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“Um brinde aos loucos. Aos desajustados. Aos criadores de caso. Os pinos 
redondos nos buracos quadrados. Aqueles que vêem as coisas de forma 

diferente. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou caluniá-los. Mas 
a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as 
coisas e empurram a raça humana para frente. E, enquanto alguns os vêem 

como loucos, nós os vemos como geniais.  

Porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo,  

são as que o mudam.” 

 

Jack Kerouak 
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RESUMO 

 

As aves de rapina são predadores de topo, responsáveis por regular o tamanho das populações 
de presas e, em última instância, aumentar a produtividade do ecossistema. Devido à 
constante ameaça aos rapinantes frente à drástica redução e fragmentação de habitat, o plano 
de ação nacional para conservação das aves de rapina foi elaborado em 2008 pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que apresenta as principais ações para 
conservação do grupo. Estudos demográficos estão entre as principais prioridades do plano de 
ação e são o primeiro passo para futuros monitoramentos de uma população em determinada 
área. No Brasil, os estudos de aves de rapina são geralmente descritivos e não consideram os 
status de conservação das espécies. Poucos estudos têm sido feitos no Nordeste, 
principalmente na Bahia, sendo que as principais áreas de estudo são localizadas na região 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. O objetivo deste estudo foi obter dados demográficos como 
a frequência de ocorrência (FO) e o índice pontual de abundância (IPA) da comunidade de 
aves de rapina diurnas da região da Serra da Ouricana (Parque Nacional de Boa Nova – Bahia, 
Brasil) e investigar quais fatores climáticos e/ou ambientais podem interferir na composição e 
estruturação desta comunidade. Foram utilizadas observações diretas em cinco pontos fixos 
entre fevereiro e dezembro de 2014. Foram registradas 12 espécies em um total de 117 
registros de rapinantes diurnos inseridos nas ordens Accipitriformes e Falconiformes. Esta foi 
a segunda maior riqueza em 13 estudos com rapinantes compilados no Brasil. Dentre estas 
espécies apenas o Gavião pombo grande (Pseudastur polionotus) está classificado como 
espécie quase ameaçada. Esta espécie foi a segunda mais frequente e a mais abundante dos 
gaviões (IPA = 0,118 e FO = 17,1%). A espécie mais abundante foi o Carcará (Caracara 
plancus, IPA = 0,224  e FO = 19,74%) e as espécies mais raras foram o gavião-pedrês (Buteo 
nitidus), águia-chilena (Geranoaetus melanoleucus), gavião-pato (Spizaetus melanoleucus) e 
o gavião-preto (Urubitinga urubitinga), todos com apenas um registro feito (IPA = 0,007 e 
FO = 1,32%). A composição de espécies entre os pontos de coleta foi diferenteAs áreas de 
campo aberto e campo coberto foram correlacionados com a abundância de algumas espécies 
e fatores climáticos como temperatura máxima, umidade e velocidade do vento foram 
significativamente correlacionados com as espécies Caracara plancus, Milvago chimachima, 
Geranoaeus albicaudatus, Pseudastur polionotus, Ictinia plumbea e Buteo brachyurus. Este 
estudo demográfico é pioneiro em uma área de grande importância na conservação da 
avifauna e de endemismo do mundo e o primeiro passo para o futuro monitoramento deste 
grupo na Serra da Ouricana. 

 

Palavras-chave: Abundância, Conservação; Ecologia; Predadores; Rapinantes; Riqueza 
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ABSTRACT 

Birds of prey are apex predators, responsible for regulating prey population size and, 
ultimately, increasing the ecosystem productivity. Due to the constant threat facing the drastic 
reduction and habitat fragmentation, the National Action Plan for the Conservation of Birds of 
Brey in 2008 was elaborated by the Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, which presents the main actions for the conservation of this group. 
Demographic studies are among the main priorities of the action plan and are the first step for 
future monitoring of a population in a given area. In Brazil, studies of birds of prey are 
generally descriptive and do not consider the species conservation status. Few studies have 
been conducted in northeast Brazil, especially in Bahia, and the main studies are located in 
southeast and  Central Brazil. The aim of this study was to obtain population data such as the 
frequency of occurrence (FO) and the abundance index (IPA) of diurnal birds of prey 
community of Serra da Ouricana (Boa Nova National Park - Bahia, Brazil) and investigate 
which climatic and / or environmental factors may influence the composition and structure of 
this community. Direct observations were used in five fixed points between February and 
December 2014. It was recorded twelve species in a total of 117 records of diurnal predators 
inserted in Accipitriformes and Falconiformes orders. This was the second richest area among 
13 studies with birds of prey compiled in Brazil. Among these species only the Mantled-hawk 
(Pseudastur polionotus) is classified as –a near threatened species. This species was the 
second most common and abundant among hawks (IPA = 0.118 and FO = 17.1%). The most 
abundant species was the Southern Caracara (Caracara plancus, IPA = 0.224  and FO = 
19.74%)  and the rarest species were the Gray-Hawk (Buteo nitidus), Black-chested Buzzard-
Eagle (Geranoaetus melanoleucus), Black-and-white hawk eagle (Spizaetus melanoleucus) 
and the Great Black hawk (Urubitinga urubitinga), with only one record (FO = 1.32% and 
IPA 0.007). The species composition among fixed  points was different. Open and covered 
areas were correlated with abundance of some species and climatic factors as maximum 
temperature, humidity and wind speed were significantly correlated with the species 
Caracara plancus, Milvago chimachima, Geranoaetus albicaudatus, Pseudastur polionotus, 
Ictinia plumbea and Buteo brachyurus. This is a pioneer demographic study in one of the 
most important areas of bird conservation and endemism in the world and the first step 
towards the future monitoring of birds of prey in Serra da Ouricana. 

 

 

Key-Words: Abundance, Birds of prey, Conservation; Ecology; Predators; Richness 
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INTRODUÇÃO 

 Os rapinantes são englobados em quatro ordens de aves, as quais Accipitriformes 

(águia, gaviões, açores e tartanhões) e Falconiformes (falcões) são especificamente abordadas 

neste estudo por somarem o maior número de espécies diurnas do Brasil e do mundo. Entre as 

64 espécies das famílias Accipitridae e Falconidae que ocorrem em território brasileiro, 54 

são classificadas globalmente na categoria de “pouca preocupação” e sete como “quase 

ameaçadas”. Há apenas uma espécie vulnerável (Buteogallus lacernulatus), uma ameaçada 

(Buteogallus coronatus) e uma criticamente ameaçada de extinção (Leptodon forbesi). A 

diminuição do habitat aliada ao processo de fragmentação florestal são as principais ameaças 

a este grupo de aves no Brasil. 

 Com uma dieta predominantemente carnívora e/ou insetívora, estas aves exercem o 

controle top-down ao caçar mesopredadores, potenciais hospedeiros de doenças e herbívoros 

de pequeno porte, podendo indiretamente até mesmo aumentar a produtividade do 

ecossistema. Por este motivo, as aves de rapina são freqüentemente utilizadas como espécies 

“guarda-chuva”, uma vez que qualquer medida de conservação aplicada a elas beneficia 

também outras espécies que vivem no mesmo ambiente. Devido ao grande fascínio que as 

aves de rapina exercem sobre a maioria das pessoas, elas também são consideradas “espécies-

bandeira”, atuando como símbolos de conservação da natureza. Estas características têm 

auxiliado na aquisição de suporte financeiro de projetos de conservação e no planejamento de 

unidades de conservação. 

 Dados demográficos e de composição da comunidade de rapinantes são fundamentais 

para avaliar o status de conservação de cada espécie e comparar a riqueza entre diferentes 

comunidades, apontando áreas prioritárias para a proteção destas aves. Apesar da grande 

importância de estudá-las, existem poucos estudos publicados no Brasil (nenhum na Bahia) 

que apresentam dados populacionais e riqueza de espécies numa comunidade. A maioria dos 

estudos concentra-se na descrição de dieta, comportamentos reprodutivos e uso de hábitat, 

principalmente das espécies ameaçadas.  

Este trabalho inicia com uma revisão dos trabalhos produzidos e publicados na última 

década sobre aves de rapina e discute aspectos introdutórios sobre os grupos taxonômicos que 

compõem o termo “aves de rapina” e sobre o atual estado de conservação nacional e mundial 

das principais espécies.  
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O trabalho se desenvolve abordando os objetivos dessa pesquisa e descreve elementos 

que compuseram a metodologia como a área de estudo, escolha dos pontos de observação 

técnicas e processamento dos dados em programas estatísticos. 

Logo após a descrição dos materiais e métodos seguem os resultados dos dados 

coletados em campo e suas devidas considerações estatísticas. 

Assim o trabalho finaliza com uma discussão elaborada com o link entre os resultados 

e as referências consultadas e a conclusão final com as considerações gerais e específicas do 

trabalho. 

O presente estudo apresenta dados inéditos sobre a composição (riqueza de espécies) e 

estrutura (abundância e frequência de ocorrência de cada espécie) e correlações ambientais na 

composição de espécies de uma comunidade de rapinantes na Serra da Ouricana (BA), 

considerada pela BirdLife International como uma das áreas mais importantes para a 

conservação de aves no mundo.  
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REVISÃO DE LITERATURA  

 

1. Aves de Rapina 

 

As aves de rapina, embora não constituam um agrupamento monofilético, formam um 

grupo de espécies classificadas em quatro ordens existentes: Accipitriformes (águias, gaviões, 

açores e tartanhões), Cathartiformes (Abutres e urubus), Falconiformes (Falcões) e 

Strigiformes (corujas e suindaras). Dentre essas quatro ordens destacam-se Accipitriformes 

(Famílias: Accipitridae, Pandionidae, Saggittaridae) e Falconiformes (Família: Falconidae), 

por serem as duas ordens que englobam o maior número de espécies diurnas do Brasil e do 

mundo, com 69 espécies descritas em território brasileiro, incluindo as locais e migratórias 

(CBRO, 2014).  

