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RESUMO
Selenidera gouldii (saripoca-de-gould) possui distribuição amazônica com
população disjunta na Serra de Baturité, Ceará, Brasil, descrita como a subespécie S.
g. baturitensis. Este taxa se encontra na lista nacional de espécies da fauna
ameaçada, classificada como “Em Perigo”. Diante disso, foram levantados dados
sobre a sua dieta e nidificação e calculada a densidade e tamanho populacional da
espécie. Campanhas de observação direta para coletas de dados sobre dieta e
nidificação e de censo populacional por amostragem de distância por transecção
linear foram realizadas, totalizando 746 horas de esforço amostral em 109 dias de
amostragem. Registraram-se 14 itens tróficos consumidos, sendo 12 espécies de
frutos, um ninhego e ovos de ave, classificando-a como frugívora não restritiva e
categorizando-a no grupo funcional frugívoros de grande porte. Quatro cavidades
utilizadas como ninhos foram registradas, duas em árvores vivas e duas em troncos
de árvores mortas. Foram registrados ninhos em áreas antropizadas, indicando que a
espécie ocupa ambientes alterados para reprodução. Em dois ninhos ativos foram
registrados três ninhegos em cada. Os períodos de nidificação relacionaram-se com
o período chuvoso. A densidade populacional de S.g.baturitensis foi estimada em 9,4
(±1,76) indivíduos/km² e a abundância de 1224 (±228,54) indivíduos; a densidade é
alta quando comparada a espécies de Ramphastidae em ambientes não isolados,
explicada pela expansão de nicho e compensação de densidade devido à baixa
competição e a abundância de recursos observada na área de estudo. O tamanho
populacional é limitado pela restrita área de ocupação. A classificação de S. g.
baturitensis como “Em perigo” é baseada no tamanho e declínio populacional inferido
(C2aii). Sugere-se a alteração para área geográfica restrita, com perda de qualidade
de habitat em uma única população (B2ab(ii,iii)). As ações conservacionistas devem
propor políticas públicas que evitem a degradação da área de ocupação da espécie,
assim como expandi-la, recuperando áreas degradadas.

Palavras-chave: cavidade, densidade populacional, dieta, espécie ameaçada.

ABSTRACT
The Gould’s Toucanet (Selenidera gouldii) occurs on Amazonian forest with a
disjunct population in Serra de Baturité, Ceará, Brazil, whence the subspecies S. g.
baturitensis was described. The subspecie is listed in national list of threatened fauna
species as "Endangered". Data on diet, nesting, populational density and abundance
were collected and estimated on field. The field methods of direct observation and
distance sampling by linear transection were performed, totaling 746 hours of sample
effort in 109 days of field researches. We recorded 14 food items consumed by the
studied subspecies: 12 different species of fruits, a nestling and bird eggs. The Gould's
Toucanet was classified as a non-restrictive frugivore and categorized in the functional
group of large size frugivores. The specie showed great potential for dispersion not
damaging the seeds and flying away from the tree after feed. Four cavities used as
nests were recorded. The nests were placed in cavities of two live trees and two dead
trees. Nests were recorded in disturbed areas, indicating that S. g. baturitensis
occupies altered environments to reproduce. Three nestlings were recorded in each
two active nests. The recorded nests period suggest a breeding season related with
the rainy season in Serra de Baturité. The density was estimated at 9.4 (± 1.76)
individuals / km² and the abundance 1224 (± 228.54) individuals. Density was high
when compared to Ramphastidae species in non isolated environments, explained by
niche expansion and density compensation due to lack of competitors and abundance
of resources. Abundance, however, is limited by the restricted area of occupancy. The
classification of S. g. baturitensis as “Endangered” specie is based on the C2aii
criterion. In this study we suggested a change to B2ab (ii, iii) criterion, changing the
main threat to restricted distribution and loss of habitat quality. Conservation actions
should involve public policies and the local population, avoiding the destruction of
native forests, traffic of wild species, and promoting reforestation and the provision of
nesting sites.

Key-words: cavity, population density, diet, threatened species.
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FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA
1.1. A Serra de Baturité e os brejos de altitude no contexto da Floresta
Atlântica nordestina
1.1.1. Os Brejos de Altitude nordestinos. A Floresta Atlântica nordestina
corresponde à unidade biogeográfica de Mata Atlântica localizada ao norte do rio São
Francisco, abrangendo os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande
do Norte, com pequenos encraves no Ceará e no Piauí (Tabarelli & Santos 2004).
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 1985) considera cinco
tipos florestais na Floresta Atlântica ao norte do São Francisco (Tabela 1). Cada um
dos tipos se subdividem em três categorias, de acordo com a altitude: Floresta de
Terras Baixas (< 100 m de altitude), Floresta Submontana (100-600 m) e Floresta
Montana (> 600 m). No domínio das caatingas, os encraves ou “ilhas” de Floresta
Estacional Semidecidual Montana e Floresta Ombrófila Montana são representados
pelos Brejos de Altitude nordestinos, numa caracterização dentro do contexto
fitogeográfico (Andrade-Lima 1982; Tabarelli et al. 2006; Veloso et al. 1991).
Em um enfoque sistêmico, os brejos de altitude são descritos como um sistema
ambiental, onde destaca-se a importância das inter-relações de seus elementos
constituintes de relevância natural, ecológica e econômica – a inserção do elemento
humano e sua capacidade de intervir no ambiente (Medeiros & Cestaro, 2018).
Considerando apenas os elementos físicos e morfoclimáticos, os brejos de altitude
podem ser definidos como montanhas isoladas de altitudes médias ou baixas,
variando entre 600 e 1200 metros, onde a relação e dinâmica entre o relevo, através
da altimetria e exposição, e o clima, pelas massas de ar, condicionam características
de mesoclima de altitude; estas montanhas constituem uma barreira aos ventos alísios
carregados de umidade vindos do oceano Atlântico (Bétard et al. 2007; Souza &
Oliveira 2006).
O balanço hídrico é beneficiado pelas precipitações orográficas, com níveis de
precipitação superiores a 1200mm/ano, conferindo condições privilegiadas em relação
a umidade do ar e solo, temperatura e fitofisionomia, em uma região onde a
precipitação média anual varia de 240-900mm. Portanto, esses encraves úmidos são

1

Tabela 1 Tipos florestais encontrados na Floresta Atlântica ao norte do rio São
Francisco.
Tipo de Vegetação
Área original (km²) a
%b
Formações pioneiras
4.739,06
6,1
Áreas de ecótonos

33.684,03

43,8

F. estacional semidecidual

17.677,5

22,9

F. ombrófila densa

6.122,01

7,9

F. ombrófila aberta

14.715,8

20,5

76.938,4

100,0

Total
a

Área de cobertura original do tipo florestal.
b Representatividade do tipo florestal.
Fonte: Adaptado de Tabarelli et al. (2006)
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verdadeiras áreas de exceção em meio à vegetação xerófita do semiárido nordestino
(Andrade-Lima 1966; IBGE 1985; Lins 1989).
A hipótese mais aceita sobre a origem dos brejos de altitude é de que seu
surgimento está associado às variações climáticas do Pleistoceno, às quais
permitiram a interiorização da floresta da costa atlântica, adentrando à caatinga. Após
os períodos interglaciais, com a retração dessas florestas à sua distribuição original,
alguns locais com microclima favorável permitiram a manutenção dessa vegetação,
formando “ilhas” de floresta úmida em meio à caatinga (Andrade-Lima 1982; CoimbraFilho & Câmara 1996).
A história evolutiva da floresta Atlântica nordestina é marcada por conexões
pretéritas com outras biotas sul-americanas, principalmente com as da região
Amazônica e com o bloco sul da Mata Atlântica. Sua biodiversidade se distingue do
restante da floresta Atlântica brasileira por receber influência dessas duas regiões
(Andrade-Lima 1953, 1966, 1982; Prance 1982; Silva & Casteleti 2003).
Há vários estudos bio e filogeográficos que evidenciam e suportam esse
contato entre os blocos florestais, considerando a fauna, flora, palinologia,
paleoclimatologia e geologia (Batalha-Filho 2013; Sobral-Souza & Lima-Ribeiro 2015).
Portanto, os brejos de altitude são refúgios de biota costeira Atlântica do nordeste
dentro do domínio das caatingas, abrigando uma biodiversidade com elementos
amazônicos e de Mata Atlântica, testemunhando o contínuo pretérito entre as duas
maiores florestas neotropicais (Andrade-Lima 1982; Lins 1989).
As serras úmidas não representam mais do que 5% da superfície total do sertão
(Bétard et al. 2007). Em estudo sobre as regiões naturais do Nordeste, foram
identificados pelo menos 47 brejos de altitude na floresta Atlântica ao norte do São
Francisco, distribuídos nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e
Pernambuco (Vasconcelos Sobrinho 1971). Recentemente, em uma análise
conceitual sobre os brejos de altitude, baseados em estudos clássicos sobre o tema,
foram identificados 64 brejos de altitudes no Nordeste do Brasil, nos Estados de
Pernambuco (31 brejos), Ceará (14), Paraíba (12), Rio Grande do Norte (4), Bahia (2)
e Alagoas (1) (Medeiros & Cestaro 2018).
1.1.2. A Serra de Baturité. A serra de Baturité possui uma Unidade de Conservação
estadual, a Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, delimitada a partir da
3

cota de 600 metros de altitude, com 32.690 hectares e abrangendo oito municípios
dentro de seus limites. Abriga uma biodiversidade bastante particular em relação à
região da depressão sertaneja cearense que a circunda, com espécies da fauna e
flora de distribuição Amazônica (Selenidera gouldii baturitensis, Xiphorhynchus
guttatoides) e de Mata Atlântica (Odontophorus capueira plumbeicollis, Hemitriccus
mirandae, Tangara cyanocephala cearensis) (Albano & Girão 2008).
Dentre os brejos do Ceará, a Serra de Baturité destaca-se no conhecimento da
sua biodiversidade. Há registro de expedições naturalistas desde 1860, quando, por
iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criou-se a Comissão Científica
de Exploração para estudar regiões ainda não exploradas no Brasil (Pacheco 1995).
Posteriormente vários outros naturalistas e biólogos realizaram pesquisas na região,
por iniciativa própria ou em parceria com instituições nacionais e internacionais.
Dentre eles Joseph Bach, Adolpho Hempel, Charles Barney Cory, Henry Boardman
Conover, Carl Eduard Hellmary, Robert H. Becker, Dante Martins Teixeira, e vários
outros (Girão et al. 2007).
Desde então, muitos exemplares da avifauna local foram coletados e
depositados em museus no Brasil e mundo afora, como Museu Nacional do Rio de
Janeiro, Museu Paraense Emílio Goeldi, Museu de Zoologia de São Paulo, Field
Museum of Natural History (Chicago, EUA), United States National Museum
(Washington-DC, EUA), American Museum of Natural History (Nova Iorque, EUA),
The Natural History Museum (Tring, Inglaterra), Los Angeles County Museum (Los
Angeles, EUA) (Girão et al. 2007).
Entre os vertebrados que ocorrem na Serra do Baturité, 18 constam na Lista
Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção; dentre elas, 12 das 170
espécies de aves registradas na região (Tabela 2) (Albano & Girão 2008; Girão et al.
2007; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 2014; Sick
1997). A avifauna cearense possui espécies de ocorrência restrita às matas úmidas
dos brejos de altitude. Pelo menos quatro dessas espécies ocorrem unicamente na
Serra de Baturité, configurando populações de ocorrência disjunta da sua distribuição
original: Selenidera gouldii baturitensis (tucaninho-da-serra ou saripoca-
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Tabela 2 Espécies de aves da Serra de Baturité, Ceará, presentes na Lista Nacional
de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção.
Taxon
Nome comum
MMAa,b Distrib.c
Odontophorus capueira plumbeicollis
urú
CR
DMa
Selenidera gouldii baturitensis

tucaninho-da-serra

EN

DAm

Pyrrhura griseipectus

periquito-cara-suja

EN

E

Conopophaga cearae

chupa-dente

EN

DMa

pinica-pau-vermelho

EN

DAm

subideira

VU

DMa

Penelope jacucaca

jacu-verdadeiro

VU

Ca

Thamnophilus caerulescens cearensis

choró-da-mata

VU

DMa

cisca-folha

VU

DMa

sibitinho-da-mata

VU

DMa

pintor-da-serra

VU

DMa

pintassilva

VU

Ca

Xyphorhynchus guttatoides
Xiphorhyncus atlanticus

Sclerurus cearensis
Hemitriccus mirandae
Tangara cyanocephala cearensis
Spinus yarrelli
a Categoria

de ameaça nacional de acordo com órgão do Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA).
Siglas das categorias: LC, pouco preocupante; VU, vulnerável; EN, em perigo; CR, criticamente
ameaçado.
c Distribuição e origem da população na Serra de Baturité: DMa, Disjunta da Mata Atlântica; DAm,
Disjunta da Amazônia; E, Endêmica da Serra de Baturité; Ca. Caatinga
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, 2014.
b
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de-gould), Chamaeza campanisona (galinha-da-mata ou tovaca-campanhia), Pipra
fasciidauda scarlatina (guaramiranga ou uirapuru-laranja) e Odontophorus capueira
plumbeicollis (urú) (Albano & Girão 2008; Girão et al. 2007; Nunes & Lopes 2015); as
duas primeiras espécies não são abundantes e sofrem pressões antropogênicas,
devido à caça ilegal para tráfico e consumo, respectivamente (Girão et al. 2007).

1.2.

