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RESUMO 
 

Realizou-se um levantamento quantitativo da avifauna no Parque Estadual de Campos do Jordão, 
em uma mata de Araucaria e Podocarpus, utilizando-se o método de Pontos de Amostragem e o método de 
Captura, Marcação e Recaptura (CMR). Esses métodos possibilitaram a obtenção do Índice Pontual de 
Abundância (IPA), Índice de Densidade (Ide), Índice de Freqüência (IF), Freqüência Relativa (FR), Índice de 
Recaptura (IR), Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Freqüência de Ocorrência (FO). A ordem 
dos Passeriformes foi a que apresentou o maior número de espécies e a Família Tyrannidae a que dominou 
em número de gêneros e espécies. Com o método de Pontos de Amostragem obtiveram-se os melhores 
resultados do que com o do CMR. 
 
Palavras-chave: Índice Pontual de Abundância; Índice de Densidade; Índice de Freqüência; Freqüência 

Relativa; Índice de Recaptura; Índice de Diversidade de Shannon-Wiener; Freqüência de 
Ocorrência. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

A quantitative survey of birds was done in Campos de Jordão State Park, in a forest of Araucaria 
and Podocarpus, by using the Point Sampling method and the Capture, Mark and Recapture method. 
These methods allowed to obtain the Point Index of Abundance, Density Index, Frequency Index, Relative 
Frequency, Recapture Index, Shannon-Wiener Diversity Index and Frequency of Occurrence. The order 
Passeriformes was the one that presented the greatest number of species and the family Tyrannidae 
dominated in number of genera and species. The Point Sampling method showed better results than the 
Capture, Mark and Recapture method. 
 
Key words: Point Index of Abundance; Density Index; Frequency Index; Relative Frequency; Recapture 

Index; Shannon-Wiener Diversity Index; Frequency of Occurrence. 
 
 
1  INTRODUÇÃO 
 

Estimar o tamanho das populações das espécies de aves de um determinado ecossistema sempre foi 
uma antiga aspiração dos naturalistas. Várias tentativas foram feitas e desde muito tempo, tentava-se estimar 
o tamanho das populações, baseando-se em impressões e na freqüência com que o observador encontrava a 
espécie, indicando se era abundante, comum ou rara. Entretanto, essas denominações são muito subjetivas e 
deixam muito a desejar quando se busca determinar seus limites. 

Um fator muito importante, quando se pretende estimar o tamanho da população de uma 
determinada espécie de ave, é a sua conspicuidade. Diversos fatores determinam a maior ou menor 
conspicuidade das espécies. As características físicas de tamanho e forma são importantes. A vocalização é 
também de suma importância, pois a freqüência e intensidade dos sons produzidos determinam a maior ou 
menor facilidade da espécie ser percebida. 
 
______ 
(*)   Parte da Dissertação do primeiro autor apresentada ao Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

Aceito para publicação em maio de 2008. 
(**)  In memoriam. Instituto Florestal, Caixa Postal 1322, 01059-970, São Paulo, SP, Brasil. 
(***) Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Av. Pádua Dias, 11, 13418-900, Piracicaba, SP, Brasil.  
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Nenhum método de levantamento é adequado para um censo absoluto, principalmente em habitats 
de matas, devido à inconspicuidade da maioria das espécies. Por isso, os métodos de levantamento 
quantitativo de populações de aves através de freqüência relativa são mais seguros, pois é fato notório que as 
espécies diferem quando comparadas em relação à sua conspicuidade visual e auditiva. 

No presente trabalho, utilizou-se o método de Pontos de Amostragem e o da Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR), para realizar um levantamento quantitativo da avifauna no Parque Estadual 
de Campos do Jordão. 
 
 
2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Segundo Vielliard & Silva (1989), os métodos para censos de aves se resumem em três tipos 
básicos: trajetos, amostragem por pontos e quadrado. 

Almeida (1981) fez uma ampla revisão bibliográfica sobre os métodos de levantamento de aves, 
inclusive abordando sua evolução. De acordo com Kendeigh apud Almeida (1981) desde o início do século 
XIX os naturalistas tentavam registrar o tamanho das populações, baseando-se em impressões gerais e na 
freqüência com que o observador encontrava a espécie, indicando se era abundante, comum ou rara. 

Dice (1930) afirmou ser freqüente o uso dos termos raro e comum, mas os considerava muito vagos 
em seus limites porque não se baseavam no tempo de observação. Observou também que o problema de 
determinar as populações é vital em qualquer estudo envolvendo ecologia ou economia, sendo que a 
utilização de um método que fosse fácil para o caso de levantamento de aves seria o mais recomendado. 

Barbosa (1988), como uma primeira aproximação, ao levantar as espécies de aves do Parque 
Estadual de Campos do Jordão, utilizou os termos comum, não comum e raro, conforme a maior ou 
menor facilidade com que a espécie era observada, sem atribuir números, mas mencionando o período 
de observações em sua época de ocorrência,  abrangendo,  assim,  tanto as espécies residentes quanto 
as migratórias. 

Willis & Oniki (1981) utilizaram o método de contagem de aves, obtendo a freqüência de cada 
espécie durante 100 horas de observações e às vezes 70 horas, pelo método de trajetos, se deslocando 
vagarosamente por caminhos já existentes. 

Comparando-se os levantamentos da avifauna do Parque Estadual de Campos do Jordão, feitos por 
Willis & Oniki (1981) e Barbosa (1988), nota-se que as espécies mais freqüentes coincidem com as 
consideradas comuns, e as pouco freqüentes coincidem com a denominação rara. 

Linsdale apud Dice (1930) abordou o método de levantamento de populações de aves através da 
freqüência relativa, e adotou para a espécie mais freqüente o índice 100%, calculando as percentagens para 
as outras espécies, baseando-se no número encontrado para a mais abundante. Esse autor enfatizou ser muito 
importante determinar as espécies em seus respectivos habitats. 

Colquhoun (1940a) afirmou que a freqüência de ocorrência de espécies pode ser expressa através 
de uma lista de espécies observadas em cada visita ao habitat, podendo ser indicada pelo número de vezes 
que a espécie ocorre, multiplicando-se por 100 e dividindo-se pelo número de visitas. O autor acredita que, 
em amostragens de florestas, a unidade de tempo é preferível à de espaço, com uma movimentação lenta 
durante as observações, as quais, sendo feitas ao acaso, são melhores que um curso fixo. 

As espécies diferem quando comparadas em relação à sua conspicuidade visual e auditiva, e sobre 
isso Colquhoun (1940b) salientou que a conspicuidade relativa das aves merece muita atenção, devendo ser 
estabelecido seu grau para cada espécie. 

Winterbotton (1940) observou que a despeito das diferenças no grau de conspicuidade e tendência 
de agrupamento de várias espécies, a técnica de contagem em amostras juntamente com a lista diária das 
espécies, oferecem indicações confiáveis da relativa abundância das espécies individuais em diferentes locais 
e para diferentes épocas. 

Diversos fatores determinam a maior ou menor conspicuidade das espécies. As características 
físicas de tamanho, cor e forma e a vocalização são importantes. As características reprodutivas, os hábitos 
alimentares, se são espécies gregárias ou não, e as características de vôo são também muito importantes.  
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Estimar as populações de animais silvestres é difícil, pois nenhum método de levantamento é 
adequado para todos os tipos de habitat e objetivos, cada um apresentando suas limitações. 

Ralph & Scott (1981) sugeriram que os métodos devem ser usados com cuidado e preferencialmente 
associados a outros, possibilitando a obtenção de dados mais seguros. 