Os rapinantes, por serem aves predadoras, desenvolveram diversas adaptações para a caça 

ativa, como audição e visão elaboradas, garras e bicos fortes e afiados (Menq, 2014). A dieta 

das aves de rapina se constitui de todo tipo de invertebrados, peixes e mamíferos; algumas 

espécies. Muitas espécies planam em correntes ascendentes a grande altura, ao lado de urubus 

e muitas desenvolvem hábitos migratórios, percorrendo grandes distâncias, especialmente 

quando oriundas do Hemisfério Norte. A maioria das espécies vive solitária ou aos casais e 

poucas desenvolvem hábitos gregários. Nidificam em plataformas de galhos construídos sobre 

árvores, escarpas rochosas ou no solo, havendo pouca variação quanto aos padrões de 

nidificação, bem como em relação aos ovos; maculados na maioria das espécies. 

É sabido que as aves de rapina possuem distribuição global desde as zonas polares (e.g 

Bubo scandiacus – Coruja-das-neves) até as zonas mais quentes da América dos Sul (e.g. 

Geranoaetus melanoleucus – Águia-chilena). São, na maioria das vezes, espécies com alta 

resistência às variações ambientais, exceto nos casos de endemismo presente neste grupo (e.g. 

Glaucidium hardyi (Caburé-da-amazônia), Pseudastur polionotus (Gavião-pombo-grande), 

Harpyhaliaetus coronatus – Águia-cinzenta) (Burn, 1996). Os rapinantes são ocorrentes em 

todas as regiões no Brasil com inúmeros representantes nos principais biomas do país. 

Espécies ocorrem nos grandes núcleos de mata da Amazônia (Morphnus guianensis- Uiraçu-

falso), nas planícies alagadas do pantanal (Busarellus-nigricollis – gavião-belo; Circus 

buffoni – Gavião-do-banhado) e nos campos áridos do Brasil central (Urubitinga cornonata - 

águia-cinzenta, categorizada como ameaçada em todos os estados em que tem ocorrência 

(Belton, 2006).  
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Os rapinantes são territorialistas e possuem populações com baixa densidade, porém 

normalmente apresentam distribuição regular ao longo de um hábitat contínuo. Os casais 

reprodutivos são geralmente separados pelo comportamento territorial dos mesmos e 

competição dos demais ao longo de um gradiente de habitats adequados àquela espécie, tendo 

locais específicos de nidificação com alta abundância de presas (Newton, 1979). Muitas 

espécies vivem de forma solitária ou em dupla normalmente em casais e poucas desenvolvem 

hábitos gregários.  Na época de reprodução formam seus ninhos em plataformas de galhos 

construídos sobre árvores, escarpas rochosas ou no solo, havendo pouca variação quanto aos 

padrões de nidificação, bem como em relação aos ovos (Sigrist, 2009). Dependendo da oferta 

de alimento oferecida pelos pais, o filhote mais velho frequentemente mata a bicadas seu 

irmão mais novo, caso escasseie o alimento, um fenômeno conhecido como “complexo de 

Caim e Abel” ou ”Cainismo”. Ocorrem também espécies com grande dimorfismo sexual e 

outras com plumagens similares em ambos os sexos, mas com diferenças consideráveis no 

tamanho, sendo os machos, usualmente, menores que as fêmeas (Sigrist, 2009). 

  

 

2. Conservação dos rapinantes  

 

Por serem predadores de topo de cadeia, esse grupo é conhecido por controlar e manter a 

comunidade de mesopredadores e de pequenos mamíferos (Ostfeld & Holt 2004). Além da 

conhecida relação entre predadores de topo e produtividade do ecossistema (efeito “top-

down”, Ostfeld & Holt 2004; Meserve et al. 2003; Henke et al. 1999; Sergio et al. 2008), 

estudos mostram a intensa relação entre população de rapinantes e de roedores, muitos destes 

hospedeiros de vetores que causam zoonoses (Ostfeld & Holt, 2004).  

Apesar de relevantes no meio ambiental e social, as aves de rapina são pouco estudadas 

em comparação a outros grupos de aves, sendo necessário ter mais dados sobre a distribuição 

e abundância destas espécies. De fato, 11 das 18 aves de rapina consideradas ameaçadas de 

extinção no Brasil são consideradas na categoria “deficiente de dados”. As outras três 

espécies estão classificadas como “vulnerável” e quatro como “quase ameaçadas” (ICMBio 

2008). A tabela 1 mostra o status de conservação das espécies de rapinantes diurnas de 

ocorrência no Brasil seu respectivo status de conservação na lista nacional de espécies 

ameaçadas (ICMBio,2014) e global (Birdlife International, 2015). 
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Tabela 1. Status de conservação das aves de rapina diurnas do Brasil, segundo a lista nacional (ICMBio 2014) e 
internacional (BirdLife International, 2015). CR= criticamente em perigo, EN= em perigo. VU= vulnerável, NT= 
quase ameaçado, LC= menos preocupante. 

 

Espécie 
Nome popular Lista Nacional (2014) 

Lista Global 
(2015) 

Ordem Accipitriformes    
    Família: Pandionidae    

Pandion haliaetus 
 

 
Águia-pescadora 

LC LC 

Família: Accipitridae 
   

Accipiter bicolor Gavião-bombachinha-grande LC LC 

Accipiter poliogaster 
Tauató-pintado LC NT 

Accipiter striatus 
Gavião-miúdo LC LC 

Accipiter superciliosus 
Gavião-miudinho LC LC 

Amadonastur lacernulatus 
Gavião-pombo-pequeno VU VU 

Busarellus nigricollis 
Gavião-belo LC LC 

Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado LC LC 

Buteo brachyurus 
Gavião-de-cauda-curta LC LC 

Buteo nitidus 
Gavião-pedrês LC LC 

Buteo platypterus 
Gavião-de-asa-larga LC LC 

Buteo swainsoni Gavião-papa-gafanhoto LC LC 

Buteogallus aequinoctialis 
 

Caranguejeiro 
LC NT 

Buteogallus anthracinus 
 

Gavião-caranguejeiro-negro 
LC -* 

Buteogallus schistaceus 
 

Gavião-azul 
LC LC 

Chondrohierax uncinatus Caracoleiro LC LC 

Circus buffoni Gavião-do-banhado LC LC 

Circus cinereus Gavião-cinza VU LC 

Elanoides forficatus Gavião-tesoura LC LC 

Elanus leucurus Gavião-peneira LC LC 

Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho (cri-cri) LC LC 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-rabo-branco LC LC 
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Geranoaetus melanoleucus 
 

Águia-chilena 
LC LC 

Geranoaetus polyosoma 
 

Gavião-de-dorso-vermelho 
LC LC 

Geranospiza caerulescens 
 

Gavião-pernilongo 
LC LC 

Harpagus bidentatus 
 

Gavião-ripina 
LC LC 

Harpagus diodon 
 

Gavião-bombachinha 
LC LC 

Harpia harpyja 
 

Gavião-real 
VU NT 

Helicolestes hamatus 
 

Gavião-do-igapó 
LC LC 

Heterospizias meridionalis 
 

Gavião-caboclo 
LC LC 

Ictinia mississippiensis Gavião do mississippi LC LC 

Ictinia plumbea Sovi LC LC 

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza LC CR 

Leptodon forbesi Gavião-de-pescoço-branco EN CR 

Leucopternis kuhli Gavião-vaqueiro LC LC 

Leucopternis melanops Gavião-de-cara-preta LC LC 

Morphnus guianensis Gavião-real-falso VU NT 

Parabuteo leucorrhous Gavião-de-sobre-branco LC LC 

Parabuteo unicinctus Gavião-asa-de-telha LC LC 

Pseudastur albicollis Gavião-branco LC LC 

Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande NT NT 

Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro LC LC 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó LC LC 

Spizaetus melanoleucus Gavião-pato LC LC 

Spizaetus ornatus Gavião-de-penacho LC NT 

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco LC LC 

Urubitinga coronata Águia-cinzenta EN EN 

Urubitinga urubitinga 
 
 

Gavião-preto LC LC 

Ordem Falconiformes 
   

Família Falconidae 
   

Caracara cheriway Caracará-do-norte LC LC 

Caracara plancus Caracará LC LC 

Daptrius ater Gavião-de-anta LC LC 

Falco columbarius Esmerilhão LC LC 

Falco deiroleucus Falcão-de-peito-laranja LC NT 

Falco femoralis Falcão-de-coleira LC LC 

Falco peregrinus Falcão-peregrino LC LC 

Falco rufigularis Cauré LC LC 

Falco sparverius Quiriquiri LC LC 

Falco tinnunculus Peneireiro-de-dorso-malhado LC LC 

Herpetotheres cachinnans Acauã LC LC 
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Ibycter americanus Gralhão LC LC 

Micrastur buckleyi Falcão-de-buckley LC LC 

Micrastur gilvicollis Falcão-mateiro LC LC 

Micrastur mintoni 
 

Falcão-críptico 
LC LC 

Micrastur mirandollei 
 

Falcão-tanatau 
LC LC 

Micrastur ruficollis 
 

Falcão-caburé 
LC LC 

Micrastur semitorquatus 
 

Falcão-relógio 
LC LC 

Milvago chimachima 
 

Carrapateiro 
LC LC 

Milvago chimango 
 

Chimango 
LC LC 

Spiziapteryx circumcincta 
 

Falcãozinho-cinza 
LC LC 

Fonte: (ICMBio, 2014) /(BirdLife International, 2015 

 

A principal ameaça aos rapinantes é a destruição ou redução do habitat, bem como sua 

fragmentação (ICMBio, 2008). Mesmo tendo uma alta mobilidade pela paisagem, esse grupo 

enfrenta dois principais problemas diante da fragmentação e diminuição na qualidade do 

habitat: o tamanho do território (que varia de 270 a 3.500 ha - Whitacre, 2012) e o fato desses 

animais ocuparem, na maioria das vezes, o topo da cadeia alimentar (Newton, 1979).  