Biogeografia e diversificação de Ramphastidae
A família Ramphastidae compreende os tucanos, araçaris, saripocas e tucanos-

da-montanha. São de aparência bastante exótica, sendo ícones importantes do
Neotrópico e que têm atraído a atenção de pesquisadores desde a época das
explorações europeias (Patané 2009). Possui distribuição restrita ao Novo Mundo,
ocorrendo desde o México até a Argentina. Com provável centro de origem e
dispersão na região da bacia do rio Amazonas, o entendimento da origem e
divergência da família Ramphastidae tem sido importante ferramenta para a
compreensão da biogeografia Neotropical (Haffer 1974; Lutz et al. 2013; Nahum et al.
2003).
Os ranfastídeos divergiram dos outros Piciformes no final do período Cretáceo
(73,0-92,2 milhões de anos), juntamente com os capitonídeos, antes do evento de
extinção em massa K-T, coincidindo com o período de separação das placas
continentais da África com América do Sul. No entanto, os eventos que levaram à
diversificação do taxa ainda não são totalmente compreendidos. O período estimado
de divergência dos gêneros de ranfastídeos modernos abrange do Médio Eoceno ao
final do Mioceno (Nahum et al. 2003; Sick 1997).
A família Ramphastidae possui cinco gêneros, divididos em dois morfogrupos:
os araçaris (Aulacorhyncus, Pteroglossus, Selenidera e Andigena) e os tucanos
(Ramphastos) (Nahum et al. 2003; Sick 1997). Um estudo sobre especiação de aves
na Amazônia, concluiu que 85% das espécies da família Ramphastidae são oriundas
de três superespécies: Ramphastos toco, Pteroglossus aracari e Selenidera gouldii
(Haffer 1974).
1.2.1. O gênero Selenidera, Gould, 1837: origem e dispersão. O gênero Selenidera
caracteriza-se pela presença de uma plumagem amarela em tufo na região pósocular, anel perioftálmico nu e colorido e por habitarem florestas úmidas ocupando os
estratos dos sub-bosques. Geralmente apresentam dimorfismo sexual e cores
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exuberantes, na plumagem, bico e região perioftálmica. Contém seis espécies
alopatricamente distribuídas pelas florestas neotropicais, do sul da Honduras ao norte
da Argentina. A única espécie presente e com distribuição exclusiva na Mata Atlântica
é S. maculirostris (Haffer 2008; Lutz et al. 2013; Short & Horne 2001; Sick 1997).
A distribuição espacial das espécies do gênero está diretamente relacionada
aos centros de endemismos neotropicais: S. spectabilis (América Central), S.
reinwardtii (Napo e Inambari), S. gouldii (Rondônia e Pará), S. piperivora (Guiana), S.
naterreri (Imerí) e S. maculirostris (Mata Atlântica) (Cracraft 1985; Haffer, 1974; Lutz
et al. 2013) (Figura 1).
Baseado em análises de “árvore do tempo” e “relógio molecular”, um estudo
verificou os padrões e tempo de divergência entre os gêneros Andigena e Selenidera.
Sugeriu-se que a especiação do gênero Selenidera ocorreu antes do último máximo
glacial e que sua diferenciação é resultado do isolamento em refúgios, que se
formaram e mantiveram-se por vários ciclos glaciais, ao longo do Plioceno e
Pleistoceno, sem necessariamente ocorrer especiação durante os ciclos mais
recentes. Paralelamente, eventos de vicariância por formação e alterações de curso
em rios são congruentes com o período de divergência de Selenidera, sendo uma
possibilidade em adição aos efeitos dos refúgios florestais (Lutz et al. 2013).
Outros três estudos, baseados em dados de similaridade e filogeografia de
fauna, principalmente com aves e mamíferos, sugeriram a existência das mesmas três
rotas de conexões entre a floresta Amazônica e Mata Atlântica: uma ao norte, pela
região da Caatinga, a segunda pelo centro do Cerrado, e a terceira ao sul do Cerrado
(Batalha-filho 2013; Costa 2003; Por 1992); a rota ao sul é a mais antiga,
provavelmente do Mioceno, e as outras duas são mais recentes, podendo ter surgido
ao longo do Pleistoceno (Batalha-Filho 2013).
A expansão da vegetação savânica, iniciando o processo de separação das
florestas Amazônica e Atlântica, deu-se ao final do Mioceno (11 a cinco milhões de
anos) e completa-se no início do Pleistoceno (dois milhões de anos). Essa conexão
pretérita e posterior à separação entre as florestas é reforçada quando se compara a
maior similaridade em composição faunística, florística e genética da porção norte da
Mata Atlântica com o leste da Amazônia, do que com a porção sul da Mata Atlântica,
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a

b
Figura 1 Biogeografia do gênero Selenidera. (a) Distribuição espacial aproximada
das espécies do gênero Selenidera pela América do Sul. (b) Área dos centros de
endemismos neotropicais nos principais blocos florestais da região. Adaptado de
Lutz et al. (2013).
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assim como o sudoeste amazônico é mais similar à parte sul da Mata Atlântica
(Sobral-Souza & Lima-Ribeiro 2017).
As espécies do gênero Selenidera são altamente dependentes de áreas
florestais, com baixa capacidade de dispersão e alta sensibilidade à modificação no
ambiente (Araújo et al. 2017; Sick 1997; Stotz 1996). A partir de sua origem
amazônica, a expansão até a Mata Atlântica, com a presença de S. maculirostris,
assim como de outros taxa com esse padrão de ecologia e distribuição, são indícios
da presença pretérita de conexões entre as duas formações florestais, Atlântica e
Amazônica. Estas avançaram no passado sobre as atuais zonas de vegetação aberta
e seca, que compreendem o Chaco, o Cerrado e a Caatinga, juntos formando a
chamada Diagonal Seca, entre os dois principais blocos de florestas neotropicais
(Batalha-filho 2013; Lutz et al. 2013; Por 1992). A presença da população de
Selenidera gouldii baturitensis em um brejo de altitude, refúgio florestal remanescente
dessa conexão pretérita, é mais um testemunho biológico desse processo.

1.3. Selenidera gouldii (Natterer, 1837) - O estado de arte sobre o
conhecimento da espécie
Selenidera gouldii é popularmente conhecida como saripoca-de-Gould. Foi
primeiramente descrita como uma espécie do gênero Pteroglossus e em seguida
considerada por um longo período como uma subespécie de S. maculirostris (De
Schauensee, 1970; Griscom & Greenway 1937; Oliveira Pinto 1935). Foi então
validada como espécie plena por Todd (1943) e em seguida por Haffer (1974), a partir
da análise de caracteres morfológicos, principalmente pelo padrão de coloração do
bico, e pela sua distribuição.
Com distribuição contínua natural restrita à floresta Amazônica, S. gouldii ocupa
as regiões equivalentes aos centros de endemismos “Rondônia” e “Pará”, os quais
são seus prováveis centros de origem biogeográfica e dispersão (Cracraft, 1985; Lutz
et al. 2013; Sick 1997). Ocorre da margem sul do baixo rio Amazonas, norte do Mato
Grosso, centro-norte do Tocantins e norte do Maranhão, com uma única população
de distribuição disjunta ocorrendo na serra de Baturité, Ceará, de onde Pinto e
Camargo (1961) descreveram a subespécie S. g. baturitensis (Albano & Girão 2008;
Dornas et al. 2012; Novaes & Lima 1991; Sigrist 2013).
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Esta subespécie foi validada por Haffer (1974), que considerou a forma S. g.
baturitensis, Pinto & Camargo, 1961, mas não a forma S. g. hellmayri, Griscom &
Greenway Jr, 1937, também não validada por Todd (1943). Posteriormente, Pacheco
(2004) reconheceu a forma baturitensis em seu levantamento de espécies do domínio
das caatingas. Em 2014, através da portaria n° 444/2014, o ICMBio concordando com
a validade do taxon, o inclui na lista de fauna ameaçada do Brasil e, em 2018, foi
contemplada no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga
(PAN das Aves da Caatinga) e inserida no Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção (ICMBio 2014, 2018a, b).
Contudo, há conflitos entre autores quanto a validade do taxon S. g.
baturitensis. Em estudo comparando medidas biométrica em indivíduos da espécie,
foi considerado que a variação morfométrica encontrada no comprimento do cúlmen
como uma variação clinal, onde a população de Baturité representa o fim desse
gradiente geográfico, definindo a espécie como monotípica (Novaes & Lima 1991).
Em alguns livros sobre a avifauna brasileira, esta subespécie não é discriminada
(Alvarenga 2005; Grantsau 2010; Short & Horne 2002).
Ressalvas foram feitas ao estudo realizado por Novaes & Lima (1991), uma vez
que os mesmos não mediram exemplares cearenses, pois basearam-se em
publicações que por sua vez possuíam dados biométricos destoantes entre si. Além
disso, esses autores sugerem que o isolamento da população de Baturité é
consequência da alteração de hábitat e destruição de florestas primárias, resultando
na distribuição disjunta (W. Girão, com. pess.). Esse raciocínio sugere que entre essas
populações poderia então ocorrer um fluxo gênico em períodos recentes, antes dessa
alteração ambiental, o que contradiz estudos recentes sobre as conexões pretéritas
entre floresta Amazônica e Mata Atlântica (Sobral-Souza & Lima-Ribeiro 2017).
A espécie é classificada globalmente pela International Union for Conservation
of Nature (IUCN) quanto a seus status de conservação como “Pouco Preocupante”
(LC) (IUCN, 2017). Contudo, como citado anteriormente, a população cearense
representada pela subespécie S. g. baturitensis é classificada nacionalmente pelo
Ministério do Meio Ambiente, que considera subespécie nas análises, com status de
ameaça “Em Perigo” (EN) de acordo com o critério C2a(ii), devido a sua distribuição
restrita, perda de qualidade de habitat e área de ocupação (ICMBio, 2018a).
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A ficha técnica do PAN das Aves da Caatinga (ICMBio 2018b) esboça uma
breve descrição da população de S. g. baturitensis na Serra de Baturité. Porém, não
há referência bibliográfica ou embasamento científico que possa fundamentar a
informação, a qual é calcada no conhecimento geral da sua área de ocorrência pelos
ornitólogos:
Sua área de distribuição é muito bem amostrada por inúmeros Ornitólogos. A
espécie é conspícua, sendo facilmente registrada quando presente. Assim sendo, é
possível afirmar, com certa segurança, que a população total de S. g. baturitensis é
menor que 2.500 indivíduos maduros e que todos estão contidos na mesma
população, uma vez que o táxon é restrito à Serra de Baturité (ICMBio, 2018b, p.
37)

