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RESUMO 

 
Este trabalho foi realizado no campus I da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), durante dos 
meses de maio a agosto de 2004, objetivando descrever a ornitofauna da área. Foi utilizado como 
método transectos e pontos de observação no horário da manhã para a identificação das espécies 
perfazendo um total de 41 horas de observação. Como resultado foram encontradas 64 espécies 
de aves de 27 famílias e 11 ordens, cujas espécies mais registradas foram Estrilda astrild, 
Thraupis palmarum, Volatina jacarina, Todirostrum cinerium, Troglodytes aedon e Pitangus 
sulphuratus. Como o campus I da UEPB não possui um estado de conservação necessário à 
sobrevivência de espécies mais exigentes faz-se necessário um plano de manejo na área, 
garantindo assim uma qualidade de vida melhor para todos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aves, Transectos, Fragmentação, Perda de Espécies, Campina Grande 
 
 
ABSTRACT 

 
This work was accomplished in the campus I of the State University of Paraíba (UEPB), between 
May and August of 2004, which main goal was to describe the ornitofauna of the area. The method 
used was transects and observation points, during the morning, to the species identification taking 
a 41-hour-observation. As result, 64 species of birds of 27 families and 11 orders were found, 
whose the most common species were Estrilda astrild, Thraupis palmarum, Volatina jacarina, 
Todirostrum cinerium, Troglodytes aedon and Pitangus sulphuratus. Due to the campus I of UEPB 
doesn't have a necessary conservation state to the most demanding species survival, it is 
necessary a handling plan in the area to guarantee a better quality life for all. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

As aves são vertebrados bastante conspícuos e importantes aos seres humanos. A 
endotermia permitiu a estes vertebrados um grande sucesso em relação aos mais 
variados habitats, sendo ativos, dependendo da espécie, tanto no período diurno quanto 
noturno (SOUZA, 2001). 
 
Desde a antiguidade a humanidade tem compartilhado espaço e recursos com estes 
animais, sendo as aves consideradas como deuses, por algumas civilizações antigas, 
sendo representadas em obras de arte, rituais e em apetrechos utilizados pelo homem; e, 
ainda, a arquitetura, literatura, música e as ciências em geral têm sido influenciadas pela 
ornitofauna (ANDRADE, 1997). 
 
As aves têm ampla distribuição geográfica, invadindo praticamente todos os ambientes, 
sendo ainda bastante diversificadas, com uma biodiversidade de cerca de 9.680 espécies 



cujos estudos contribuíram bastante ao nosso conhecimento sobre os vertebrados, 
principalmente na ecologia, morfologia e comportamento (POUGH, JANIS e HEISER, 
2003). 
 
O continente Sul-americano é a região mais rica do mundo em diversidade de aves, com 
cerca de 2.650 espécies residentes e cerca de 300 migrantes. O Brasil possui cerca de 
1.672 espécies. No Nordeste brasileiro estão distribuídas cerca de 695 espécies 
catalogadas até o presente, abrigadas em 20 ordens e 63 famílias (SICK, 1997). A 
caatinga, único bioma estritamente brasileiro, apresenta atualmente 348 espécies de aves 
com um nível de endemismo de 4,3% (LEAL, TABARELLI e SILVA, 2003). 
 
A humanidade com a sua ganância pelo “poder”, acaba por ser a principal responsável 
pelas agressões ao Planeta, que se manifestam principalmente em destruição, 
fragmentação e degradação do habitat, superexploração das espécies para o uso 
humano, introdução de espécies exóticas e o aumento de ocorrência de doenças 
(PRIMACK e RODRIGUES, 2002). 
 
Uma das diversas formas de se amenizar tais agressões, em relação ao estudo das aves, 
é através do conhecimento da sua biodiversidade, bem como do seu papel ao lado dos 
demais seres, inclusive, o humano. O estudo das populações e comunidades de aves, em 
quaisquer ambientes, traduz muito bem tal conhecimento (MENEZES, ALBUQUERQUE e 
MEDEIROS, 2003; ALBUQUERQUE et al, 2004). 
 
A diversidade de aves em um determinado hábitat é um indicativo do estado de 
conservação do mesmo. Várias espécies de aves são bastante exigentes e necessitam de 
uma maior quantidade de recursos para alimentação, nidificação, abrigo e proteção. 
Assim, o conhecimento da ornitofauna nos dá subsídios para sugerir medidas de 
preservação ou conservação de um ambiente. 
 
