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INTRODUÇÃO

Localizado	 geograficamente	 dentro	 da	 zona	 de	
transição	 entre	 as	 florestas	 do	Brasil	 e	 as	 regiões	 de	 campos	
das partes mais ao sul do continente americano, o Estado do 
Rio Grande Sul possui uma grande variedade de hábitats, 
possibilitando assim a ocorrência de uma avifauna bastante 
diversificada.	 Entre	 estes	 hábitats	 destaca-se	 o	 bioma	 dos	
Campos Sulinos e suas sub-regiões, os quais apresentam bom 
nível de conhecimento sobre suas avifaunas, mas necessitam de 
estudos complementares (pAChECo & BAuEr 2000).

Uma destas sub-regiões é a Campanha Gaúcha, para a 
qual BElton (1994), apontou algumas áreas ornitologicamente 
importantes, como o Parque Espinilho, os arredores do rio 
Ibirapuitã e o banhado São Donato. A Campanha Gaúcha conta 
atualmente com quatro unidades de conservação: a Área de 
Proteção Ambiental do Ibirapuitã (APAI), a Reserva Biológica 
do Ibirapuitã, o Parque Estadual do Espinilho e a Reserva 
Biológica de São Donato.

Segundo ACCordi (2003), a primeira grande 
contribuição ao conhecimento ornitológico da Campanha 
Gaúcha foi dada por BElton (1994). Posteriormente vieram os 
trabalhos de CostA (2000), CostA & CostA (2001), CostA et al. 

(2002), rusChEl & CostA	(2003).	Especificamente	em	relação	à	
avifauna da APAI, além dos registros mencionados em BElton 
(1994), também forrEstEr (1993) e CostA (2001) estiveram na 
APAI formando listagens independentes. 

priMACK & rodriGuEs (2002) defendem que o valor 
da Unidade de Conservação está na sua habilidade de manter 
populações de espécies viáveis em longo prazo. Portanto, 
informações sobre a composição da avifauna nas áreas protegidas 
são essenciais para a sua gestão e podem indicar a necessidade 
de	 ações	 específicas	 de	 manejo.	 Neste	 sentido,	 o	 presente	
trabalho teve como objetivo realizar o levantamento qualitativo 
da avifauna na Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã; 
identificar	as	espécies	residentes,	migratórias,	endêmicas,	raras	
e/ou ameaçadas de extinção e coletar informações a respeito da 
biologia das espécies.

ÁREA DE ESTUDO MÉTODOS

A Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã está 
localizada no sudoeste do Rio Grande do Sul, na região da 
Campanha (Figura 1), entre as coordenadas 29º05’- 30°51’S e 
55º29’ - 55º53’W. Abrange parte dos municípios de Alegrete, 
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Quaraí, Santana do Livramento e Rosário do Sul totalizando 
318.767,07 ha. Faz fronteira com o Uruguai e possui altitude 
que varia de 100 a 200 metros (iBAMA 1999). 

 O trabalho foi realizado em cinco locais distintos 
nos municípios de Santana do Livramento e Alegrete, os quais 
apresentam diferentes hábitats conforme discriminado a seguir: 
(A) Estância de Sá Brito (30°00’S; 55°30’W), outubro de 1993, 
Alegrete. Ambiente de campo aberto, composto por amplas 
áreas de pastagem e algumas regiões que formam banhados; 
(B) Fazenda Santa Rosa (30°40’S; 55°30’W), dezembro de 
1993, Alegrete. Área de mata de galeria próximo às margens 
do rio Ibirapuitã e campo aberto formado por extensas áreas de 
pastagem; (C) Coréia III (30°10’S; 55°40’W), abril de 1994, 
Santana do Livramento. Área de mata de galeria próxima às 
margens do rio Ibirapuitã; (D) Passo do Mineiro (31°40’S; 
55°40’W), setembro de 1994, Santana do Livramento. Mata 
de galeria e formação de espinilho (Acacia caven (Mol.) Mol.), 
arbusto comum localmente, especialmente à margem das matas 
ripárias da Campanha (BENCKE, com. pess.); (E) Fazenda 
Boa União (31°15’S; 55°40’W), outubro de 2000, Santana do 
Livramento. Ambiente com formações de espinilho (Acacia 
caven).

