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RESUMO 

Um levantamento de avifauna vem para ajudar a ter um controle na preservação, 
contribuindo com o conhecimento e a informação de quais espécies comparecem 
em um determinado local. Podendo ser por períodos estações do ano, 
comparando a frequência das espécies nos locais de estudos a fim de contribuir 
com um trabalho de preservação e controle das espécies. O trabalho está sendo 
realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) monte sinai em 
Mauá-PR. 
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ABSTRACT 

A survey of the avifauna is employed to assist on preservation, contributing with 
knowledge and information that shows which species are present in a specific 
area. It is done considering the seasons, and by comparing the frequency of the 
species in the study sites in order to contribute to preservation efforts and species 
control. The study is being carried out in the Private Natural Heritage Reserve 
Mount Sinai in Maua-PR. 
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INTRODUÇÃO 

As aves são de grande importância para a fauna urbana e 

florestal, pois contribuem para polinização e na dispersão de sementes, e no caso 

das aves de rapina, são importantes no controle de pragas. Cada espécie tem um 

papel fundamental no ecossistema e na cadeia alimentar proporcionando 

preservação e equilíbrio para todas as espécies. Seus hábitos alimentares são de 

grande importância pois em sua maioria ajudam a preservar espécies nativas.  

O Brasil possui uma das mais ricas diversidades de aves do 

mundo. Na lista de aves do Brasil do (CBRO-Conselho Brasileiro de Registros 



Ornitológicos), foram registradas 1920 espécies reconhecidas (CBRO, 2015) 

dentro de todo o território nacional. 

Na mata atlântica se encontra a maior parte desta biodiversidade 

por possuir cerca de 849 espécies, em todos seus 1.315.460km². Dentre todo 

este território se encontra várias unidades de conservação, trabalhando na 

proteção e preservação das espécies. O estado do Paraná é coberto em todo seu 

território por este bioma, onde se encontram 220 reservas reconhecidas pelo 

governo Estadual onde se somam 44.741,3869 hectares distribuídos em 93 

municípios (IAP, 2016) 

Um levantamento de avifauna vem para levantar informações 

importantes para a preservação destas espécies, contribuindo para o 

conhecimento de quais espécies comparecem naquele aos locais de estudo. 

Podendo ser feito o levantamento por períodos estações do ano, comparando a 

frequência das espécies nos locais de estudos. Um levantamento preliminar foi 

feito no RPPN Monte Sinai (portaria-162/07) localizado no município de Mauá da 

Serra/PR na Pr-340 (-23°56'08.6"S 51°08'46.3"O), fundado em 2007obtendo 

resultados positivos ou negativos quanto a preservação da biodiversidade da 

avifauna. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho foi dado início do mês de maio com término no mês de 

outubro, aproveitando as estações, a fim de levantar e registrar as espécies 

localizadas naquela região. Os registros são feitos áudio visual, técnica aonde 

registramos através de fotos as espécies localizadas, e também, atraindo 

espécies com gravadores para melhor registro, gravando e reproduzindo seus 

próprios sons, atraindo-as para um espaço mais aberto, técnica utilizada por 

vários observadores de pássaros (Almeida, S. 2003), para esta técnica utilizamos 

um gravador Panasonic RR-US511 com microfone embutido. Os registros visuais 

estão sendo feitos com duas câmeras, uma profissional modelo Nikon D90 que 

utiliza lente objetiva modelo Nikor 55-300, a outra câmera é uma semiprofissional 

Samsung WB100 com lente fixa que possui zoom de 26x.O levantamento busca 

registrar e catalogar as espécies que se apresentam na reserva, para contribuir 

http://celepar7.pr.gov.br/sia/atosnormativos/form_cons_ato1.asp?Codigo=2007


no controle das espécies locais e de migração, podendo também buscar 

informações mais exatas da época que cada uma mais se encontra naquele local. 

Foram efetuadas 4 visitas ao local para registro, obtendo uma média de 90 

espécies com cerca de 4 horas de trabalho aproximadamente a cada visita. Para 

efetuar os registros andamos 2750 metros utilizando marcações que possui ao 

longo do caminho para a medição, são pilares numerados, onde a cada pilar 

marca 50 metros, o ponto de início da caminhada é feito a partir do marco 0 

localizado no portão da RPPN e caminhamos até o marco 55. Efetuamos várias 

paradas ao longo do caminho, parando conforme visualizamos ou escutamos 

alguma espécie registramos ou os atraímos com os sons. O horário de saída 

variava conforme a claridade do dia variando entre 5 e 7 horas da manhã, horário 

onde dia começa a clarear e as aves saem para se alimentar cujo é o horário 

mais propício para este tipo de trabalho. Pelo local possuir uma ampla diversidade 

de arvores frutíferas e fontes de aguas naturais espalhadas pela reserva, dando 

uma ampla biodiversidade de espécies de aves por proporcionar uma rica 

alimentação, atraindo espécies migratórias e não migratórias, mantendo um 

equilíbrio das espécies. Para identificação das espécies são usados guias e 

catálogos online como WIKIAVES (http://www.wikiaves.com.br) e a listagem do 

CBRO-2015 para nomear as espécies. Após localizar a espécie classificamos em 

nas famílias ao qual a espécie pertence. As nomenclaturas utilizadas são do 

Comitê Brasileiro de Registros ornitológicos. (Piacentini et al. 2015), utilizando 

também os nomes populares para as espécies conhecidas. 

 

CONCLUSÃO 

O levantamento busca registrar e catalogar as espécies que se 

apresentam na reserva, para contribuir no controle das espécies locais e de 

migração, podendo também buscar informações mais exatas da época que cada 

uma mais se encontra naquele local. Buscando registros de cada estação do ano 

e ter uma média de espécies referente ao período, cada espécie tem uma 

característica e uma época de migração, enquanto existe espécies que não são 

migratórias e podemos encontra-las em todos os períodos do ano  

http://www.wikiaves.com.br/


Tabela de datas, horários e registros de cada visita 

data Horário de 

saida 

Tempo de 

registros 

Quantidades 

de espécies 

26/05/16 07:15 03:00hrs 72 

28/06/16 06:25 04:15hrs 75 

30/07/16 07:25 05:15hrs 64 

11/09/16 06:10 06:00hrs 90 

30/10/16 05:45 06:00hrs 93 

Tabela 1 Datas e horários dos registros. Fonte: Nicolas Antônio Lacerda 
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