A Paraíba, infelizmente, é pobre em relação ao estudo das populações e comunidades de 
aves, poucas são as áreas em que já houve inventários da ornitofauna. Em Campina 
Grande, trabalhos atuais envolvendo inventários não existem e pouco se conhece sobre 
avifauna local. 
 
Assim sendo, o estudo buscou levantar a ornitofauna, bem como algumas de suas 
relações com os demais componentes do ambiente, do Campus I da Universidade 
Estadual da Paraíba, no bairro de Bodocongó – Campina Grande – Paraíba. 

 
 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 - Tipo de Pesquisa e Área de Estudo 
 

A pesquisa foi de caráter exploratório, com observação direta dos espécimes na 
natureza (SEVERINO, 2001). 
 
A mesma foi desenvolvida no Campus I da Universidade Estadual da Paraíba – 
UEPB, Bodocongó – Campina Grande/PB. 
 
Na área de coleta de dados a altitude média é de 350m, onde predomina o 
relevo do tipo “planalto e depressões do rio Paraíba”. As chuvas ocorrem 
durante quase todo ano, principalmente entre os meses de abril e agosto, com 



precipitação anual em torno de 1.000mm e temperatura média de 26 ºC. A 
vegetação é de transição entre o tipo agreste e mata úmida, que na região se 
apresenta heterogênea devido à ação antrópica (RODRIGUEZ, 2002).  
 
O Campus está inserido numa área de aproximadamente 36 ha, com áreas de 
estrato herbáceo-arbustivo descontínuo, áreas arborizadas, sendo freqüente a 
presença de espécies de plantas introduzidas, áreas de campo com árvores 
esparsas, áreas de marginação com o açude de Bodocongó e áreas edificadas. 

 
2.2 - Procedimentos e Coleta de Dados: 

 
Os procedimentos do estudo tiveram como base os trabalhos de: Aleixo e 
Vielliard (1995); Matarazzo-Neuberger (1995); D’angelo Neto (1998); Antas e 
Cavalcante (1998) e Hofling e Camargo (2002). 
 
O estudo foi desenvolvido através da utilização de transectos (com liberdade de 
deslocamento de 10m para ambos os lados) e pontos de observação (com raio 
de 10m) para as zonas de mata em sucessão, e através do acompanhamento 
das vias e alamedas para as áreas edificadas. Para a definição dos pontos de 
observação, transectos, vias e alamedas foi utilizado um mapa do Campus numa 
escala de 1:1000. 

 
O trabalho foi realizado pela manhã, período de maior atividade da maioria das 
aves (SOUZA, 2001), uma vez semanal, sendo o início do percurso ao nascer do 
sol (entre 5:00 e 6:00h), terminando sempre após três horas e meia; a direção do 
percurso, a ser seguida diariamente, foi escolhida através de sorteio para evitar 
tendenciosidades. Durante a execução do percurso, a velocidade percorrida foi 
sempre a mesma, com paradas de 10 minutos nos pontos de observação, tendo-
se o cuidado de não identificar a mesma ave duas vezes. O curto tempo de 
parada nos pontos de observação é justificado pelo fato de a vegetação ser 
esparsa, o que facilita as observações; além disso, um maior tampo aumenta os 
riscos de duplo registro de um mesmo espécime. Os meses de realização da 
pesquisa com os respectivos dias de estudo estão relacionados na tabela (3) 
abaixo. 

 
Tabela 1. Registro de dados das jornadas. 

 
Jornada Data Horário Acumulado de horas Observadores 

1 25/5/2004 6:00 - 09:30 3:30 IRM, IPPM 
2 28/5/2004 6:00 - 09:30 7:00 IRM, IPPM 
3 02/6/2004 6:00 - 09:30 10:30 IRM, HNA 
4 09/6/2004 6:00 - 09:30 14:00 IRM, IPPM 

5 16/6/2004 6:00 - 09:30 17:30 IRM, HNA, ARB, 
IPPM 

6 07/7/2004 6:00 - 09:30 21:00 IRM 
7 14/7/2004 6:00 - 09:30 24:30 IRM, HNA 
8 23/7/2004 6:00 - 09:30 28:00 IRM, HNA 
9 06/8/2004 6:00 - 09:30 31:30 IRM 
10 13/8/2004 5:30 - 09:00 35:00 IRM 
11 20/8/2004 5:30 - 09:00 38:30 IRM, HNA 
12 27/8/2004 5:30 - 09:00 41:00 IRM 



