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Aves do Parque Nacional da Serra do Pardo, Pará, Brasil:  
Levantamento inicial

INTRODUÇÃO

A Amazônia é a maior e mais diversa floresta tropical 
do mundo, abrangendo mais de seis milhões de km2 em nove 
países da América do Sul (Silva et al. 2005). Em relação às aves, 
estima-se que em toda a Bacia Amazônica ocorram entre 1.300 
(MitterMeier et al. 2003) e cerca de 1.800 espécies (Stotz et 
al. 1996; vale et al. 2008), sendo que neste último quantitativo 
estão incluídas espécies cujos centros de distribuição localizam-
se nos biomas adjacentes (Llanos, Andes e Cerrado) mas que 
também ocorrem em habitats específicos e em zonas de transição 
situados na Amazônia (aleixo 2009). Inclui-se, ainda, nestes 
quantitativos uma taxa de endemismo de aproximadamente 
20% (Marini & Garcia 2005). 

Muito embora essa quantidade de espécies seja 
elevada, ela não reflete a real diversidade da Amazônia. Diversas 
lacunas de conhecimento ainda persistem, tanto em relação à 
ocorrência de novos táxons como à distribuição e à biologia 
das espécies (Develey 2009). Esse desconhecimento, aliado 
às crescentes ameaças e pressões (desmatamento, agropecuária 
e empreendimentos de interesse governamental, entre outros) 
dificultam sobremaneira a conservação do bioma amazônico 
(aleixo 2009, Develey 2009). 

Especificamente, a região da Terra do Meio apresenta 
poucos levantamentos ou estudos sobre avifauna. O que está 
disponibilizado na literatura refere-se, em sua maioria, a estudos 
ocorridos em regiões relativamente distantes como Serra do 
Cachimbo (Pinto & caMarGo 1957), rio Cururu (Sick 1959, 
olMoS & Pacheco 2003), rios Tapajós e Xingu (SnethlaGe 

1912, 1914,  GraveS & zuSi 1990), Alta Floresta (ziMMer et al. 
1997), Floresta Nacional de Tapajós (henriqueS et al. 2003), 
rodovia BR 163 (Pacheco & olMoS 2005) e Serra dos Carajás 
(Pacheco et al. 2007). Recentemente, um levantamento rápido 
foi realizado na Estação Ecológica Terra do Meio (Fávaro & 
FloreS 2009), área limítrofe ao Parque Nacional da Serra do 
Pardo (PNSP), local do presente trabalho. Não há registros de 
estudos ornitológicos realizados dentro dos limites deste parque.

Desta forma, este trabalho teve como meta obter uma 
lista das espécies de aves do PNSP, com ênfase em táxons 
com relevante interesse para a conservação (ameaçados de 
extinção, endêmicos e com alta sensibilidade ambiental) de 
modo a fornecer uma impressão inicial sobre a diversidade de 
aves e subsidiar um melhor gerenciamento desta unidade de 
conservação.  

 
MÉTODOS 

Área de estudo
O PNSP foi criado pelo Decreto de 17 de fevereiro de 

2005, com uma área de 445.392 ha situando-se nos municípios 
de Altamira e de São Félix do Xingu, na região conhecida como 
“Terra do Meio”, no centro-oeste do Estado do Pará. Limita-se 
ao norte com a Reserva Extrativista do Rio Xingu, a noroeste 
com a ESEC Terra do Meio, a oeste e sul com a Área de Proteção 
Ambiental Triunfo do Xingu e a leste com o rio Xingu. As 
formações vegetacionais presentes são as Florestas Ombrófilas 
Aberta Sub-montana, Densa Sub-montana e o campo cerrado. O 
PARNA possui atributos cênicos e potencial turístico.
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Coleta de dados
Os trabalhos de campo foram realizados no período 

de 6 a 15 de maio de 2009. Foram percorridos nove pontos 

previamente definidos pela coordenação dos trabalhos, sendo 
que três foram amostrados duas vezes por estarem próximos da 
base operacional (Tab. I).

Tabela I. Pontos amostrados durante a expedição ao PARNA Serra do Pardo com suas respectivas coordenadas geográficas e datas de amostragem.
Table I. Sampled points during the expedition to PARNA Serra do Pardo with their geographical coordinates and sampling dates.