 O inventário consistiu-se de capturas, registros visuais 
e registros auditivos. Para as capturas foram utilizadas redes de 
neblinas (mist-nets), dispostas em transecções lineares. Foram 
utilizadas dez redes em todas as áreas de estudo, exceto no local 

(D) onde foram instaladas oito redes. O esforço de captura total 
foi de 2.350 horas/rede. As mesmas foram abertas ao clarear do 
dia e fechadas ao anoitecer. As revisões foram feitas a cada 45 
minutos	nos	horários	 iniciais	 e	finais,	 com	 redução	no	 tempo	
de revisão a cada 30 minutos, que variava de acordo com as 
mudanças de temperatura e insolação.

 Para a coleta de dados biométricos foram usados 
um paquímetro de precisão de 0,01 mm, uma régua metálica 
e dinamômetros de 100 g (escala 1g) e 300 g (escala 10g). As 
aves	foram	identificadas	e	marcadas	com	anilhas	metálicas	do	
CEMAVE e posteriormente liberadas. 

Os dados biométricos e os cálculos das médias e 
desvio padrão da corda da asa, cauda, tarso, cúlmen total e 
massa corporal apresentados referem-se apenas às espécies que 
tiveram maior índice nas capturas (n=5). 

Os	 nomes	 científicos	 seguem	 a	 ordem	 taxonômica	
proposta pelo CBRO (2005). Os nomes populares estão de 
acordo com BENCKE (2001) e o status de conservação mundial 
e regional seguem BIRDLIFE INTERNATIONAL (2006) e 
BENCKE et al. (2003), respectivamente.

RESULTADOS

Ao todo foram registradas 153 espécies distribuídas 
em 49 famílias (Tabela I). As espécies assinaladas na Tabela I 
com	um	asterisco	merecem	atenção	especial	para	confirmação	

Tabela I. Espécies registradas na Área de Proteção Ambiental de Ibirapuitã, RS, nos anos de 1993, 1994 e 2000. Onde X indica a 
presença da espécie na área. (A) Estância de Sá Brito; (B) Fazenda Santa Rosa; (C) Coréia III; (D) Passo do Mineiro; (E) Fazenda 
Boa	União.	As	espécies	com	(*)	merecem	atenção	especial	para	confirmação	de	sua	ocorrência	e	distribuição	para	o	interior	da	
APAI,	uma	vez	que	se	referem	a	registros	não	confirmados	de	espécies	globalmente	ameaçadas,	raras	ou	em	expansão	geográfica.
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de sua ocorrência e distribuição para o interior da APAI, uma 
vez que foram registradas apenas uma vez, com exceção de 
Nyctidromus albicollis que tem hábito noturno e, se referem a 
registros	não	confirmados	de	espécies	globalmente	ameaçadas,	
raras	ou	em	expansão	geográfica.	

Os não-passeriformes predominaram com 30 famílias, 
entre as quais destacam-se Ardeidae, Threskiornithidae, 
Anatidae, Accipitridae, Falconidae, Rallidae, Columbidae e 
Picidae, com mais de cinco espécies cada uma. As famílias 
Scolopacidae, Laridae, Psittacidae e Trochilidae apresentaram 
número reduzido de espécies. Das 19 famílias pertencentes à 
Ordem Passeriformes, as mais representativas foram Furnariidae, 
Tyrannidae e Emberizidae. 

As espécies Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) 
(Rallidae), Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) (Picidae), 
Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot, 1817) e Asthenes baeri 
(Berlepsch, 1906) (Furnariidae), Elaenia spectabilis (Pelzeln, 
1868), Xolmis coronatus (Vieillot, 1823), Machetornis rixosa 
(Vieillot, 1819) e Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) (Tyrannidae) 
são aqui acrescentadas à lista da APAI (IBAMA 1999).

A riqueza encontrada nas áreas de estudo variou de 
108 a 52 espécies, sendo a Fazenda Santa Rosa (108 espécies) 
a mais rica, seguida do Passo do Mineiro (94 espécies), Coréia 
III (93 espécies), Fazenda Boa União (69 espécies) e Estância 
de Sá Brito (52 espécies). O total de espécies encontrado em 
cada	 local	pode	estar	 influenciado	pelo	esforço	de	campo	e	a	
época de amostragem, o que impede uma comparação direta 
entre as áreas.

Ao todo foram capturados 434 indivíduos, sendo 
Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) a espécie mais 
representada nas capturas (14,5%), seguida por Turdus 
rufiventris Vieillot, 1818 (6,7%), Turdus amaurochalinus 
Cabanis, 1850 (4,6%), Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 (4,8%) 
e Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 (4,6%). Destacamos 
ainda os 53 indivíduos de Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) e os 
sete de Egretta thula (Molina, 1782) anilhados como ninhegos 
na Fazenda Santa Rosa em dezembro de 1993 e a captura de 
um indivíduo adulto de gaviãozinho, Accipiter striatus Vieillot, 
1808, pesando 89 g na Fazenda Boa União em outubro de 2000. 
Os dados biométricos são apresentados na Tabela II.