Em relação ao método dos Trajetos Lineares, estes são muito aplicados em ecologia vegetal, 
mas para estimativa de populações animais podem ser desaconselháveis, principalmente devido à sua locomoção. 
Skellam (1958), Emlen (1971) e Robinette et al. (1974) questionaram a eficiência da contagem de aves em trajetos. 

Burnham et al. (1980) explicaram a maneira prática para utilização do método e afirmaram que 
amostragens através de trajetos lineares não são apropriadas para todas as populações biológicas. Se o animal 
em estudo é muito móvel, uma ave, por exemplo, essa movimentação pode acarretar sérios problemas, 
tornando o método inviável, pois ela poderá ser registrada mais de uma vez. Para a aplicação do método, 
os autores partiram da concepção de uma área com divisas e tamanhos conhecidos, com o objetivo de 
estimar a abundância de determinada população biológica. 

Segundo Emlen (1971), cada espécie aparenta ter seu característico valor de coeficiente de 
detectabilidade, que é diretamente dependente da sua conspicuidade, e que representa a proporção da 
população de uma área que é realmente detectada por um observador percorrendo um trajeto. 

Robbins (1978) analisou uma série de métodos de censos de aves através de observações, em época de 
acasalamento. Um método consiste em marcar 8 ou 10 faixas de levantamento em uma parcela de área conhecida, 
onde as posições das aves vistas ou ouvidas são mapeadas. Segundo o autor, esse método é mais apropriado para 
as espécies que estão se reproduzindo na área, mostrando com relativa precisão a quantidade de casais presentes. 

Os principais problemas desse método, segundo Robbins (1978), são o tamanho da parcela, 
as variações de um ano para outro, a necessidade de um grande número de visitas a cada parcela, em torno de 
10 a 20, a falta de regularidade do canto de algumas espécies, a ausência de territórios de algumas e quando 
o tamanho dos territórios de algumas espécies são maiores que a própria parcela. 

Outro método de censo de aves indicado por Robbins (1978) é o de Pontos de Amostragem, 
utilizando-se o Índice Pontual de Abundância. Para sua aplicação, se estabelece uma rede de pontos no 
habitat a ser estudado, permanecendo o observador durante 20 minutos em cada ponto no período da manhã, 
registrando todas as espécies vistas e ouvidas. Esse método é mais eficiente durante a época de 
acasalamento, quando as espécies se tornam mais conspícuas. 

Segundo Reynolds et al. (1980), um observador em ponto fixo dispõe de mais tempo para observar 
as aves, não perdendo tempo olhando o chão durante seu deslocamento, o que é muito importante em se 
tratando de vegetação alta e densa, ou em terreno acidentado; afirmam ainda que esse método propicia ao 
observador maior probabilidade de contatos visuais e auditivos com as espécies de aves do que um 
observador caminhando.  

Anderson et al. (1979) afirmaram que o fato de o observador fixo dispor de mais tempo para 
observar as aves de uma comunidade do que um observador em movimento, e a afirmativa que os pontos 
fixos cobrem uma maior uniformidade da área estudada, são os argumentos mais fortes daqueles que 
defendem o uso de censos por pontos fixos. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), o levantamento numérico é bem mais eficiente que o 
freqüencial, e os resultados ganham em validade quanto maior o número de amostras, e não o seu tamanho. 
Observaram, também, que o Índice Pontual de Abundância é um valor específico dos componentes da 
comunidade estudada, no caso, as diferentes espécies de aves da área amostrada. 

Em relação ao método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR), as redes ornitológicas têm sido 
amplamente utilizadas para os mais diversos estudos de comunidade de aves. 

Segundo Leal et al. (1980), a captura, complementada por técnicas de marcação e posterior 
recaptura e/ou observações visuais, possibilita monitorar vários estudos sobre a biologia das espécies, 
como migração, idade, delimitação de território, comportamento social, comportamento reprodutivo, 
dinâmica populacional, entre outros. Karr (1981) afirmou que esse método é um dos mais eficientes para os 
estudos de aves de sub-bosque de florestas tropicais. 

De acordo com Cottam (1956), a marcação das aves oferece informações quanto à movimentação 
dos indivíduos, que possibilitam entender a dinâmica da população e a flutuação de seus segmentos, e ainda 
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segundo Seber (1972), é importante por fornecer informações sobre a longevidade, crescimento, idade e 
razão dos sexos das aves, entre outras. 

Cook et al. (1967) usaram uma população conhecida para aferir o método de múltipla recaptura, 
obtendo um resultado final muito próximo do número real. 

Cormack (1968) afirmou que a dificuldade dos estudos de captura e recaptura residem na 
distribuição ao acaso, vulnerabilidade e outros fatores ligados ao comportamento. 
 
 
3  MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1  Local de Estudo 
 

O presente trabalho foi realizado em uma mata de Araucaria e Podocarpus, no Parque Estadual de 
Campos do Jordão - PECJ, localizado ao norte do município de mesmo nome, cujas coordenadas geográficas 
são 22º 45” de latitude sul e 45º 30” de longitude oeste de Greenwich, geograficamente à nordeste do Estado 
de São Paulo. 

O Parque foi criado pela desapropriação de várias glebas, a partir do início da década de 1940, 
perfazendo um total de 8.200 ha. Em sua área se encontra grande parte das fitofisionomias presentes na Serra 
da Mantiqueira (Seibert et al., 1975).  

O clima local foi determinado, pela classificação de Köppen como Cfb, clima subtropical de 
altitude, mesotérmico e úmido, sem estiagem, com temperatura média do mês mais quente inferior a 22 ºC 
(Seibert et al., 1975). 

Essa Unidade de Conservação se encontra em sua totalidade, no que se poderia chamar do planalto 
de Campos do Jordão. O ponto mais alto do Parque está a 2.007 metros da borda SW do planalto, onde essas 
altitudes são freqüentes, e a parte mais baixa a 1.030 metros, situada no vale do rio Sapucaí-Guaçu (Seibert 
et al., 1975). O relevo da área de estudo é bastante acentuado, os desníveis entre o fundo do vale e o alto dos 
espigões excedem 300 metros. 

Em relação à vegetação, Seibert et al. (1975) reconheceram vários tipos, a mata de Araucaria e 
Podocarpus, a mata latifoliada com Araucaria, a mata alta latifoliada, a mata baixa latifoliada, campos, 
samambaial e vegetação aquática e de brejos. Esses sete tipos de vegetação formam um verdadeiro mosaico 
com visível contraste entre campos e matas, caracterizando uma explícita diversidade de habitats. 

Desses tipos, a mata de Araucaria e Podocarpus merece destaque por recobrir as maiores 
extensões dentro do Parque. Concentra-se nos vales, grotões e encostas com maior grau de umidade, e em solos 
mais protegidos. Ocupa, assim, as áreas inferiores das montanhas estendendo-se em seus limites superiores 
até a cota de 1.600 metros (Seibert et al., 1975). 

Estruturalmente, é uma comunidade densa, pluriestratificada e com riqueza de epífitas, musgos, 
pteridófitas, bromeliáceas, orquidáceas, gesneriáceas e piperáceas. Os maiores exemplares de Araucaria, 
com altura em torno de 40 metros e diâmetro superior a 50 centímetros, são nela encontrados. Ao atingir o fundo 
dos vales úmidos, nota-se um adensamento de indivíduos de Podocarpus que aí adquirem maior porte, 
ultrapassando os 15 metros de altura. Merece destaque, nessas situações, a riqueza em epífitas sobre os troncos 
dos exemplares de Podocarpus (Seibert et al., 1975). Do ponto de vista paisagístico, por sua beleza, extensão 
e distribuição equilibrada na área do Parque, esse tipo de mata dá a característica principal da vegetação local. 