Há poucos dados disponíveis sobre esta espécie em estudos acadêmicos: os
que citam a espécie ou subspécie S. g. (baturitensis) são estudos sobre Biogeografia
Neotropical (Araújo et al. 2017; Barker et al. 2000; Batalha-Filho 2013; Lutz et al. 2013;
Nahum et al. 2003), ou sobre inventariados de comunidades de aves e sobre diversos
temas como etnobiologia (Fernandes-Ferreira 2012), inventários de espécies (Dornas
et al. 2012; Pacheco & Olmos 2005; Pascoal et al. 2016), impactos ambientais sobre
avifauna (Henriques et al. 2008).
Há ainda alguns estudos que possuem algum dado sobre a biologia desta
espécie: dois que discorrem sobre frugivoria, na qual S. gouldii é listada como espécie
consumidora dos frutos (Leite & Barreiros 2014; Parrini et al. 2012); outro que versa
sobre a descrição de nova espécie de ectoparasita, no qual S. gouldii foi o hospedeiro
tipo (Price & Weckstein 2005); e um que disponibiliza dados sobre o peso de aves de
duas localidades na Amazônia Oriental (Silva et al. 1990).
Em livro sobre ranfastídeos, Short & Hornes (2001) descrevem a morfologia, a
distribuição e alguns poucos aspectos da biologia da espécie, mas de forma limitada,
sempre destacando que há lacunas de informação. Na dieta, são citados o gênero de
palmeira Euterpe sp. e a informação de que foi reportado “carne” em um estômago,
atribuído a um pequeno pássaro ou réptil. Sobre a reprodução os períodos reportados
são da região da Amazônia e provavelmente não condizem com o período de
reprodução da população de Baturité, no Ceará.
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RESUMO
Selenidera gouldii (saripoca-de-gould) possui distribuição amazônica com população disjunta
na Serra de Baturité, Ceará, Brasil, descrita como a subespécie S. g. baturitensis. Este taxa se
encontra na lista nacional de espécies da fauna ameaçada, classificada como “Em Perigo”.
Diante disso, foram levantados dados sobre a sua dieta e nidificação e calculada a densidade e
tamanho populacional da espécie. Campanhas de observação direta para coletas de dados sobre
dieta e nidificação e de censo populacional por amostragem de distância por transecção linear
foram realizadas, totalizando 746 horas de esforço amostral em 109 dias de amostragem.
Registraram-se 14 itens tróficos consumidos, sendo 12 espécies de frutos, um ninhego e ovos
de ave, classificando-a como frugívora não restritiva e categorizando-a no grupo funcional
frugívoros de grande porte. Quatro cavidades utilizadas como ninhos foram registradas, duas
em árvores vivas e duas em troncos de árvores mortas. Foram registrados ninhos em áreas
antropizadas, indicando que a espécie ocupa ambientes alterados para reprodução. Em dois
ninhos ativos foram registrados três ninhegos em cada. Os períodos de nidificação
relacionaram-se com o período chuvoso. A densidade populacional de S.g.baturitensis foi
estimada em 9,4 (±1,76) indivíduos/km² e a abundância de 1224 (±228,54) indivíduos; a
densidade é alta quando comparada a espécies de Ramphastidae em ambientes não isolados,
explicada pela expansão de nicho e compensação de densidade devido à baixa competição e a
abundância de recursos observada na área de estudo. O tamanho populacional é limitado pela
restrita área de ocupação. A classificação de S. g. baturitensis como “Em perigo” é baseada no
tamanho e declínio populacional inferido (C2aii). Sugere-se a alteração para área geográfica
restrita, com perda de qualidade de habitat em uma única população (B2ab(ii,iii)). As ações
conservacionistas devem propor políticas públicas que evitem a degradação da área de
ocupação da espécie, assim como expandi-la, recuperando áreas degradadas.
Palavras-chave: cavidade, densidade populacional, dieta, espécie ameaçada
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ABSTRACT
The Gould’s Toucanet (Selenidera gouldii) occurs on Amazonian forest with a disjunct
population in Serra de Baturité, Ceará, Brazil, whence the subspecies S. g. baturitensis was
described. The subspecie is listed in national list of threatened fauna species as "Endangered".
Data on diet, nesting, populational density and abundance were collected and estimated on field.
The field methods of direct observation and distance sampling by linear transection were
performed, totaling 746 hours of sample effort in 109 days of field researches. We recorded 14
food items consumed by the studied subspecies: 12 different species of fruits, a nestling and
bird eggs. The Gould's Toucanet was classified as a non-restrictive frugivore and categorized
in the functional group of large size frugivores. The specie showed great potential for dispersion
not damaging the seeds and flying away from the tree after feed. Four cavities used as nests
were recorded. The nests were placed in cavities of two live trees and two dead trees. Nests
were recorded in disturbed areas, indicating that S. g. baturitensis occupies altered
environments to reproduce. Three nestlings were recorded in each two active nests. The
recorded nests period suggest a breeding season related with the rainy season in Serra de
Baturité. The density was estimated at 9.4 (± 1.76) individuals / km² and the abundance 1224
(± 228.54) individuals. Density was high when compared to Ramphastidae species in non
isolated environments, explained by niche expansion and density compensation due to lack of
competitors and abundance of resources. Abundance, however, is limited by the restricted area
of occupancy. The classification of S. g. baturitensis as “Endangered” specie is based on the
C2aii criterion. In this study we suggested changing to B2ab (ii, iii) criterion, with the main
threat due to restricted distribution and loss of habitat quality. Conservation actions should
involve public policies and the local population, avoiding the destruction of native forests,
traffic of wild species, and promoting reforestation and the provision of nesting sites.
Key-words: cavity, population density, diet, threatened species.
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INTRODUÇÃO
Atualmente são descritas 10.738 espécies de aves no mundo (Gill & Donsker 2019). A
região neotropical concentra a maior biodiversidade do planeta e uma grande porção do
território brasileiro se encontra dentro dessa zona. Quase 20% de toda a riqueza de aves do
mundo pode ser encontrada no Brasil, com 1919 espécies, das quais 277 são endêmicas
(Piacentini et al. 2015). A Amazônia e a Mata Atlântica, as duas maiores florestas neotropicais,
concentram o maior número de espécies e os maiores níveis de endemismo de aves do Brasil
(Marini & Garcia 2005).
Embora ocupe a terceira posição no ranking de diversidade de aves do mundo, atrás da
Colômbia e Peru, ostenta o primeiro lugar no ranking de espécies globalmente ameaçadas.
Possui 170 espécies presentes na Lista Vermelha da União Internacional para Conservação da
Natureza (International Union for Conservation of Nature - IUCN 2017) e 236, entre espécies
e subespécies, na Lista Nacional de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio 2014, 2018a).
A Caatinga é uma região natural de vegetação xérica e clima predominantemente
semiárido. Sua ocorrência é restrita ao nordeste do Brasil e apenas o estado do Ceará tem seu
território totalmente inserido no seu domínio. É o único bioma de ocorrência exclusiva no Brasil
(Prado 2003; Brasil 2004). Abriga uma diversidade de aves com riqueza de 548 espécies, das
quais 33 são endêmicas e 35 estão classificadas com algum grau de ameaça (Araújo & Silva
2017; ICMBio 2018b).
A região da Caatinga possui baixos índices de desenvolvimento socioeconômico. O uso
insustentável de seus recursos intensifica o processo de degradação ambiental da biodiversidade
(Leal et al. 2003). A caça e comércio ilegal são ameaças diretas da ação humana à fauna dessa
região e como consequência várias espécies de uso cinegético compõem a lista de espécie
ameaçadas. Soma-se a essas ações, o desmatamento, em geral para atividades agropastoris,
como principal ameaçada à avifauna e diversidade biológica da caatinga, além de outras ações
indiretas como a introdução de espécies exóticas e extração de recursos naturais (FernandesFerreira et al. 2010; Bezerra et al. 2012; Araújo et al. 2017).
Além das paisagens e fitofisionomias características do semiárido, no domínio da
Caatinga há a ocorrência das chamadas “áreas de exceção”, como as vegetações de campos
rupestres com influência do Cerrado e os “brejos de altitude”, que são enclaves ou ilhas de
umidade de mesoclima de altitude que funcionam como refúgios para uma biodiversidade típica
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de florestas úmidas, com influência da Amazônia e Mata Atlântica, cercados pela vegetação
xérica da Caatinga (Silva et al. 2003; Olmos et al. 2005; Souza & Oliveira 2006). No nordeste
brasileiro são identificados 64 brejos de altitude e 14 estão presentes no estado do Ceará (Bétard
et al. 2007). Os brejos de altitude nordestinos são reconhecidos centros de endemismos da Mata
Atlântica (Silva & Casteleti 2003; Silva et al. 2004). Essas regiões vêm sendo degradadas pela
conversão de suas paisagens em terras agricultáveis, extração seletiva de madeira e eliminação
de grandes vertebrados através da caça, desde o início da ocupação por populações humanas.
Boa parte do que ainda perdura estão inseridos em pequenos fragmentos florestais, muitas vezes
com menos de dez hectares de extensão (Viana et al. 1997; Ranta et al. 1998).
No Ceará, cinco áreas foram classificadas pela Birdlife International como Important
Bird Areas (IBA) da Mata Atlântica e todas são representadas por brejos de altitude. A Serra
de Baturité é uma dessas cinco classificadas como IBA (Bencke et al. 2006). É o brejo de
altitude de maior extensão e significância do estado, abrigando uma biodiversidade bastante
particular em relação à região semiárida da depressão sertaneja na qual se insere, comportando
elementos da fauna e flora de distribuição atlântico-amazônica. Conta com uma Área de
Proteção Ambiental (APA) estadual a partir da cota de 600 metros de altitude abrangendo oito
municípios dentro de seus limites e com uma Reserva Ecológica Particular (REP) Sítio Olho
D’água (Portaria SEMACE nº 222, de 17 de outubro de 2000) (Oliveira & Araújo 2007; Albano
& Girão 2008).
Entre os vertebrados que ocorrem na Serra do Baturité, 18 constam na Lista Nacional
de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção; dentre elas, 12 das 170 espécies de aves
registradas na região e das 35 espécies ameaçadas da caatinga (Sick 1997; Girão et al. 2007;
Albano & Girão 2008; ICMBio 2014). A avifauna cearense possui espécies de ocorrência
restrita às matas úmidas dos brejos de altitude, e quatro delas ocorrem restritamente na Serra de
Baturité (Sigrist 2013; Nunes & Lopes 2015). A subespécie Selenidera gouldii baturitensis,
Pinto & Camargo, 1961, possui distribuição restrita à Serra de Baturité e encontra-se na lista
nacional de espécies ameaçadas de extinção. É classificada como “Em Perigo” (EN) pelo
critério C2a(ii) por sua distribuição restrita e população em contínuo declínio. Suas principais
ameaças são a perda de área e de qualidade do habitat, principalmente devido à exploração
imobiliária, expansão urbana e uso da terra para agricultura (ICMBio 2014, 2018a, b).
Selenidera gouldii (Natterer, 1837) (Ramphastidae, Piciformes), popularmente
conhecida como “saripoca-de-gould”, foi primeiramente classificada como pertencente ao
gênero Pteroglossus e depois, por um longo período, considerada uma subespécie de S.
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maculirostris (Oliveira Pinto 1935; Griscom & Greenway 1937; De Schauensee 1970), sendo
sugerida como espécie autônoma por Todd (1943) e em seguida por Haffer (1974), a partir da
análise de caracteres morfológicos, principalmente pelo padrão de coloração do bico. Com
distribuição amazônica, S. gouldii ocorre desde a margem sul do baixo Amazonas até o norte
do Mato Grosso, centro-norte do Tocantins e norte do Maranhão, com uma única população de
distribuição disjunta ocorrendo na Serra de Baturité, estado do Ceará (Novaes & Lima 1991;
Albano & Girão 2008; Dornas et al. 2012; Sigrist 2013). Pinto e Camargo (1961), a partir de
dois espécimes oriundos dessa população isolada, descreveram a subespécie S. g. baturitensis.
A classificação sobre o estado de conservação de S. g. baturitensis fundamenta-se
principalmente em observações não sistematizadas, por tratar-se de uma área muito frequentada
por ornitólogos desde o século XIX (Girão et al. 2007, ICMBio 2018a, b). Não é possível
afirmar o atual status da espécie baseado em dados de literatura científica. Há apenas um artigo
publicado com dados sobre a população da Serra de Baturité, o qual analisa a comunidade de
aves da região através de um levantamento da avifauna, apresentando um índice de abundância
de registro de cada espécie, baseado na razão do número de registros a cada 100 hora de esforço
amostral, sem mais detalhes sobre a abundância e ecologia das espécies catalogadas. Portanto
não há informações sobre o tamanho e densidade populacional das espécies nesta importante
região (Albano & Girão 2008).
Da mesma forma, há poucos dados disponíveis sobre a biologia de Selenidera gouldii
(Natterer, 1837) e a maior parte são referentes à sua população amazônica. Sabe-se que, assim
como outras espécies da família Ramphastidae, nidificam em cavidades, utilizando ocos de
árvores naturais ou escavados por outras espécies. Todavia, o período, sucesso reprodutivo,
comportamento de corte e cuidado parental, assim como outros aspectos da biologia reprodutiva
desta espécie são desconhecidos (Sick 1997; Short & Hornes 2001). Há alguns registros que
citam dados sobre a dieta (Short & Hornes 2001; Parrini et al. 2012; Leite & Barreiros 2014),
sensitividade e dependência de florestas (Stotz 1996; Silva et al. 2003) e ectoparasito (Price &
Weckstein 2005). O fato de ser uma espécie que ocupa os estratos altos em matas fechadas
dificulta sua observação e provavelmente influencia na baixa quantidade de estudos publicados.
Os limites de ocorrência da subespécie S. g. baturitensis são bem determinados, porém
informações básicas sobre a ecologia populacional e a biologia da espécie são necessárias para
guiar tomada de decisões que tenham por objetivo sua conservação. Apesar dos critérios de
classificação da IUCN (2012) permitirem inferências sobre os dados quantitativos para
contemplar espécies pouco estudadas, a existência de dados de confiança, levantados por meio
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de metodologias científicas específicas, sobre o tamanho, distribuição e dinâmicas
populacionais tornam mais precisa a avaliação, assim como direciona melhor as ações de
conservação.
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo disponibilizar dados sobre a dieta,
caracterização dos ninhos e ecologia populacional da subespécie ameaçada Selenidera gouldii
baturitensis, estimando a densidade e tamanho da população na Serra de Baturité, Ceará.
Pretende-se assim fornecer subsídios para uma melhor análise do estado de conservação, dando
direcionamentos mais precisos para futuras decisões de caráter conservacionista para a
população.

MÉTODOS
Área de Estudo
O presente estudo foi realizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual da Serra
de Baturité, Ceará (4°08’ - 4°27’S, 38°50’ – 30°05’W), localizada na porção nordeste do estado.
A Serra de Baturité integra a bacia hidrográfica denominada Bacia Metropolitana, distando
aproximadamente 90km da capital cearense, Fortaleza. A APA é delimitada a partir da cota de
600m de altitude e abrange os municípios Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga,
Mulungu, Pacoti, Caridade e Redenção. Possui extensão territorial total de 32.690 ha (Fig. 2).
A Serra de Baturité é classificada geomorfologicamente como um maciço residual de
embasamento cristalino com altitudes variando entre 100m e 1115m. Sua cobertura florestal
varia com a altitude e vertente (oriental a barlavento e ocidental a sotavento), traduzindo os
efeitos da pluviosidade e dissimetria bioclimática. A escarpa a barlavento é voltada para o
oceano e recebe maior umidade devido às chuvas orográficas. Por sua vez, a vertente a
sotavento recebe uma quantidade de chuvas menor. Forma-se um continuum florestal entre o
topo do maciço, onde se encontra a floresta perenifólia (mata úmida), passando por uma zona
de transição com floresta semicaducifólia (mata seca) até a caatinga xerófita da região semiárida
na depressão sertaneja (Bétard et al. 2007).
A vegetação dos brejos de altitude cearenses foi classificada por Figueiredo (1997)
como Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio Nebular (mata úmida da vertente oriental) e
Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (mata seca da vertente ocidental). Posteriormente,
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Figura 2: Localização e limites da Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, Ceará,
Brasil, com destaque para os tipos de vegetação que ocorrem e seu estado de conservação.
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outro estudo considerou as particularidades de composição florística entre os maciços residuais
cristalinos e os de superfície sedimentar (Moro et al. 2015) e, desta forma, diferenciaram as
fitofisionomias dos maciços residuais cearenses em Mata Úmida do Cristalino e Sedimentar e
Mata Seca do Cristalino e Sedimentar; assim, a fitofisionomia da APA Estadual da Serra de
Baturité foi classificada como Mata Úmida do Cristalino e esta será a nomenclatura utilizada
no presente manuscrito.
A vegetação de Mata Úmida do Cristalino da Serra de Baturité (Fig. 3) se distribui a
partir da cota de 600m de altitude. Possui espécies arbóreas de ocorrência no estado do Ceará
exclusiva dessa fitofisionomia, como Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip, Manilkara
rufula (Miq.) H.J. Lam, além de outras espécies características, como Apeiba tibourbou Aubl.,
Ateleia guaraya Herzog., Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C.Lima, Clusia
nemorosa G. Mey., Cordia bicolor D.C., Cordia toqueve Aubl., Garcinia gardneriana (Planch.
& Triana) Zappi., Guarea guidonia (L.) Sleumer, Handroanthus serratifolius (Vahl)
S.O.Grose, Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC., Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.,
Thyrsodium spruceanum

J.D.Mitch. & Daly. É também característico desse ambiente a

presença de plantas epífitas, terrestre ou facultativas, como a espécie de Bromeliaceae
ameaçada de extinção, Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez (Oliveira & Araújo 2007;
Moro et al. 2015).
A pluviosidade na Serra de Baturité possui um gradiente que vai de 500 mm/ano nas
regiões mais baixas a 1700 mm/ano nos topos, onde se encontram as ilhas de matas úmidas. A
distribuição das precipitações ao longo do ano é monomodal, com um único pico de estação
chuvosa nos meses de março e abril e médias mensais que podem chegar a 300 mm (Fig. 4).
São definidas assim duas estações, com o período chuvoso de janeiro a julho e o período seco
de agosto a dezembro. A temperatura média anual é de 28°C nas menores altitudes do maciço
e 24°C nas regiões culminantes (Bétard et al. 2007; Fundação Cearense de Meteorologia e
Recursos Hídricos – FUNCEME 2018).
Foram determinados sete transectos lineares com extensões variando de 550 a 1400m
(Fig. 5; Tabela 3), distando no mínimo 150m entre si. Baseado na classificação de “Uso de
hábitat” e “Sensitividade” (Silva et al. 2003) e por ser uma espécie já bastante observada por
ornitólogos e observadores de aves, sabe-se que S. g. baturitensis é dependente de ambientes
florestais e com sensitividade média aos distúrbios humanos no ambiente, sendo sua ocupação
limitada a ambientes com essas características. Assim, a escolha dos locais de amostragem
limitou-se às áreas de florestas preservada ou em estágio recuperação, evitando-se áreas abertas
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Figura 3: Paisagens com diferentes tipos de vegetação de Mata Úmida do Cristalino da Serra
de Baturité.
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Figura 4: Precipitação média por mês com desvio padrão, entre os anos de 2008 e 2017 na
macrorregião do Maciço de Baturité, Ceará, Brasil.
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Figura 5: Transectos lineares estabelecidos para as amostragens de censo populacional, dieta
e nidificação de Selenidera gouldii baturitensis.
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Tabela 3: Extensões e localizações dos transectos lineares de amostragem na Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité, Ceará, Brasil.
Coordenadas Geográficas (UTM 24M)
Transecto
Extensão (m)
Início
Final
T1