O levantamento qualitativo consistiu na identificação 
visual e auditiva das espécies, com o auxílio de binóculos 8x21 
e 10x50 e de literatura especializada (hilty & Brown 1986, 
Sick 1997, Souza 2004, erize et al. 2006, SiGriSt 2007, 2008). 
Os pontos foram amostrados entre 05:30 h – 11:00 h, 16:30 h 
– 18:30 h e 20:30 – 11:00 h, totalizando 120 h de amostragens. 
As incursões noturnas foram feitas percorrendo acessos e 
estradas próximas à base operacional. O levantamento também 
foi realizado nas matas inundadas (igapós), igarapés (rios de 
pequeno porte) e em partes do rio Xingu, próximas à sede do 
PNSP, por meio de embarcações de pequeno porte. Os pontos 
Serra e Cachoeira Buriti, situados no interior da UC, foram 
acessados por meio de helicóptero. 

As vocalizações de espécies não identificadas em 
campo foram registradas através de gravador digital Panasonic 
RR-US450 e microfone unidirecional Yoga HT-81 para, 
posteriormente, compará-las com arquivos sonoros (GonzaGa 
& caStiGlioni 2001, vielliarD 1995, 1999, 2002, Marantz & 
ziMMer, 2006, naka et al. 2008) ou enviadas a especialistas 
para identificação.

A lista final de espécies seguiu o ordenamento 
taxonômico do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO 2010). As espécies de aves ameaçadas de extinção 
foram identificadas com base na Lista Nacional das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA 2003), na Red 
List of Threatened Species (IUCN 2010) e na Lista de Espécies 
da Flora e da Fauna Ameaçadas do Estado do Pará (COEMA 
2007). 

As espécies que apresentam alta sensibilidade a 
perturbações humanas foram identificadas a partir de Stotz 
et al. (1996). A identificação de espécies endêmicas foi feita 
seguindo Stotz et al. (1996) e Sick (1997), além de estudos 

realizados em regiões próximas ao local de estudo (Pacheco 
& olMoS 2005). Os habitats das espécies foram definidos com 
base nas observações de campo e em dados bibliográficos 
(Stotz et al. 1996; Sick 1997): floresta de terra firme (não 
inundável), floresta inundável (igapós), mata ciliar, borda de 
floresta, capoeira, área aberta (pastagens e plantações) e habitat 
aquático (rios e lagos).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi registrado um total de 197 espécies, representando 
49 famílias (31 de não-passeriformes e 18 passeriformes (Tab. 
II). As famílias com maior número de espécies registradas 
foram Thamnophilidae, Tyrannidae e Psittacidae, com 22, 16 e 
13 espécies respectivamente.

Considerando a metodologia e o esforço empregados 
em campo, o resultado obtido configura-se em uma pequena 
amostra da riqueza de espécies de aves do Estado do Pará. 
Levantamentos realizados em outros pontos do Estado apontam 
para uma quantidade de espécies mais condizente com o bioma 
amazônico: 387 (oren & Parker 1997), 342 (henriqueS et 
al. 2003), 408 (Pacheco & olMoS 2005), 575 (Pacheco et al. 
2007). Na região da Terra do Meio, na qual o PNSP está situado, 
até então somente um levantamento havia sido realizado 
recentemente, na Estação Ecológica Terra do Meio (Fávaro & 
FloreS 2009, 242 espécies). Considerando aquele trabalho e o 
presente estudo, a lista de táxons das duas únicas unidades de 
conservação de proteção integral da região da Terra do Meio 
totaliza, até o momento, 289 espécies.

