
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE  

 
 
 
 
 

 

 
 

Estudo sistêmico da dinâmica das aves da Ecorregião Raso da 
Catarina. 

 

 

 

 

 

 
Orientador/e-mail: 
Deborah Maria de Faria/deborahuesc@gmail.com 
 
Nome do Candidato/e-mail:  
José Clemensou dos Reis Júnior/clemensou@gmail.com 
 
Nível: Mestrado 
 

Linha de pesquisa do curso na qual o projeto se encaixa: 
Ecologia e Conservação de Comunidades, Ecossistemas e Paisagens. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ilhéus  

09/11/2017 



RESUMO 
 

A ecorregião do Raso da Catarina é uma região prioritária para conservação da 

biodiversidade. Não somente, possui áreas de extrema importância para o estudo e 

conservação de aves como ESEC e MONA que faz parte da região do vale do são 

Francisco. Deste modo, o presente trabalho tem como principal objetivo estudar a avifauna 

na ecorregião no que diz respeito à sua composição, distribuição e abundância com 

ressalvas colaborativas para a conservação da avifauna nas unidades de conservação e 

ecorregião como um todo. Para isso, serão identificados e avaliados impactos e riscos 

potenciais as populações de aves nas áreas, analisados e comparados dados de riqueza e 

abundância das espécies. Composição da avifauna endêmica, sensibilidade e uso de habitat 

e frequência de ocorrência. O estudo será desenvolvido em três áreas da Ecorregião, sendo 

elas: Reserva Particular Vale dos Pingos, APA Serra Branca e ESEC. Para a coleta de 

dados nas áreas serão realizadas expedições durante o período seco e chuvoso, com 

aplicação do método de pontos fixos. Para a observação serão utilizados binóculos e serão 

feitos registros fotográficos com o auxílio de uma câmera digital. As vocalizações serão 

gravadas. Os dados serão analisados e seguirão tratamentos específicos de análise de 

densidade e abundancia relativa, endemismo, uso do habitat, e sensibilidade das espécies. 

Com os resultados pretende-se contribuir com o preenchimento das lacunas relativa a 

dinâmica da avifauna na região, bem como fomentar projetos preexistentes e novos no que 

concerne a conservação da biodiversidade da Ecorregião do Raso da Catarina. 
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INTRODUÇÃO  
 

As aves compõem o segundo grupo mais diverso dentre os vertebrados, são 

reconhecidos e contabilizados, considerando espécies e subespécies, um total de 10.660 

organismos, atrás apenas do grupo dos “peixes” com 33.400 espécies (FROESE; PAULY, 

2016; GILL; DONSKER, 2016). 

Dentre os inúmeros processos ecológicos dos quais as aves possuem importante 

participação, podemos elencar: Polinização, Dispersão e Controle Biológico. Desta 

maneira, seguramente, podemos vislumbrar a extrema importância desse grupo para a 

manutenção dos ecossistemas. Sendo assim, o valor desse grupo, no que tange a 

manutenção e conservação dos ecossistemas é irrefutável (STILES, 1981; VENABLE, 

1996; GONÇALVES; LORENZI, 2007). Desta maneira, o estudo da composição 

avifaunística realizados em diferentes fragmentos de vegetação em regiões semiáridas no 

nordeste brasileiro, possibilitam sobretudo, identificar o uso de aves como bioindicadoras 

da qualidade ambiental nesses ambientes (KOSKIMIES, 1989). A exemplo do que foi 

registrado por Silva et al. (2003) na caatinga onde apontam a estimativa de espécies de aves 

dependentes ou semidependentes de florestas (n=284) equivalem à 60,5% das espécies 

ocorrentes na Caatinga, respaldando a utilização desses organismos como bioindicadores. 

Uma vez identificado à dependência de espécies de aves a ambientes florestais, pode-se, 

através de estudos ecológicos das espécies, aferir dados que descrevam a situação do 

ambiente, norteando assim, de forma efetiva, projetos de conservação locais (KOSKIMIES, 

1989).  