880

E
0504610

S
9525654

E
0504861

S
9525479

T2

550

0507961

9525686

0507883

9225246

T3

860

0507565

9525189

0507636

9524673

T4

1400

0507188

9528261

0506601

9527587

T5

1150

0507047

9528331

0506762

9527747

T6

1320

0507888

9530984

0507992

9531155

T7

1270

0509214

9528639

0509898

9528140

UTM 24M: Projeção Universal Transversal de Mercator, zona 24M; E: Leste; S: Sul.
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ou antropizadas. Devido ao relevo acidentado do terreno, o que poderia dificultar ou mesmo
impossibilitar a amostragem, optou-se por áreas com trilhas para facilitar o percurso do
observador, assim como não interferir na presença dos indivíduos no ambiente, com o barulho
ao caminhar por dentro da mata fechada, violando uma premissa da metodologia.
Dieta e Nidificação
Dados qualitativos sobre a dieta e nidificação de S. g. baturitensis foram registrados
pelo método de transecto linear, que consiste em percorrer a trilha pré-estabelecida anotando
cada registro envolvendo frugivoria ou cavidade utilizada para nidificação pela espécie
estudada, e por busca ativa, através de observação direta (Galetti & Pizo 1996, Pizo 2007). As
campanhas tiveram duração variada nos meses de junho e outubro de 2017 (18 dias), fevereiro,
abril, maio, julho, setembro, outubro e novembro de 2018 (45 dias) e fevereiro de 2019 (quatro
dias), totalizando 67 dias de campo. As observações geralmente iniciavam na aurora até as 10h
e no período vespertino, das 15:30 até o ocaso.
Cada sessão de alimentação consistiu no período de chegada da ave ao indivíduo vegetal
até sua saída, após a alimentação. Registrou-se a espécie vegetal, a quantidade de frutos
consumidos por sessão de alimentação e se a semente foi danificada ou não. As espécies
vegetais consumidas foram classificadas de acordo com sua origem em “nativa” ou “exótica”.
Na ocasião de mais de um indivíduo observado, cada um foi considerado como um evento
registrados separadamente. Além dos transectos, ocorreram observações por busca ativa em
outras áreas da APA da Serra de Baturité, anotando-se as mesmas informações durante os
registros.
As cavidades identificadas como utilizadas para nidificação foram georreferenciadas
com GPS de mão (Modelo Garmin 60CSx) e caracterizadas por morfometria (altura do ninho,
diâmetro na altura do peito da árvore, diâmetro da abertura, profundidade e altura interna),
espécie vegetal (quando havia a possibilidade de identificação) e distância até a borda mais
próxima.
Algumas cavidades com indícios de ninho de S. g. baturitensis (presença e
comportamento de indivíduos na área, localização e características da cavidade, assim como
indicações por moradores ou observadores de aves) foram observadas no início da manhã e ao
final da tarde para registrar entradas e a saída de adultos, objetivando a confirmação de seu uso.
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A maioria dos recursos tróficos e espécies botânicas utilizadas para nidificação foram
identificados em campo. Quando não foi possível a identificação, a espécie foi fotografada e
marcada em GPS para posterior identificação, com auxílio de literatura específica.
As ferramentas utilizadas para as observações foram binóculos 10x42, gravador de som
digital modelo Tascam-DR07 MKII com microfone direcional modelo EM-8800 e câmera
fotográfica digital. Os dados foram registrados em cadernetas e sempre que oportuno, por
fotografia ou gravação de áudio.
Registros secundários: Também foram coletadas informações sobre dieta e nidificação
desta espécie por biólogos e observadores de aves que frequentam a região. Dados qualitativos
sobre dieta e nidificação da plataforma online colaborativa Wikiaves (2008) foram analisados,
considerando apenas os registros em que foi possível a identificação precisa dos itens utilizados
e restringindo as buscas à população da Serra de Baturité, Ceará, Brasil.
Censo populacional
Delineamento amostral: Em 2017, no período de maio a dezembro, foram realizadas
seis campanhas para estimar o tamanho populacional da espécie, sendo três campanhas durante
a estação chuvosa (maio, junho e julho) e três na estação seca (setembro, outubro e dezembro).
Utilizando a metodologia de amostragem de distância por transecções lineares (Buckland et al.
1993; Costa et al. 2012), cada um dos sete transectos estabelecidos foi percorrido seis vezes ao
total (uma vez a cada campanha), registrando-se a presença de cada indivíduo durante o
percurso, detectados através de contato visual ou auditivo, e em cada registro a distância
perpendicular entre a ave e a trilha era anotada, considerando-se até o máximo de 100 metros
de distância ao eixo do transecto em cada margem. Ao final, calculou-se a razão de registros
por quilômetros totais percorrido em cada transecto (registros / tamanho do transecto(km) × 6
campanhas) para comparação entre as unidades amostrais.
Os transectos foram percorridos sempre no período matutino, começando às 5h, por ser
o período de maior atividade das aves, com velocidade média de aproximadamente 1km /h. Não
foram realizadas coletas em dias chuvosos. As premissas para a utilização do método foram
respeitadas ao máximo, com os observadores influenciando minimamente na presença dos
indivíduos, detectando todos durante o percurso, evitando a contagem repetida do mesmo
animal na mesma transecção e medindo as distâncias perpendiculares de forma mais precisa
possível.
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Estimativa de Densidade Populacional: A densidade populacional foi estimada pelo
método distance sampling e analisada através do software Distance 7.3 release 1 (Thomas et
al. 2010). Para ajustar a análise, uma função de detecção (ƒ(0)) é modelada a partir dos dados
de entrada. A função representa a probabilidade de detecção de um objeto que esteja a uma
distância y do eixo do transecto, partindo-se da premissa que a probabilidade de detecção
diminui com o aumento da distância y. (Buckland et al. 2001).
O método utilizado é bastante sensível à precisão do registro de distância dos objetos,
estando sujeito à várias fontes de erro, por medições e estimativas imprecisas (Simons et al.
2009). Afim de anular essas fontes de erro e seguindo as recomendações de literatura específica
para análises de distance sampling com aves em ambientes florestais fechados (Buckland et al.,
2001), os dados foram agrupados em blocos de distâncias, em que o software ajusta o melhor
agrupamento, diminuindo o viés do erro na precisão nas medidas de campo.
A função de detecção (ƒ(0)) foi modelada a partir das possíveis combinações de três
funções-chave (Uniform, Half-normal e Hazard-rate) e três expansões de séries (Simple
Polynomial, Hermite Polynomial e Cosine), que são parâmetros adicionais que ajustam a curva
da função aos dados obtidos. Após os testes e ajustes das possíveis combinações, o modelo mais
representativo foi escolhido com base, respectivamente, nos menores valores de AIC (Akaike’s
Information Criterion), considerando modelos parcimoniosos com ∆AIC≤2, no maior valor de
p do teste χ²-GOF (Chi-square Goodness of Fit), no menor valor de CV% (Coeficientes de
Variação) e menor número de parâmetros (P) na função.
A partir do valor de densidade (indivíduos/km²) estimada pelo modelo selecionado,
calculou-se o tamanho estimado da população multiplicando-se a densidade pelo tamanho da
área de ocupação da espécie na Serra de Baturité, considerando apenas as regiões da APA Serra
de Baturité com cobertura vegetal de Mata Úmida do Cristalino conservada ou em regeneração
e os fragmentos de Mata Seca Cristalina conservados. Para o cálculo exato do valor da área
utilizou-se a base cartográfica da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE do
estado do Ceará, usando o mapeamento de cobertura vegetal e de uso e ocupação de solo da
APA no software livre de Sistema de Informação Geográfica QGIS Desktop v3.2.3.
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RESULTADOS
O esforço amostral foi de 210 horas de amostragem nos transectos, em 42 dias de campo,
e 536 horas de observações por busca ativa em 67 dias, totalizando 746 horas de esforço
amostral ao longo de 109 dias de amostragem.
Dieta
Ao total foram identificados 14 recursos tróficos na dieta de S. g. baturitensis, sendo
dois itens de origem animal e 12 de origem vegetal. Três itens tróficos (dois frutos e um ninhego
de ave) foram registrados in loco, em sete sessões de observação dos indivíduos se alimentando:
Euterpe oleracea (n=2), Byrsonima sericea (n=4) e Phyllomyias fasciatus (n=1). Outros itens
foram obtidos por meio dos registros secundários (12), sendo 11 espécies vegetais e um item
de origem animal (ovos de aves). Na plataforma Wikiaves foi possível identificar três itens
tróficos por registros fotográficos (Alves 2011; Cerqueira 2012; Cruz 2013), um deles (Ficus
benjamina) identificado apenas por esse levantamento (Tabela 4).
Em todos os registros de frugivoria observados em campo, os indivíduos consumiram o
fruto inteiro, sem retirar a polpa ou danificar a semente. As duas sessões de observação do
consumo de Euterpe oleracea ocorreram em períodos diferentes, em fevereiro e maio de 2018,
por dois machos. Os indivíduos consumiram um e dois frutos em cada sessão, respectivamente,
após pousarem na infrutescência. O consumo de Byrsonima sericea foi registrado em quatro
sessões registradas em dois dias seguidos, em fevereiro de 2018. No primeiro dia, um indivíduo
macho de S. g. baturitensis consumiu três frutos seguidos, em uma sessão de forrageio. No
segundo dia, um casal pousou na mesma árvore. A fêmea consumiu dois frutos em uma sessão
e voou para uma árvore próxima. Em seguida, retornou para a mesma árvore e consumiu mais
um fruto, registrada como outra sessão; o macho consumiu três frutos em uma mesma sessão.
O casal voou para o dossel da mata em seguida.
A predação do ninhego ocorreu em uma área antropizada, no município de Mulungu.
Um macho adulto pousou em uma árvore ao lado de onde havia um ninho, em um jardim. Após
ficar imóvel por aproximadamente um minuto, foi abordado e atacado por um casal de
Phyllomyias fasciatus (Tyrannidae) em voo por aproximadamente 15 segundos; em seguida, o
tucaninho coletou um ninhego com o bico e deixou a área.
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Tabela 4: Itens da dieta de Selenidera gouldii baturitensis registrados na Área de Proteção
Ambiental da Serra de Baturité. *: Espécie exótica; Fru: Meses de frutificação da espécie,
cont: frutificação contínua; Registro: Métodos de registro durante a amostragem, O:
Observação em campo, Rs: Registros secundários, W: Wikiaves;
Fru

Registro
O Rs W

Item

Espécie

Família

Nome local

Fruto

Xylopia sericea

Annonaceae

Imbiriba

Fruto

Euterpe oleracea

Arecaceae

Açaí

cont

Fruto

Geonoma pohliana

Arecaceae

Palmeirinha

cont

X

Fruto

Buchenavia tetraphylla

Combretaceae

Amarelão

jan-out

X

Fruto

Byrsonima sericea

Malpighiaceae

Murici

dez-abr

Fruto

Apeiba tibourbou

Malvaceae

Jangada

Fruto

Ficus benjamina*

Moraceae

Figueira

Fruto

Myrcia splendens

Myrtaceae

Folha-miúda

X

Fruto

Syzygium cumini*

Myrtaceae

Azeitona

X

Fruto

Guapira opposita

Nyctaginaceae

João-mole

X

Fruto

Palicourea marcgravii

Rubiaceae

Erva-de-rato

X

Fruto

Cecropia palmata

Urticaceae

Embaúba

Ninhego

Phyllomyias fasciatus

Tyrannidae

Piolhinho

Ovo

-

-

-

X
X

X

X

X

X
X
X

nov-jan

X
X
X

X
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Nidificação
Quatro cavidades foram registradas como sítios de nidificação de S. g. baturitensis.
Nenhum ninho foi identificado diretamente durante as observações de campo, sendo todos os
registros cedidos pela ONG Aquasis, indicação de morador local e pela plataforma Wikiaves.
Todos os ocos foram geolocalizados e caracterizados, tendo seus dados morfométricos
registrados (Tabela 5).
O primeiro ninho localizava-se nos fundos do terreno de um sítio de veraneio na cidade
de Pacoti, na borda de um fragmento, com a abertura da cavidade voltada para o terreno,
provavelmente escavada por alguma espécie de pica-pau (Aves, Picidae). A cavidade estava em
um tronco de uma árvore morta, não sendo possível a identificação botânica desta. A equipe da
ONG Aquasis verificou o interior da cavidade em fevereiro de 2017 utilizando um endoscópio,
confirmando a presença de três ninhegos (Fig. 6a). Os dados e morfometria foram coletados em
junho de 2017. Em uma visita posterior, constatou-se o ninho destruído após uma forte chuva
(Fig. 6b).
A segunda cavidade foi registrada em um tronco de Myrcia splendens (Folha-miúda)
(Fig. 7), dentro de uma propriedade privada. O morador contatou a ONG Aquasis informando
que a cavidade foi utilizada para nidificação pelo tucaninho-da-serra durante o período chuvoso.
Pelas características da abertura, a cavidade provavelmente também foi produzida por um picapau. A árvore com a cavidade se encontrava dentro de um fragmento de floresta úmida em
regeneração a cinco metros da borda e a nove metros de uma casa. A medidas e dados foram
coletados em maio de 2018.
O terceiro ninho foi identificado a partir de um registro fotográfico na plataforma
Wikiaves (Mendonça 2014), feito em Guaramiranga. O autor do registro foi contatado e indicou
a localização do oco e confirmou o uso para nidificação, por ter observado a entrada de um
adulto macho de S. g. baturitensis com alimento no bico. O ninho foi visitado em fevereiro de
2019, checado e a cavidade também tinha características de ter sido escavada por pica-paus. A
árvore onde se localizava a cavidade era uma leguminosa (Fabaceae), conhecida localmente
como favinha, mas não foi possível identificá-la a nível de espécie, pois não apresentava
estruturas férteis.
O último ninho foi localizado durante a estação chuvosa no início de 2019 por
funcionários da ONG Aquasis, numa trilha em Guaramiranga. Pelas características da abertura,
foi identificada como uma cavidade natural formada pela deterioração do tronco morto. Foram
35

Tabela 5: Ninhos de S. g. baturitensis na Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité,
Ceará, Brasil, registrados durante a amostragem. Espécies de árvores onde se localizavam, suas
coordenadas, medidas e distância da borda florestal mais próxima das cavidades utilizadas para
nidificação. H: Altura da entrada ao solo; DAP: Diâmetro à altura do Peito; DA: Diâmetro da
abertura; Pf: Profundidade da cavidade; HI: Altura interna. Borda: Distância em metros à borda
do fragmento florestal mais próxima; Mês: mês de utilização do ninho.
ID
Ninho

Espécie
vegetal

Coord. (UTM
24M)
E
S

Medidas (cm)
H

DAP

DA

Pf

HI

Borda
(m)

Mês

N1

-

0509711

9532170

207

26,5

9,5

4,8

98

0

FEV

N2

Myrcia splendens

0506919

9532609

1,52

22,4

5,8

6,3

53

5

-

N3

*

0507415

9531169

620

31

8

12

42

2,5

NOV

N4

-

0506864

9528255

325

21

7

9,5

34

125

FEV

* Espécie não identificada
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Figura 6: Três ninhegos registrados em cavidade natural com auxílio de um endoscópio (A) e
cavidade natural destruída após forte chuva (B).
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Figura 7: Cavidade utilizada por Selenidera gouldii baturitensis para nidificação em árvore
viva (Myrcia splendens) encontrada próxima a uma construção humana.
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identificados três filhotes de S. g. baturitensis dentro do oco, que por estar em um tronco de
uma árvore morta, não teve a identificação botânica possibilitada. Dias depois de localizado,
houve o inundamento da cavidade por uma chuva intensa e os ninhegos vieram a óbito. Os
dados do ninho foram coletados após este incidente, com a cavidade já desocupada.
Censo populacional
Foram percorridos 44,58km em 42 dias de amostragem nos sete transectos lineares.
Contabilizou-se um total de 44 registros da presença de indivíduos de S. g. batiritensis durante
os censos: 18 no período chuvoso (maio a julho de 2017) e 26 durante o período seco (setembro
a dezembro de 2017). Apenas cinco (11%) registros ocorreram por contato visual e os demais
por contato auditivo. Em todos os transectos houve observação de S. g. baturitensis, com a
maior razão de registros por quilômetro percorrido no T3 (1,55 r/km), seguido do T5 (1,3 r/km),
T6 (1,26 r/km), T2 (1,21 r/km), T7 (0,79 r/km), T4 (0,6 r/km) e T1 (0,38 r/km).
O arranjo de agrupamento dos dados que melhor se comportou no ajuste dos modelos
foi em quatro grupos de distâncias equivalentes: 0-25m, 25-50m, 50-75m e 75-100m. A partir
das combinações de funções-chave e séries de expansões possíveis testadas, quatro modelos
obtiveram valores de Akaike’s Information Criterion - AIC com diferença menor do que dois
para o modelo com menor valor, indicando que os quatro modelos se ajustam bem a distribuição
dos dados. Os quatro modelos foram avaliados pelos valores de AIC, Coeficiente de Variância
da Densidade e teste de “Goodness of Fit”, de forma que o modelo melhor avaliado foi o
Uniform (função-chave) + Cosine (série de expansão) (Tabela 6; Fig. 8).
A densidade (D) calculada pelo modelo escolhido foi de 9,4 (±1,76) indivíduos/km²
(95%CI = 6,49-13,63; %CV = 0,187). O sumário dos estimadores da densidade é apresentado
na Tabela 7. O cálculo da área de ocupação da espécie na APA da Serra de Baturité foi de 130,2
km². Assim, a abundância global da população de S. g. baturitensis estimada nesse estudo foi
de 1224 (±228,54) indivíduos distribuídos nas áreas de floresta da APA da Serra de Baturité.