Esta ameaça é ainda maior para as espécies que possuem habitats específicos e as que 

requerem grandes áreas de uso, que variam de acordo com cada espécie, sexo dos indivíduos, 

época reprodutiva, qualidade e disponibilidade de hábitat, entre outros. Espécies pertencentes 

ao gênero Pseudastur e Amadonastur sofrem graves problemas por serem endêmicas ou quase 

endêmicas da Mata Atlântica (Sick & Texeira, 1979). Populações de espécies de grande porte 

como a águia-cinzenta, ou estritamente florestais como gavião-de-penacho (Spizaetus 

ornatus), gavião-pega-macaco (S. tyrannus) e o gavião-pato (S. melanoleucus), também 

entraram em declínio devido à redução de seu hábitat (Bierregaard-Jr. 1998, Mañosa et al. 

2002, Thiollay, 1994). 

 Aves de rapina são bons indicadores para recomendações de tamanho ótimo de áreas 

protegidas por exigirem áreas de vida maiores do que a maioria das espécies de aves 

(Thiollay, 1989; Draheim, 1995; Whitacre). 

No entanto, a deficiência de métodos que sejam específicos para levantamento dessas 

espécies (e conseqüentemente de dados populacionais como ocorrência, abundância, 

densidade) é notável. A baixa detectabilidade de algumas dessas espécies em ambiente 
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florestal, ou possíveis interpretações prematuras quanto ao status de conservação destas 

espécies em nível local ou regional é preocupante (Canuto, 2009). 

 São raros os trabalhos publicados sobre descrição de novos dados populacionais das 

comunidades de aves de rapina, principalmente na região neotropical. Os principais trabalhos 

sobre o grupo auxiliaram com o conhecimento do grupo em nível regional com dados 

populacionais bem descritos (Thiollay, 1989, Draheim, 1995, Montenegro, 1992, Julio, 1991 

Whitacre & Thorstrom 1992) e discussão das adaptações aos métodos empregados (Shultz 

2002, Naka 2004, Thiollay 1994, Bierregaard 1995, Preulethner & Gamalf 1998).A 

fragmentação e degradação dos habitats são os fatores de maior importância na inviabilidade 

ou mesmo extinções locais de populações de rapinantes no Brasil (ICMBio, 2008). Grande 

parte das espécies de rapinantes é dependente dos biomas florestais, possui uma grande 

capacidade de deslocamento, geralmente associado à dispersão de indivíduos imaturos, o que 

favoreceria a colonização de locais preservados. Apesar dessa facilidade de deslocamento 

favorecer a conservação de algumas espécies, o declínio do habitat é uma ameaça para a 

manutenção de populações viáveis de aves de rapina (ICMBio, 2008) 

O cenário de degradação ambiental no Brasil vem se superando a cada ano.  Tendo como 

referência um dos ecossistemas mais devastados e ameaçados do planeta (Galindo Leal & 

Câmara, 2003), a Mata Atlântica foi o primeiro bioma a ser explorado após a chegada dos 

primeiros colonizadores europeus (Câmara, 2003). Ao longo dos últimos quinhentos anos, 

sucessivos ciclos econômicos e o constante crescimento populacional humano 

comprometeram severamente a integridade deste ecossistema (Silva & Casteleti, 2003). 

Segundo Ribeiro et al. (2009), restam apenas 11,73% da Mata Atlântica nativa, sendo que 

fragmentos menores que 250ha representam 97% do total de fragmentos existentes (referente 

à 42% da área florestal).  

Essa degradação resultou na extinção local de muitos grupos biológicos (Pinto & Brito, 

2003), incluindo espécies de rapinantes florestais diurnos (Albuquerque, 1986; Loures-

Ribeiro & dos Anjos, 2006; Machado et al., 1998; Ribon et al., 2003). Aves de rapina diurnas 

e florestais são sensíveis à destruição e fragmentação de seus hábitats (Bierregaard-Jr., 1998; 

Mañosa et al., 2002; Robinson & Wilcove, 1989; Thiollay, 1994) e dependem de grandes 

áreas de florestas para a manutenção de suas populações (Galindo-Leal, 2003; Mañosa & 

Pedrocchi, 1997; Robinson & Wilcove, 1989). 

Segundo Newton (1997), a redução, fragmentação do habitat ou sua transformação em 

áreas para agricultura e/ou pastagem são as formas mais comuns de mudança na localização 

de territórios e reduções nas populações de rapineiros. Estudos recentes sugerem que áreas 
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alteradas possuem diversidade de rapineiros inferior àquelas inalteradas, i.e. existe uma 

correlação direta entre o estado de conservação de uma determinada área e a diversidade de 

rapineiros (ICMBio,2008).  

 

3. Estudos com Rapinantes no Brasil 

 

Estudos sobre o cenário atual de conservação de aves de rapina são feitos geralmente com 

duplo enfoque nas análises (Roda, 2006).  Há o enfoque demográfico, em que a quantificação 

dos indivíduos relata o cenário de conservação em que a espécie se encontra. Já no enfoque 

territorial, é analisado o quanto o espaço físico contribui para a viabilidade da população (área 

para nidificação, disponibilidade de recursos, área mínima para forrageamento) (Marquez-

Reyes, 2000). 

Especificamente aos acipitrídeos (família Accipitridae – gaviões e águias) existem 

grandes grupos de pesquisa e trabalhos direcionados à estimativa populacional. O Projeto 

Águia- Cinzenta abarca estudos de dinâmica populacional e estimativas preliminares de 

Harpyhaliaetus coronatus no Parque Nacional das Emas (GO) e no seu entorno, desde 1999, 

e realiza diversos registros de avistamento e relatos de comportamento reprodutivo no 

Cerrado, nos estados de GO, MT, MS, TO e Distrito Federal (ICMBio, 2008). Este projeto 

propôs dados relevantes sobre a conservação da espécie, com uma estimativa de um indivíduo 

por 500 km² na área de estudo. 

Projetos de monitoramento ambiental e estimativa populacional desenvolvem atividades 

também em espécies raras como o Uiraçu-falso (Morphnus  guianensis).  Na Mata Atlântica, 

a população pode estar em declínio (Bierregaard - Jr, 1995), porém existem alguns registros 

da espécie em Minas Gerais, no Parque Nacional do Caparaó (Zorzin, 2006). Foi apontado 

por Stotz et al. (1996) como prioridade média para a conservação e prioridade média para a 

pesquisa, havendo um declínio da população na maior parte de sua distribuição. 

Os estudos relacionados ao enfoque territorial são mais escassos, e abordam o 

comportamento reprodutivo e mapeamento do território reprodutivo dos rapinantes. Os 

estudos dão preferência à análise reprodutiva quando a espécie é diagnosticada como 

criticamente ameaçada, como é o caso do Gavião-real (Harpia harpija). Na Amazônia Legal 

foram registrados 21 ninhos da espécie (Vargas et al., 2006), com descrição da estrutura das 

árvores utilizadas para nidificação (Luz, 2005).  

Outra espécie de gavião frequentemente tida como foco ao se tratar da conservação dos 

rapinantes é o gavião-cinza (Circus cinereus).  No Brasil foi considerado raro por Belton 
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(1994) e pode ser encontrado nos estados do RS, onde há registros de nidificação e, 

esporadicamente, em SC e PR. No Pontal da Barra (RS) foi registrada a reprodução desta 

espécie entre setembro e janeiro, nos anos de 1994/1995 e 1995/1996 (Maurício; Dias, 1996). 

No geral, os estudos com rapinantes no Brasil envolvendo dados primários sobre 

estimativas populacionais são pouco divulgados e publicados. Estudos demográficos com 

rapinantes florestais exigem grande esforço amostral, logística e tempo – contexto esse que 

muitas vezes não condiz com os curtos prazos e verbas propostos para a avaliação de 

determinadas áreas ou empreendimentos, principalmente quando o trabalho é desenvolvido 

em florestas tropicais (Thiollay, 1989, Whitacre & Thorstrom, 1992) 

 Além disso, as poucas produções se concentram em sua maioria no sul e sudeste do 

Brasil e sempre priorizando o caráter descritivo, sem análises aprofundadas ou enfoque em 

espécies ameaçadas e endêmicas (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Compilação de estudos com estimativas populacionais de rapinantes (com carga horária de campo 
superior a 150 horas utilizando o Índice Pontual de Abundância- IPA) desenvolvidos no Brasil entre os anos de 
2000 e 2013. 

