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Anexo XI. Total de indivíduos capturados nas redes de neblina das espécies indicadorasde habitat com distúrbio dentro do MNGA. 

                          Ano/Meses 2011 2012 

Espécie M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Camptostoma obsoletum 1 
  

1 2 
 

3 
  

2 1 
 

1 1 2 1 1 

Coereba flaveola 
  

1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 
    

2 

Columbina picui 3 1 3 7 5 4 4 1 3 4 7 1 3 3 
  

1 

Columbina talpacoti 24 1 1 3 3 3 4 5 3 4 19 
 

3 3 8 3 2 

Elaenia flavogaster 1 
 

2 
  

1 
 

1 
 

6 3 
 

2 2 1 
 

1 

Eupetomena macroura 
    

1 
    

1 
  

1 1 
   

Fluvicola nengeta 
 

1 
 

3 2 
            

Furnarius rufus 
 

1 
             

1 1 

Hydropsalis albicollis 1 
    

1 
           

Megarynchus pitangua 
   

1 
             

Mimus saturninus 
    

1 1 
 

1 
  

1 1 
    

3 

Myiarchus ferox 
              

3 
  

Myiozetetes similis 
         

2 
       

Pitangus sulphuratus 
   

3 4 
 

2 
  

1 
 

1 
     

Tangara sayaca 3 
  

6 7 17 1 1 1 5 
 

2 
  

2 
 

2 

Taraba major 1 
  

1 1 
       

3 3 
   

Thlypopsis sordida 1 
                

Todirostrum cinereum 
 

1 
               

Turdus amaurochalinus 1 17 11 1 
      

2 2 
  

4 5 
 

Turdus rufiventris 5 3 4 5 
 

3 1 3 3 4 1 
 

2 2 2 1 1 

Vanellus chilensis 
         

1 1 
      

Volatinia jacarina 
 

2 1 
    

1 
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Anexo XII. Período reprodutivo das espécies de aves capturadas nas redes de neblina no 

Monumento Natural da Grota do Angico. 

ESPÉCIES/MESES DO ANO J F M A M J J A S O N D 

Agelaioides fringillarius 
    

X 
       

Camptostoma obsoletum 
      

X 
     

Chlorostilbon lucidus 
     

X 
      

Columbina minuta 
  

X 
  

X 
      

Columbina picui 
     

X X 
     

Columbina squammata 
      

X 
     

Columbina talpacoti 
  

X 
  

X 
      

Cyclarhis gujanensis 
  

X 
         

Elaenia chilensis 
    

X X 
      

Elaenia flavogaster 
 

X 
          

Eupetomena macroura 
 

X 
  

X X 
      

Euscarthmus meloryphus 
    

X X 
      

Formicivora melanogaster 
    

X 
       

Furnarius rufus 
     

X 
  

X 
   

Hydropsalis hirundinaceus 
  

X 
 

X 
       

Lanio pileatus 
    

X X 
      

Lepidocolaptes angustirostris X 
         

X X 

Leptotila verreauxi 
    

X X 
      

Mimus saturninus 
  

X 
     

X 
   

Myiarchus tyrannulus 
 

X X X 
        

Nemosia pileata 
    

X 
       

Pachyramphus polychopterus 
  

X X 
        

Paroaria dominicana 
    

X 
       

Polioptila plumbea 
    

X X 
      

Sporophila albogularis 
    

X 
       

Stigmatura napensis 
    

X 
       

Taraba major 
    

X 
       

Thamnophilus capistratus 
    

X 
       

Thlypopsis sordida 
    

X 
       

Tolmomyias flaviventris X X 
  

X 
     

X 
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Turdus rufiventris 
 

X 
  

X 
       

Tyrannus melancholicus 
  

X 
       

X 
 

Volatinia jacarina 
     

X 
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Tabela XIII. Peso médio (g) das espécies capturadas no MNGA, em cada área. Espécies ordenadas em ordem decrescente pela biomassa total. 

Espécie 
Total de 

Capturas 

Peso médio 

(g) 

Área 1 Área 2 Área 3 
 

n 
Biomassa 

(g) 
n 

Biomassa 

(g) 
n Biomassa (g) Total Biomassa (g) 