DISCUSSÃO
Dieta
Das sete sessões de forrageamento registradas, seis (86%) foram com frutos de duas
espécies de plantas: Byrsonima sericea (Malpighiaceae) e Euterpe oleraceae (Arecaceae) e
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Tabela 6: Sumário dos modelos melhor ranqueados e seus estimadores no cálculo da densidade
populacional de Selenidera gouldii baturitensis na Serra de Baturité, Ceará, Brasil. *Modelo
selecionado; Par.: Número de parâmetros do modelo; ∆AIC: Diferença entre os índices de
Akaike’s Information Criterion dos modelos; χ²GOF: teste qui-quadrado de Goodness of Fit;
D: Estimador de densidade; D CV: Coeficiente de variância de D; P: Probabilidade de detecção;
P CV: Coeficiente de variância de P.
Par. AIC ∆AIC χ² GOF
Modelos
D
D CV P P CV
Uniform + Cosine*

1

105,16

0,00

0,756

9,401

0,187

0,52

0,07

Half-normal

1

105,46

0,30

0,648

9,650

0,214

0,51

0,13

Uniform + Simple Polynomial

1

105,56

0,39

0,432

8,254

0,187

0,60

0,07

Hazard-rate

2

106,61

1,45

0,955

8,132

0,218

0,61

0,13
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Figura 8: Função de detecção de Selenidera gouldii baturitensis com os dados de “Distância
perpendicular ao eixo do transecto” agrupados em quatro grupos de distâncias (em azul) e a
curva da função de detecção do modelo melhor ranqueado (em vermelho).
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Tabela 7: Sumário dos resultados de estimadores dos parâmetros densidade (D) e abundância
(N) de Selenidera baturitensis gouldii na Serra de Baturité, Ceará, Brasil. CV: Coeficiente de
Variância; 95%CI: Intervalo de Confiança; P: Probabilidade de detecção; ER: Taxa de
Encontro.
Componentes da Variância de D
Parâmetro

Valor

Erro Padrão

CV

95%CI
P (CV 6,98)

ER (CV 17,32)

D

9,4014

1,7553

18,67

6,4867

13,626

14%

86%

N

1224,07

228,5410

18,67

844,57

1774,12

14%

86%
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apenas uma (14%) com um ninhego de Phyllomyias fasciatus (Aves, Tyrannidae).
Adicionando-se os registros de consumo de frutos de outras 10 espécies de plantas que foram
reportados por registros secundários, pode-se caracterizar que S. g. baturitensis tem dieta
frugívora não restritiva, uma vez que frutos são seu principal recurso alimentar, porém não o
único.
A frugivoria é o padrão característico dos cinco gêneros de Ramphastidae, com uso de
itens de origem animal em maior ou menor proporção em algumas espécies (Sick 1997; Shot
& Horne 2001). Em um contexto geral, ranfastídeos são considerados dispersores especialistas
de alta qualidade das sementes de florestas neotropicais (Snow 1981, Remsen et al. 1993;
Galetti et al. 2000). Frutos de espécies de plantas nativas e exóticas foram utilizados por S. g.
baturitensis, o que denota não ser espécie seletiva, mas flexível no aproveitamento de recursos
disponíveis (Moran et al. 2009).
Nos trabalhos de campo deste estudo, as espécies de plantas registradas tendo seus frutos
consumidos por S. g. baturitensis foram Byrsonima sericea e Euterpe oleraceae, ambas nativas.
A primeira espécie frutifica de dezembro a abril, coincidindo com o período chuvoso da Serra
de Baturité (Teixeira & Machado 2000). O fruto de outra espécie vegetal do gênero Byrsonima
também foi reportado como recurso de uma população de S. gouldii na Floresta Nacional de
Carajás, Pará, Brasil (Leite & Barreiros 2014). Quanto à Euterpe oleraceae, foi registrado o
consumo de seus frutos de durante o período chuvoso. As espécies da família Arecaceae são
importantes para a comunidade de frugívoros de áreas florestadas, pois em geral frutificam o
ano inteiro, sendo importantes fontes de alimento (Jardim & Kageyama 1994; Lopes et al.
1999a, b; Galetti & Aleixo 1998). Palmeiras do gênero Euterpe (Arecaceae) também são
identificadas na literatura como importante alimento para S. gouldii (Short & Horne 2001).
O peso médio de S. g. baturitensis (acima de 140g) (Novaes & Lima 1991) a classifica
como frugívoro de grande porte (Stiles & Skutch 1989). Em todos os registros de consumo de
frutos por S. g. baturitensis, os indivíduos engoliram o fruto inteiro e deslocando-se para outras
áreas em seguida, voando, não permanecendo pousada nas proximidades da planta forrageada,
caracterizando esta espécie como potencial bom dispersor de sementes, uma vez que estas não
são descartadas próximas à planta-mãe.
As sementes de Euterpes edulis regurgitadas por S. maculirostris em uma área de Mata
Atlântica tiveram maior taxa de germinação do que as sementes caídas no entorno da plantamãe (Galetti et al. 2013). As aves frugívoras de grande porte têm papel fundamental na
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manutenção e promoção da restauração de florestas tropicais (Silva et al. 2010). São os
principais dispersores de sementes de frutos grandes, sendo responsáveis por até 75% da
biomassa do total de sementes dispersadas por aves em ecossistemas neotropicais (Strahl &
Grajal 1991), pois são capazes de consumir uma quantidade de frutos maior, com uma maior
variação de tamanhos e dispersar por longas distâncias (Bueno et al. 2013; Gonzalez &
Stevenson 2014; Fuzessy et al. 2017).
Uma parcela considerável da avifauna neotropical ameaçada é de frugívoros de grande
porte, principalmente das famílias Cracidae, Psittacidae, Tinamidae, Psophiidae e
Ramphastidae, e a real situação das populações de muitas dessas espécies é ainda desconhecida
(Strahl & Grajal 1991). Na APA da Serra de Baturité as três principais espécies deste grupo
trófico estão na lista nacional de espécies ameaçadas: Selenidera gouldii baturitensis (Em
Perigo), Odontophorus capueira plumbeicollis (Criticamente Ameaçada) e Penelope jacucaca
(Vulnerável) (ICMBio, 2018a). A defaunação de grandes frugívoros em florestas tropicais tem
efeito cascata nas funções ecológicas e consequências evolutivas (Galetti et al. 2013), uma vez
que o serviço ecológico de dispersão de sementes, a restauração e a sobrevivência de espécies
vegetais podem ser comprometidas (Bueno et al. 2013). As pressões evolutivas por essa perda
de diversidade funcional no ecossistema podem levar a diminuição do tamanho das sementes
(Galetti et al. 2013) e no tamanho dos frugívoros no ambiente (Dirzo et al. 2014).
Há uma associação negativa da massa corporal de aves frugívoras com a tolerância à
distúrbios no ambiente, com tendêncida aos pequenos frugívoros serem mais resilientes do que
as aves frugívoras de grande porte (Keane et al., 2005; Feeley et al., 2007; Gray et al., 2007).
Em geral, as aves frugívoras de pequeno e médio porte são mais tolerantes ambientes alterados
e conseguem dispersar uma variedade de pequenas sementes florestais nesses ambientes
(Wenny 2000; Gomes et al. 2008); já as espécies frugívoras de grande porte são intolerantes a
grandes distúrbios e áreas muito alteradas, porém ainda podem estar presentes em ambientes
parcialmente alterados, o que pode ser explicado por um aumento na oferta de frutos nessas
áreas por permitirem uma maior luminosidade (Gomes et al. 2008). A regeneração promovida
por grandes frugívoros devido a capacidade de dispersão de sementes é impossibilitada em
áreas muito degradas, por não ocuparem esses ambientes.
A predação de um ninhego de Phyllomyias fasciatus e registro reportado sobre o
consumo de ovos confirma que S. g. baturitensis complementa sua dieta com itens de origem
animal, acordando com as citações em literatura (Short & Horne 2001; Sigrist 2013; Nunes &
Lopes 2015). O comportamento de investigar ninhos e predar ovos e ninhegos é ocorrente entre
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diversas espécies de ranfastídeos (Guaraldo & Staggemeier 2009; Cockle et al. 2016; Cove et
al. 2017; Menezes & Marini 2017).
Durante as observações de campo, os contatos com S. g. baturitensis em sessões de
alimentação tiveram baixa frequência, considerando o esforço amostral total empregado, de 746
horas. O pequeno número de observações pode estar associado ao comportamento dos tucanos
e araçaris de ocuparem, em geral, os estratos florestais emergentes, dossel e subdossel,
dificultando a observação por contato visual (Terborgh et al. 1990; Mallet-Rodrigues 2010).
Essa dificuldade de visualização tem sido reportada em outros estudos com espécies
deste grupo, sobretudo devido ao padrão de coloração do gênero Selenidera, críptico na
vegetação (Hernández et al. 2002). Em um estudo sobre frugivoria de espécies da família
Ramphastidae, em uma área de montanhas na Mata Atlântica, foi reportada também uma baixa
frequência de observações numa amostragem em região de montanhas: em 43 meses de esforço
amostral foram registrados apenas 128 contatos com as três espécies daquela localidade: 71
contatos com Pteroglossus bailloni, 31 com Selenidera maculirostris e 26 com Ramphastos
dicolor (Galetti et al. 2000). Durante as atividades de campo, em muitas situações indivíduos
foram detectados vocalizando na copa da mata, mas sem ter havido contato visual.
Nidificação
Os registros de atividade de nidificação de S. g. baturitensis foram durante os meses de
novembro de 2014, fevereiro de 2017 e 2019. A estação chuvosa na Serra de Baturité se inicia
em dezembro, com picos em março e abril, podendo se estender até julho. Os registros de ninhos
no mês de fevereiro estão associados ao período chuvoso na região, quando há uma maior oferta
de alimentos, como frutos e insetos (Pereira 2011; Coriolano 2015). Outras espécies de aves na
Serra de Baturité também reproduzem nesse período, como Pyrrhura griseipectus (Nunes &
Lopes 2015; Nunes 2017) e espécies de Ramphastidae também nidificam em períodos
associados à pluviosidade local (Short & Horne 2001; Guaraldo & Satggemeier 2009; Perrella
& Guida 2019). O registro de um ninho em novembro de 2014, apesar de ser fora da estação
chuvosa da Serra de Baturité, explica-se pela anormalidade na pluviosidade naquele ano, com
uma estação chuvosa curta no início do ano e chuvas em setembro, outubro e novembro acima
da média mensal da região (FUNCEME 2018), podendo ter antecipado o período reprodutivo
das espécies com reprodução associada à pluviosidade na Serra de Baturité, um padrão que
também foi relatado para a espécie P. griseipectus (Nunes 2017).
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Os ninhos de S. g. baturitensis tiveram grande diferença entre as medidas coletadas na
altura da abertura de entrada ao substrato, diâmetro da abertura, profundidade e altura interna.
Outros estudos também registraram diferenças, principalmente na altura da entrada no ninho,
variando de 70 a 700 cm em relação ao solo (Lange 1967; Guaraldo & Satggemeier 2009; Jesus
et al. 2012; Perrella & Guida 2019). Como não produzem suas próprias cavidades, as medidas
dos ninhos variam entre os indivíduos de uma mesma espécie de ranfastídeo, pois dependem
da disponibilidade dessas cavidades na natureza (Short & Horne 2001; Cockle et al. 2010;
Wiebe 2011). Dois ninhos foram registrados em árvores mortas e dois em árvores vivas e
aparentemente saudáveis. Nidificadores secundários de cavidade têm maior sucesso
reprodutivo em ninhos feitos em árvores vivas (Cockle et al. 2015). Um ninho feito em árvore
morta numa área de floresta e longe da borda, teve a cavidade inundada após uma chuva,
levando à óbito os três ninhegos. Um segundo, também em árvore morta, foi destruído após
uma forte chuva, que ocorreu pouco depois da saída dos três filhotes.
Dos ninhos registrados, três foram identificados como produzidos por espécies
nidificadoras primárias de cavidade da família Picidae, pelo padrão da circunferência de
abertura. A conservação dessa comunidade de aves deve ser priorizada, pois estas espécies
podem afetar diretamente na abundância e diversidade da fauna que depende da disponibilidade
de cavidades para sobreviverem (Cockle et al. 2011b).
No presente estudo, três dos quatro ninhos registrados de S. g. baturitensis estavam
localizados na borda de fragmentos, alguns bem próximos a edificações humanas. A
proximidade com ambientes alterados, havendo presença de cavidades adequadas, não impede
nidificação de S. g. baturitensis. Em um estudo realizado na Mata Atlântica argentina, foi
demonstrado que as características do ninho são mais importantes para o sucesso reprodutivo
do que as características do ambiente em que se localiza (Cockle et al. 2015). Em um
experimento com inserção de caixas-ninhos em duas áreas experimentais, sendo uma de floresta
primária e outra em ambiente alterado, resultou no aumento de densidade de nidificação nas
duas áreas (Cockle et al. 2010). Contudo a nidificação em locais alterados está sujeita a
limitação pela pouca disponibilidade natural de cavidades para a instalação dos ninhos (Tubelis
1998; Cockle et al. 2008).
Em florestas úmidas, a escolha de ninhos de baixa qualidade, como por exemplo uma
inclinação da abertura que permite a entrada de água da chuva, pode resultar na perda da
ninhada (Radford & Du Plessis 2003), como foi observado em um dos ninhos registrados. O
Projeto Periquito-cara-suja realizado pela ONG Aquasis demonstrou que há essa limitação de
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cavidades com qualidade adequada para a espécie Pyrrhura griseipectus (Psittacidae), com um
aumento na densidade de ninhos e sucesso reprodutivo desta espécie desde 2013 após utilização
de caixas-ninho nas áreas de mata da APA da Serra de Baturité (Nunes 2017). Em estudo
utilizando modelos que simulam cenários na densidade de cavidades disponíveis em 200 anos,
concluiu-se que o atraso nas ações de conservação e reflorestamento de áreas com árvores
potenciais para nidificação aumentam muito os riscos a longo prazo de extinção de espécies
que dependem de cavidade (Manning et al. 2012).
No presente estudo se verificou que S. g. baturietensis tem capacidade de nidificar em
ambientes alterados, desde que haja disponibilidade de cavidades para a instalação de seus
ninhos. Desta forma, pode-se planejar ações em que sejam disponibilizadas cavidades para
nidificação, caixas-ninho, mesmo em áreas alteradas como uma forma de fomentar a
reprodução desta espécie, compensando, inclusive, a mortalidade natural decorrente de
distúrbios causados por ninhos de baixa qualidade, como reportados neste estudo.
Censo populacional
A densidade populacional de S. g. baturiensis encontrada no presente estudo (9,4±1,75
indivíduos/km²) acorda com o padrão de que a densidade das populações de ranfastídeos tende
a ser mais alta em áreas isoladas em relação àquelas em áreas contínuas, provavelmente porque
nestas últimas ocorre maior dispersão de indivíduos por consequência do maior número de
espécies competidoras de recursos, tanto alimentares quanto de sítios de nidificação, além de
predadores. Na Serra de Baturité a comunidade de aves frugívoras de grande porte que ocupa
as copas das matas é pouco diversa. A população de S. g. baturitensis se encontra em uma mata
úmida isolada pelo ambiente semiárido do entorno e ocupa um grupo funcional com pouca
competição interespecífica (Albano & Girão 2008; Nunes & Lopes 2015).
Outros estudos realizados em ilhas e áreas isoladas têm demonstrado que a relação “área
de distribuição – abundância” é inversamente proporcional acerca das espécies especialistas
quanto ao seu uso de habitat e recursos. A combinação entre isolamento geográfico e alta
estabilidade nos ambientes tropicais criam condições que favorecem a abundância dessas
populações (Carrascal et al. 2008; Williams et al. 2009; Reeve et al. 2015). Espécies em áreas
isoladas sujeitas a uma menor pressão por competição interespecífica e de sobreposição nas
dimensões de nicho são positivamente beneficiadas, levando a um aumento na densidade dessas
espécies, em processos conhecidos como expansão de nicho e compensação de densidade
(Crowell 1962; McArthur et al. 1972; Marshall et al. 2009; Fricke et al. 2018).
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Um estudo realizado em uma Unidade de Conservação na Mata Atlântica do estado de
São Paulo, Brasil, com tamanho de 125.783 ha, registrou baixas densidades populacionais das
espécies sintrópicas da família Ramphastidae: Ramphastos dicolorus com 3,23 indivíduos/km²,
Ramphastos vitellinus com 2,81 indivíduos/km² e Selenidera maculirostris com 1,34
indivíduos/km²; ainda, uma quarta espécie presente, Baillonius bailloni, não teve registros
suficientes para a análise (Hernández et al. 2002). Por outro lado, em áreas isoladas e restritas,
a densidade populacional de tucanos tem sido reportada como maior que em áreas contínuas e
amplas. Como exemplo, estudo feito na Ilha de São Sebastião, também no estado de São Paulo,
com área de 33.593 ha, estimou, a densidade de R. dicolorus de 16,96 ± 13,37 indivíduos/km²
(Martín 2000).
Selenidera gouldii baturitensis foi registrada nos sete transectos lineares durante as
amostragens, com razão de registros por quilômetro percorrido de 0,99 r/km. Apesar da relativa
alta densidade, a abundância de S. g. baturitensis é limitada por sua área de distribuição global,
restrita, de 130,2 km². A população dessa subespécie foi estimada neste estudo em 1224
(±228,5) indivíduos, com distribuição endêmica na APA da Serra de Baturité (Pinto & Camargo
1967; Haffer 1974).
A atual categorização de S. g. baturitensis como espécie “Em Perigo” pelo critério C2aii
é definida para espécies com pequenas populações em declínio (C2) com 95-100% dos
indivíduos adultos em uma mesma população (aii), e a abundância projetada de menos de 2500
indivíduos. A partir dos dados obtidos no presente estudo, sugere-se alteração na categorização
feita pelo ICMBio (2018a), pois a distribuição geográfica restrita de S. g. baturitensis é sua
principal ameaça, com uma única população ocupando uma área de 130 km², limitada às áreas
de florestas úmidas conservadas e parcialmente degradas da APA de Baturité, que vêm sendo
constantemente reduzidas devido à especulação imobiliária e alteradas por atividades humanas
(Olmos et al. 2005; Nunes 2017), levando a perda de qualidade do habitat. Assim, propõe-se
que esta subespécie seja categorizada de acordo com o critério B2ab(ii,iii) (B2= área de
ocupação < 500km²; a= população em apenas uma localização; bii= declínio da área de
ocupação; biii= declínio da qualidade do habitat ) (IUCN, 2017).
Conclusão
A principal ameaça identificada sobre a população de S. g. baturitensis apontada nesse
estudo é o declínio de sua área de ocupação e da qualidade do habitat. A diminuição de recursos,
como disponibilidade de alimento e cavidades para abrigo e nidificação são sintomas diretos
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dessa perda de qualidade ambiental na APA da Serra de Baturité (Newton 1998; Galetti &
Aleixo 1998; Cockle et al. 2008). Além disso, o tráfico para o comércio ilegal de fauna silvestre
também é um fator que afeta diretamente no declínio populacional dessa espécie (FernandesFerreira et al. 2012).
A conservação das espécies de aves frugívoras de grande porte na Serra de Baturité é de
extrema importância para a manutenção da dinâmica desse ecossistema. Por ser uma área de
floresta úmida isolada, o processo de defaunação pode levar a uma interrupção na cascata de
interações mutualísticas entre fauna e flora, sem que haja compensação nessas redes de
interações, levando à perda de funções e serviços ecológicos prestados gratuitamente por essas
espécies, como a restauração florestal (Fricke et al. 2017; González-Castro et al. 2017). A
espécie S. g. baturitensis, como demonstrado nesse estudo, tem um grande potencial na
dispersão de sementes, principalmente nas espécies vegetais com sementes grandes, podendo
ser um importante promovedor da reprodução e restauração vegetal na APA da Serra de
Baturité.
A sugestão de alteração na classificação do status de ameaça de S. g. baturitensis pela
mudança do critério C, com enfoque populacional, para o B com um enfoque na sua distribuição
traz uma mudança na abordagem de ações prioritárias para a conservação dessa espécie,
priorizando ações que possam futuramente aumentar o tamanho e a qualidade da sua área de
ocupação, contribuindo para a conservação da biodiversidade de toda a APA da Serra de
Baturité.
Ações políticas que impeçam o processo de destruição da cobertura vegetal nativa são
necessárias e urgentes, assim como intervenções diretas na restauração de áreas já degradadas,
com o plantio de espécies de árvores nativas com potencial de formação de cavidades. Também,
considera-se importante a criação de um programa de instalação de caixas-ninho em diversos
pontos da Serra de Baturité para que se possa fomentar disponibilidade de sítios de nidificação
para S. g. baturitensis. Ainda, atividades educacionais e envolvimento da população local são
imprescindíveis também no combate ao tráfico de espécies silvestres para o comércio ilegal.