Área de Estudo Nome da Espécie IPA Período de Estudo Autores 
Reserva Biológica Augusto 

Ruschi, ES 
Harpia harpyja 0,070 

Out, 2008 – Ago, 
2009 

NOVAES et al.,2010 

Mata de restinga, Anchieta, ES 
Lepdon cayannensis 

Rupornis magnirostris 
0,006 
0,153 

2008 DARIO, F. R., 2009 

 
 
 

Reserva Estadual de Gurjaú, PE 

Elanus leucurus 
Gampsonyx swainsonii 
Leptodon cayanensis 
Buteo albicaudatus 
Buteo brachyurus 

Rupornis magnirostris 
Buteogallus urubitinga 

Spizaetus tyrannus 

- 
- 

0,041 
- 

0,007 
0,093 
0,004 
0,011 

 
 
 

Ago, 2002 – 
Abr,2003 

 
 
 

TELINO-JÚNIOR et 
al., 2004 

 
 

Estação Ecológica de Acauã, MG 

Elanus leucurus 
Accipiter bicolor 

Rupornis magnirostris 
Caracara plancus 

Milvago chimachima 

0,010 
0,010 
0,030 
0,040 
0,020 

 
 

Nov, 2005 – Dez, 
2006 

 
 

CARRARA et, al., 
2013 

Reserva Biológica Municipal 
Moreno Fortes, RS 

 
Rupornis magnirostris 
Milvago chimachima 

Caracara plancus 

 
0,570 
0,430 
0,070 

 
Jan, 2011 – Jul,2012 

 
PORT, D. e FISCH, 

F., 2013 

 
 

Floresta de restinga - Ubatuba, SP 

Pseudastur polionotus 
Urubitinga urubitinga 

Buteo magnirostris 
Buteo brachyurus 

Geranoaetusalbicaudatus 
Caracara plancus 

 
0,018 
0,009 
0,064 
0,009 
0,018 

 
 
 

2005 

 
 

DARIO, F. R. e DE 
VINCENZO, M. C., 

2011 
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Organizado pelo autor, 2014 

 

Milvago chimachima 0,009 
0,055 

Fazenda Rio Claro, SP 
Rupornis magnirostris 

Herpetotheres cachinnans 
Micrastur semitorquatos 

0,003 
0,007 
0,001 

Ago, 2001 – Jul, 
2002 

DONATELLI et al., 
2004 

 
Estação Ecológica dos Caetetus, 

SP 

 
Lepdon cayanensis 

Ictinea plumbea 
Accipiter superciliosus 
Rupornis magnirostris 

 

 
0,017 
0,075 
0,004 
0,013 

 
Dez, 2007 – Nov, 

2008 

 
DALBETO, C. A., 

2009 

 
Parque Estadual Mata dos Godoy, 

PR 

Rupornis magnirostris 
Spizaetus melanoleucus 

 

0,014 
0,004 

 

 
Ago, 1998 – Out, 

1999 

 
BOLSHOI et al., 

2002 

 
Mata da Barragem, Pedra Verde e 

Morro Seco, GO 

Lepdon cayanensis 
Ictinea plumbea 

Rupornis magnirostris 
Herpetotheres cachinans 

- 
0,033 
0,033 
0,033 

 
Out, 2005 – Ago, 

2006 

 
CURCINO et al., 

2007 

Área urbana- Piracicaba, SP 

Elanus leucurus 
Ictinia plumbea 

Rupornis magnirostris 
Buteo brachyurus 
Caracara plancus 

Milvago chimachima 
 

0,002 
0,004 
0,052 
0,004 
0,041 
0,022 

 

Set, 2007 – Nov, 
2008 

ALEXANDRINO, E. 
R., 2010 

Região do Médio Rio Doce, MG 

Accipiter bicolor 
Accipiter striatus 

Accipiter poliogaster 
Acipiter superciliosus 
Buteo albicaudatus 
Buteo albonotatus 
Buteo brachyurus 

Heterospizia meridionalis 
Urubitinga urubitinha 

Caracara plancus 
Falco femoralis 

Falco rufigularis 
Geranospizia caerulescens 

Harpagus diodon 
Herpethores cachinans 
Leptodon cayanensis 

Leucopternis lancernulatus 
Pseudastur polionotus 

Micrastur semitorquatus 
Milvago chimachima 

Rupornis magnirostris 
Spizaetus melanoleucus 

Spizaetus ornatus 
Spizaetus tyrannus 

0,002 
0,001 
0,001 
0,004 
0,033 
0,018 
0,007 

- 
0,015 
0,111 
0,023 
0,017 
0,012 

- 
- 

0,170 
0,015 

- 
0,228 
0,112 
0,005 
0,002 
0,001 
0,005 

Jul – Jan (2006 – 
2009) 

CANUTO,M ., 2009 PPGGBC



25 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a estrutura e composição da comunidade de aves de rapina diurnas do 

complexo montanhoso da Serra da Ouricana (BA, Brasil) e verificar a influência de variáveis 

climáticas e de elementos da paisagem na presença destas espécies.  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Apresentar dados de frequência de ocorrência e abundância de espécies de rapinantes 

na Serra da Ouricana; 

 

• Verificar a influência de fatores climáticos na presença das espécies; 

 

• Investigar a interferência de categorias de uso e cobertura do solo na composição das 

espécies nos pontos amostrados; 

 

• Descrever o pico de atividade das espécies da comunidade. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização da área de estudo 

 

O Parque Nacional de Boa Nova (14° 21' 15''S e 40° 12' 46''W, Figura 1) abrange uma 

área de 12.065 ha e possui altitude média de 748m (ICMBio, 2014). Por abrigar cerca de 

metade das espécies da avifauna baiana (430 espécies), Boa Nova é considerada um hotspot 

de diversidade e endemismo de aves (Save Brasil, 2014).  

A região de Boa Nova é famosa por sua avifauna peculiar, que congrega elementos de 

formações vegetais tão distintas quanto a caatinga e a floresta atlântica montana, e por abrigar 

as maiores – e, por muito tempo, únicas – populações conhecidas de Rhopornis 

ardesiacus (gravatazeiro), representante de um gênero monotípico e endêmico da mata-decipó 

(Birdlife International 2015).  

Das matas úmidas da região foram descritas duas espécies novas em meados da 

década passada: Synallaxis cinerea (joão-baiano) e Phylloscartes beckeri (borboletinha-

baiana). Ambas são consideradas ameaçadas e permanecem conhecidas de menos de dez áreas 

na Bahia e Minas Gerais. Além disso, dezenas de outras espécies de aves endêmicas da Mata 

Atlântica e Caatinga são encontradas na região, tornando-a representativa de ambos os biomas 

e também da EBA072 (Matas Decíduas da Bahia) (Birdlife International 2015). 

A região é um ecótono localizado na porção nordeste do Planalto sublitorâneo, 

apresentando os domínios secos da Caatinga (parte oeste do parque) e Mata Atlântica Decídua 

(parte leste do parque), bem como a mata de cipó, que é uma formação vegetacional 

característica de transição (Morsello, 2005). Tais áreas estão muito reduzidas, representadas 

por pequenos fragmentos isolados, circundados por áreas antropizadas, cujas principais 

atividades econômicas são a agricultura, pecuária e retirada de madeira para a produção de 

carvão (Santo, 2014).  

A área do parque conhecida por Serra da Ouricana apresenta uma composição 

geomorfológica caracterizada por serras com altitude variando de 400 a 1500m acima do nível 

do mar (Figura 2). A estruturação do relevo tem grande influência no regime de chuvas da 

região, com as menores precipitações na porção oeste (300 mm/ano) e as maiores na porção 

leste (1500 mm/ano) (Morsello 2005). 
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Figura 1: Mapa de vegetação da região do Parque Nacional  de Boa Nova (BA, Brasil) e área 
da Zona de amortecimento.  

 

Figura 2: Mapa hipsométrico de Boa Nova evidenciando a Serra da Ouricana (acima de 400m de 
altitude) e os pontos de coleta. 
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Pontos fixos 

  

Dentre os métodos de coleta de dados de aves existentes destaca-se o método de ponto 

fixo (Ralph; Sauer; Droege, 1995; Bibby et al., 2000), método amplamente empregados em 

estudos com avifauna terrestre (Vielliard, 2000; Rosenstock et al., 2002). Segundo Dawson 

(1981) o próprio habitat estudado, a época de realização do estudo, o período do dia, o clima, 

o ruído ambiental presente, o observador, entre outros, são alguns dos fatores que podem 

influenciar a contagem de aves terrestres. 

Durante os meses de fevereiro a outubro de 2014 foram realizadas observações diretas 

das aves nos pontos, utilizando o método de ponto fixo. No método de ponto fixo, o 

observador coletou dados durante quatro horas em cada ponto, totalizando cinco pontos 

distantes em média 6,3 km entre eles (Figura 1).  Os locais de pontos fixos foram escolhidos 

com base na sua boa visibilidade do dossel e borda da mata. Foram escolhidos cinco pontos 

de observação, que estão inseridos no grande complexo da Serra da Ouricana (Figura 2): 

Morro do Inglês (14º22’23.7’’S 040º08’36.3’’W – alt: 884m); Mirante da Piabanha 

(14º25’03.0’’S 040º06’06.5’’W – alt: 825m); Mirante do Lagoão (14°28'37.50"S 40° 5'59.26" 

W – alt: 720m); Morro do Timorante (14º26’05.1’’S 040º04’45.4’’W – alt: 511m) e Mirante 

da Piabanha 2 (14º24’23.0’’S 040º06’03.0’’W – alt: 722m). 

O número de visitas em cada ponto foi semelhante ao longo do estudo, com freqüência 

de visitas similares nos períodos matutinos e vespertinos (Figura 3).  

 
 
Figura 3: Tempo amostral  dos 9 meses de coleta em horas (eixo y) por ponto de amostragem (eixo x: MI –
Morro do Inglês; MLg – Mirante do Lagoão; MP¹ - Mirante da Piabanha 1; MP² - Mirante da Piabanha 2; MT – 
Morro do Timorante.  
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Figura 4: Em (A) vista parcial de um dos pontos de observação dos rapinantes; em (B) técnica da observação por 

ponto fixo sendo desenvolvida com o uso do binóculo.  