Columbina talpacoti 89 47,4 83 3938,3 6 284,7 0 0,0 4222,9 

Turdus amaurochalinus 43 57,1 7 399,7 16 913,7 20 1142,1 2455,5 

Turdus rufiventris 40 61,3 16 980,2 7 428,8 17 1041,5 2450,5 

Columbina picui 50 40,2 31 1247,1 12 482,8 7 281,6 2011,5 

Tangara sayaca 47 32,2 35 1127,6 8 257,7 4 128,9 1514,2 

Columbina minuta 39 30,4 28 852,2 11 334,8 0 0,0 1187,0 

Lanio pileatus 64 14,2 14 198,4 33 467,7 17 240,9 907,0 

Eupsittula cactorum 13 67,4 7 471,7 0 0,0 6 404,3 876,0 

Columbina squammata 13 57,4 10 573,8 3 172,2 0 0,0 746,0 

Myiarchus tyrannulus 28 25,7 2 51,5 16 411,7 10 257,3 720,5 

Leptotila verreauxi 4 136,1 3 408,4 0 0,0 1 136,1 544,5 

Pitangus sulphuratus 11 46,9 2 93,8 2 93,8 7 328,3 515,9 

Paroaria dominicana 15 33,6 13 437,4 1 33,6 1 33,6 504,6 

Mimus saturninus 8 60,2 6 361,1 2 120,4 0 0,0 481,5 

Forpus xanthopterygius 18 25,3 16 404,4 0 0,0 2 50,6 455,0 

Elaenia flavogaster 20 21,9 11 241,2 7 153,5 2 43,9 438,5 
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Vanellus chilensis 2 213,0 2 426,0 0 0,0 0 0,0 426,0 

Taraba major 9 46,8 6 280,7 3 140,3 0 0,0 421,0 

Cyclarhis gujanensis 18 23,3 3 70,0 8 186,6 7 163,3 419,8 

Elaenia chilensis 27 15,5 4 62,1 14 217,3 9 139,7 419,0 

Furnarius figulus 11 36,1 2 72,3 0 0,0 9 325,2 397,5 

Cyanocorax cyanopogon 4 94,5 0 0,0 2 189,0 2 189,0 378,0 

Tachyphonus rufus 11 29,8 5 148,8 6 178,5 0 0,0 327,3 

Nystalus maculatus 8 38,4 4 153,5 1 38,4 3 115,1 307,0 

Agelaioides fringillarius 7 42,1 7 294,5 0 0,0 0 0,0 294,5 

Lepidocolaptes 

angustirostris 
10 28,6 2 57,2 1 28,6 7 200,2 286,0 

Tyrannus melancholicus 8 34,1 6 204,4 2 68,1 0 0,0 272,5 

Hydropsalis parvulus 8 33,4 5 166,9 0 0,0 3 100,1 267,0 

Pachyramphus 

polychopterus 
11 19,4 1 19,4 3 58,2 7 135,9 213,5 

Hemitriccus 

margaritaceiventer 
26 7,6 2 15,3 18 137,3 6 45,8 198,4 

Hydropsalis hirundinaceus 6 32,4 4 129,6 2 64,8 0 0,0 194,4 

Polioptila plumbea 33 5,7 14 80,4 17 97,6 2 11,5 189,5 

Sporophila albogularis 17 10,5 15 157,1 2 20,9 0 0,0 178,0 
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Thamnophilus capistratus 6 28,2 3 84,5 3 84,5 0 0,0 169,0 

Zonotrichia capensis 9 18,6 5 93,1 1 18,6 3 55,9 167,6 

Coereba flaveola 18 9,1 9 81,8 9 81,8 0 0,0 163,5 

Furnarius leucopus 4 37,8 3 113,3 0 0,0 1 37,8 151,0 

Athene cunicularia 1 147,0 1 147,0 0 0,0 0 0,0 147,0 

Camptostoma obsoletum 16 9,1 5 45,6 7 63,9 4 36,5 146,0 

Volatinia jacarina 4 31,8 3 95,3 1 31,8 0 0,0 127,0 

Hydropsalis torquata 3 40,3 0 0,0 2 80,7 1 40,3 121,0 

Thryothorus longirostris 7 17,0 1 17,0 6 102,0 0 0,0 119,0 

Furnarius rufus 3 37,7 2 75,3 1 37,7 0 0,0 113,0 

Fluvicola nengeta 6 16,7 1 16,7 0 0,0 5 83,3 100,0 

Empidonomus varius 4 23,5 1 23,5 3 70,5 0 0,0 94,0 

Hydropsalis albicollis 2 43,5 2 87,0 0 0,0 0 0,0 87,0 

Myiarchus ferox 3 24,7 0 0,0 2 49,3 1 24,7 74,0 

Tolmomyias flaviventris 6 10,3 1 10,3 3 31,0 2 20,7 62,0 

Myrmorchilus strigilatus 3 20,2 0 0,0 2 40,3 1 20,2 60,5 

Formicivora melanogaster 7 8,5 0 0,0 7 59,5 0 0,0 59,5 

Pachyramphus viridis 3 17,3 3 52,0 0 0,0 0 0,0 52,0 

Icterus jamacaii 1 48,0 1 48,0 0 0,0 0 0,0 48,0 

Megarynchus pitangua 1 46,0 0 0,0 1 46,0 0 0,0 46,0 
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Myiozetetes similis 2 22,5 2 45,0 0 0,0 0 0,0 45,0 