De acordo com Hueck (1972), o limite inferior das matas de Araucaria na Serra da Mantiqueira 
situa-se acima de 1.200 metros, constituindo-se numa das mais extensas áreas dessa espécie nessa região do 
Brasil. Ainda, segundo o autor, existem poucas comunidades florestais no Brasil que têm um estrato arbóreo 
tão homogêneo como as matas de Araucaria e Podocarpus, podendo ser nitidamente separadas à distância 
pela diferença do verde das folhas e pela conformação específica das copas. 

As matas de Araucaria e Podocarpus limitam ora com os campos ora com as matas latifoliadas 
altas com Araucaria. Em função desses limites, sofrem sobremaneira o efeito de borda, que muito afeta a 
estrutura da comunidade de aves. 

Em relação às espécies vegetais encontradas nessa unidade fitofisionômica, estas podem ser 
encontradas no trabalho de Robim (1990). 
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A área de estudo possui aproximadamente 60 ha, localiza-se dentro dos limites do Parque, 
numa área natural praticamente inalterada de mata de Araucaria e Podocarpus, numa altitude intermediária 
entre 1.450 metros e 1.600 metros. 

Realizou-se primeiramente um levantamento qualitativo da avifauna do Parque durante os anos de 
1985 a 1987 (Barbosa, 1988). Este foi fundamental para se proceder posteriormente ao levantamento quantitativo. 

As espécies foram identificadas pelos contatos visual e auditivo. A identificação pelo contato visual 
foi feita a olho nu ou com o uso de binóculos com capacidade de aumento 7x35. As espécies, quando não 
prontamente identificadas, foram comparadas com as constantes nos guias de campo de Frisch (1981), 
Sick (1985), Dunning (1985) e Schauensee & Phelps (1978), para sua identificação. 

No caso de contato por audição, que foi sem dúvida o mais eficiente para a identificação das 
espécies, o mesmo se fez através do reconhecimento das vocalizações características de cada espécie. 

Para o levantamento quantitativo aplicou-se o Método de Pontos de Amostragem e o de Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR).  

Inicialmente, com o auxílio de um estereoscópio, analisou-se a textura da vegetação existente na área 
de estudo, utilizando-se fotografias aéreas, na escala de 1:8000, do município de Campos do Jordão, SP. Com o 
uso da técnica de esteroscopia, demarcou-se os limites da mata de Araucaria e Podocarpus, as trilhas, as estradas, 
a rede de drenagem principal, os pontos de observações, os locais a serem amostrados com redes ornitológicas 
e os ambientes adjacentes ao perímetro da área, representados por campos e mata latifoliada com Araucaria. 
Desse procedimento resultou o mapa da área de estudo (FIGURA 1) na escala aproximada de 1:8000. 

A área foi determinada com o uso de planímetro, que após o rastreamento do perímetro do mapa, 
acusou uma área de aproximadamente 60 ha. 

Os pontos foram determinados no mapa, a cada 200 metros, distância esta, segundo Vielliard & 
Silva (1989), adequada para evitar justaposição de territórios entre a maioria das espécies e também por 
permitir amostrar satisfatoriamente toda a área. Ao todo foram locados 18 pontos. 

A cada 200 metros, foram colocadas estacas de madeira pintadas de branco, sendo a numeração em 
algarismos arábicos pintados em vermelho. As estacas utilizadas apresentavam dimensões de 1 metro de 
comprimento, 7 cm de largura e 3 cm de espessura. Foram fincadas no solo, até 30 cm de profundidade. 
As cores escolhidas visaram facilitar o reconhecimento das estacas colocadas em cada ponto. Sob a 
numeração da estaca, havia uma seta, também em vermelho, indicando a direção do próximo ponto. 

As sessões de observações para as aves de hábitos diurnos ocorreram sempre no período da manhã, 
entre 6 e 9 horas, por ser o horário de maior atividade da avifauna (Orians, 1969); Shields, 1977; Strelke & 
Dickson, 1980; Dawson, 1981; Robbins, 1981; Skirvin, 1981; Kroodsma, 1984). 

Os pontos foram amostrados mensalmente, durante o período de um ano, entre maio de 1990 e abril 
de 1991. Em cada mês, foram três dias de trabalho para completar 18 pontos, realizando 6 pontos por manhã. 
Em cada sessão de 20 minutos de observações, eram anotados em folha de campo, o número de contatos 
visuais e auditivos, tendo-se o cuidado de acompanhar o deslocamento da ave, a fim de evitar que um mesmo 
indivíduo fosse contatado mais de uma vez. Quando a espécie era vista, estimava-se o nível do estrato 
arbóreo onde esta se encontrava e se estava só, em casal ou em bando, anotando-se os dados na folha de 
campo. Algumas espécies, quando vistas no espaço aéreo sobre a mata, também eram anotadas. 

Para as espécies de hábitos gregários, após várias observações visuais, foi estabelecida a média de 
número de indivíduos, conforme listagem a seguir, com o número médio indicado entre parênteses: Amazona 
vinacea (6), Chiroxiphia caudata (5), Cyanocorax chrysops (6), Melanerpes candidus (5), Odontophorus 
capueira (6), Penelope obscura (10), Pionopsitta pileata (15), Pionus maximiliani (8), Poospiza lateralis 
(20), Pyrrhura frontalis (12), Streptoprocne zonaris (30) e Tersina viridis (12). 

Antes do início de cada sessão, registravam-se as condições climáticas predominantes no momento 
da amostragem,  tais como vento,  nebulosidade,  temperatura,  ruído de fundo,  visibilidade,  chuva, 
que determinam as causas da variação da amostra. 

Para as aves de hábitos noturnos, as observações foram feitas logo após o escurecer, geralmente 
entre 19 e 21 horas. Em cada visita, eram amostrados dois pontos escolhidos por sorteio, em uma única noite, 
resultando para estas espécies de aves, exatamente 1/3 do tempo dedicado para as aves de hábitos diurnos. 
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FIGURA 1 – Mapa de localização dos pontos fixos de observações (1 a 18) e das redes ornitológicas. 
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Obtiveram-se 72 horas de estudos para aves diurnas, em 18 pontos com 12 repetições, totalizando 
216 amostras, e 24 horas de estudos para aves noturnas, em 6 pontos com 12 repetições, totalizando 
72 amostras. 

Alternaram-se os horários de observações entre os pontos, para que todos fossem amostrados em 
diferentes horas, (TABELA 1) pois segundo Kroodsma (1984), esse procedimento  minimiza os efeitos que 
as horas do dia exercem sobre a atividade da avifauna. 

O IPA de cada espécie foi obtido, dividindo-se o número de contatos pelo número de amostras, 
sendo, portanto, um valor médio de contatos de determinada espécie por ponto de amostragem e indica a 
abundância desta espécie em função de seu coeficiente de detecção. 
 
 
TABELA 1 – Freqüência dos pontos no período compreendido entre 6:00 e 9:30 horas e entre 19:00 e 21:00 horas. 
 
Pontos           Horas diurnas     Horas noturnas 

 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 19:00 20:00 21:00 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 
2 2 2 1 1 2 2 1 1 4   
3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
4 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 
5 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3  
6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1  
7 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2  
8 1 2 2 1 2 1 2 1 3   
9 1 2 2 1 2 1 1 2 1 3  

10 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3  
11 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2  
12 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1  
13 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
14 1 2 2 1 1 2 1 2 2  1 
15 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 
16 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1  
17 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2  
18 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2  

 
 

O Método de Pontos de Amostragem permitiu, também, calcular a Freqüência de Ocorrência (FO) 
de cada espécie, esta foi definida como a percentagem do número de visitas em que a espécie foi encontrada 
sobre o número de visitas efetuadas. 