Em recentes estudos comparativos a massa corporal 
tem sido apresentada como a medida mais acurada para a 
definição	do	tamanho	das	aves	(dunninG 1993). Dados de massa 

corporal de nove espécies foram comparadas (Tabela III) com 
dados providos por dunninG (1993), BElton (1994) e BuGoni 
et al. (2002). 

DISCUSSÃO

Segundo BEnCKE (2001), 624 espécies de aves 
possuem ocorrência no Rio Grande do Sul. BElton (1994), 
registra a ocorrência de 356 espécies para a região da Campanha 
e ACCordi (2003) acrescenta mais 182 espécies. O presente 
trabalho registra 154 espécies para Área de Proteção Ambiental 
do Ibirapuitã (APAI) o que corresponde a 25 % da avifauna 
registrada no Estado. 

Segundo BEnCKE et al. (2003) 224 espécies e 
subespécies da avifauna gaúcha foram consideradas candidatas 
à inclusão em alguma das categorias de ameaça à extinção, 
tendo em vista sua situação regional.

Em relação às espécies raras e/ou ameaçadas de 
extinção registradas no estudo, o pato-do-mato, Cairina 
moschata (Linnaeus, 1758) foi visto em duas oportunidades, 
uma em um dos banhados da Estância de Sá Brito e outra às 
margens do rio Ibirapuitã na Fazenda Santa Rosa, ambas em 
Alegrete. Este registro acrescenta novas áreas e soma-se 
aos apresentados em ACCordi et al. (2000) para a região da 
Campanha. Considerada ameaçada de extinção na Argentina 
e no Rio Grande do Sul a espécie está restrita a poucas áreas 
preservadas e ainda pode estar sendo localmente afetada pela 
caça (BEnCKE et al. 2003).

Os mesmos autores consideram a espécie vulnerável, 
pois tem ocorrência restrita e aparentemente tem requerimentos 
de hábitats especializados, vivendo à margem da vegetação de 
parque espinilho, da qual restam poucas centenas de hectares 
no Estado.

O lenheiro, Asthenes baeri, também foi registrado na 
Fazenda Boa União em Santana do Livramento. No Brasil, é 
restrita ao Rio Grande do Sul e BEnCKE et al. (2003) consideram 
a espécie vulnerável, além de relacionar as principais ameaças 
à espécie à descaracterização e eliminação dos campos com 
matagais e savanas de espinilho da região da Campanha.

Para espécies migratórias provenientes do hemisfério 
norte, listamos o maçarico-de-perna-amarela, Tringa flavipes 
(Gmelin, 1789), comum em ambientes alagados tanto no 
litoral como no interior. Do hemisfério sul, foram registrados 

Legenda. (VS) Visitantes meridionais, (VN) Visitantes setentrionais, (AM/VU) Espécie ameaçada globalmente na categoria 
“Vulnerável”, (EN) Espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul na categoria “Em Perigo”, (VU) Espécies ameaçadas no Rio Grande 
do Sul na categoria “Vulnerável”.
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a noivinha-coroada, Xolmis coronatus e o pedreiro-dos-andes, 
Cinclodes fuscus (Vieillot, 1818), espécie com larga distribuição 
para a Argentina (siCK 1997).

O gaviãozinho, Accipiter striatus, apesar de não ter 
seu	 status	 migratório	 no	 Estado	 confirmado	 (BElton 1994, 
BEnCKE 2001), foi registrado na Fazenda Boa União em Santana 
do Livramento, em outubro, o seu registro parece coincidir 
com a previsão de BElton (1994) que o considera migrante de 
primavera/verão. 