Fotos: Camilo Oliveira 

 

As identificações das espécies foram feitas através de fotografias obtidas durante os 

registros, com consulta posterior ao guia de identificação de aves (Sigrist 2012).  

 

Tabela 3: Visitas e carga horária mensal feitas durante os onze meses de campo no ano de 2014 

Mês Data das Visitas Carga horária mensal de observação 

   Fevereiro 20, 21, 22, 23, 24, 25, 02, 03, 04 60h 

Março 23, 24, 25, 26, 27, 28, 01, 02, 03 54h 

Abril 26, 27, 28, 29, 30, 01, 02, 05, 06, 07 52h 

Maio 24, 25, 26, 30, 31, 01, 05, 05, 07 60h 

Junho 26, 27, 29, 30, 01, 02, 08, 09 ,12 52h 

Julho 27, 28, 29, 04, 05, 06, 10, 11, 13 56h 

Agosto 06, 08, 09, 10, 11, 12, 19, 20, 21 60h 

Setembro 03, 04, 06, 10, 11, 12, 14, 15, 17 60h 

Outubro 13, 14, 15, 18 19, 22  56h 

Novembro 13, 14, 15, 18 28h 

Dezembro 02, 03, 04 24h 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 

 

A B 
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Quando uma espécie de ave rapinante foi avistada, foram registrados: nome da espécie 

e quantidade de indivíduos, nome do ponto fixo, hora e dia do registro, descrição visual do 

céu (aberto, seminublado, nublado e neblina) (Figura 5), direção do vôo (auxílio de bússola) e 

comportamento (vocalização, forrageando, nidificando ou sobrevoando). 

 

 

Figura 5: Padrão presente no céu durante a classificação das categorias mencionadas: (A) Céu aberto; 
(B) céu seminublado; (C) nublado e (D) Neblina.  
Fotos: Camilo Oliveira 

 

Foram calculados dois índices populacionais: freqüência de ocorrência (FO, equação 

1), que corresponde à porcentagem de visitas ao campo em que cada espécie foi vista; e o 

índice pontual de abundância (IPA, equação 2), referente à razão entre o número de registros 

de uma espécie  e o total de amostras. 

 

 Equação 1-    

 Nºvs (x) = Número de visitas em que a espécie x foi detectada 

 Tv = Total de visitas feitas  

  

Equação 2- m 

 Nºr (x) = Número de registros totais da espécie x 

 Am = Número de Amostras ( número de pontos x números de visitas) 

 

/ 

/ 
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Foi utilizada a curva de acumulação de espécies (Colwell e Coddington, 1994) para 

ilustrar a suficiência de amostragem utilizando o software EstimateS (2012). Para testar 

relação entre o número de registros e descrição visual do céu e horário de atividade foi 

utilizados o teste Mann-Whitney e para relação entre número de registros e  turno de atividade 

foi utilizado Kruskal Wallis, ambos utilizando o software Statistica 10.0.  

Para medição da similaridade entre os pontos de coleta, tendo como referência a 

presença e ausência de espécies, foi utilizado o índice de Jaccard e visualizado por meio de 

um escalonamento multidimensional não métrico (NMDS - Non-metric multidimensional 

scale).  

Para quantificação de categorias de uso e cobertura do solo foram elaborados cinco 

buffers circulares com 1 km de raio (distância máxima para que não houvesse sobreposição de 

área entre os dois pontos mais próximos). Os conceitos de Cobertura do Solo e Uso do Solo 

são similares, podendo se confundir em alguns casos, mas não equivalentes. De acordo com 

Turner et al.(1999), Cobertura do Solo compreende a caracterização do estado físico, químico 

e biológico da superfície terrestre, por exemplo, floresta, gramínea, água, ou área construída; 

já Uso do Solo se refere aos propósitos humanos associados àquela cobertura, por exemplo, 

pecuária, recreação, conservação, área residencial, etc. As categorias em cada buffer foram 

classificadas em: Mata Ombrófila Densa (MOD); Mata Ombrófila Secundária (MOS), Campo 

Coberto (CC); Campo Aberto (CA). A categoria MOD foi definida a partir da presença de 

grandes núcleos de vegetação densa sem áreas de matriz intercaladas, já a categoria MOS foi 

definida como grupos de vegetação ombrófila descontínuas com vegetação apresentando 

dossel espaçado. A categoria CC foi caracterizada pela presença de campos sem mata, mas 

com cobertura vegetal de pequenas arbustivas, ou mesmo cobertura de vegetais oportunistas 

como os do gênero Pteridium sp. A categoria CA foi caracterizada pela ausência de formação 

vegetal, como o uso de solo para pecuária ou estradas rurais (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Porcentagens de uso e cobertura do solo em cada ponto amostral para cada categoria 

analisada.  

Ponto MOD (%) MOS(%) CC(%) CA(%) R(%) Cobertura Total(ha) 

       
MP1 20,25 50,56 2,69 26,33 0,43 313,72 

MI 9,44 24,56 7,48 58,53 0 311,55 

MT 17,96 45,95 3,07 33,02 0 316,31 

MP2 7,16 30,3 5,89 56,46 0,22 313,17 

MLg 18,96 37,58 11,97 30,61 0,89 316,22 
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 Para analisar a relação da composição de espécies com as características de cada local 

amostrado foi utilizada a análise de correspondência que consiste basicamente em eixos de 

explicação para as variáveis onde as espécies são plotadas mediante seu valor de 

correspondência. A análise de correspondência, que atualmente tem sido a técnica mais 

utilizada para identificar gradientes ambientais, foi proposta por Hill (1973). É um método de 

construção de eixos contra os quais são plotados, simultaneamente, os objetos de interesse e 

as características que são usadas para descrever os objetos, iniciando com dados sobre a 

abundância de cada uma das características para cada um dos objetos. Ela é útil em ecologia, 

por exemplo, onde os objetos de interesse são sítios diferentes, as características são 

diferentes espécies, e os dados consistem de abundância das espécies em amostras tomadas 

em cada um dos sítios Hill (1973).  

A finalidade da análise de correspondência é clarear as relações entre os sítios, 

expressas pelas distribuições das espécies, e as relações entre as espécies expressas pelas 

distribuições dos sítios (Manly, 1994). Normalmente, a hipótese nula é que a distribuição das 

abundâncias das espécies são unimodais e aproximadamente normais ao longo do gradiente 

ambiental (Gotelli & Ellison, 2011). A Analise de correspondência foi realizada com 

o pacote Vegan no software R versão 3.1.1 

A regressão logística foi utilizada para averiguar se houve influência dos fatores 

ambientais na presença/ ausência das espécies observadas. Para tal análise optou-se por 

utilizar a regressão logística múltipla visto que seis fatores ambientais foram utilizados: 

precipitação, precipitação no dia anterior, velocidade do vento, temperatura máxima, 

temperatura mínima, umidade relativa do ar.  

Os dados dessas categorias foram obtidos a partir do portal online do Instituto 

Nacional de Meteorologia (www.inpe.org.br) para cada dia amostral de 2014. A Regressão 

logistica múltipla foi realizada com o pacote Stats no software R versão 3.1.1.  

Antes de realizar esta análise, foi testada a colinearidade entre variáveis independentes 

com a correlação de Spearman, e foram descartadas as que tiveram correlação significativa 

entre si (p<0.05) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Correlação de spearman (PDA= precipitação do dia anterior ao dia amostrado, 
pd=precipitação do dia amostrado, tmax=temperatura máxima, tmin=temperatura mínima, 
umi=umidade, vel=velocidade do vento). S=significativo, Ns= não significativo 

 Pda Pd Tmax Tmin Umi Vel 

Pd S -     

Tmax Ns S -    

Tmin Ns S S -   

Umi S S S S -  

Vel Ns Ns Ns Ns Ns - 

Fonte: R Development Core Team (2009) / Organizado pelo autor 
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RESULTADO 

 Foram feitas 510h de observação nos pontos fixos em 76 visitas realizadas entre 

fevereiro e dezembro de 2014.  Foi obtida uma media de 51h de observação nos pontos fixos 

a cada mês, variando de 24 a 60 h, com média de 7,8 dias por mês. Foi identificado que o pico 

de horário geral dos rapinantes na Serra da Ouricana acontece entre as 08:30 às 09:30 sendo o 

horário de 09:00 horas o com mais registros (Figura 6). No turno vespertino o maior pico de 

atividade foi as 15:00 horas. 

