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INTRODUÇÃO

A Amazônia é o maior bioma brasileiro em extensão, 
ocupando mais da metade do território nacional. Suas florestas 
e cursos d’água são importantes na regulação climática, 
hidrológica e do estoque de carbono terrestre (Silva et al. 2005). 
É, também, a maior reserva de diversidade biológica do mundo, 
abrigando milhares de espécies vegetais e animais. 

Em relação às aves, a Amazônia é o bioma brasileiro 
que apresenta a maior quantidade de espécies (aproximadamente 
1300, MiTTeRMeieR et al. 2003) e a maior taxa de endemismo, 
com cerca de 20% (MaRini & gaRCia 2005). Embora o 
conhecimento ornitológico neste bioma esteja, de certo modo, 
bastante disseminado geograficamente, ainda persistem 
diversas áreas carentes de informação. Muitos destes locais são 
desconhecidos pela Ciência e já sofrem forte pressão antrópica, 
especialmente dos setores madeireiro e agropecuário. 

A região conhecida como Terra do Meio, uma extensa 
área natural situada na parte centro-oeste do Estado Pará (Fig. 
1), é composta por diversas unidades de conservação, entre elas 
a Estação Ecológica Terra do Meio (ESECTM). As informações 
disponíveis sobre a avifauna desta região são, em geral, bastante 
escassas. A maior parte dos estudos foi realizada em áreas 
adjacentes, como Serra do Cachimbo (PinTo & CaMaRgo 1957) 
e Rio Cururu (SiCk 1959; olMoS & PaCheCo 2003), ambas 

situadas a sudoeste da Terra do Meio. Ao norte, destacam-
se os trabalhos de SneThlage (1912; 1914), gRaveS & zuSi 
(1990) e henRiQueS et al. (2001). Não há registros de estudos 
ornitológicos realizados dentro dos limites da ESECTM.

Desta forma, este trabalho teve como objetivo realizar 
um levantamento qualitativo preliminar das espécies de aves 
da ESECTM, com ênfase em táxons ameaçados de extinção, 
espécies endêmicas, migratórias e com alta sensibilidade 
ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
A ESECTM, unidade de conservação de proteção 

integrada criada pelo Decreto de 17 de fevereiro de 2005, 
compreende uma área de 3.373.111 ha e está localizada nos 
municípios de Altamira e São Félix do Xingu, estado do Pará, 
na região conhecida como Terra do Meio (Fig. 1). Ao norte 
predomina a Floresta Ombrófila Aberta Mista, enquanto nas 
porções central e sul destaca-se a Floresta Ombrófila Aberta 
Latifoliada. Apresenta ainda, de forma dispersa, a Floresta 
Ombrófila Densa, predominando a formação sub-montana 
associada a áreas de relevo acidentado e em algumas áreas do 
entorno dos rios de maior porte.

ABSTRACT. Birds of the Terra do Meio Ecological Station, Pará, Brazil: preliminary results. This study aimed to 
accomplish a fast qualitative survey of the avifauna of the Terra do Meio Ecological Station (ESECTM), identifying species 
of relevant interest for the conservation (threatened, endemic, migrant and with high environmental sensibility species). Two 
expeditions were accomplished between March and May of 2008 in located areas in northern and western of ESECTM. 
The work consisted of identifying the species through visual and song registrations. At the second expedition captures 
were also accomplished with mist nets and collection of biological data. A total of 242 species, distributed in 55 families, 
were identified, with three threatened taxa. Although preliminaries, the results indicate that ESECTM presents potential 
for a larger richness of species, demonstrating to be an important area for the conservation of species at eastern Brazilian 
Amazonia.
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RESUMO. Este estudo objetivou realizar um levantamento qualitativo rápido da avifauna da Estação Ecológica Terra do 
Meio (ESECTM), identificando espécies de relevante interesse para a conservação (ameaçadas, endêmicas, migratórias e com 
alta sensibilidade ambiental). Foram realizadas duas expedições entre março e maio de 2008 em áreas situadas nas porções 
norte e oeste da ESECTM. O trabalho consistiu em identificar as espécies através de registros visuais e auditivos. Na segunda 
expedição também foram realizadas capturas com redes-de-neblina e coleta de dados biológicos. Um total de 242 espécies, 
distribuídas em 55 famílias, foram identificadas, sendo três táxons ameaçados. Embora preliminares, os resultados indicam 
que a ESECTM apresenta potencial para uma maior riqueza de espécies, demonstrando ser uma área importante para a 
conservação de espécies na parte leste da Amazônia brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE. Amazônia, avifauna, inventário, rio Xingu, rio Iriri.
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Figura 1. Mapa de localização da Terra do Meio (TM), Estado do Pará. Ao centro, vê-se a Estação Ecológica Terra do Meio. 
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Metodologia
Foram realizadas duas expedições: a primeira, de 15 

a 30 de março de 2008, ocorreu na região do rio Novo, ao norte 
da ESECTM e a segunda, de 20 de abril a 10 de maio, ocorreu 
ao longo do rio Iriri, na porção oeste da área de estudo. As 
localidades nas quais os trabalhos foram realizados são listadas 
na Tabela I. 