Em relação às aves migratórias provenientes do 
hemisfério sul, destaca-se o pedreiro-dos-andes, Cinclodes 
fuscus, que apesar de ser considerado visitante de inverno,  
foi registrado em setembro no Passo do Mineiro, em Santana 
do Livramento. BElton (1994) registrou a espécie no mês 
de outubro, o que sugere que pelo menos alguns indivíduos 
da espécie permaneçam no Estado também na primavera. A 
noivinha-coroada, Xolmis coronatus, também considerada 
visitante escassa de inverno por BElton (1994) que registrou a 
espécie entre maio e agosto, foi registrada neste estudo em todas 
as áreas. Porém, o fato de ter sido registrada em abril (na Coréia 
III, em Santana do Livramento); em setembro (no Passo do 
Mineiro, em Santana do Livramento); em outubro (na Estância 
de Sá Brito, em Alegrete e Fazenda Boa União, em Santana 
do Livramento) e em dezembro (na Fazenda Santa Rosa, em 
Alegrete), pode caracterizar um comportamento mais residente 
ou ampliar seu período de permanência no Estado.  

 As espécies assinaladas com registros não 
confirmados	foram	em	sua	maioria	observadas	apenas	em	uma	
oportunidade (Limnornis curvirostris Gould, 1839, Phleocryptes 
melanops (Vieillot, 1817),   Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)  
e Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766)), com exceção de 
Cairina moschata e Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789), 
que foram vistos em duas oportunidades e podem representar 
registros isolados de indivíduos em deslocamentos alimentares 
ou migratórios. O registro da maria-cavaleira, Myiarchus ferox, 
requer	 atenção	 redobrada	 em	 relação	à	 sua	 confirmação,	pois	
segundo BEnCKE et al. (2003) a maria-cavaleira está incluída 
numa lista de espécies cujos registros conhecidos não permitem 
ter certeza que algum dia tenham tido presença regular no 
Estado.

 A juriti-pupu, Leptotila verreauxi, e o sabiá-laranjeira, 
Turdus	 rufiventris,	 foram	 capturados	 em	 todos	 os	 ambientes	
pesquisados, ao passo que Elaenia spectabilis foi observada e 
capturada apenas na formação de espinilho (Acacia caven).

Os dados biométricos das espécies apresentadas na 
Tabela II são conhecidos em espécimes de outras populações ao 
norte e ao sul da área de estudo e caracterizam o tamanho corporal 
de populações regionais destas espécies. Analisando a Tabela III 
percebe-se que algumas espécies (Turdus rufiventris, Poospiza 
lateralis (Nordmann, 1835), Basileuterus leucoblepharus 
(Vieillot, 1817) e B. culicivorus (Deppe, 1830)) apresentam 
medidas de massa corporal maiores nos espécimes pertencentes 
às populações mais ao norte da área de estudo e menores nos 
pertencentes à populações mais ao sul, o que pode caracterizar 
um	padrão	clinal	em	suas	distribuições	geográficas.

Em relação à conservação das espécies, siCK (1997) 
menciona que o efeito do desmatamento e da fragmentação 
dos hábitats pode acarretar alterações drásticas da paisagem, 

implicando na redução do ambiente natural, tornando-se 
pequeno demais para abrigar espécies que exigem um espaço 
amplo para sobreviver. Segundo BElton (1994) a maior parte 
da área de estudo era coberta por campos naturais e hoje é 
tradicionalmente usada para agricultura e pecuária extensiva. 
Esta descaracterização ambiental possivelmente contribui 
para a perda de espécies da campanha, como os papa-capins 
e papa-moscas, e pode trazer conseqüências a médio e longo 
prazo, resultando na perda de hábitats e diminuição da 
biodiversidade.

silvA & dinnouti (2001) ressaltam a prioridade 
na conservação do domínio dos Campos Sulinos e ACCordi 
(2003)	 afirma	 que	mesmo	 com	 a	 efetivação	 das	 unidades	 de	
conservação existentes na região, outras medidas de manejo 
devem ser tomadas, em conjunto com proprietários de terra 
para que a conservação dos remanescentes de hábitat possa ser 
bem-sucedida e garantir a manutenção das populações de aves 
silvestres que ali vivem. Com base nos resultados deste trabalho 
a APAI abriga importantes representantes da avifauna assinalada 
para a região da Campanha, entre elas algumas ameaçadas de 
extinção, o que demonstra a importância da normatização do 
uso do solo e a recuperação e conservação de áreas nativas no 
interior da APAI, bem como em áreas adjacentes. 

priMACK & rodriGuEs (2002) ressaltam que o número 
de espécies existentes em uma unidade de conservação já é um 
importante indicador do seu potencial. Este estudo procurou 
prover informações básicas acerca das espécies que vivem ou 
utilizam a APAI para pouso e alimentação durante sua rota 
migratória, no entanto, considera ainda incompleto o esforço de 
inventariamento da avifauna da Unidade e ressalta a importância 
da continuidade e aprofundamento dos estudos.
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