AGRADECIMENTOS
Agradeço a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
pelo apoio financeiro. Agradeço a ONG Aquasis pelo apoio imprescindível com logística de
campo, pela concessão de dados para esta pesquisa e por apoiar projetos de conservação de
49

tamanha importância na Serra de Baturité, Ceará. Agradeço ao Parque das Trilhas, em
Guaramiranga-CE, na pessoa de Lucas Brito, por disponibilizar o espaço do parque para as
coletas de dados. E gratidão também a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o
êxito dessa pesquisa.

REFERÊNCIAS
Albano, C.G. & Girão, W. 2008. Aves das matas úmidas das serras de Aratanha, Baturité e
Maranguape, Ceará. Revista Brasileira de Ornitologia 16(2): 142-154.
Almeida, R.T., Pimentel, D.S & E.M.C. Silva. 1995. The red-handed howling monkey in the
State of Pernambuco, North-east Brazil. Neotropical Primates 3:174-176.
Alvarenga, H. Tucanos das Américas. São Paulo: M. Pontual, 2005.
Andrade-Lima, D. 1953. Notas sobre a dispersão de algumas espécies vegetais no Brasil. Anais
da Sociedade de Biologia de Pernambuco 11: 25-49.
Andrade-Lima, D. 1966. Esboço fitoecológico de alguns “brejos” de Pernambuco. Instituto de
Pesquisas Agronômicas de Pernambuco, Boletim Técnico 8: 3-9.
Andrade-Lima, D. 1966a. Vegetação. Atlas Nacional do Brasil, vol. II: 11. IBGE. Conselho
Nacional de Geografia, Rio de Janeiro.
Andrade-Lima, D. 1982. Present day forest refuges in Northeastern Brazil. p. 245-254. In: G.T.
PRANCE (Ed.). Biological diversification in the Tropics. Columbia University Press, New
York.
Araujo, H.F.P. & Silva, J.M.C. 2017. The Avifauna of the Caatinga: Biogeography, Ecology,
and Conservation. p. 181-210. In: Caatinga. Springer, Cham.
Barker, F.K & Lanyon, S.M. 2000. The impact of parsimony weighting schemes on inferred
relationships among toucans and Neotropical barbets (Aves: Piciformes). Molecular
Phylogenetics and Evolution 15(2): 215-234.
Batalha-Filho, H., Fjeldså, J., Fabre, P.H. & Miyaki, C.Y. 2013. Connections between the
Atlantic and the Amazonian forest avifaunas represent distinct historical events. Journal
of Ornithology 154(1): 41-50.
Bencke, G.A., Maurício, G.N., Develey, P.F.E. & Goerck, J.M. 2006. Áreas Importantes para
a Conservação das Aves no Brasil. Parte I – Estados do Domínio da Mata Atlântica. São
Paulo: SAVE Brasil.
50

Bezerra, D.M.M., de Araujo, H.F.P., & Alves, R.R.N. 2012. Captura de aves silvestres no
semiárido brasileiro: técnicas cinegéticas e implicações para conservação. Tropical
Conservation Science 5(1): 50-66.
Bibby, C.J., N.D. Burgess & Hill D.A. Bird census techniques. Academic Press, London,
England, 1992.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2004 Mapa de biomas do Brasil: primeira
aproximação. Escala 1:5.000.000. Rio de Janeiro, IBGE.
Bueno, R.S., Guevara, R., Ribeiro, M.C., Culot, L., Bufalo, F.S. & Galetti, M. 2013. Functional
redundancy and complementarities of seed dispersal by the last Neotropical
megafrugivores. PloS One. 8.
Cavalcante, A. 2005. Jardins Suspensos no Sertão, Scientific American Brasil, Duetto Editorial,
São Paulo, 32.
Cockle, K.L, Martin, K. & Wiebe, K. 2011a. Selection of Nest Trees by Cavity-nesting Birds
in the Neotropical Atlantic Forest. Biotropica 43(2): 228-236.
Cockle, K.L., Martin, K. & Wesolowski, T. 2011b. Woodpeckers, decay, and the future of
cavity-nesting vertebrate communities worldwide. Frontiers in Ecology and the
Environment 9(7): 377–382.
Cockle, K.L, Martin, K. & Drever, M.C. 2010. Supply of tree-holes limits nest density of cavitynesting birds in primary and logged subtropical Atlantic forest. Biological Conservation
143: 2851-2857.
Cockle, K.L., Bodrati, A., Lammertink, M. & Martin K. 2015. Cavity characteristics, but not
habitat, inﬂuence nest survival of cavity-nesting birds along a gradient of human impact
in the subtropical Atlantic Forest. Biological Conservation 184: 193-200
Cove, M.V., Fernandez, C.M., Alvarez, M.V., Bird, S., Jones, D.W. & Fagan, M.E. 2017.
Toucans descend to the forest ﬂoor to consume the eggs of ground-nesting birds. Food
Web 10: 2-4.
Crowell, K.L. 1962. Reduced interspecific competition among the birds of Bermuda. Ecology
43: 75-88.
Dirzo, R., Young, H.S., Galetti, M., Ceballos, G., Isaac, N.J. & Collen, B. 2014. Defaunation
in the anthropocene. Science 345: 401–406.
51

Dornas, T. et al. 2012. Importantes e inéditos registros de aves para o ecótono
Amazônia/Cerrado no centro norte do Estado do Tocantins: implicações biogeográficas e
extensão de distribuição geográfica de aves amazônicas. Revista Brasileira de Ornitologia
20(2): 119-127.
Durán, T.A. 1996. Área de proteção ambiental: o maciço de Baturité. In: Lopes, I. V., Filho, G.
S. B., Biller, D. & Bale, M. (eds.) Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso.
Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas.
Feeley, K.J., Gillespie, T.W., Lebbin, D.J. & Walter, H.S. 2007. Species characteristics
associated with extinction vulnerability and nestedness rankings of birds in tropical
forest fragments. Animal Conservation 10: 493–501.
Fernandes-Ferreira, H., Mendonça, S. V., Albano, C., Ferreira, F. S., & Alves, R. R. N. 2010.
Comércio e criação de aves silvestres (Psittaciformes, Piciformes e Passeriformes) no
Estado do Ceará. A Etnozoologia no Brasil: Importância, Status atual e Perspectivas. 7(1).
Fernandes-Ferreira, H., Mendonça, S.V., Albano, C., Ferreira, F.S., Alves, R.R.N. 2012.
Hunting, use and conservation of birds in Northeast Brazil. Biodiversity and Conservation
2(1): 221-244.
Figueiredo, M.A. 1997. Unidades Fitoecológicas, p.28-29. In: Instituto de Planejamento do
estado do Ceará. (eds.), Atlas do Ceará. Fortaleza: SEPLAN-CE.
Franchin, A. G.; Marçal Junior, O.; Del Claro, K. 2010. Ecologia Comportamental: métodos,
técnicas e ferramentas utilizadas no estudo de aves. In: Von Matter, S.; Straube,
F.; Candido Jr., J.F.; Piacentini, V.; Accordi, I.. (Org.). Ornitologia e Conservação
Ciência Aplicada, Técnicas de Levantamento e Pesquisa de Campo. 1 ed. Rio de
Janeiro: Editora Technical Books.
Fricke, E.C., Tewksbury, J.J. & Rogers, H.S. 2018. Defaunation leads to interaction deficits,
not interaction compensation, in an island seed dispersal network. Global change
biology 24(1): 190-200.
Fuzessy, L.F., Janson, C.H. & Silveira, F.A.O. 2017. How far do Neotropical primates disperse
seeds? American Journal of Primatology 79.
Galetti, M. & Aleixo, A. 1998. Effects of palm heart harvesting on avian frugivores in the
Atlantic rain forest of Brazil. Journal of Applied Ecology 35: 286-293