Em relação às fitofisionomias e demais habitats, 84 
espécies foram registradas floresta de terra firme, com destaque 
para Odontophoridae, Trochilidae, Formicariidae, Furnariidae, 
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Tabela II. Espécies de aves registradas no Parque Nacional Serra do Pardo. Legendas – Registro: A = auditivo, V = visual. Habitat: FL = floresta de 
terra firme, FI = floresta inundável (igapó), MC = mata ciliar, BO = borda de floresta, CA = capoeira, AQ = ambientes aquáticos (rios e lagoas), AA 
= áreas antropizadas (pastagens, cultivos). Endemismo restrito ao sul do rio Amazonas. Sensitividade à interferência humana (Stotz et al. 1996): 1 
= alta, 2 = média, 3 = baixa. As espécies assinaladas com (*) encontram-se ameaçadas de extinção (MMA 2003, IUCN 2010).
Table II. Bird species recorded in Serra do Pardo National Park. Captions - Record: A = auditory, V = visual. Habitat: FL = forest of firm ground, FI 
= floodplain forest (igapó), MC = riparian forest, BO = forest edge, CA = capoeira, AQ = aquatic environments (rivers and lakes), AA = disturbed 
areas (pastures, crops). Endemism restricted to the south of the Amazon River. Sensitivity to human interference (Stotz et al. 1996): 1 = high, 2 = 
medium, 3 = low. The species marked with (*) are threatened with extinction (MMA 2003, IUCN 2010).
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Tabela II. Continuação.
Table II. Continuation.
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Pipridae, Tityridae e Polioptilidae cujos registros ocorreram 
somente nesta fitofisionomia. Quatros espécies foram 
observadas somente em florestas inundadas (igapós) e seis 
apenas em matas ciliares. Outras 22 espécies foram registradas 
ocupando esses três habitats não alterados.

Quinze espécies foram vistas apenas em habitats 
aquáticos, sendo Ardeidae a família mais representativa (sete 
espécies). Além disso, outras dez também freqüentam esses 
ambientes, mas também exploram outros habitats relacionados, 
especialmente matas ciliares e igapós. 

Foram constatados três táxons ameaçados de 
extinção: Penelope pileata Wagler, 1830 (Quase Ameaçada, 
IUCN 2010), Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790) 
(Em Perigo/Vulnerável (MMA 2003, COEMA 2007, IUCN 
2010) e Synallaxis cherriei Gyldenstolpe, 1930 (Quase 
Ameaçada, IUCN 2010). Para esses táxons, a principal ameaça 
é o desmatamento. As espécies que dependem de ambientes 
florestais para sobreviver são as mais afetadas, pois têm 
seu habitat reduzido e fragmentado, podendo inviabilizar 
as trocas gênicas entre populações. O comércio de madeira, 
a agropecuária e o garimpo são os principais agentes de 
desmatamento. Mais recentemente, grandes empreendimentos 
governamentais, como hidrelétricas e rodovias, também têm 
causado grande preocupação. Apesar da distância de centros 
urbanos e do acesso dificultado, especialmente durante o verão 
amazônico (período de estiagem entre agosto e novembro), o 
PNSP tem sofrido com intervenções antrópicas em seu interior, 
especialmente a retirada de madeira e a criação de gado bovino.

Considerando as áreas de ocorrência de endemismo 
na Amazônia, o PNSP está situado no centro de endemismo 
Pará (cracraFt 1985), a leste do rio Tapajós, ou no centro 
Tapajós conforme a classificação proposta por Silva et al. 
2002. Seguindo esses critérios, não foram registrados casos 
de endemismo. Stotz et al. 1996 adota o critério de divisão de 
biomas em regiões e sub-regiões zoogeográficas sendo que para 
a Amazônia são propostas duas regiões (Norte e Sul) separadas 
pelo rio Amazonas. Por essa classificação foram levantados no 
presente trabalho 12 casos de espécies endêmicas (Tab. II).

Em que pese às dificuldades e pressões oriundas de 
atividades antrópicas, o PNSP apresenta-se altamente íntegro 
quanto à conservação de suas características naturais, haja vista 
as diversas espécies altamente sensíveis a distúrbios decorrentes 
da presença humana registradas no presente trabalho (Tab. II) 
em um curto período de tempo. 

Este primeiro levantamento ornitológico realizado 
dentro desta unidade de conservação obteve resultados, ainda 
que preliminares, altamente relevantes. Entretanto, novas 

incursões científicas a esta unidade de conservação, bem como 
a outras, federais e estaduais, da região da Terra do Meio, são 
necessárias para ampliar o conhecimento local e subsidiar ações 
de conservação mais efetivas por parte dos agentes públicos.
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