Foi calculado, também, o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), segundo Magurran 
(1988). Considerou-se a proporção entre o número total de indivíduos de uma espécie em relação ao número 
total de indivíduos da comunidade. 

O Índice de Shannon-Wiener é um índice de diversidade baseado na abundância proporcional das 
espécies, considerando tanto a riqueza das espécies quanto sua eqüidade. Foi escolhido pela sua alta 
capacidade discriminante (Magurran, 1988; Krebs, 1989) e também por ser muito citado na literatura, 
possibilitando comparações entre áreas, métodos e abordagens. 

Foi utilizado o Índice de Densidade (IDE). Este foi definido como sendo a somatória dos 
indivíduos de uma população, capturados a cada 100 horas/rede. 

Também foram calculadas a Freqüência Relativa (FR) e o Índice de Freqüência (IF). 
A Freqüência Relativa foi definida como a percentagem da somatória dos indivíduos de uma 

população, capturados ou recapturados, em relação à somatória dos indivíduos da comunidade, capturados 
ou recapturados. 
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Já o Índice de Freqüência (IF) ou Freqüência de Ocorrência representa a somatória dos dias em que 
indivíduos de uma mesma espécie são capturados, em relação ao número total de dias de coleta.  

Foi calculado o Índice de Recaptura (IR), que é a somatória do número de indivíduos de uma 
população recapturados em relação ao número de indivíduos desta mesma população capturados, 
durante todo do período de coleta. 

Para a marcação das aves foram utilizadas anilhas fornecidas pelo Centro de Estudos de Migrações 
de Aves - CEMAVE, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Foi realizada também uma análise computacional. Os resultados de cada sessão foram transmitidos 
para uma ficha codificada, que foi submetida ao tratamento por computador. Com esse propósito, as espécies 
foram numeradas de 1 a 112 (número máximo registrado). Em seguida, no sistema SAS (Statistical Analysis 
System), deu-se entrada nos dados. 
 
 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A diversidade de uma comunidade de aves depende do número de espécies e da proporção 
numérica de cada uma neste conjunto. 

Segundo Brower & Zar (1977), a diversidade de espécies, também conhecida como heterogeneidade, 
é uma expressão da estrutura da comunidade ou de sua organização biológica. Dessa forma, geralmente uma 
comunidade com baixo número de espécies deve apresentar, embora não necessariamente, um baixo índice de 
diversidade e vice-versa, mostrando uma alta complexidade da interação dos indivíduos. O H’ depende do número 
de seus componentes, no caso, de espécies (riqueza específica), e da proporção de cada espécie nesse conjunto.  

Barbosa (1988) realizou um levantamento qualitativo das aves no PECJ, que foi efetuado em toda a 
área desta Unidade de Conservação e constatou a existência de 178 espécies, das quais 146 eram residentes 
permanentes e 32 migratórias. 

Vielliard & Silva (1989), afirmaram que esse tipo de levantamento tem como finalidade, 
estabelecer a lista mais completa e segura possível da avifauna da área de estudo, fornecendo a base de 
identificação das espécies, seus ciclos biológicos e suas preferências ambientais. 

De acordo com Vuilleumier (1978), a simples riqueza específica não pode ser avaliada sem um 
grande número de amostras, por mais eficiente que seja o observador. A mera contagem dos indivíduos das 
diversas espécies ao longo de percursos mais ou menos padronizados, somente permite comparações 
qualitativas entre avifaunas de áreas similares à mesma, o que se comprova pelos trabalhos de Willis & 
Oniki (1981) realizados na mesma região biogeográfica. Comparações semelhantes podem ser feitas sobre a 
repartição das aves entre estratos da vegetação de uma localidade, segundo Pearson (1971). 

A análise dos dados decorrente do levantamento quantitativo efetuado na mata de Araucaria e 
Podocarpus do PECJ revelou a presença de 112 espécies, distribuídas em 96 gêneros, 33 famílias e 12 
ordens, o que representou uma diversidade equivalente a 62,92% do total de espécies do Parque, amostradas 
pelo levantamento qualitativo realizado por Barbosa (1988).  

A ordem dominante foi a dos Passeriformes com 74 espécies e 64 gêneros. As famílias que se 
destacaram em número de espécies foram Tyrannidae com 18 espécies e 17 gêneros, e Furnariidae com 
10 espécies e 14 gêneros. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener calculado sobre o total de 216 amostras foi de 3,86. 
Esse valor foi necessariamente inferior quando calculado para o subconjunto de amostras de cada visita 
mensal e oscilou entre 2,75 e 3,65, evidenciando um ciclo estacional com uma diversidade mais baixa no 
inverno e mais alta no verão, variando de forma coerente com a riqueza específica, apesar dos diferentes 
graus de conspicuidade entre as espécies. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), uma diversidade entre 1,00 e 2,00 caracteriza a avifauna de 
florestas temperadas e valores em torno de 3,00 foram obtidos em diversos ambientes tropicais usando técnicas de 
amostragens parciais. O valor obtido nesse trabalho (3,86) pode ser considerado elevado e provavelmente 
seja explicado pela influência do mosaico de ambientes que oferecem múltiplas situações ecotonais. 
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Em relação à análise quantitativa da avifauna, a representatividade do levantamento foi assegurada 
pela adequada quantidade de pontos e por terem sido levantados em todas as visitas e em horários diferentes. 
A mata de Araucaria e Podocarpus possui uma composição florística heterogênea, mas se assumiu que a 
repartição geométrica de 18 pontos pré-fixados cobriram bem esta heterogeneidade.  

A cada visita mensal, realizaram-se 18 amostras perfazendo um total de 216 amostras, 
correspondente a 12 visitas. Nas 216 amostragens registraram-se 10.189 contatos, com média aproximada de 
47,17 contatos por amostra (TABELA 2). Cada contato de uma amostra corresponde à ocupação de um território 
por indivíduo ou grupo de indivíduos no raio de detecção da espécie e de acordo com seu coeficiente de detecção. 

 
TABELA 2 – Médias mensais de contatos obtidos durante os meses do ano. 

 

Meses Número de contatos Média de contatos 

Janeiro 942 52,33 
Fevereiro 867 48,16 
Março 759 42,16 
Abril  742 41,22 
Maio 740 41,11 
Junho 721 40,05 
Julho 719 39,44 
Agosto 527 29,27 
Setembro 961 53,38 
Outubro 1004 55,77 
Novembro 1025 56,94 
Dezembro 1182 65,66 

 
 

As condições climáticas podem alterar de maneira considerável o grau de manifestação das 
espécies, explicando as alterações bruscas desse IPA global.  

A FIGURA 2 evidencia um ciclo anual de variação entre verão e inverno, com valores acima da 
média no período de setembro a fevereiro e abaixo no período de março a agosto. Além disso, os valores 
mostraram uma passagem gradativa do verão para o outono e inverno, enquanto se evidenciou uma elevação 
brusca da atividade da avifauna do inverno para a primavera, provavelmente relacionada com as condições 
climáticas e biológicas das espécies. 

O IPA é um valor específico dos componentes da comunidade estudada, no caso, as diferentes 
espécies de aves da área amostrada. Assim, o conjunto de 216 amostras obtidas na mata de Araucaria e 
Podocarpus, forneceu 10.189 contatos distribuídos entre as 112 espécies registradas durante esse 
levantamento quantitativo. 