Foi realizado levantamento qualitativo das aves 
nos locais visitados através de 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). As vocalizações de 
espécies não identificadas foram registradas através de gravador 
digital e microfone unidirecional para, posteriormente, serem 
comparadas com arquivos sonoros (gonzaga & CaSTiglioni 
2001, vielliaRd 1995, 1999, 2002, MaRanTz & ziMMeR 2006, 
naka et al. 2008) ou encaminhadas para pesquisadores com 
experiência em identificação auditiva.

Foram percorridas, a pé, trilhas e estradas pré-
existentes, além de picadas abertas especificamente para este 
trabalho. Esta atividade teve início ainda de madrugada e com 
término no final do dia. Algumas incursões noturnas foram feitas 
percorrendo acessos e estradas próximas às bases operacionais. 
O levantamento também foi realizado nas matas inundadas 
(igapós), lagoas, igarapés e em trechos dos rios Novo e Iriri por 
meio de embarcações (barcos motorizados e canoas). 

Na expedição ao Rio Iriri, além do levantamento 
visual e auditivo, foram feitas capturas com redes-de-neblina 
(nove redes; 12 m x 2,5 m; malha 36 mm) dispostas linearmente 
em três dos sete locais amostrados (Pousada do Gugu, Dona 
Zefa e Beira-rio). O período de abertura das redes inicialmente 
estabelecido foi de oito horas por dia (5:30-10:30 e 15:00-

18:00), com revisões feitas a cada 45 minutos. Todavia, em 
razão das constantes chuvas na região, o período de abertura 
das redes foi variado (Pousada do Gugu: quatro dias, 28 horas; 
Dona Zefa: três dias, 16 horas; Beira-rio: dois dias, nove horas). 
Ao final, o esforço de captura acumulado (STRaube & bianConi 
2002) foi de 14.310 h.m2.

Após a captura e retirada das espécies das redes, 
foram realizadas a identificação e a coleta de dados biométricos. 
Foram utilizados paquímetros (precisão de 0,01 mm), réguas 
metálicas (30 cm) e balanças de precisão Pesola® de 100 g e 
300 g. As medições efetuadas foram: comprimentos de corpo, 
de asa, de cauda, de tarso, de cabeça e de cúlmen, além da massa 
corpórea. Para as espécies com mais um indivíduo capturado 
foram calculadas a média e o desvio padrão das medidas citadas 
acima. Posteriormente, todos os indivíduos foram soltos.

A lista final de espécies seguiu o ordenamento 
taxonômico do CoMiTê bRaSileiRo de RegiSTRoS oRniTológiCoS 
(2008). A confirmação de táxons ameaçados foi a partir da lista 
da fauna brasileira ameaçada de extinção (MMA 2003) e da lista 
de espécies ameaçadas no Estado do Pará (SEMA 2007). As 
espécies com alta sensibilidade ambiental foram classificadas 
segundo SToTz et al. (1996). Para a lista de espécies migratórias 
foi adotada a classificação do CoMiTê bRaSileiRo de RegiSTRoS 
oRniTológiCoS (2008). Para a identificação dos casos de 
endemismo, foram utilizadas as classificações de SToTz et al. 
(1996) e SiCk (1997). 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, igarapés e lagos). 

Tabela I. Localidades visitadas durante as expedições aos rios Novo e Iriri, com suas respectivas coordenadas geográficas e datas 
de amostragem.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Amazônia são registradas 1300 espécies de 
aves (MiTTeRMeieR et al. 2003, MaRini & gaRCia 2005). O 
presente trabalho identificou 242 espécies de aves (121 de não-
passeriformes e 121 de passeriformes) de 55 famílias (Tab. II), o 
que corresponde a aproximadamente 18% da avifauna da região 
amazônica. O Estado do Pará não possui uma lista oficial de 
espécies de aves, entretanto, estudos realizados em diversas 
regiões deste Estado, apontam resultados altamente expressivos: 
Parque Nacional da Amazônia, 387 espécies (oRen & PaRkeR 
1997); Floresta Nacional de Tapajós, 342 espécies (henRiQueS 
et al. 2003); rodovia BR 163, 408 espécies (PaCheCo & olMoS 
2005); Serra dos Carajás, 575 espécies (PaCheCo et al. 2007). 