IRM = Ivanclayton Rocha de Menezes; IPPM = Ivandilson Pessoa Pinto de 
Menezes; HNA =  Helder Neves de Albuquerque; ARB = Abraão Ribeiro 
Barbosa 

 
Para a realização do trabalho foram utilizados binóculo 12x25 e máquina 
fotográfica digital JVC 400x, e para a identificação dos indivíduos foram 
utilizados Sick (2001) e Souza (1999). 

 
2.3 - Análise, Interpretação e Representação dos Dados 

 
A técnica operacional utilizada foi codificação e tabulação simples apresentados 
através de representações gráficas com análise e interpretação para 
apresentação dos dados. Os resultados foram representados através de tabelas, 
quadros e gráficos (esquemas, mapas, diagramas, desenhos, entre outros). 

 
 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante o estudo foram registradas 64 espécies de 27 famílias e 11 ordens (Tabela 3). 
Dentre estas, Cranioleuca semicinerea, Furnarius figulus e Paroaria dominicana são aves 
endêmicas do Nordeste, reforçando os trabalhos publicados por Souza (1999) e Sick 
(2001) para todos os Estados nordestinos. 
 
Este número de espécies registrado é baixo quando comparados com os estudos 
realizados por Schulz (2003) em um fragmento florestal semidecíduo de 3.073ha na 
caatinga paraibana onde encontraram 146 espécies distribuídas em 43 famílias; com a 
pesquisa de Olmos (2003) no Rio Grande do Norte, onde na Reserva Particular da Mata 
Estrela com cerca de 2.000ha, considerada uma área de transição floresta Atlântica 
úmida, cerrado e caatinga, foram encontradas, apenas em fevereiro de 2003, cerca de 72 
espécies, ou ainda, com Tubelis e Tomás (1999) que em cinco ambientes florestais na 
Planície do Pantanal, registraram 142 espécies de aves. Esta riqueza de espécie 
provavelmente está relacionada ao maior estado de conservação das áreas pesquisadas. 
 
O registro de baixa diversidade da avifauna possivelmente é uma conseqüência do estado 
precário de conservação do campus, pois é através dos recursos alimentares, locais para 
nidificação e refúgio disponíveis que as aves, assim como quaisquer indivíduos de outros 
táxons, podem se estabelecer. Em um estudo da avifauna associada a um 
reflorestamento de eucalipto Machado e Lamas (1996) demonstraram que, em geral, 
quanto menor a complexidade estrutural da vegetação maior a riqueza de espécies de 
aves. 
 
A fisionomia e a abundância de espécies do campus I da UEPB assemelha-se em parte 
aos parques na grande São Paulo e ao fragmento florestal da Universidade Estadual de 
Londrina, estudados por Matarazzo-Neuberger (1995) e Gimenes e Anjos (2000), 
respectivamente. Cerca de 62 espécies foram encontrados, de setembro de 1996 a 
setembro de 1997 em 57 dias de amostragem, no fragmento florestal de 10 ha no campus 
da Universidade Estadual de Londrina, com fisionomia arbóreo-arbustiva em estado 
precário de conservação (GIMENES e ANJOS, 2000). Cerca de 68 espécies de 27 
famílias foram encontradas em cinco parques e praças da grande São Paulo, sendo que 
em cada parque ou praça o número de espécies não ultrapassou de 49 e os menores 
números estão relacionados às praças; a fisionomia da vegetação das praças era aberta 
com baixa variedade de espécies e quase todas introduzidas, enquanto que a fisionomia 



dos parques é de estrato herbáceo contínuo, estrato arbustivo pouco desenvolvido e 
estrato arbóreo contínuo (MATARAZZO-NEUBERGER, 1995). 
 
Com o adensamento do processo de urbanização, verticalização das construções e 
progressiva redução dos espaços verdes, processo chamado por alguns de 
"desertificação antrópica" ou "savanização" do ambiente, reduzem-se às possibilidades de 
ocorrência das espécies. Por outro lado é indiscutível que algumas espécies de aves 
parecem ter uma afinidade tal com o ambiente urbano que permite que nestes espaços 
tenham densidades populacionais maiores que nos próprios ambientes naturais, de onde 
são originárias, devido a falta de predadores naturais, disponibilidade de material sintético 
para nidificação e de alimento. 