A FIGURA 3 indica que o número de espécies registradas durante um ciclo biológico, atingiu o valor 
assintótico da curva, onde não houve acréscimo no número de espécies acumuladas entre março e abril de 
1991, mostrando que o acompanhamento da avifauna durante um ciclo biológico foi suficiente para amostrá-la. 

Para cada uma dessas espécies foi obtido o IPA no local e período de estudo. O IPA é, portanto, 
o número médio de contatos de determinada espécie por ponto de amostra e indica a abundância dessa espécie 
em função de seu coeficiente de detecção. De acordo com Vielliard & Silva (1989), esse coeficiente é 
indeterminado e depende do comportamento da espécie, mas representa uma constante específica que pode ser 
calculada por comparação com a metodologia dos quadrados. Sendo um valor relativo, não representa o 
tamanho das populações, não podendo ser usado para comparar populações biológicas diferentes. 

Segundo Sick (1985) a conspicuidade das espécies varia nas diversas estações do ano, estando mais 
conspícuas durante a época de acasalamento. O grau de conspicuidade, sendo diferente entre as espécies e 
variando dentro de uma mesma espécie nas diversas épocas do ano, faz com que o índice seja empregado 
para comparar cada população, nas mesmas épocas do ano, em anos diferentes. 
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FIGURA 2 – Variação mensal do número de contatos evidenciando-se a média mensal. 
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FIGURA 3 – Número acumulado de espécies registradas pelo método do Índice Pontual de Abundância. 
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A TABELA 3 fornece o número de contatos obtidos sobre as espécies vistas e ouvidas, com os 
respectivos Índices Pontuais de Abundância e Freqüência de Ocorrência. A coluna N fornece o número de 
contatos, considerando o bando como um só contato, e permite distinguir se os contatos visuais e auditivos 
provêm ou não dos mesmos indivíduos, resultando 7.296 contatos. 

O IPA variou de 0,005 a 5,949, cujos números fornecem uma idéia do perfil da comunidade 
estudada, pois a ordenação desses IPA específicos por ordem decrescente, fornece uma curva bem expressiva 
dessa estrutura. 

 
TABELA 3 – Número de contatos (N) obtidos sobre as espécies vistas (V) e ouvidas (O), com respectivos 

Índices Pontuais de Abundância (IPA) e Freqüência de Ocorrência (FO). 
 

Espécies V O IPA FO N 

Crypturellus obsoletus 19 261 1,208 97,22 261 
Coragyps atratus 30 0 0,139 11,11 4 
Accipiter striatus 1 5 0,023 11,11 5 
Buteo albicaudatus 1 5 0,005 2,78 1 
Buteo brachyurus 2 0 0,009 2,78 2 
Percnohierax leucorrhous 4 2 0,019 11,11 4 
Rupornis magnirostris 4 27 0,125 36,11 12 
Micrastur ruficollis 5 4 0,023 8,33 5 
Milvago chimachima 7 32 0,153 50,00 32 
Herpetotheres cachinnans 2 8 0,037 11,11 8 
Falco femoralis 2 0 0,009 2,78 2 
Penelope obscura 22 22 0,102 5,55 2 
Odontophorus capueira 24 18 0,167 19,44 5 
Pardirallus nigricans 7 8 0,037 5,56 8 
Aramides cajanea 20 49 0,236 33,33 49 
Aramides saracura 1 5 0,023 5,86 5 
Leptotila rufaxilla 12 10 0,079 25,00 17 
Pyrrhura frontalis 383 953 4,134 88,89 80 
Pionopsitta pileata 108 175 0,856 41,67 12 
Pionus maximiliani 37 52 0,255 22,22 7 
Amazona vinacea 188 369 1,745 100,00 62 
Strix hylophila 1 13 0,060 19,44 13 
Streptoprocne zonaris 62 68 0,315 5,56 2 
Phaethornis eurynome 10 28 0,134 44,44 29 
Leucochloris albicollis 30 107 0,505 80,56 109 
Clytolaema rubricauda 7 9 0,056 22,22 12 
Stephanoxis lalandi 10 12 0,069 22,22 15 
Trogon rufus 2 6 0,028 8,33 6 
Trogon surrucura 8 25 0,120 25,00 26 
Chloroceryle americana 2 2 0,009 2,78 2 
Baryphthengus ruficapillus 1 23 0,111 11,11 24 
Ramphastos dicolorus 3 10 0,046 5,56 10 
Colaptes campestris 10 23 0,106 19,44 23 
Piculus aurulentus 21 97 0,477 63,89 103 
Melanerpes candidus 8 20 0,093 8,33 4 
 
 

continua 
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continuação – TABELA 3 
 

Espécies V O IPA FO N 

Veniliornis spilogaster 10 48 0,222 58,33 48 
Sittasomus griseicapillus 46 198 0,916 94,44 198 
Xiphocolaptes albicollis 10 85 0,412 88,89 8 
Campylorhampus falcularius 5 3 0,023 11,11 5 
Dentrocolaptes platyrostris 7 32 0,157 38,89 3 
Xiphorhynchus fuscus 25 63 0,301 5,56 65 
Lepidocolaptes squamatus 45 123 0,588 80,56 125 
Furnarius rufus 3 20 0,097 25,00 21 
Lochmias nematura 20 99 0,458 91,67 99 
Anabacerthia amaurotis 1 27 0,125 25,00 27 
Cichlocolaptes leucophrus 7 37 0,171 36,11 37 
Heliobletus contaminatus 37 223 1,037 97,22 224 
Synallaxis cinerascens 8 22 0,102 30,56 22 
Synallaxis ruficapilla 5 16 0,074 25,00 16 
Synallaxis spixi 2 15 0,069 19,44 15 
Xenops rutilans 9 26 0,120 27,78 26 
Syndactyla rufosupercillata 6 42 0,208 47,22 45 
Philydor atricapillus 15 34 0,157 33,33 34 
Philydor rufus 13 66 0,306 38,89 66 
Leptasthenura setaria 61 352 1,630 100,00 352 
Cranioleuca pallida 48 165 0,764 97,22 165 
Chamaeza ruficauda 8 242 1,120 97,22 242 
Grallaria varia 4 61 0,282 58,33 61 
Batara cinerea 6 35 0,162 30,56 35 
Conopophaga lineata 6 40 0,185 63,89 40 
Drymophila genei 12 17 0,079 19,44 17 
Hylopezus nattereri 3 33 0,153 33,33 33 
Thamnophilus caerulescens 43 156 0,750 94,44 162 
Tramnophilus doliatus 8 26 0,120 30,56 26 
Dysithamnus xanthopterus 5 25 0,116 25,00 25 
Scytalopus speluncae 6 278 1,287 100,00 278 
Pachyramphus viridis 3 8 0,042 11,11 9 
Pachyramphus castaneus 3 44 0,204 25,00 44 
Pachyramphus polychopterus 1 18 0,083 25,00 18 
Pachyramphus validus 4 37 0,171 38,89 37 
Attila phoenicurus 3 30 0,139 25,00 30 
Pyroderus scutatus 5 75 0,352 33,33 76 
Piprites pileata 29 143 0,662 55,56 143 
Chiroxiphia caudata 23 346 1,602 88,89 70 
Schiffornis virescens 14 137 0,171 30,56 137 
Knipolegus cyanirostris 14 4 0,074 25,00 16 
Satrapa icterophrys 1 39 0,181 47,22 39 
Tyrannus melancholicus 26 30 0,139 16,67 30 
Myiozetetes similis 12 19 0,088 13,89 19 
 