52

Galetti, M. et al. 2013 Functional extinction of birds drives rapid evolutionary changes in seed
size. Science 340:1086–1090.
Galetti, M., Laps, R., & Pizo, M.A. 2000. Frugivory by Toucans (Ramphastidae) at Two
Altitudes in the Atlantic Forest of Brazil 1. Biotropica 32(4b): 842-850.
Gallet, M. & Pizo, M.A. 1996. Fruit eating by birds in a forest fragment in southeastern Brazil.
Ararajuba 4: 71-79.
Gill, F., Donsker, D. 2019. IOC World Bird List (v9.1). http://www.worldbirdnames.org>.
(Acesso em 18 de Janeiro 2019).
Girão, W.; Albano, C.; Pinto, T. & Silveira, L. F. 2007. Avifauna da Serra de Baturité: dos
naturalistas à atualidade. I: T. S. Oliveira & F. S. Araújo (eds.). Biodiversidade e
conservação da biota na serra de Baturité, Ceará. Fortaleza: Edições UFC, Coelce.
Gonzalez, M. & Stevenson, P.R. 2014. Seed dispersal by woolly primates (Lagothrix
lagothricha) at Caparú Biological Station (Colombia): quantitative description and
qualitative analysis. p. 147–165. In: Defler, T., Stevenson, P.R. (Eds.), The Woolly
Primate: Behavior, Ecology, Systematics and Captive Research. New York: Springer
González-Castro, A., Yang, S. & Carlo, T.A. 2018. How does avian seed dispersal shape the
structure of early successional tropical forests? Functional Ecology 33(2): 229-238.
Grantsau, R.K.H. 2010. Guia completo para a identificação das aves do Brasil. Parte I. Vento
Gray, M.A., Baldauf, S.L., Mayhew, P.J. & Hill, J.K. 2007. The response of avian feeding
guilds to tropical forest disturbance. Conservation Biology 21, 133–141.
Griscom, L. & Greenway, J.C.JR. 1937 Critical notes on new neotropical birds. Bulletin of the
Museum of Comparative Zoology 81: 417-437.
Guaraldo, A.C. & Staggemeier, V.G. 2009. Breeding of the Spot-Billed Toucanet (Selenidera
maculirostris) in the Wild. The Wilson Journal of Ornithology 121(4): 807-809.
Haffer, J. 1974. Avian speciation in tropical South America. Publications - Nuttall
Ornithological Club 14: 1-390.
Henriques, L.M.P., Wunderle, J. M., Oren, D. C., & Willig, M. R. 2008. Efeitos da Exploraçâo
Madeireira de Baixo Impacto sobre uma Comunidade de Aves de Sub-bosque na Floresta
Nacional do Tapajós, Pará, Brasil. Acta amazonica 38(2), 267-290.

53

Hernández, A., Martin, M., Serra, A. & Guix, J.C. 2002. Density estimates of syntopic species
of Toucans (Aves: Ramphastidae). p. 79-94, In: Mateos, E.; Guix, J.C.; Serra, A. &
Pisciotta, K., (eds.)Censuses of vertebrates in a Brazilian Atlantic rainforest area: the
Paranapiacaba fragment. Barcelona: Centre de Recursos de Biodiversitat Animal.
Universitat de Barcelona.
ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018b. Lista das
espécies terrestres e mamíferos aquáticos ameaçados de extinção do Brasil. Portaria MMA
nº 444, de 17 de dezembro de 2014.
ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2018a. Livro Vermelho
da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Volume II): Mamíferos. Brasília: Editora
ICMBio/MMA.
IUCN. 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland,
Switzerland and Cambridge, Reino Unido: IUCN.
IUCN. 2017.

The

IUCN

Red

List

of

Threatened

Species. Version

2017.2.

http://www.iucnredlist.org (Acesso em 22 de abril de 2017).

Jesus, S., Buzzato, A.C. & Monteiro-Filho, E.L.A. 2012. Nidificação de Ramphastos dicolorus
(Linnaeus, 1766) (Aves- Ramphastidae) na Região Metropolitana de Curitiba, Estado
do Paraná. Ornithologia 5(1): 19-25.
Keane, A., Brooke, M.L. & McGowan, P.J.K. 2005. Correlates of extinction risk and hunting
pressure in gamebirds (Galliformes). Biological Conservation 126: 216–233.
Lange, R.B. 1967. Contribuição ao conhecimento da bionomia de aves: Ramphastos dicolorus
L. (Ramphastidae), sua nidificação e aves. Araucariana 1:1-3.
Leite, G.A., Barreiros, M.H.M. 2014. Frugivoria em Byrsonima crispa A. Juss (Malpighiaceae),
em área de recuperação na Floresta Nacional de Carajás, Pará. Atualidades Ornitológicas
178: 9-11.
Li, P. & Martin, T.E. 1991. Nest-Site Selection and Nesting Success of Cavity-Nesting Birds
in High Elevation Forest Drainages. The Auk 108(2): 405-418.
Lill, A. 1970. Nidification in the channel-billed toucan (Ramphastos vitellinus) in Trinidad,
West indies. The Condor 72: 235-236.
Lins, R.C. 1989. As áreas de exceção do agreste de Pernambuco. Recife: Sudene.
54

Lopes, A.O., Lopes, G.O., Gonçalves, K.G.C. & Scariot, A. 1999a. Fenologia reprodutiva de
Goenoma pohliana (Palmae) em uma mata de galeria do Parque Nacional de Brasília DF. p. 108. In: Workshop do talento estudantil da Embrapa recursos genéticos e
biotecnologia, 4. Brasília. Anais: Resumo dos Trabalhos. Brasília: Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia.
Lopes, G.O., Lopes, A.O., Gonçalves, K.G.C. & Scariot, A. 1999b. Fenologia reprodutiva de
Euterpes edulis (Palmae) em uma mata de galeria do Parque Nacional de Brasília - DF.
p. 107. In: Workshop do talento estudantil da Embrapa recursos genéticos e
biotecnologia, 4. Brasília. Anais: Resumo dos Trabalhos. Brasília: Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia.
MacArthur, R.H., Diamond, J.M. & Karr, J.R. 1972. Density compensation in island faunas.
Ecology 53: 330-342.
Mallet-Rodrigues, F. 2010 Técnicas para a amostragem da dieta e procedimentos para estudos
do forrageamento de aves. p. 457–470. In: I. Accordi, F. C. Straube & S. Von Matter
(Eds.), Ornitologia e Conservação: Ciência Aplicada, Técnicas de Pesquisa e
Levantamento. Rio de Janeiro: Technical Books.
Manning, A.D., Gibbons, P., Fischer, J., Oliver, D.L. & Lindenmayer, D.B. 2013. Hollow
futures? Tree decline, lag effects and hollow-dependent species. Animal Conservation
16(4): 395–403.
Marini, M. A.; GArcia, F.I. 2005. Conservação de aves no Brasil. Megadiversidade 1:95-102.
Marques, A.L.; Silva, J.B.; Silva, D.G. 2014. Refúgios úmidos do semiárido: um estudo sobre
o brejo de altitude de Areia-PB. Geotemas 4(2): 17-31.
Marsden, S.J. 1999. Estimation of parrot and hornbill densities using a point count distance
sampling method. Ibis, 141:377-390. p. 283-293. In: Von Matter, S et al., 2010. Ornitologia
e Conservação: Ciência aplicada, Técnicas de pesquisa e Levantamento. Editora Technical
Books,
Marshall, A.J., Cannon, C.H. & Leighton, M. 2009. Competition and Niche Overlap Between
Gibbons (Hylobates albibarbis) and Other Frugivorous Vertebrates in Gunung Palung
National Park, West Kalimantan, Indonesia. p.161–188. In: S. Lappan and D.J.
Whittaker (eds.), Developments in Primatology: Progress and Prospects. The Gibbons.

55

Martin, T.E & Li, P. 1992. Life history traits of open- vs. cavity-nesting birds. Ecology. 73(2):
579-572.
Menezes, J.C.T & Marini, M.A. 2017. Predators of birds nest in the Neotropics: a review.
Journal of Field Ornithology 88(2): 99–114.
Meyer de Schauensee, R. 1970 A guide to the birds of South America. Oliver and Boyd,
Edinburgh.
Moran, C., Catterall, C.P. & Kanowski, J. 2009. Reduced dispersal of native plant species as a
consequence of the reduced abundance of frugivore species in fragmented rainforest.
Biological Conservation 142: 541-552.
Newton, I. 1998. Population limitation in birds. Londres: Academic Press.
Novaes, F.C. & Lima, M.F.C. 1991. Variação geográfica e anotações sobre morfologia e
biologia de Selenidera gouldii (Piciformes: Ramphastidae). Ararajuba 2: 59-63.
Nunes, F.P. & Lopes, I.T. 2015. Aves da Serra de Baturité: Guia Fotográfico. Ceará. Aquasis.
180p.
Nunes, F.P. 2017 Ecologia Reprodutiva do Periquito Cara-suja Pyrrhura griseipectus no
Maciço de Baturité, Ceará – Brasil. Dissertação. Fortaleza: Universidade Federal do
Ceará.
Oliveira Pinto, O.M. 1935. Aves da Bahia. Revista do Museu Paulista 19: 1-325.
Oliveira, T.S. & Araújo, F.S., 2007. Diversidade e conservação da biota na Serra de Baturité,
Ceará. Editora da Universidade Federal do Ceará, COELCE, Fortaleza. 465p.
Olmos, F., Silva, W.A.G. & Albano, C.G. 2005. Aves em oito áreas de Caatinga no sul do Ceará
e Oeste de Pernambuco, Nordeste do Brasil: composição, riqueza e similaridade. Papéis
Avulsos de Zoologia 45(14): 179-199.
Pacheco, J.F. & Olmos, F. 2005. Birds of a latitudinal transect in the Tapajós-Xingu
interfluvium, eastern Brazilian Amazonia. Ararajuba 13(1): 29-46.
Pacheco, J.F. 1995. A Comissão Científica do Ceará (1859-1861) e sua relevância para as
coleções de aves do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A esplêndida técnica de preparação
das peles oriundas dessa coleção e sua correta autoria a luz dos documentos originais.
Atualidades Ornitológicas 67: 6-7.
Pacheco, J.F. 2004. As aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. p. 189-250.
In: Silva, J.M.C., Tabarelli, M., Fonseca, M.T. & Lins, L.V. (Orgs.). Biodiversidade da
56

Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: MMA, Universidade
Federal de Pernambuco.
Parrini, R., Raposo, M.A., Del Hoyo, J. & Silva, A.R. 2013. Schefflera morototoni (Araliaceae)
como importante recurso alimentar para as aves durante a estação seca na Amazônia
central. Cotinga 35(1): 1-4.
Pascoal, W. et al. 2016. Levantamento preliminar da avifauna do Campus da EMVZ da
Universidade Federal do Tocantins, Araguaína–TO, com observações sobre a reprodução
de algumas espécies. Atualidades Ornitológicas 189: 45-56.
Patané, J.S.L.; Weckstein, J.D.; Aleixo, A.; Bates; J.M. 2009. Evolutionary history of
Ramphastos

toucans:

molecular

phylogenetics,

temporal

diversification,

and

biogeography. Molecular Phylogenetics and Evolution 53: 923–934.
Pereira, Z.P. 2011. Influência dos recursos alimentares sobre a reprodução de Neothraupis
fasciata (Aves, Thraupidae). M.Sc. thesis, Univ. de Brasília, Brasília, DF, Brazil.
Perrella, D.F. & Guida, F.J.V. 2019. Additional information on reproductive behavior of the
Red-breasted Toucan, Ramphastos dicolorus (Aves: Piciformes: Ramphastidae). Biota
Neotropica 19(1): e20180576.
Piacentini, V.Q. et al. 2015. Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian
Ornithological Records Committee / Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê
Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia 23(2): 91–298.
Pinto, O.M.O.; Camargo, E.A. 1961. Resultados ornitológicos de quatro recentes expedições
do Departamento de Zoologia ao Nordeste do Brasil, com a descrição de seis novas
subespécies. Arquivos de Zoologia 11(9): 193-284.
Pizo, M. A. & Galetti, M. 2010. Métodos e perspectivas da frugivoria e dispersão de sementes
por aves. p. 493–506 in Von Matter, S., Straube, F. C., Accordi, I., Piacentini, V. &
Cândido, J. F. (eds.). Ornitologia e conservação: ciência aplicada, técnicas de pesquisa
e levantamento. Rio de Janeiro: Technical Books.
Pizo, M.A. 2007. The relative contribution of fruits and arthropods to the diet of three trogon
species (Aves: Trogonidea) in the Brazilian Atlantic Forest. Revita Brasileira de Zoologia
24: 515-517
Por, F.D. 1992. Sooretama: The Atlantic Rain Forest of Brazil. SPB Academic Publishing, The
Hague.
57