 Embora numericamente diferentes não houve diferença significativa que justificasse o 

maior número de registro às 09:00 horas da manhã nem diferença entre os turnos matutino e 

vespertino (Kruskall Wallis (H=17, p=0,454) e Mann Whitney ( U= 31,5, p = 0,436). Durante 

as observações foram registradas 12 espécies de aves de rapinas (Figuras 7) inclusas nas duas 

ordens foco do trabalho: Accipitriformes (10 espécies) e Falconiformes (2 espécies) (Tabela 

5) 

 

 

Figura 6: Número de registros de aves de rapina na Serra da Ouricana, BA (barras) e número 
de visitas (linhas) em cada horário de amostragem (eixo x).  
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Figura 7: Espécies encontradas durante o estudo na Serra da Ouricana,: (A) Geranoaetus albicaudatus (Gavião-de-
cauda-branca; (B) Buteo albonotatus (Gavião-de-cauda-barrada; (C) Buteo brachyurus (Gavião-de-cauda-curta  (D) 
Rupornis magnirostris (Gavião-carijó) , (E) Urubitinga urubitinga (Gavião-preto; (F) Pseudastur polionotus 
(Gavião-pombo-grande); (G) Buteo nitidus (Gavião-pedrês) (H) Spizaetus melanoleucus (Gavião-pato) (I) 
Geranoaetus melanoleucus (Águi-Chilena); (J) Ictinia plumbea (Sovi); (K) Caracara plancus (Carcará) e (L) 
Milvago chimachima (Carrapateiro). Fotos : OLIVEIRA, C.V 

I J 

K L 
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Tabela 5: Espécies encontradas durante o estudo na Serra da Ouricana, BA (LC= "pouco preocupante" 
e NT = “ quase ameaçada"; FO= frequência de ocorrência, IPA= índice pontual de abundância; CA= 
categoria de ameaça segundo a IUCN, 2014). 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014 / IUCN, 2014 

 

A única espécie inclusa em categoria de ameaça, tanto na lista nacional quanto 

mundial, foi o gavião-pombo-grande (NT- quase ameaçada).  

A espécie mais dominante dentre os Falconiformes foi o Caracara plancus (n= 34) e 

dentre os Accipitriformes foi o Geranoaetus albicaudatus (n=17). As quatro espécies mais 

raras foram registradas apenas uma vez (Buteo nitidus, Geranoaetus melanoleucus, Spizaetus 

melanoleucus e Urubitinga urubitinga com FO= 1,32% e IPA de 0,007).  

A curva de acumulação de espécies se estabilizou por volta do sétimo mês de coleta 

(agosto de 2014 – Figura 8).  

 

 

Espécie Nome popular Número de registros FO IPA CA 

Caracara plancus Carcará 34 19,7 0,224 LC 

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 20 18,4 0,132 LC 

Geranoaetus albicaudatus Gavião-de-cauda-branca 17 14,5 0,112 LC 

Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande 16 17,1 0,118 NT 

Rupornis magnirostris Gavião-catijó 14 14,5 0,092 LC 

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta 5 3,9 0,033 LC 

Buteo albonotatus Gavião-de-rabo-barrado 4 3,9 0,026 LC 

Ictinea plumbea Sovi 3 2,6 0,020 LC 

Buteo nitidus Gavião-pedrês 1 1,3 0,007 LC 

Geranoaetus melanoleucus Águia chilena 1 1,3 0,007 LC 

Spizaetus melanoleucus Gavião-pato 1 1,3 0,007 LC 

Urubitinga urubitinga Gavião-preto 1 1,3 0,007 LC 
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Figura 8: Curva de acumulação de espécies registradas na Serra da Ouricana, BA, referente aos onze 
meses de coleta em 2014.  

Foram obtidos significativamente mais registros quando o céu apresentou-se aberto, 

seminublado ou nublado, enquanto houve poucos registros quando neblina foi registrada 

(Kruskall Wallis, H = 3, p = 0,023) (Figura 11).  

As categorias aberto e semi-nublado foram responsáveis por 67,5% (N=79) dos 

registros feitos. Apenas uma espécie foi vista e registrada em dias com neblina (Milvago 

chimachima, n=4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Boxplot de registros de aves de rapina realizados em cada categoria de descrição visual do 
céu na Serra da Ouricana, Bahia, Brasil. 
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No que diz respeito à similaridade da comunidade de aves de rapina entre cada um dos 

cinco pontos de coleta, a NMDS mostrou que os pontos são diferentes entre si (Figura 12). 

Somente os pontos 4 e 5 (Mirante da Piabanha 2 e  Lagoão) são semelhantes principalmente 

por conta do número de registros das espécies Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-cauda-

branca) e Caracara plancus (carcará). As espécies Pseudastur polionotus e Buteo brachyurus 

foram muito abundantes no ponto 1 (Morro do Inglês). 

Figura 10: Escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) mostrando a relação de 
similaridade entre os cinco pontos amostrados – 1 (Morro do Inglês); 2 (Morro do Timorante); 3 
(Mirante da Piabanha 1); 4 (Mirante da Piabanha 2) e 5 (Mirante do Lagoão) -  e as espécies 
associadas a cada ponto – ipl (Ictinia plumbea); bbr (Buteo brachyurus); ppo (Pseudastur polionotus); 
mch (Milvago chimachima); gma (Geranoaetus melanoleucus); uur (Urubitinga urubitinga); bni 
(Buteo nitidus); gal (Geranoaetus albicaudatus); cpl (Caracara plancus); bal (Buteo albonotatus); 
sme (Spizaetus melanoleucus) e rma (Rupornis magnirostris). 

A Análise de Correspondência mostrou que a porcentagem de diferentes categorias de 

uso e cobertura do solo encontradas em cada ponto amostral (Mata Ombrófila Densa (MOD), 

Mata Ombrófila Secundária (MOS),Campo Aberto (CA), Campo Coberto (CC) influenciaram 

na abundância de espécies. As categorias de uso e cobertura do solo que mais favoreceram 
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essa diferenciação foi CA e CC, enquanto a variável que menos influenciou a abundância de 

aves de rapina foi Mata Ombrófila Densa (MOD).  

As principais espécies associadas negativamente a essas categorias, tendo como 

referência o eixo 1 (45% de autoexplicação) foram Ictinea plumbea (score:-1.164) e 

Pseudastur polionotus (score: -0,650) (Tabela 2, Figura 13). Esses dados mostram que ambas 

espécies são pouco abundantes em campo aberto, enquanto que a espécie Rupornis 

magnirostris (score: 1.214) é muito abundante em Campo Coberto. As espécies Buteo nitidus, 

Geranoaetus melanoleucus e  Urubitinga urubitinga  tiveram no eixo 2 (28% de 

autoexplicação) os maiores scores (-1.819), evidenciando que estas espécies são pouco 

abundante em MOS (Tabela 6). ).  

 
Tabela 6: Resumo dos scores das espécies e seus respectivos eixos (CA 1, 2, 3 e 4 Score positivo 
significa alta abundância da espécie em determinada categoria, e escore negativo, baixa abundância. 
Espécies com score próximo a zero são as que apresentam menor correlação com as variáveis. 
Espécies: ipl (Ictinia plumbea); bbr (Buteo brachyurus); ppo (Pseudastur polionotus); mch (Milvago 
chimachima); gma (Geranoaetus melanoleucus); uur (Urubitinga urubitinga); bni (Buteo nitidus); gal 
(Geranoaetus albicaudatus); cpl (Caracara plancus); bal (Buteo albonotatus); sme (Spizaetus 
melanoleucus) e rma (Rupornis magnirostris). 
 
Espécies 
 

CA1 CA2 CA3 CA4 

     
BAL   0.2685 0.1869 2.10466 -0.04299 

BBR  -0.6029 0.1505 -0.40494 0.32613 

BNI  0.6595 -1.8191 -0.23052 -0.05273 

CPL   0.2468 -0.1582 0.23964 0.05995 

GAL   0.2420 0.1856 -0.22208 0.39204 

GME  -0.6595 -1.8191 -0.23052 -0.05273 

IPL  -1.1640 1.0380 0.42739 -0.41785 

MCH  -0.3224 -0.1997 -0.06863 -0.15767 

PPO  0.6530 0.5128 0.08800 -0.04529 

RMA   1.2141 0.1612 -0.35651 -0.22381 

SME   0.2685 0.1869 2.10466 -0.04299 

UUR  -0.6595 -1.8191 -0.23052 -0.05273 
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 Figura 11: Representação gráfica de espécies de aves de rapina na Serra da Ouricana (BA, Brasil) e 
categorias de uso e cobertura do solo contra os primeiros dois eixos encontrados aplicando Análise de 
Correspondência. MOD (Mata Ombrófila Densa); MOS (Mata Ombrófila Secundária); CC (Campo 
Coberto); CA ( Campo Aberto). Espécies: ipl (Ictinia plumbea); bbr (Buteo brachyurus); ppo 
(Pseudastur polionotus); mch (Milvago chimachima); gma (Geranoaetus melanoleucus); uur 
(Urubitinga urubitinga); bni (Buteo nitidus); gal (Geranoaetus albicaudatus); cpl (Caracara plancus); 
bal (Buteo albonotatus); sme (Spizaetus melanoleucus) e rma (Rupornis magnirostris). 
 

  A variável climática que mais influenciou a presença da maioria das espécies 

no dia amostrado foi a temperatura máxima registrada no dia amostrado (Tmax = 5 espécies ), 

seguido por porcentagem de umidade média no dia amostrado (Umi = 2 espécies) e média da 

velocidade do vento no dia amostrado (Vel = 1 espécie) (Tabela 3). 

O modelo 1 (Precipitação do dia anterior + Temperatura máxima + Velocidade do ar) 

apresentou o menor AIC, sendo portanto selecionado como o modelo que melhor representou 

a presença de seis espécies em relação a estas três variáveis climáticas (Tabela 3). Nenhuma 

variável climática analisada influenciou a presença de B. nitidus, G. melanoleucus, S. 
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melanoleucus e U. urubitinga no dia amostrado, segundo os resultados da Análise de 

Regressão Logística Múltipla (p>0,05). O modelo 2 (Pda + Umi + Vel) apresentou menor 

AIC e, portanto, foi escolhido como o modelo que melhor representou a presença de P. 

polionotus e I. plumbea (Tabela 3).  