 

continua 
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continuação – TABELA 3 
 

Espécies V O IPA FO N 

Pitangus sulphuratus 4 32 0,148 36,11 32 
Myiarchus swainsoni 10 24 0,134 30,56 29 
Lathrotriccus euleri 6 50 0,231 33,33 50 
Myiobius barbatus 4 14 0,065 11,11 14 
Camptostoma obsoletum 3 88 0,407 66,67 88 
Platyrinchus mystaceus 14 39 0,204 58,33 44 
Hemitriccus obsoletus 10 62 0,192 58,33 63 
Phylloscartes ventralis 28 115 0,537 83,33 115 
Phylloscartes difficilis 3 29 0,134 27,78 29 
Serpophaga subcristata 13 43 0,199 36,11 43 
Elaenia mesoleuca 32 286 1,329 75,00 286 
Phyllomyias fasciatus 10 37 0,171 38,89 37 
Mionectes rufiventris 10 47 0,218 36,11 47 
Pygochelidon cyanoleuca 27 56 0,333 27,78 72 
Cyanocorax chrysops 48 112 0,519 30,56 18 
Turdus rufiventris 30 117 0,546 69,44 117 
Turdus amaurochalinus 3 15 0,074 16,67 16 
Turdus albicollis 5 39 0,190 30,56 41 
Cyclarhis gujanensis 7 124 0,574 66,67 124 
Hylophillus poicilotis 7 77 0,361 63,89 78 
Cacicus chrysopterus 64 453 2,097 97,22 453 
Basileuterus culicivorus 47 129 0,620 83,33 130 
Basileuterus leucoblepharus 145 557 2,583 100,00 558 
Stephanophorus diadematus 46 108 0,528 66,67 114 
Thraupis sayaca 24 35 0,162 33,33 35 
Piranga flava 14 14 0,065 11,11 14 
Tersina viridis 36 36 0,167 8,33 3 
Saltator maxillosus 33 244 1,157 97,22 250 
Haplospiza unicolor 10 20 0,097 22,22 21 
Poospiza lateralis 684 1264 5,949 94,44 64 
Zonotrichia capensis 33 15 0,162 25,00 35 

 

 
A FIGURA 4 mostra claramente que a avifauna da mata de Araucaria e Podocarpus é composta 

por um pequeno número de espécies de abundância relativamente alta e um grande número de espécies de 
abundância baixa. Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com abundância média. 
Tal avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção que cada classe de IPA 
representa na comunidade estudada. Com os presentes dados e simplesmente a título de exemplo, é possível 
dizer que as 13 espécies com IPA superior a 1,00 representam 56,44% dos contatos. 

Por outro lado,  as 29 espécies menos abundantes,  com IPA inferior a 0,093 somam apenas 
2,88% dos contatos. Esse fato é certamente acentuado pelo coeficiente de detecção relativamente alto de 
algumas espécies com maior IPA  e  baixo de certas espécies com menor IPA. Isso corresponde bem às 
observações, pois entre as poucas espécies de maior conspicuidade estão as aves com canto de longo alcance 
ou atividade sonora bem constante, ao contrário das espécies de registro mais raro que têm atividades 
particularmente discretas. 
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FIGURA 4 – Curva do número acumulado de espécies por ordem decrescente de abundância. 
 
 

Em relação ao Método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR) este possibilitou a captura de 
exemplares de 39 espécies de aves, equivalente a 34,82% da comunidade amostrada, conforme se observa na 
TABELA 4. Foram capturadas 28 espécies no sub-bosque, corroborando com os resultados obtidos pelo 
Método de Pontos de Amostragem. As 28 espécies representam 52,72% das 55 espécies definidas como 
habitantes do sub-bosque da mata. 

Segundo Vielliard & Silva (1989), a captura por redes seguida de marcação e posterior soltura, 
apesar de se prestar a cálculos definidos, fornecem uma imagem parcial da comunidade de aves e sua 
validade está no monitoramento, a longo prazo, das variações do ecossistema estudado. 

O método mostrou, portanto, que possui uma eficiência limitada, pois conseguiu capturar de 
maneira razoavelmente significativa, no máximo as espécies que freqüentavam o estrato médio da mata, 
razão porque apenas seis espécies do estrato médio correspondente a 24 % foram capturadas. Exceção se faz 
ao acipitrídeo Accipiter striatus, espécie comumente encontrada na copa das árvores, cuja captura talvez 
tenha sido em conseqüência de ter tentado predar alguma ave nas proximidades da rede. 

Outro fato que chama a atenção é o baixo índice de captura das espécies que vivem quase 
exclusivamente no piso da floresta. Somente um indivíduo de Crypturellus obsoletus foi capturado. 
Isso induz a pensar, que essas espécies, se deslocando vagarosamente sobre o solo da mata, têm tempo 
suficiente para perceber as redes e evitá-las, ao contrário daquelas que se deslocam voando pelo sub-bosque da mata. 

De acordo com Novaes (1969) as redes capturam somente as espécies que vivem próximas ao chão 
ou no máximo as que vivem de 5 a 10 metros de altura. 

De todas as espécies capturadas, apenas cinco não foram marcadas, por falta de anilhas adequadas. 
Nesse grupo se incluem o Accipiter striatus e os troquilídeos Crytolaema rubricauda, Leucochloris albicollis, 
Phaethornis eurynome e o Stephanoxis lalandi, que logicamente não foram possíveis de constatar recaptura. 

De todas as espécies capturadas, raramente houve coincidência entre aquelas de maior IPA e maior 
freqüência de captura. 
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TABELA 4 – Relação das espécies pelo método de Captura, Marcação e Recaptura. 
 

 
Obs.: os números reduzidos representam o número de dias que a espécie foi coletada. 
 
 
 
 

A TABELA 5 mostra que para apenas duas espécies houve correlação, caso do Basileuterus 
leucoblepharus e Chiroxiphia caudata, típicas do sub-bosque. Sete espécies de aves, Cacicus chrysopterus, 
Crypturellus obsoletus, Elaenia mesoleuca, Poospiza lateralis, Saltator maxillosus, Sittasomus griseicapillus 
e Thamnophilus caerulescens, apesar de abundantes na mata e de freqüência de ocorrência durante todo o 
ano, não foram muito capturadas. Essa constatação é provável que seja devida à diferente capacidade das 
espécies em localizar as redes e evitá-las. 
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TABELA 5 – Índices obtidos das espécies de aves capturadas e recapturadas pelo método de Captura, 
Marcação e Recaptura (CMR). 