Pachyramphus validus 1 44,0 0 0,0 0 0,0 1 44,0 44,0 

Tachycineta albiventer 2 21,5 2 43,0 0 0,0 0 0,0 43,0 

Elaenia mesoleuca 2 20,5 1 20,5 1 20,5 0 0,0 41,0 

Certhiaxis cinnamomeus 3 13,5 3 40,5 0 0,0 0 0,0 40,5 

Fluvicola albiventer 3 13,3 3 40,0 0 0,0 0 0,0 40,0 

Icterus cayanensis 1 31,0 1 31,0 0 0,0 0 0,0 31,0 

Eupetomena macroura 4 7,5 4 30,0 0 0,0 0 0,0 30,0 

Troglodytes musculus 3 9,3 2 18,7 1 9,3 0 0,0 28,0 

Stigmatura napensis 3 9,0 2 18,0 1 9,0 0 0,0 27,0 

Chloroceryle americana 1 26,0 1 26,0 0 0,0 0 0,0 26,0 

Veniliornis passerinus 1 26,0 0 0,0 0 0,0 1 26,0 26,0 

Nemosia pileata 1 20,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 20,0 

Elaenia cristata 1 16,0 0 0,0 1 16,0 0 0,0 16,0 

Sublegatus modestus 2 8,0 0 0,0 2 16,0 0 0,0 16,0 

Thlypopsis sordida 1 15,0 1 15,0 0 0,0 0 0,0 15,0 

Euscarthmus meloryphus 2 7,0 0 0,0 2 14,0 0 0,0 14,0 

Chlorostilbon lucidus 4 3,4 0 0,0 0 0,0 4 13,5 13,5 

Myiothlypis flaveola  1 12,0 1 12,0 0 0,0 0 0,0 12,0 

Cnemotriccus fuscatus 1 9,0 0 0,0 0 0,0 1 9,0 9,0 
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Hylophilus amaurocephalus 1 7,0 0 0,0 1 7,0 0 0,0 7,0 

Todirostrum cinereum 1 5,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 5,0 

Aphantorchoa cirrochloris 1 * 0 * 0 * 1 * * 

Heliomaster squamosus 1 * 0 * 0 * 1 * * 

Pseudoseisura cristata 2 * 2 * 0 * 0 * * 

* dados perdidos 
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Anexo XIV 

Lista de aves alvo de caça ou captura para criação e venda ilegal no Monumento Natural 

da Grota do Angico. 

 

Família Nome do Táxon Nome em Português 

Tinamidae Gray, 1840 

Crypturellus tataupa (Temminck, 

1815) 
inhambu-chintã 

Nothura boraquira (Spix, 1825) codorna-do-nordeste 

Anatidae Leach, 1820 

Dendrocygna autumnalis 

(Linnaeus, 1758) 
asa-branca 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 

1789) 
pé-vermelho 

Cariamidae Bonaparte, 1850 Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema 

Columbidae Leach, 1820 

Columbina minuta (Linnaeus, 

1766) 
rolinha-de-asa-canela 

Columbina talpacoti (Temminck, 

1811) 
rolinha-roxa 

Columbina squammata (Lesson, 

1831) 
fogo-apagou 

Columbina picui (Temminck, 

1813) 
rolinha-picui 

Patagioenas picazuro (Temminck, 

1813) 
pombão 

Zenaida auriculata (Des Murs, 

1847) 
pomba-de-bando 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 

1855 
juriti-pupu 

Psittacidae Rafinesque, 1815 

Eupsittula cactorum(Kuhl, 1820) periquito-da-caatinga 

Forpus xanthopterygius (Spix, 

1824) 
tuim 

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro 

Bucconidae Horsfield, 1821 
Nystalus maculatus (Gmelin, 

1788) 
rapazinho-dos-velhos 

Corvidae Leach, 1820 
Cyanocorax cyanopogon (Wied, 

1821) 
gralha-cancã 
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Família Nome do Táxon Nome em Português 

Turdidae Rafinesque, 1815 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 

1850 
sabiá-poca 

Mimidae Bonaparte, 1853 
Mimus saturninus (Lichtenstein, 

1823) 
sabiá-do-campo 

Thraupidae Cabanis, 1847 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 

Paroaria dominicana (Linnaeus, 

1758) 
cardeal-do-nordeste 

Emberizidae Vigors, 1825 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 

1766) 
tiziu 

Sporophila albogularis (Spix, 

1825) 
golinho 

Cardinalidae Ridgway, 1901 
Cyanoloxia brissonii 

(Lichtenstein, 1823) 
azulão 

Icteridae Vigors, 1825 

Icterus cayanensis (Linnaeus, 

1766) 
inhapim 

Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião 
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Anexo XV 

Lista de aves alvo de caça ou captura para criação e venda ilegal no Refúgio de Vida 

Silvestre da Mata do Junco. 

 

Família Nome do Táxon Nome em Português 

Tinamidae Gray, 1840 
Crypturellus soui (Hermann, 1783) tururim 

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz 

Cracidae Rafinesque, 1815 Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba 

Columbidae Leach, 1820 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 

Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 

1792) pomba-galega 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 

Psittacidae Rafinesque, 

1815 

Eupsittula aurea(Gmelin, 1788) periquito-rei 

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 

Turdidae Rafinesque, 1815 

Turdus flavipes Vieillot, 1818 sabiá-una 

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 

Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823 sabiá-da-mata 

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 

Thraupidae Cabanis, 1847 

Saltator maximus (Statius Muller, 1776) tempera-viola 

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 

1837 

trinca-ferro-

verdadeiro 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 

Emberizidae Vigors, 1825 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu 

 