A região que compõe o bioma caatinga é caracterizada por um clima seco com 

plantas xéricas e decíduas, com baixa precipitação, tendo em média de 300 a 800mm anuais 

em poucos meses (3 a 5meses). Além disso, possui fatídicos índices de degradação humana 

relacionados a expansão agropecuária e extração de madeira, conta com apenas cerca de 

2% de área protegida (NIMER, 1972; CASTELLETTI et al., 2003; OLMOS, 2011). Em 

adicional, compõe uma das regiões mais importantes em centro de endemismo na américa 

do Sul (CRACRAFT, 1985; SICK, 1997). A região do Raso da Catarina é uma área 

apontada como prioritária para conservação de aves (TABARELLI; SILVA, 2002), sendo 

ainda, apontada como Hotspot e listada como inserida em duas áreas prioritárias (CA-414 e 



CA-412) para conservação da flora e fauna, na categoria “Extremamente alta” segundo o 

Decreto 5.092, de 21 de maio de 2004 e Portaria 126, de 27 de maio de 2004 do Ministério 

do Meio Ambiente. No que se refere ao grupo das aves, encontram-se na categoria 

extremamente vulnerável dentro do quadro da fauna brasileira ameaçada de extinção, 

atingindo o maior nível percentual (42%) de espécies ameaçadas com registros em unidades 

de conservação, de acordo com os dados apresentados pelo ICMBIO em 2011 no Atlas da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção em Unidades de Conservação Federais (ICMBIO, 

2011).  

 
OBJETIVOS  

 

Esse trabalho tem como principal objetivo estudar a avifauna ocorrente nas diferentes 

fitofisionomias que compõem as áreas amostradas, pertencentes a ecorregião Raso da 

Catarina no que diz respeito a sua composição, distribuição e abundância. Monitorando-as 

durante os períodos secos e chuvosos numa escala temporal de um ano. Não obstante, com 

o acumulo de dados pretende-se colaborar com ações no que diz respeito a conservação da 

avifauna nas unidades de conservação inseridas na ecorregião.   

E como objetivos específicos:  

 Identificar e avaliar impactos e riscos potenciais as populações das espécies 

nas áreas amostrais; 

 Analisar e comparar os dados de riqueza e abundância das espécies entre as 

populações; 

 Listar as espécies de aves ocorrente nas áreas amostradas;  

 Analisar a composição da Avifauna endêmica;  

 Classificar as espécies quanto ao uso do habitat e sensibilidade a distúrbios 

humanos;  

 Estimar a frequência de ocorrência de espécies nas áreas amostrais. 



JUSTIFICATIVA 
 

 

Desta forma, frente a importância ecológica da avifauna na ecorregião Raso da 

Catarina, a qual compõem grandes áreas importantes para o estudo de aves como o Vale do 

São Francisco, por exemplo, somado com a necessidade de estudos em áreas apontadas 

como prioritárias e de extrema importância para a conservação da biodiversidade, elenca-se 

respaldo nas esferas local e regional para a aplicação do estudo proposto. 

Os resultados desse estudo irão contribuir para o desenvolvimento científico 

regional, preenchendo lacunas relativas à relação do conhecimento local sobre a dinâmica 

de aves da caatinga. Assim, é esperado que os resultados desta pesquisa possam fornecer 

informações que venham a contribuir para subsidiar projetos voltados conservações das 

aves ocorrentes na Ecoregião Raso da Catarina, bem como contribuir com informações que 

possam auxiliar no plano de conservação da avifauna local e regional. 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

A ecorregião Raso da Catarina é uma região estreita e alongada em seu sentido 

Norte – Sul, localiza-se na porção centro-leste do domínio Caatinga. Tem seu perímetro 

nordeste limitando-se com o Planalto da Borborema e sua parte sul com o Recôncavo 

Baiano, na região da zona da mata. Possui um tamanho de 30.800 km². A ecorregião 

caracteriza-se pela incidência de solos muito arenosos, profundos, entretanto pouco férteis, 

de relevo plano e com ocorrência de cânions em sua porção oeste devido ao afloramento de 

arenito. Sua distribuição pluviométrica é irregular (média de 600mm/ano), com grandes 

períodos de escassez de água (VELLOSO et al., 2002).  