 

Espécies IDe FR IF IR 

Crypturellus obsoletus 0,06 0,40 0,03  
Accipter striatus 0,06 0,40 0,03  
Leptotila rufaxilla  0,17 1,20 0,05 0,05 
Phaethornis eurynome 0,11 0,80 0,05  
Leucochloris albicollis 0,06 0,40 0,03  
Clytolaema rubricauda 0,11 0,80 0,05  
Stephanoxis lalandi 0,28 0,40 0,03  
Trogon rufus 0,11 0,80 0,05 1,00 
Barypthengus ruficapillus 0,06 0,40 0,03  
Veniliornis spilogaster 0,17 1,20 0,08 0,50 
Sittasomus griseicapillus 0,67 4,78 0,30 1,00 
Xiphocolaptes albicollis 0,39 2,79 0,16 0,75 
Xiphorhynchus  fuscus 0,28 0,40 0,03  
Lepidocolaptes squamatus 0,28 1,99 0,13 0,66 
Lochmias nematura 0,56 3,98 0,19 0,66 
Cichlocolaptes leucophrus 0,11 0,80 0,05 1,00 
Heliobletus contaminatus 0,44 3,18 0,16 0,33 
Synallaxis ruficapilla 0,06 0,40 0,03  
Conopophaga lineata 0,50 3,59 0,25 0,28 
Thamnophilus caerulescens 0,22 1,59 0,11 0,33 
Pyroderus scutatus 0,17 1,20 0,05  
Chiroxiphia caudata 0,22 6,77 0,38 0,21 
Knipolegus cyanirostris 0,44 3,19 0,22 0,60 
Platyrinchus mystaceus 0,44 3,19 0,22 0,60 
Phylloscartes difficilis 0,06 0,40 0,03  
Phylloscartes ventralis 0,28 1,99 0,11  
Elaenia mesoleuca 0,39 2,79 0,16 0,16 
Cyanocorax chrysops 0,11 0,80 0,03  
Turdus rufiventris 0,83 5,98 0,36 0,25 
Turdus amaurochalinus 0,39 2,79 0,16 0,75 
Turdus albicollis 0,67 4,78 0,27 0,50 
Cyclarhis gujanensis 0,17 1,20 0,08 2,00 
Cacicus chrysopterus 0,28 0,40 0,03  
Basileuterus culicivorus 0,22 1,59 0,11 1,00 
Basileuterus leucoblepharus 1,72 12,35 0,69 2,10 
Stephanophorus diadematus 0,17 1,20 0,08 0,50 
Saltator maxillosus 0,39 2,79 0,13 0,40 
Haplospiza unicolor 0,22 1,59 0,11 0,33 
Poospiza lateralis 2,33 16,73 0,22 0,07 
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O número acumulado de espécies capturadas até outubro de 1990, após 900 horas/rede de trabalho 
representou 84,61% do total, e a partir desse mês, o acréscimo foi praticamente de uma espécie a cada 
150 horas /rede, pouco alterando a quantidade acumulada (FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – Número acumulado de espécies (NAE) capturadas em relação ao número acumulado de horas/rede. 
 

A FIGURA 6 ilustra claramente a afirmação, e se pode dizer, que o número total de 1.800 horas/rede 
foi suficiente, considerando as restrições do método, para amostrar essa parte da avifauna. 
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FIGURA 6 – Número de aves marcadas (NAM) em relação ao número acumulado de horas/rede. 
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Quanto ao número total de aves marcadas, a FIGURA 6 apresenta uma situação semelhante à 
FIGURA 5. Até o mês de outubro de 1990, após 900 horas de trabalho, foram marcadas 71,83% das aves 
capturadas. Essa quantidade tendeu a se estabilizar conforme aumentou o número de horas/rede. 

Já em relação ao número acumulado de aves recapturas, a situação se mostrou diferente dos 
primeiros casos. Até outubro de 1990, após 900 horas de trabalho, apenas 43,58% das aves haviam sido 
recapturadas. A FIGURA 7 mostra que a quantidade de aves recapturadas aumenta de acordo com o aumento 
do número de horas/rede. De certa forma, esse fato pode ser um indicador do aspecto territorial de algumas 
espécies, constantemente recapturadas nos mesmos locais. 
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FIGURA 7 – Número de aves recapturadas (NAR) em relação ao número acumulado de horas/rede. 
 

Durante a amostragem, o método de CMR permitiu a obtenção dos índices de densidade 
populacional, freqüência relativa, freqüência, recaptura e de diversidade de Shannon-Wiener, considerando 
somente as aves capturadas. 

Esses índices, que podem ser observados na TABELA 5, expressam a abundância relativa das 
espécies e permitem, com as devidas ressalvas, comparações somente entre medidas da mesma espécie 
(em locais e/ou períodos diferentes) ou de conjuntos equivalentes de espécies, a rigor entre duas 
comunidades diferentes. Não representam o tamanho das populações e nem podem ser usados para comparar 
populações diferentes. 

O índice de captura, sendo diferente entre as espécies e variando dentro de uma mesma espécie nas 
diversas épocas do ano, faz com que sejam empregados para comparar cada população, nas mesmas épocas 
do ano, em anos diferentes. Quando se tem esse objetivo, é necessário que o método seja aplicado de maneira 
idêntica, procurando diminuir a margem de erros, comum nesse tipo de amostragem, por exemplo, aqueles 
decorrentes das condições climáticas. 

Esses índices são valores específicos dos componentes da comunidade estudada, a exceção do 
Índice de Diversidade de Shannon-Wiener que considera a comunidade. 

O Índice de Densidade - IDe por espécie variou de 0,06 para as espécies de menor densidade 
(1 captura) a 2,33 para a espécie de maior densidade (39 capturas). 

A simples ordenação dos valores desses IDe específicos por ordem decrescente fornece uma curva 
bem expressiva do perfil da comunidade estudada pelo método de CMR. 
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A FIGURA 8 mostra claramente que a avifauna existente na mata de Araucaria e Podocarpus é 
composta por um pequeno número de espécies de densidade populacional relativamente muito alta e um 
número extremamente elevado de espécies de densidade muito baixa. Esse resultado expressa exatamente o 
obtido pelo Índice Pontual de Abundância, embora esteja relacionado quase exclusivamente às espécies de 
sub-bosque. 
 
 

�:0�

�:�0

�:��

�:10

�:0�

�:�0

�:��

�:10

�:0�

�:�0

�:��
� 3 / 5 �� �0 �4 �2�� 3� 33 3/ 35�1

�<� ��� ���;����

6
 ����������� ��� ��

�$�/���������� /
�$������������ 0
�$�1���������� 0
�$������������ 2
�$�4���������� 0
�$35���������� 2
�$22���������� 3
�$0����������� �
�$0/���������� �
�$/1���������� �
�$43���������� �
�$1����������� �
�$33���������� �
>>>>>>>>>>>

������������ 35�

6
 �

 
 
FIGURA 8 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Densidade. 
 
 

Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com densidade média. Como no 
caso do IPA, tal avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção que cada classe 
de IDe representa na comunidade estudada. A título de exemplo, calcula-se que as duas espécies que 
apresentaram maior densidade representam 28,16% dos indivíduos capturados. Por outro lado, as seis espécies 
de menor densidade, somam o total de 3,44% dos indivíduos capturados. 

O fato evidenciado por esse método de levantamento quantitativo relativo é um forte contraste nos 
valores específicos do IDe. Essa imagem é certamente acentuada pelo coeficiente de captura relativamente 
alto de espécies gregárias,  como foi o caso de Poospiza lateralis,  que apresentou um IDe de 2,33. 
Isso corresponde bem às observações e mostra uma correlação, nesse caso, com o método anterior, pois essa 
espécie apresentou o maior IPA, igual a 5,949. 

A Freqüência Relativa - FR possui estreita correlação com o IDe, sendo diretamente proporcionais, 
o que significa que quanto maior a FR, maior o IDe e vice-versa, fato comprovado pelos resultados 
exatamente análogos. 

Procedendo a mesma análise feita no índice anterior, vê-se que a FR variou de 0,40 para as 
espécies menos freqüentes a 16,73 para as mais freqüentes (FIGURA 9). 
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FIGURA 9 – Curva do número de espécies por ordem decrescente de Freqüência Relativa.  
 

A ordenação dos valores dessas FR específicas por ordem decrescente fornece também uma curva 
expressiva do perfil da comunidade estudada. De acordo com a FIGURA 9, observa-se que a avifauna da 
área de estudos é composta por um número baixo de espécies de freqüência relativa muito alta e um número 
extremamente elevado de espécies de freqüência muito baixa. 