No rio Novo foram identificadas 185 espécies, 
enquanto que no rio Iriri 184 foram registradas. Ambas as áreas 
tiveram 126 espécies em comum. A família com maior número 
de espécies registradas foi Thamnophilidae (24 espécies). Em 
seguida foram Tyrannidae (19), Psittacidae (14), Accipitridae 
(11) e Hirundinidae e Dendrocolaptidae, com dez espécies cada 
(Tab. II).

Em relação aos habitats, 74 espécies foram 
registradas apenas em floresta de terra firme, com destaque para 
Thamnophilidae, Furnariidae e Pipridae. Outras 46 espécies 
foram observadas, além da floresta de terra firme, em outros 
dois habitats florestais não alterados por atividades humanas 
(igapós e matas ciliares).

Dezessete espécies foram registradas apenas em 
ambientes aquáticos. Além disso, outras 16 também frequentam 
esses ambientes, entretanto também exploram outros tipos de 
habitats. As famílias mais representadas numericamente foram 
Hirundinidae (dez espécies) e Ardeidae (sete espécies). 

Ao todo foram capturados 69 indivíduos de 36 
espécies (Tab. III), sendo Dendrocolaptes certhia (Boddaert, 
1783) a espécie com maior índice de captura (7,25% das 
capturas), seguido por Monasa nigrifrons (Spix, 1824), 
Phlegopsis nigromaculata (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) e 
Automolus infuscatus (Sclater, 1856), cada uma representando 
5,80% das capturas. Vinte e uma espécies foram registradas 
somente através de captura. Dendrocolaptidae foi a família mais 
representativa, com sete espécies. 

Tabela II. Espécies de aves registradas na Estação Ecológica Terra do Meio, nas expedições aos rios Novo e Iriri. Legendas 
– Registro: A = auditivo, V = visual, R = relato de terceiros, RN = rede de neblina. 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).
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.
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Tabela II. Continuação.

Táxons ameaçados de extinção
Foi constatado que três táxons registrados na ESECTM 

encontram-se ameaçados de extinção (Tab. IV). Com exceção 
de Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790), os demais 
podem ser subespécies ameaçadas nas listas oficiais, devido as 
suas áreas de distribuição (MMA 2003; SEMA 2007). Embora 
não tenha sido possível a identificação das subespécies, Crax 
fasciolata pinima Spix, 1825 e Deconychura longicauda zimmeri 
(Pelzeln, 1868) são potencialmente variantes geográficas que 
podem ocorrer na área de estudo. 

Para os táxons citados acima, a principal ameaça é o 
desmatamento. Em geral, as espécies estritamente florestais são as 
mais prejudicadas, pois têm seu habitat reduzido e fragmentado, 
o que dificulta ou mesmo impossibilita o fluxo gênico entre as 
populações. No Estado do Pará os desmatamentos concentram-
se principalmente nas suas regiões nordeste, leste e sudeste, e 
ao longo da rodovia Transamazônica. Comércio de madeira, 
pecuária e garimpo são os principais agentes de desmatamento. 
Diferentemente disso, na região central do Estado, onde se 
localiza a ESECTM, há poucos registros de desmatamento ou 
outras intervenções antrópicas respectivamente expressivas. 
O isolamento em relação aos centros urbanos, associado à 
dificuldade de acesso e à presença de outras unidades de 
conservação e de territórios indígenas ao redor da área de estudo 
possivelmente são os fatores determinantes para o seu elevado 
grau de conservação.  

Algumas informações sobre os possíveis táxons 
ameaçados de extinção registradas: Crax fasciolata cf. pinima 
– casal deslocando-se em vôos curtos entre ilhas no rio Iriri; 
Anodorhynchus hyacinthinus – vista nas duas expedições, 
frequentemente em casal. Embora não tenham sido coletados 
dados de abundância, foi percebida uma redução no número de 
registros na segunda expedição, à medida que se seguia para 
a parte sul da área de estudo, em relação à primeira, ao norte; 
Deconychura longicauda cf. zimmeri – registrado na localidade 
Dona Zefa, rio Iriri, um indivíduo.

Espécies endêmicas
CraCraft (1985) identificou sete áreas de endemismo 

na Amazônia: Guiana, Imeri, Napo, Inambari, Rondônia, Pará 
e Belém. Dentro da proposta de Stotz et al. (1996), a qual se 
correlaciona com a definida por CraCraft (1985), a Amazônia 
foi dividida em duas regiões zoogeográficas, tendo como 
barreira divisora o rio Amazonas: a região norte da Amazônia 
(subdividida nas sub-regiões Guianense e oeste do rio Negro) e 
a região sul da Amazônia, composta por três sub-regiões: Pará 
(ao sul do rio Amazonas e leste à do rio Tapajós, no qual está 

inserida a ESECTM), Madeira-Tapajós e oeste do rio Madeira. 
Com base nesta segunda classificação e considerando 