 

Tabela 7:Análise de regressão logística para a dependência da presença de algumas espécies de aves de rapina na 
Serra da Ouricana (BA) em relação às condições climáticas nos dias amostrais. . Coluna 1: BAL = Buteo 
albonotatus; CPL =  Caracara plancus; MCH = Milvago chimachima; BBR = Buteo brachyurus; GAL = 
Geranoaetus albicaudatus; PPO = Pseudastur polionotus; RMA = Rupornis magnirostris e IPL = Ictinia 
plumbea. Coluna 6 : Pda = Precipitação do dia anterior;Ttmax: Temperatura máxima; Vel = Velocidade do vento 
e Umi = Umidade relativa do ar.  

 

Fonte: R Development Core Team (2009) / Organizado pelo autor 

. 

A “Odds ratio”, ou como muitos autores traduzem “Razão de chances”, pode ser 

explicado como um índice que mostra o quão grande á a chance de um elemento “x” ser 

influenciado por uma categoria analisada.  

Os dados da razão de chances mostram quanto a abundância de cada espécie pode ou 

não ser favorecida pela variação das categorias significativas – por exemplo: a cada 1% a 

mais de umidade, aumenta a chance de 1,2% da presença da espécie Pseudastus polionotus 

(Tabela 6). 

Espécie Coeficiente Variável 

significativa 

p Odds ratio Modelo 

Selecionado 

AIC 

BAL 0,50 Tmax 0,050 0,016 Pda+Tmax+Vel 25,01 

CPL 0,26 Tmax 0,010 0,130 Pda+Tmax+Vel 78,57 

MCH -0,23 Tmax  0,020 0,079 Pda+Tmax+Vel 83,27 

BBR 1,32 Vel 0,006 0,037 Pda+Tmax+Vel 32,77 

GAL 0,50 Tmax 0,001 0,016 Pda+Tmax+Vel 62,45 

PPO 0,19 Umi <0,001 0,012 Pda+Umi+Vel 61,67 

RMA 0,39 Tmax 0,007 0,014 Pda+Tmax+Vel 57,58 

IPL 0,31 Umi 0,041 13,7 Pda+Umi+Vel 22,64 PPGGBC
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No caso das espécies em que temperatura máxima e velocidade do ar foram 

signficativos, pode-se entender a odds ratio como, respectivamente, probabilidade de 

avistamento a cada um grau de temperatura e a cada 1m/s. Quando o coeficiente é negativo, a 

chance é oposta e também negativa (espécie MCH – a cada 1 grau a menos de temperatura a 

chance do aparecimento da espécie é 7,9%). 
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DISCUSSÃO 

 

Dados populacionais das aves de rapina da Serra da Ouricana são relevantes, pois 

auxiliarão na detecção de aumento, estabilidade ou diminuição das populações, sendo o 

primeiro passo para o monitoramento em longo prazo. A abundância é um dos parâmetros 

para a conservação e são as espécies em maior número que contribuem de forma mais 

intensiva para serviços ambientais (Redford et al., 2013).  

No geral, as aves de rapina da Serra da Ouricana são normalmente encontradas na 

maioria dos estudos com este grupo (tabela 1) por terem vasta distribuição geográfica e serem 

de fácil detecção. A comunidade apresentou padrão de abundância similar ao observado em 

outras áreas já estudadas no Brasil, i.e. muitas espécies raras (IPA baixo) e poucas espécies 

dominantes (IPA intermediário ou alto) (Pozza & Pires, 2003; Dario, 2010; Cavitione et al., 

2014). As espécies de falcões (Caracara plancus e Milvago chimachima) foram as mais 

dominantes no presente estudo e nos três estudos em que houve registros delas (Carrara et, al. 

2013; Port  e Fisch 2013; Dario e De Vincenzo, 2011). Dentre as espécies menos abundantes 

neste trabalho, Rupornis magnirostris e Ictinea plumbea foram as mais comumente 

encontradas nos outros levantamentos, ambas por serem facilmente detectáveis por ponto 

fixo, visto que visitam freqüentemente os campos abertos e passam bastante tempo em 

poleiros fixos (Broweinhood, 2005). Esta inconspicuidade relatada pode ser um indício de que 

estas duas espécies são raras na Serra da Ouricana. Urubitinga urubitinga e espécies do 

gênero Spizaetus foram as únicas que apareceram com IPA baixo em todos os estudos 

inclusive neste trabalho (Bolshoi et al., 2002; Canuto, M ., 2009; Telino-Júnior et al., 2004; 

Dario e De Vincenzo, 2011).  

A ausência de falcões florestais típicos na Serra da Ouricana, como os do gênero 

Micrastur e Accipiter, pode ser justificada por apresentarem indivíduos de pequeno porte e 

inconspícuos, na maioria das vezes só registrados por vocalizações ou quando o ponto fixo 

está dentro ou bem perto da mata (como nos estudos de Bolshoi et al. 2002; Carrara et al. 

2013; Donatelli et al. 2004; e Dalbeto 2009).  Embora os gaviões do gênero Micrastur sejam 

inconspícuos e difíceis de observar na vegetação densa, são as aves de rapina mais abundantes 

das florestas neotropicais (Thiollay, 2007). Para registros de falcões florestais, é indicado que 

o pesquisador registre-os por vocalização e consequentemente tenha metade de seus pontos 
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fixos dentro da mata. Neste trabalho não houve pontos inseridos na mata para melhor atender 

as condições de fotografia, identificação além do trabalho não contar com registros auditivos. 

Os dados encontrados elevam a importância do parque na conservação do gavião 

pombo grande (P. polionotus). O único dado de IPA de P. polionotus foi obtido no trabalho 

de Dario e De Vincenzo (2011) em Ubatuba - SP, que obteve um índice de 0, 018 enquanto o 

presente estudo obteve 0,112. Os gaviões pombos (Amadonastur lancernulatus e Pseudastus 

polionotus) estão entre as espécies com maior probabilidade de extinção, principalmente por 

serem endêmicos da Mata Atlântica (Pelanda e Carrano, 2013). 

No presente estudo, a grande associação do gavião-pombo-grande ao ponto 1 (Morro o 

Inglês) merece atenção. Foi nesta localidade que 75% (n = 12) dos registros foram feitos, 

sendo rota evidente da espécie, inclusive de casais que voavam nos meses de reprodução 

(agosto – dezembro). A atenção se torna ainda maior, pois o Morro do Inglês está às margens 

do limite legal do Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova, com matas nativas fora da 

abrangência de conservação, facilitando as atividades extrativistas como desmatamento e 

caça, interferindo diretamente na qualidade dos fragmentos florestais que ainda existem na 

região.  

Embora a maioria dos estudos tenha sido realizada apenas no período da manhã, 

justificado por vários autores por haver maior atividade de rapinantes neste turno, não houve 

diferença significativa entre número de registros e turno matutino ou vespertino neste estudo. 

Estudos que só consideram o turno matutino para os levantamentos e estudos populacionais 

perdem informações vitais para uma real conclusão sobre a abundância e composição da 

comunidade de rapinantes. Se fosse considerado apenas o turno matutino, a riqueza da 

comunidade seria de oito espécies, não havendo registros das espécies Buteo brachyurus, 

Ictinea plumbea, Geranoaetus melanoleucus e Buteo nitidus.  

Pelanda & Carrano (2013) ressaltam que os horários mais comuns de observar aves de 

rapina são nas horas mais quentes do dia, quando as espécies costumam tornarem-se mais 

conspícuas, em atividade de forrageio através de duas formas principais: (1) - a espreita 

pousado em um galho ou qualquer outro poleiro ou (2) – peneirando (pairado no ar).  Outras 

literaturas também evidenciam o aumento geral de  atividade dos rapinantes com o aumento 

da temperatura, desse modo, corroborando com os resultados obtidos nesta  

O trabalho mostrou que o tempo com neblina é o único que interfere 

significativamente no número de registros feitos.  É comum os autores desconsiderarem os 
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dias de neblina nos trabalhos de ornitologia. No entanto, houve a possibilidade de avistar aves 

de rapina em dias com neblina (e.g. Milvago chimachima), além do único registro de águia 

chilena (Geranoaetus melanoleucus) logo após a neblina. Muitas espécies do levantamento 

estão com seus registros associado ao aumento da temperatura, principalmente as do gênero 

Buteo sp. e Geranoaetus sp. que são espécies de asas largas (Buteos ou gaviões buteoninos) 

tipicamente planadores aproveitando as correntes de ar termais (térmicas) para sua dinâmica 

de vôo (Pelanda & Carrano, 2013). 

Outras variáveis, como umidade e velocidade do ar, influenciaram a presença de 

outras espécies. Embora PPO tenha sido registrado em alguns estudos nas horas mais quentes 

do dia, um resultado oposto foi observado neste trabalho. A relação encontrada de P. 

polionotus com os dias mais úmidos e registrado em horário mais cedo (07:30 – 11:00h) pode 

ter relação com a sobreposição de nicho com outros buteoninos, principalmente Geranoaetus 

albicaudatus. P. polionotus apareceu nas horas mais quentes do dia (10:00 – 14:00) em áreas 

com baixo número de registros de G. albicaudatus (Megano et al. 2008,  Gonzaga et al. 

2011). As duas espécies apresentam sobreposição dos principais itens de suas dietas 

(serpentes, cutias, grandes artrópodes e aves) e, portanto, parece haver diferenciação de nicho 

temporal (conforme sugerido por Zilio et al. (2005) para as espécies Falco sparverius e 

Athene cunicularia ). Assim, durante este estudo na Serra da Ouricana, G. albicaudatus 

ocupou os horários mais quentes do dia, enquanto que P. polionotus voava a média atura do 

dossel nos períodos mais amenos. 