Entre esses dois extremos, existe um número razoável de espécies com freqüência relativa média. 
Como no índice de densidade, a avaliação visual é subjetiva, mas pode ser facilmente medida pela proporção 
que cada classe de FR representa na comunidade. Como exemplo, calcula-se que as duas espécies de maior 
FR representam 28,16% dos indivíduos capturados, enquanto as nove espécies de menor FR representam 
5,17% dos indivíduos capturados. 

O Índice de Freqüência - IF ou Freqüência de Ocorrência também apresentou correlação com o 
IDe, salientando entretanto, que as espécies de maior densidade não são necessariamente as mais freqüentes. 
Como exemplo, a espécie de maior densidade, Poospiza lateralis, apresentou IF igual a 0,22 ou 22%, inferior a 
seis espécies. 

O IF, ao considerar o número de dias em que a espécie é capturada, fornece uma idéia de sua 
distribuição durante o ano. Ele variou de 0,03 ou 3% para as espécies menos freqüentes, com uma única 
captura, a 0,69 ou 69 % para a espécie mais freqüente e constante, Basileuterus leucoblepharus. 

Ao se analisar a FIGURA 10, nota-se também entre esses dois extremos, um número expressivo de 
espécies com índice de freqüência médio. Como nos casos anteriores, a avaliação visual é subjetiva, mas é 
facilmente medida pela proporção que cada classe de IF representa na comunidade estudada. 

Assim, como exemplo, calcula-se que as duas espécies de maior IF representam 13,79% dos 
indivíduos capturados enquanto as dez espécies de menor IF representam 6,32% dos indivíduos. O fato 
evidenciado por essa metodologia apresenta forte contraste nos valores específicos do IF. Essa configuração 
se apresenta associada à distribuição temporal das espécies durante o decorrer do ano, não sendo 
necessariamente dependente da densidade e/ou freqüência relativa.  Acima de qualquer consideração, 
o significado mais importante desse índice se refere à distribuição temporal regular das espécies durante o ano. 



 
 
BARBOSA, A. F.; ALMEIDA, A. F. de. Levantamento quantitativo da avifauna em uma mata de Araucaria e Podocarpus, no Parque Estadual de 
Campos do Jordão, SP. 
 
 

 
IF Sér. Reg., São Paulo, n. 33, p. 13-37, maio 2008. 

33

 

69

�$4

�$1

�$/�

�$0

� �$2��

�$3

�$�

�$�

�$�
� �3

�/ �5 �0�� �4 �� �2 �1 3� 33 3/ 35

69���������� ��� ��

�$�3������ ��
�$�0������� /
�$�4������� 3
�$��������� 2
�$�3������� �
�$�/������� 2
�$�5������� �
�$��������� 3
�$�0������� �
�$�1������� �
�$3�������� �
�$3/������� �
�$34������� �
�$/5������� �
>>>>>>>>>>>>

����������� 35����
�����

�<� ��� ���;����

 
 
FIGURA 10 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Freqüência.  
 
 

O Índice de Recaptura - IR fornece uma imagem do aspecto territorial das espécies, permitindo com 
ressalvas, dizer que, quanto maior o IR maior a probabilidade daquela espécie ocupar com mais freqüência 
aquele espaço da mata. É uma consideração que não pode ser tomada como norma geral, pois conforme já 
comentado, as espécies possuem diferentes capacidades de localizarem as redes e evitá-las. 

À primeira vista, seria possível pensar que quanto maior a densidade e freqüência relativa das 
espécies, maior o IR. Entretanto, o fato ocorrido com Poospiza lateralis não permite essa afirmação, 
pois apesar de ser a espécie de maior densidade, apresentou o menor IR, apenas 0,07. 

Das aves marcadas, oito não apresentaram recaptura, por se tratar, certamente, de espécies de 
territórios bem amplos ou indefinidos, ou ainda por ter sido capturada uma pequena parte da população. 

Nota-se na FIGURA 11, excluindo as cinco espécies que não foram marcadas, que as duas espécies 
com maior IR representam 13,21% das aves marcadas e as oito espécies que não apresentaram recaptura 
somam 23,79%. 

Sob uma análise geral, os baixos IR obtidos, somados aos ausentes, fornecem uma imagem do 
perfil da comunidade estudada, como sendo formada, em sua maioria, por espécies com territórios não 
bem definidos. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) calculado para as 39 espécies capturadas, 
resultou no valor de 2,97, o qual, considerando o número de espécies, é relativamente alto. Esse valor, 
de certa forma, é explicado pela ocorrência de quatro espécies que apresentaram os maiores índices de 
captura, representadas por Basileuterus leucoblepharus, Chiroxiphia caudata, Poospiza lateralis e Turdus 
rufiventris (TABELA 5). 
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FIGURA 11 – Curva do número de espécies por ordem decrescente do Índice de Recaptura. 
 
 

Todas as espécies capturadas foram registradas pelo Método de Pontos de Amostragem, enquanto 
apenas 39 espécies do total foram capturadas, equivalendo a 34,82% da comunidade. 

Comparando o H’ obtido pelo método de CMR, onde se empregou 1.800 horas/rede, igual a 2,97, 
com o H’ obtido pelo IPA, igual a 3,86, ficou claro que o Método de Pontos de Amostragem forneceu 
melhores resultados da estimativa da avifauna do local. 
 
 
5  CONCLUSÕES 
 

A avifauna estudada na mata de Araucaria e Podocarpus do Parque Estadual de Campos de Jordão 
apresentou 112 espécies, distribuídas em 96 gêneros, 33 famílias e 12 ordens. 

Os Passeriformes foram os dominantes com 74 espécies e 64 gêneros, sendo que as famílias que 
dominaram em número de espécies foram Tyrannidae,   com 18 espécies e 17 gêneros e Furnariidae, 
com 10 espécies e 14 gêneros. 

As condições climáticas podem alterar de maneira considerável o grau de manifestação das 
espécies, provocando alterações bruscas do IPA global. 

Os maiores IPA, superiores a 2,00, foram registrados em ordem decrescente, para as seguintes 
espécies: Poospiza lateralis, Pyrrhura frontalis, Basileuterus leucoblepharus e Cacicus chrysopterus. 

O Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, obtido pelo Método de Pontos de Amostragem, 
pode ser considerado elevado pela influência do mosaico de ambientes que oferecem múltiplas situações ecotonais. 

O método de Captura, Marcação e Recaptura (CMR) possibilitou a captura de exemplares de 
39 espécies de aves, equivalente a 34,82% da comunidade. 
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Cacicus chrysopetrus, Crypturellus obsoletus, Elaenia mesoleuca, Poospiza lateralis, Saltator 
maxillosus, Sittasomus griseicapillus e Thamnophilus caerulescens, apesar de abundantes na mata e de 
freqüência de ocorrência durante todo o ano, não apresentaram bom Índice de Captura. 

Poospiza lateralis foi a espécie que apresentou o maior Índice de Densidade,  igual  a  2,33, 
e também o maior IPA, igual a 5,949, mostrando, nesse caso, uma correlação entre os métodos. 

A análise quantitativa da avifauna, pelo Método de Pontos de Amostragem e CMR, mostrou que 
com o primeiro método obtiveram-se melhores resultados. Todas as espécies capturadas foram registradas no 
Método de Pontos de Amostragem, enquanto apenas 39 espécies do total foram capturadas, equivalente a 
34,82% da comunidade. Essa conclusão é endossada pelo Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), 
obtido pelo IPA, igual a 3,86, mostrando que o Método de Pontos de Amostragem forneceu melhor estimativa 
da comunidade de aves do que o Método de Captura, Marcação e Recaptura. 
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