a sub-região Pará, não foram registradas espécies endêmicas na 
área de estudo. Regionalmente, 11 espécies são restritas ao sul 
da Amazônia, mas ocorrendo em mais de uma sub-região (Stotz 
et al. 1996): Penelope pileata Wagler, 1830, Aburria cujubi 
(Pelzeln, 1858), Psophia viridis Spix, 1825, Galbula cyanicollis 
Cassin, 1851, Malacoptila rufa (Spix, 1824), Selenidera gouldi 
(Natterer, 1837), Pteroglossus bitorquatus Vigors, 1826, 
Myrmotherula sclateri Snethlage, 1912, Hypocnemoides 
maculicauda (Pelzeln, 1868), Hylopezus berlepschi (Hellmayr, 
1903) e Dendrocolaptes certhia. SiCk (1997) aponta Ortalis 
motmot ruficeps (Linnaeus, 1766) como endêmica do baixo rio 
Tapajós até o rio Araguaia, passando pelos rios Iriri e Xingu. 
Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783), espécie com ampla 
distribuição na Amazônia e composta de seis populações 
consideradas subespécies, foi recentemente desmembrada, 
com base em diferenças vocais (iSler et al. 2007), em seis 
novas espécies, entre as quais, H. striata (Spix, 1825) possui 
distribuição delimitada pelos rios Xingu e Tapajós.

Silva et al. (2002) propuseram a divisão da área de 
endemismo Pará (CraCraft 1985) em duas, Tapajós (entre os 
rios Tapajós e Xingu) e Xingu (entre os rios Xingu e Araguaia-
Tocantins), baseados na distribuição e taxonomia de algumas 
espécies de aves. Segundo esta nova orientação, a ESECTM 
localiza-se na área de endemismo Tapajós. Estudos recentes 
vêm relatando espécies restritas a esta área (olmoS & PaCheCo 
2003, henriqueS et al. 2003, PaCheCo & olmoS 2005).

Espécies com alta sensibilidade ambiental
Algumas espécies de aves são exigentes em relação 

à qualidade de habitat e muito sensíveis a perturbações, o 
que restringe a sua ocorrência a ambientes íntegros e que 
forneçam condições (alimento e abrigo) para a sua manutenção 
e sobrevivência. Deste modo, estas espécies são consideradas 
boas indicadoras da qualidade de determinados ambientes 
(Stotz et al. 1996). A Tabela V mostra espécies indicadoras que 
foram registradas na área de estudo. 

Espécies migratórias
A Amazônia Brasileira é a porta de entrada de espécies 

migrantes neárticas no país. Apesar disso, o conhecimento 
acerca destas espécies ainda é escasso. Compilações feitas a 
partir de dados de observadores na parte central da Amazônia 
Brasileira relacionaram 45 espécies procedentes do Hemisfério 
norte (Stotz et al. 1992).

Cinco espécies migratórias foram identificadas na 
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Tabela IV. Táxons ameaçados de extinção registrados na Estação Ecológica Terra do Meio.

Tabela V. Habitats observados na Estação Ecológica Terra do Meio com suas respectivas espécies indicadoras de qualidade 
ambiental.

ESECTM, procedentes do Hemisfério Norte: Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758) – observada nos rios Xingu e Iriri em 15, 16 
e 28 de março, 20, 21 e 22 de abril e em 10 de maio; Actitis 
macularius (Linnaeus, 1766) – um indivíduo visto em 5 de maio, 
próximo à localidade Pousada do Gugu, rio Iriri; Progne subis 
(Linnaeus, 1758) – em pequenos grupos ocupando a vegetação 
de ilhas e margens, em 19 de março, rio Novo; Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758) – visto em grupos no rio Novo e igarapés 
próximos, em 18, 19 e 20  de março e no rio Iriri em 20 de abril;  
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – grupos vistos na primeira 
expedição em 17 de março.

A ESECTM possui uma grande diversidade de 
ambientes, composto por diversas formações vegetais e 
geológicas, a maior parte deles íntegros e bem preservados, 
fornecendo indícios de uma riqueza de espécies potencialmente 
maior. Pesquisas realizadas em unidades de conservação 
próximas à área de estudo (oRen & PaRkeR 1997, henRiQueS et 
al. 2003) também corroboram para uma avifauna mais diversa. 
São poucas as unidades de conservação existentes no leste da 
Amazônia brasileira, o que reforça a importância da ESECTM 
na conservação da fauna da região. Os resultados obtidos no 
presente estudo são preliminares. Embora diversos ambientes 
tenham sido contemplados, esta abordagem foi superficial, 
ocorrendo de forma rápida e localizada. Há a necessidade de 
levantamentos mais aprofundados, com amostragens sazonais 
e em outros ambientes existentes na área de estudo, visando 

resultados mais condizentes e que dêem suporte a pesquisas 
futuras.
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