Outra espécie favorecida pela umidade foi Ictinia plumbea, o sovi. O sovi faz parte do 

grupo dos gaviões-milanos (gêneros: Leptodon, Chondrohierax, Elanoides, Gampsonyx, 

Elanus, Rostrhamus, Helicolestes, Harpagus e Ictinia). Nesse caso a umidade pode favorecer 

a abundância de insetos, seu principal item alimentar. Seavy et al. (1998) relata que 95% da 

dieta de I. plumbea é constituída por formigas, besouros e cigarras. Os 3 registros da espécie 

neste trabalho foram realizados com a espécie empoleirada,  logo após uma temporada de 

chuvas na região, o que  favorecia  a revoada de muitos insetos, inclusive de cigarras , 

segundo moradores locais e guias,  

A presença de B. brachyurus foi influenciada por dias com mais correntes de ar, sendo 

esta espécie conhecida como o mais acrobático dos gaviões do gênero Buteo (Marquez et 

al.(2005). Este comportamento acrobático favorece a captura de itens alimentares como aves 

localizadas em copas de árvores (Marquez et al.(2005). Estudos desenvolvidos na Flórida 
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(Meyer, 2004) mostraram que pequenas aves fazem parte de aproximadamente 96% da dieta 

do Buteo brachyurus, sendo relatados casos de ataques a falcões do gênero Falco e Accipiter. 

Correntes de ar mais velozes podem auxiliar a movimentação de pequenos bandos de aves 

(Graça, 2003) o que aumenta as chances da espécie encontrá-las e consumi-las (Graça, 2003) 

À medida que o observador/pesquisador se desloca em direção ao norte do país 

(considerando a inclinação do planeta em relação ao sol), os dias amanhecem mais cedo 

(Barhem & Antunes, 1996) e por isso espécies iniciam as atividades mais cedo. Portanto, 

baseado nos resultados aqui encontrados, sugere-se que os pesquisadores, para maior 

otimização dos trabalho em campo amostrem a comunidade nos dois períodos do dia (para 

rapinantes diurnos) e  estejam atentos às duas primeiras horas do nascer do sol, que 

normalmente está relacionado com o aumento das térmicas de ar e início da atividade dos 

rapinantes. Dias com neblina não devem ser desconsiderados e nenhuma generalização deve 

ser feita quanto à preferência das espécies pelos horários quentes ou frios do dia.  

Além do clima, outros fatores parecem interferir na composição de espécies de 

rapinantes e é secundariamente discutido em poucas literaturas como métricas de fragmentos 

(Zorzin, 2011; Pelanda & Carrano, 2013).  

Outro fator que pode influenciar a presença de rapinantes é a presença de propriedades 

rurais com criação de pequenos animais (e.g. galinhas e frangos) (Bruno & Poorst (2008), 

principalmente as espécies mais generalistas como C. plancus (Carcará), M. chimachima 

(Carrapateiro) e R. magnirostris (Gavião-carijó), que se alimentam também de parasitas 

bovinos. Segundo Bruno & Poorst (2008), proprietários de terras de criação de gado ou 

mesmo agricultores familiares foram responsáveis por 77% (28 relatos) dos relatos de fauna 

nativa abatendo animais de criação, sendo 12 referentes a gaviões. Em todos os pontos de 

levantamento na Serra da Ouricana existiam pequenas propriedades com animais de criação, e 

embora não se tenha utilizado estas informações como elemento associativo à 

presença/ausência das espécies, recomenda-se que este seja um fator que necessita maior 

investigação em outras pesquisas. 

No presente estudo foi demonstrado que os campos abertos parecem não beneficiar a 

presença do gavião-pombo-grande (P. polionotus), uma espécie endêmica de Mata Atlântica. 

Vários estudos apresentam registros da espécie em densos núcleos florestais, ou mesmo 

visitando a borda das matas e restingas (Dario & De Vincenzo, 2011), mas não existem 

registros da espécie forrageando ou mesmo visitando áreas abertas sem uma grande e madura 
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cobertura vegetal ao entorno. Esta espécie, assim como outros rapinantes de grande porte, é 

ameaçada pela alteração e erradicação de ambientes florestais, uma vez que há a diminuição 

de itens alimentares e de sítios adequados de reprodução e abrigo (Mikich e Bérnilis, 2004) 

A correlação das espécies com as áreas não florestais da paisagem da Serra da 

Ouricana (Campo aberto e Campo coberto) podem ser explicadas por dois principais fatores: 

(1) áreas abertas são utilizadas pelas espécies para forrageamento e áreas florestais, 

prioritariamente, para abrigo e nidificação (Bildstein, 1998; Metzger, 1998); e (2) regiões com 

grandes áreas abertas tem maior acessibilidade para os pesquisadores além de ser mais fácil 

avistar as espécies, o que interfere na própria seleção dos pontos de coleta pelo pesquisador 

(Thiollay, 1994; Ferguson-Lees & Christie, 2001), essa segunda, não sendo referente ao 

rpesente trabalho, uma vez que os pontos foram escolhidos com base na melhor visibilidade 

do dossel da floresta sem nenhuma relação com a facilidade de acesso. 

 Com exceção das espécies estritamente florestais, as aves de rapina têm alta 

versatilidade ambiental (Thiollay, 1994) e normalmente desfrutam dos componentes da 

paisagem de forma igualitária. Um exemplo dessa versatilidade foi o registro de Spyzaetus 

melanoleucus (espécie aquilina relacionada a ambientes florestais) freqüentando bordas de 

savana estépica gramíneo-lenhosa (Stridd et al., 2004), e do próprio registro da águia-chilena 

(Geranoaetus melanoleucus), neste trabalho, em área florestal (observada em no Mirante da 

Piabanha, onde a categoria de uso e cobertura do solo que mais predomina é Mata Ombrófila 

Secundária).  

Mesmo não constando na lista nacional de espécies ameaçadas, sete estados inseriram 

a espécies Spizaetus melanoleucus (gavião-pato) nas categorias “em perigo” (Minas Gerais, 

Paraná e Santa Catarina), “Criticamente em perigo” (Rio Grande do Sul, São Paulo) e 

“Vulnerável” (Rio de Janeiro, Espírito Santo). A espécie ainda não está inserida na lista 

vermelha do estado da Bahia (ICMBio, 2014), mas requer atenção especial pois necessita de 

grandes espaços de floresta densa e contínua para sustentar suas necessidades biológicas 

(principalmente por apresentar 95, 3% de sua dieta composta por mamíferos – Whitacre et 

al.,2012).  

Das três espécies do gênero Spizaetus, o gavião-pato tem a mais reduzida área de 

distribuição e é considerado o mais raro (Birdlife International, 2009). Entre os anos de 1998 

e 2000, o Birdlife International e a IUCN, consideravam o gavião-pato como “quase 

ameaçado”, mas alteraram o seu status para “preocupante”, em 2000, devida à insuficiência 
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de dados sobre espécie. Devido a todos os fatores mencionados, a presença inédita da espécie 

no Parque Nacional de Boa Nova é de extrema importância para dados de distribuição 

geográfica e de uso de hábitat da espécie, e mesmo com poucos registros, pode ser uma 

evidência que os núcleos florestais da região ainda apresentam condições mínimas para 

refugiar a espécie. 
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CONCLUSÃO 

 

Este é o estudo que obteve maior riqueza de aves de rapina no nordeste do Brasil e a 

segunda maior riqueza em 13 estudos com rapinantes compilados no país. É também o 

primeiro estudo desenvolvido em um dos mais importantes parques para a conservação da 

avifauna do mundo. 

É importante ressaltar a importância do Parque Nacional de Boa Nova para a 

conservação do Gavião-pombo-grande, espécie endêmica enquadrada em uma categoria de 

ameaça, além de outras aves de rapina de grande porte e raros como o gavião-pato e a águia 

chilena. Paisagens com ausência de floresta parecem influenciar negativamente o Gavião-

pombo-grande, ao mesmo tempo em que proporciona uma amplitude de recursos às espécies 

generalistas. A presença do gavião-pato no Mirante da Piabanha 1 é um indício de que a 

espécie deve utilizar fragmentos da região para refúgio ou forrageamento. Como é conhecida 

a alta exigência de hábitat e recursos alimentares da espécie, esta pode ser considerada uma 

indicadora da qualidade das matas da região. 

O trabalho fornece elementos para ampliar discussões sobre as influências das 

condições climáticas nos dias amostrados e elementos da paisagem na composição de aves de 

rapina de um determinado local. Ficou claro no final das análises que a composição de aves 

de rapina na Serra da Ouricana sofreu mais influência dos fatores climáticos no dia amostral 

do que o horário amostrado, desfazendo assim uma máxima amplamente postulada na maioria 

dos estudos com rapinantes de que a atividade das espécies estava associada ao turno da 

manhã, recomendando-se erroneamente a condução de estudos apenas neste período matutino. 

Este estudo demonstrou que o aumento de temperatura e velocidade do ar foram parâmetros 

que aumentaram a chance de se ter registros das espécies B. albonotatus, B brachyurus, G. 

albicaudatus, entre outras espécies planadoras. Isso reforça o conhecimento sobre a utilização 

das correntes térmicas de ar, o que otimiza as estratégias de caça das espécies planadoras. 

Este é um dos poucos trabalhos de rapinantes na Bahia e atende uma das prioridades 

de conservação estipuladas pelo Plano de Ação Nacional de Conservação das Aves de Rapina 

(ICMBio 2008). Os dados apresentam o contexto atual da estrutura e composição da 

comunidade de rapinantes na Serra da Ouricana, sendo o primeiro passo para o 

monitoramento das espécies e auxiliam no delineamento de futuras pesquisas com populações 

de rapinantes na área. 
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