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O SISBIO – Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, foi
implantado em 2007, com o objetivo de agilizar a concessão de autorizações e licenças
relativas à pesquisa sobre biodiversidade no Brasil. Embora o módulo de relatório de
atividades tenha sido disponibilizado quatro anos depois, as atividades desenvolvidas
neste intervalo devem ser relatadas retroativamente. O objetivo deste trabalho foi
analisar os dados de ocorrência de aves, nas unidades de conservação federais,
provenientes dos relatórios de atividades do SISBIO. Ao todo foi relatada a ocorrência
de 88.680 indivíduos, abrangendo 1062 espécies. Dessas, nove foram relatadas em nível
de subespécie, cinco não constam na lista nacional de aves publicada pelo Comitê
Brasileiro de Registros Ornitológicos, 56 estão duplicadas por problemas de
nomenclatura e 992 (54%) são táxons válidos, presentes na lista nacional. Cerca de 36%
(56) das aves da lista vermelha nacional estão relatadas no SISBIO. Considerando
apenas autorizações com relatórios de atividades, 105 (33,65%) Unidades de
Conservação (UC) possuem 183 autorizações concedidas pelo SISBIO envolvendo o
grupo aves, sendo a REBIO Guaribas (PB) a que possui a maior quantidade de
autorizações, n=10. Dos 88.680 indivíduos de aves registrados, apenas 49.860 (56%)
indivíduos foram relatados em nível de espécie, sendo os demais relatos em nível
taxonômico superior, a exemplo dos registros preenchidos em nível de classe (Aves) que
representa (42%). A REBIO Sooretama possui a maior quantidade de espécies, 367, e
cerca de 13% das 105 UCs não tem relatos em nível de espécie. Com relação ao método
utilizado, embora a categoria “Observação e gravação de imagem ou som” tenha
apresentado 39.359 (44%) indivíduos, 31.661 (80,4%) foram relatados apenas em nível
de Classe. Com relação aos biomas, o bioma Marinho Costeiro é o que possui maior
quantidade de indivíduos relatados, 35.239 (39,7%), embora tenha apenas 20% das
autorizações emitidas, pra 23 (21%) UCs. A Mata Atlântica é o bioma com mais
autorizações do SISBIO (65) envolvendo 30 UCs e possui 527 espécies relatadas. Para
o Pantanal, foram relatados 25.000 (28%) indivíduos, apenas para uma UC (ESEC
Taiamã) e todos foram relatados em nível de Classe. Com exceção do Pantanal, nos
demais biomas a maior parte dos relatórios foi enviada com identificação em nível de
espécie (de 61% na Amazônia a 99% na Caatinga). Embora 56% dos dados presentes
nos relatórios esteja em nível de espécie, a porcentagem de relatos em nível taxonômico
superior ainda é bastante alta (44%), e na prática, estes registros possuem pouca ou
nenhuma utilidade, pois apenas dados de distribuição pontual das espécies são usados
em processos institucionais como avaliação do estado de conservação, elaboração de
planos de ação, monitoramento de qualidade de hábitats e/ou efetividade de UCs.
Considerando que os relatórios do SISBIO podem ser uma importante fonte de dados
para subsidiar o ICMBio em questões de elaboração de políticas públicas visando a
conservação da biodiversidade, seja de espécies ameaçadas, endêmicas e/ou de hábitats,
é de extrema importância que haja, no mínimo, um estímulo aos pesquisadores para que
os relatórios sejam apresentados no menor nível taxonômico possível.
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Os parasitos exercem diversos efeitos sobre seus hospedeiros naturais,
influenciando aspectos relacionados à ecologia, evolução e conservação. Podem
influenciar na estabilidade de ecossistemas, na estrutura das comunidades, interferir na
competição, migração, seleção sexual, predação, dispersão, especiação e história
natural, podendo regular ou ser responsável pelo declínio de populações de hospedeiros.
O bioma Caatinga é rico em biodiversidade, porém pouco estudado, sendo este o local
eleito para estudo de endo e ectoparasitos de aves silvestres. Os objetivos deste estudo
foram verificar a prevalência e intensidade de ectoparasitos e a ocorrência de
endoparasitos em aves silvestres da Estação Ecológica Raso da Catarina. Para tanto,
foram realizadas três expedições a campo para a Estação, de maio de 2012 a maio de
2013. As aves foram capturadas em 15 redes de neblina, dispostas em quatro localidades
por dois dias, das 5 as 11 h, de forma a amostrar maior número de ambientes: caatinga
arbustiva-arbórea na região sudeste, caatinga arbustiva na região centro-oeste e norte e
ecótono conhecido como Pororoca. Após a captura as aves foram acondicionadas em
sacos de pano porosos e conduzidas ao local de processamento; identificadas quanto à
espécie, anilhadas e minuciosamente examinadas para a colheita de ectoparasitos, os
quais foram colhidos com pinças ou pincéis embebidos com álcool. Foram anotadas em
planilhas padrão o tipo de ácaro, o local de encontro do ectoparasito e a intensidade de
infestação. A prevalência dos ectoparasitos sobre os hospedeiros foi calculada por meio
do número de aves parasitadas pelo número de aves examinadas. As amostras de
excretas foram colhidas a partir dos sacos de transporte ou imediatamente após a
defecação durante o manejo das aves e acondicionadas em microtubos tipo Ependorff®
contendo solução fisiológica, mantidas sob refrigeração à aproximadamente 4°C até o
momento do processamento. Os ectoparasitos foram identificados com auxílio de
microscópio estereoscópico e óptico, utilizando as chaves dicotômicas para
identificação dos carrapatos, ácaros e piolhos mastigadores. Para a análise das amostras
de excreta foi utilizada a técnica de Sheather modificada devido à pequena quantidade
de fezes colhida. Foram examinadas 759 aves de 78 espécies, pertencentes a 26 famílias
e colhidas 173 amostras de excretas, com 4,0% de amostras positivas para
endoparasitos: ovos de Spirurida (71,4%) e coccídios (28,6%). A prevalência de
ectoparasitismo foi de 42,9%. Os ectoparasitos coletados foram ácaros (92,6%),
carrapatos (10.1%) e piolhos mastigadores (9,8%). Ácaros foram encontrados com
maior frequência nas rêmiges (87,6%) e carrapatos na região da cabeça. Quanto aos
ácaros de rêmige, 72,1% dos indivíduos tiveram infestação leve (até 50 ácaros), 16,5%
infestação moderada (de 50 a 100) e 10,7% infestação maciça (mais de 100). Quanto
aos ácaros de retrizes, 66,7% dos indivíduos tiveram infestação leve, 27,3% infestação
moderada e 3,0% infestação maciça. A intensidade de infestação por piolhos variou de
um a dez piolhos (excluindo-se lêndeas) e de um a 20 carrapatos. Os ectoparasitos
identificados foram: Pterodectes sp. (31,4%), Proctophyllodes sp. (28,9%), Trouessartia
sp. (28,6%), Pterolichus sp. (13,0%), Amblyomma sp. (4,6%), Tyranniphilopterus sp.
(1,5%), Heteralges sp. (0,3%), Brueelia sp. (0,3%), e Dermanyssus sp. (0,3%). O
resultado deste estudo indica a baixa ocorrência de endoparasitos e alta ocorrência de
ectoparasitos, com baixa intensidade de infestação na avifauna da Estação Ecológica
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