Prado, D. 2003. As caatingas da América do Sul. p.3-37 In: Leal, I.R.; Tabarelli, M. e Silva,
J.M.C. (Eds.), Ecologia e conservação da Caatinga. Editora Universitária. Recife: UFPE.
Price, R.D., Weckstein, J.D. 2005. The genus Austrophilopterus Ewing (Phthiraptera:
Philopteridae) from toucans, toucanets, and araçaris (Piciformes: Ramphastidae). Zootaxa
918(1): 1-18.
Radford, A.N. & Du Plessis, M.A., 2003. The importance of rainfall to a cavity-nesting species.
Ibis 145: 692–694.
Ranta, P., T. Blom, J. Niemela, E. Joensuu & M. Siitonen. 1998. The fragmented Atlantic rain
forest of Brazil: size, shape and distribution of forest fragments. Biodiversity and
Conservation 7:385-403
Remsen, J.V., Hyde, M.A. & Chapman, A. 1993. The diet of neotropical trogons, motmots,
barbets and toucans. The Condor 95: 178–192.
Reynolds, R. T.; Scott, J. M.; Nussbaum, R. A. 1980. A variable circular plot method for
estimating bird numbers. The Condor 82: 309-313.
Roos, A. L. 2010. Capturando aves. In: Von Matter, S. et al. Ornitologia e Conservação:
Ciência aplicada, Técnicas de pesquisa e Levantamento. Rio de Janeiro: Technical Books.
Short L.L. & Horne J.F.M. 2001. Toucans, Barbets and Honeyguides: Ramphastidae,
Capitonidae and Indicatoridae. Nova Iorque: Oxford Univer. Press
Short, L.L., Horne, J.F.M. 2002. Family Ramphastidae, p.220–273. In: del Hoyo, J.; Elliott, A.
& Sargatal, J. (orgs.). Handbook of the Birds of the World. Vol 7: Jacamars to
woodpeckers. Lynx Edicions.
Sick, H. 1997. Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Sigrist, T. 2013. Guia de Campo Avis Brasilis: Avifauna Brasileira. São Paulo: Avis Brasilis.
Silva, J.M.C. & Casteleti, C.H.M. 2003. Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of
Brazil p. 43-59. In C. Galindo-Leal & I. G. Câmara (Eds.). The Atlantic Forest of South
America: biodiversity status, threats, and outlook. Washignton: CABS & Island Press.
Silva, J.M.C., Lima, M.F.C. & Marceliano, M.L.V. 1990. Pesos de aves de duas localidades na
Amazônia Oriental. Ararajuba 1: 99-104.
Silva, J.M.C., M.C. Sousa & C.H.M. Castelletti. 2004. Areas of endemism for passerine birds
in the Atlantic Forest. Global Ecology and Biogeography 13: 85-92.
58

Silva, J.M.C., Souza, M.A., Bieber, A.G.D. & Carlos, C.J. 2003. Aves da Caatinga: status, uso
do habitat e sensitividade. p.237-274. In: Leal, I.R., Tabarelli, M., Silva, J.M.C. (Eds.),
Ecologia e conservação da Caatinga. Recife: Editora Universitária UFPE.
Snow, D. 1981. Tropical frugivorous birds and their food plants: a world survey. Biotropica
13:1-14.
Sobral-Souza, T. & Lima-Ribeiro, M.S. 2017. De volta ao passado: Revisitando a história
biogeográfica das Florestas Neotropicais úmidas. Oecologia Australis 21(2): 93-107.
Souza, M.J.N. & Oliveira, V.P.V. 2006 Os enclaves úmidos e sub-úmidos do semi-árido do
Nordeste brasileiro. Mercator 5(9): 85-102.
Stiles, F.G. & Skutch, A.F., 1989. A Guide to the Birds of Costa Rica. New York: Cornell
University Press, Ithaca.
Stotz, D.F., Fitzpatrick, J.W., Parker III, T.A. & Moskovits, D.K. 1996. (eds) Neotropical birds:
Ecology and Conservation. Chicago: University of Chicago Press, 478 p.
Strahl, S.D. & Grajal, A. 1991. Conservation of large avian frugivores and the management of
Neotropical protected areas. Orix. 25:(1).
Tabarelii, M. & Santos, M.M.A. 2004 Uma breve descrição sobre a história natural dos brejos
nordestinos. p.111-122. In: Porto, K.C.; Cabral, J.J.P.; Tabarelii, M. Brejos de altitude em
Pernambuco e Paraíba: história natural, ecologia e conservação. Brasília: Ministério do
Meio Ambiente. (Série Biodiversidade, 9).
Tabarelli, M.; Siqueira Filho J.A. & Santos A.M.M. 2006. A Floresta Atlântica ao norte do rio
São Francisco, p. 25-40. In: Pôrto, K.; Almeida-Cortez, J.; Tabarelli, M. (Orgs.).
Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do Rio São
Francisco. Brasília, Ministério do Meio Ambiente, 363 p.
Terborgh, J., S. K. Robinson, T. A. Parker III, C. Munn, & N. Pierpoint. 1990. Structure and
organization of an Amazonian forest bird community. Ecological Monographs 60: 213238.
Todd, W.E.C. 1943. Critical remarks on the toucans. Proceedings of The Biological Society of
Washington 56: 153-162.
Viana, V.M., Tabanez, A.J. & Batista, J.L. 1997. Dynamics and restoration of forest fragments
in the brazilian Atlantic moist forest. p. 351-365. In: Laurance, W.F. &. Bierregaard, R.O.J.

59

(eds.) Tropical forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented
communities. Chicago: The University of Chicago Press.
Vielliard, J.M.E., Almeida, M.E., Anjos, L. E & Silva, W.R. 2010. Levantamento quantitativo
por pontos de escuta e o Índice Pontual de Abundância (IPA). p. 47-60. In: Von Matter S.,
Straube F.C., Accordy Y., Piacentini, V.E, Cândido, J.F.J. (eds). Ornitologia e
Conservação: Ciência Aplicada, Técncias de Pesquisa e Levantamento. Rio de Janeiro:
Technical Books.
Wenny, D.G. 2000. Seed dispersal, seed predation, and seedling recruitment of a Neotropical
montane tree. Ecological Monographs 70: 331–351.
Wheelwright, N.T., Haber, W.A., Murray, K.G. & Guindon, C. 1984. Tropical fruit-eating birds
and their food plants: a survey of a Costa Rican lower montane forest. Biotropica 16:
173–192.
Wright, S.J. 1980. Density compensation in island avifaunas. Oecologia 45: 385–389.

60

ANEXO 1
Normas de formatação da Revista Brasileira de Ornitologia

AUTHOR GUIDELINES
Instructions to Authors
The Revista Brasileira de Ornitologia will accept original contributions related to any aspect of the biology of birds, with emphasis
on the documentation, analysis, and interpretation of field and laboratory studies, presentation of new methodologies, theories or
reviews of ideas or previously known information. Studies using animals in captivity, zoos or rehabilitation centers should have a
clear focus on applicability to wild birds; otherwise will be rejected without review. The Revista Brasileira de Ornitologia is
interested in publishing ornithological studies on behavior, behavioral ecology, biogeography, breeding biology, community
ecology, conservation biology, distribution, evolution and genetics, landscape ecology, methods and statistics, migration,
nomenclature, paleontology, parasites and disease, phylogeography, physiology, population biology, systematics, and taxonomy.
Significant range extensions and novel geopolitical (e.g. first country) records of vagrants are also welcome, but not mere lists of the
avifauna of a specific locality, nor limited extensions in distribution. Monographs may be considered for publication upon
consultation with the editor. Research papers are usually over 3000 words, including Abstract and References), with over 3 figures
and/or tables. Short-communications (lower than 3000 words and up to 3 figures and/or tables) are also acceptable. We encourage
submissions of thorough Review Papers, on methods or on a particular theoretical subject, which will receive priority during the
review process. Obituaries and Book Reviews are also acceptable.
Manuscripts submitted to the Revista Brasileira de Ornitologia must not have been published previously or be under consideration
for publication, in whole or in part, in another journal or book. Manuscripts may be written only in American English and must be
typed in Microsoft Word, using Times New Roman 12, spacing 1.5 and left justified, throughout the MS, including references and
tables. Authors for whom English is not their native language are strongly recommended to have their manuscript professionally
edited before submission to improve the English. Two of these independent suppliers of editing services in Brazil can be found
through maryandriani@yahoo.com or the web site www.idstudio.art.br. All services are paid for and arranged by the author, and use
of one of these services does not guarantee acceptance or preference for publication.
Scientific names must be shown in italic, and authors are encouraged to follow the latest systematic sequence, spelling and taxon
authors of the Brazilian (Piacentini et al. 2015. Rev. Bras. Ornitol. 23: 91–298) or South American
(www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html) bird lists, when pertinent and at their discretion. When using one of each of
those sources, please be explicit about which one is being used, following it consistently throughout the manuscript. Common names
should also follow those recommended by Brazilian or South American lists). Common names should be capitalized (e.g.,
Kaempfer's Woodpecker, Common Tern).
Submission
Originals must be submitted by the online submission system at http://revbrasilornitol.com.br and as a single Microsoft Word file
(tables and figures must be at the end of the manuscript). Upon manuscript acceptance, high quality image files (extensions JPG,
TIF, PSD, PDF, AI, EPS, WMF or XLS; minimum resolution of 300 dpi) of the original figures will be requested. The title must be
concise and clearly define the topic of the manuscript. Generic expressions such as “contribution to the knowledge...” or “notes
on...” must be avoided. The name of each author must be written in full, followed by the full mailing address, identified by
superscript numerals, and author for correspondence, in the case of multiple authors.
The parts of the Research papers must be organized as follows:
– Title of the manuscript and author names, in lowercase – not capitals – and in bold, followed by addresses of all authors. Titles
longer than 100 characters with spaces should be accompanied by a running-head, or short title, no longer than 100 characters in
total, also provided in the first page of the manuscript.
– ABSTRACT/KEY-WORDS (with title and up to 300 words; five to eight key-words related to the main topics of the manuscript
and not already mentioned in the title must be provided in alphabetical order and separated by comma). For short communications an
abstract of up to 150 words is required, in addition to key-words.
– INTRODUCTION (starting on a new page).
– METHODS (this and subsequent parts continue without page breaks).
– RESULTS (only the results, succinctly).
– DISCUSSION (avoid repetition of results and speculations, keeping Discussion as short as possible).

61

– ACKNOWLEDGEMENTS
– REFERENCES (check and follow format carefully).
– Tables
– Figure Legends
– Figures
For Short communications, only the subheadings ABSTRACT, KEY-WORDS, ACKNOWLEDGEMENTS, and REFERENCES
are required.
Each Table should be on a separate page, numbered in Arabic numerals, with its own heading.
Figure legends, occupying one or more pages following the tables, should be numbered successively, also in Arabic numerals.
Figures will follow, one to each page, and clearly numbered in agreement with the legends. Figures should be pooled as composition
(Fig. 1A, B, C) always as possible.
As necessary, subsections may be identified and labeled as such, lower case, in bold, central. If another subheading is necessary,
please use in italics, left-justified. All pages should be numbered.
The following abbreviations should be used: h (hour), min (minute), s (second), km (kilometer), m (meter), cm (centimeter), mm
(millimeter), ha (hectare), kg (kilogram), g (gram), mg (milligram), all of them in lowercase (not capitals) and with no “periods”
(“.”). Use the following statistical notations: P, n, t, r, F, G, U, df (degrees of freedom), χ2, ns (non-significant), CV (coefficient of
variation), SD (standard deviation), SE (standard error). With the exception of temperature and percentage symbols (e.g., 15°C,
45%), leave a space between the number and the unit or symbol (e.g., n = 12, P < 0.05, 25 min), also in figures and tables.
Latin words or expressions should be written in italics (e.g., i.e., c., et al., in vitro, in vivo, sensu, a priori). The same rule applies to
words in a language distinct from the manuscript language, i.e., English, but does not apply to references, which follow distinct
format rules, as indicated below. Numbers one to ten should be written out, unless a measurement (e.g., four birds, 6 mm, 2 min);
from 11 onwards use numbers.
Author citations in the text must follow the pattern: (Pinto 1964) or Pinto (1964); two publications of the same author must be cited
as (Sick 1985, 1993) or (Ribeiro 1920a, b); Two authors are cited in text with “&” (e.g. Aleixo & Pacheco 2006). Three or more
authors must be presented as the first author followed by et al. (e.g. Aleixo et al. 2013). Avoid multiple citations in text, such as
more than 3 references to support an idea or information. Multiple references should be listed in chronological order (e.g. Sick 1997;
Narosky & Yzurieta 2003; BirdLife International 2015).Unpublished information by third parties must be credited to the source by
citing the initials and the last name of the informer followed by the appropriate abbreviation of the form of communication: (H. Sick,
pers. comm.) or V. Loskot (in litt.);unpublished observations by the authors can be indicated by the abbreviation: (pers. obs.); when
only one of the authors deserves credit for the unpublished observation or another aspect cited or pointed out in the text, this must be
indicated by the name initials: “... in 1989 A.S. returned to the area...”. Unpublished manuscripts (e.g., technical reports,
Undergraduate Monographs, M.Sc. Dissertations and Doctoral Thesis) and meeting abstracts should be cited only exceptionally, in
cases they are absolutely essential and no alternative source exists. The reference list must include all and only the cited publications
(titles written in full, not abbreviated), in alphabetical order by the authors' last name:
Articles
Fargione J., Hill J., Tilman, D., Polasky S. & Hawthornez P. 2008. Land clearing and the biofuel carbon debt. Science 319: 1235–
1238.
Santos M.P.D. & Vasconcelos M.F. 2007. Range extension for Kaempfer's Woodpecker Celeus obrieni in Brazil, with the first male
specimen. Bulletin of the British Ornithologists' Club 127: 249–252.
Worthington A.H. 1989. Adaptations for avian frugivory: assimilation efficiency and gut transit time of Manacus
vitellinus and Pipra mentalis. Oecologia 80: 381–389.
Books and Monographs
Sick H. 1985. Ornitologia brasileira, uma introdução, v. 1. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia.
Book Chapters
Thiollay J.M. 1994. Family Accipitridae (hawks and eagles), p. 52–205. In: del Hoyo J., Elliott A. & Sargatal J. (eds.). Handbook of
birds of the world, v. 2 (New World vultures to guineafowl). Barcelona: Lynx Editions.

62

Theses and Dissertations
Novaes F.C. 1970. Estudo ecológico das aves em uma área de vegetação secundária no Baixo Amazonas, Estado do Pará. Ph.D.
Thesis. Rio Claro: Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Rio Claro.
Cavalcanti L.M.P. 2014. Sazonalidade na estação reprodutiva de aves de uma área de Caatinga e sua relação com a precipitação.
Bachelor's Monograph. Mossoró: Universidade Federal Rural do Semiárido.
Web-based References
IUCN. 1987. A posição da IUCN sobre a migração de organismos vivos: introduções, reintroduções e reforços.
http://iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/index.htm (access on 25 August 2005).
Dornas T. 2009a. [XC95575, Celeus obrieni]. http://www.xeno-canto.org/95575 (access on 25 February 2012).
Pinheiro R.T. 2009. [WA589090, Celeus obrieni Short, 1973]. http://www.wikiaves.com/589090 (access on 05 March 2012).
Footnotes will not be accepted in the text, but should be used in exceptional cases, or in tables.
Illustrations and tables. The illustrations (photographs, drawings, graphics and maps), which will be called figures, must be
numbered with Arabic numerals in the order in which they are cited and will be inserted into the text. Upon manuscript acceptance,
high quality image files (extensions JPG, TIF, PSD, CDR, AI, EPS, WMF or XLS; minimum resolution of 300 dpi) of the original
figures will be requested. Tables and figures will receive independent numbering. In the text, mentioning figures and tables must
follow the pattern: “(Fig. 2)” or “... in Fig. 2.” Table headings must provide a complete title, and be self-explanatory, without
needing to refer to the text. All figure legends must be grouped in numerical order on a separate sheet from the figures.
Authors are invited to check recent issues published by Revista Brasileira de Ornitologia, for style and format.

63