O trabalho será realizado em pontos específicos elencados dentro do limite da 

Ecorregião do Raso da Catarina. Sendo eles:  

Área 1 - Reserva Particular Vale dos Pingos (9°56'22.41"S e 38°22'10.64"O). Composta 

por um vale, com localização adjacente a APA Serra Branca e a ESEC, possui uma porção 



de cerrado em sua parte sudoeste. A área apresenta ainda, fragmentos de caatinga 

semidecídua e enclaves com espécies de mata úmida. 

Área 2 – APA Serra Branca (9°56'51.22"S e 38°37'19.30"O). É uma área de proteção 

ambiental que ocupa uma extensão de 67.237 hectares e foi criada com base no decreto 

estadual nº 7.972, de 05 de junho de 2001. Propriedade berço dos principais dormitórios da 

Arara-azul-de-Lear (Anodorhynchus leari Bonaparte, 1856).  

Área 3 – ESEC – Estação Ecológica Raso da Catarina (9°39'50.85"S e 38°28'1.29"O). É 

uma área de proteção integral com sede do ICMBio na porção pertencente ao município de 

Paulo Afonso, criada segundo a Portaria nº 373 de 11 de outubro de 2001. Possui uma área 

de 99.772 hectares. Dentro do seu limite, possui a ocorrência de cerrado, caatinga e enclave 

de mata úmida (Mata da Pororoca). 

Coleta e identificação 

Serão realizadas expedições durante o período chuvoso e seco. Sendo uma 

expedição por trimestre em cada área, com esforço amostral mínimo de dois dias. 

Para a construção da composição básica da avifauna nas áreas amostrais, será 

aplicada a metodologia de Levantamento Exaustivo proposto por Vielliard e Silva (1990). 

No que diz respeito a acumulação dos dados quantitativos acerca das espécies, será 

aplicando a metodologia de pontos fixos para a obtenção de dados referentes ao número de 

indivíduos por espécie e densidade. Outros dados pertinentes, como também anotações de 

campo como: tipo de contato e interação social poderá ser anotado para posterior análise. A 

definição da quantidade de pontos por área, bem como o tempo de permanência para a 

execução da amostragem será definida mediante coletas pilotos. Porém, serão tomados com 

preferência os locais com trilhas preestabelecidas e distância mínima entre os pontos de 

200m (VIELLIARD; SILVA, 1990). A medida que as amostragens são feitas, serão 

observadas e analisadas a presença de impactos e riscos potenciais as populações de aves, 

os dados serão anotados em planilha e haverá o registro audiovisual, quando possível.  

Para a visualização e identificação das espécies em campo, será utilizado binóculos 

do tipo Bushnell (10x42), nos horários determinados mediante observações pilotos nas 



áreas juntamente com o auxílio dos guias de campo: Sigrist (2014) e Gwyne (2015). 

Registros fotográficos serão realizados com auxílio de uma câmera fotográfica do tipo 

Nikon 3200 (objetiva de 75x300 mm Vr) afim de construir um banco de testemunhos para 

uma possível posterior conferencia. Para gravação das vocalizações e aplicação do método 

de playback será utilizado um celular modelo moto g4 com o auxílio do aplicativo Audio 

Recorder Versão 2.00.12.. Não obstante, os dados fonológicos poderão ser comparados 

com os bancos de dados: Xeno-canto (www.xeno-canto.org) e Wikiaves 

(www.wikiaves.com.br). 

Tratamento de dados 

Serão analisadas a densidade das espécies bem como a abundancia relativa para o 

estudo das populações locais. Para a classificação das espécies endêmicas será analisada a 

proposta de Pacheco (2004) para espécies e subespécies. As classificações de uso de habitat 

e sensibilidade serão empregadas conforme dados propostos por Silva et al. (2003). A 

frequência de ocorrência será descrita e analisada seguindo a proposta por Vielliard & Silva 

(1990).  Para a análise dos dados de riqueza de espécies, frequência de ocorrência, curva de 

rarefação e similaridade será utilizado software estatístico específico.   

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 
FINANCIAMENTO: 
O projeto conta com o apoio logístico da equipe do ICMBio da Estação Ecológica do Raso 

da Catarina – ESEC; dispõe ainda de apoio financeiro e logístico por parte das prefeituras 

locais (Jeremoabo e Paulo Afonso/Ba). 
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