 
Tabela 2. Relação das espécies registradas no Campus I da UEPB. 2004 

 
Espécie Nome Popular 

Nothura maculosa Espanta boiada 

Casmerodius albus Garça-branca grande 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira 

Butorides striatus Socozinho 

Coragyps atratus Urubu-da-cabeça-preta 

Cathartes aura Urubu-da-cabeça-vermelha 

Buteo magnirostris Gavião-carijó 

Polyborus plancus Carcará 

Gallinula chloropus Galinha d´água 

Neocrex erythrops Sana-de-bico-vermelho 

Jacana jacana Jaçanã 

Vanellus chilensis Tetéu 

Columbina talpacoti Rolinha-vermelha 

Columbina minuta Rolinha-cafofa 

Columbina picui Rolinha-picui 

Coccizus melacoryphus Papa-lagarta 

Crotophaga ani Anum-preta 

Guira guira Anum-branca 

Speotyto cunicularia Coruja-buraqueira 

Streptoprocne sp Andorinhão 

Eupetomena macroura Tesourão 

Chlorostilbon aureoventris Beija-flor-de-bico-vermelho 

Nystalus maculatus Fura-barreira 

Furnarius figulus João-nordestino 

Synallaxis frontalis Tifli 

Synallaxis albescens Uipí 

Phacellodomus rofifrons João-graveto 

Cranioleuca semicinerea João-de-cabeça-cinza 

Thamnophilus torquatus Choca-de-asa-ruiva 

Taraba major Choro-boi 



Pitangus sulphuratus Bentevi-verdadeiro 

Myiozetetis similis Bentevi-de-coroa-vermelha 

Empidonax traillii Maria-fibiu 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada 

Fluvicola leucochephala Lavadeira-da-cabeça-branca 

Fluvicola albiventer Lavadeira-de-cara-branca 

Tyrannus melancholicus Siriri 

Elaenea flavogaster Maria-é-dia 

Todirostrum cinereum Reloginho 

Machetornis rixosus Suiriri-cavaleiro 

Comptostomata obsoletum Risadinha 

Progne chalybea Andorinha-grande 

Tachycineta albiventer Andorinha-de-rio 

Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-azul-e-branca 

Phaeoprogne tapera Andorinha-do-campo 

Troglodytes aedon Rouxinol 

Mimus saturninus Papa-sebo 

Turdus leucomelas Sabiá-branca 

Polioptila plumbea Viuvinha 

Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor 

Volatina jacarina Tiziu 

Coereba flaveola Sebito 

Euphonia chlorotica Vem-vem 

Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo 

Sicalis luteola Gaturão 

Paroaria dominicana Galo-de-Campina 

Agelaius ruficapillus Corda-negra 

Molothrus bonariensis Chopim 

Thraupis sayaca Sanhaço-cinza 

Thraupis palmarum Sanhaço-de-coqueiro 

Thlypopsis sordida Saíra-canário 

Tangara cayana Sanhaço-macaco 

Estrilda astrild Bico-de-lacre 

Passer domesticus Pardal 
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Figura 1. Número de indivíduos registrados por hora de observação a cada mês 
(Densidade Mensal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Quantidade de espécies mensais 
 

4 - CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões: 
 
• O campus I da UEPB, não possui um estado de conservação necessário à 

sobrevivência de espécies mais exigentes, por não conter os recursos naturais básicos 
para a sobrevivência das mesmas como alimentação, território, locais para nidificação 
e refúgio; 

 
• As aves registradas são, em grande parte, menos exigentes e mais generalistas, e as 

espécies um pouco mais exigentes têm sua população reduzida, o que condiz com o 
precário estado de conservação do campus. 

 
• Os padrões ecológicos estudados foram semelhantes a outros estudos em áreas mal 

conservadas e, às vezes, em áreas relativamente conservadas, com algumas 
variações, talvez devido ao período reprodutivo, o qual não foi objetivo do estudo. 

 

46
48
50
52
54
56
58
60

N
. e

sp
éc

ie
s

M J J A

Meses

 



• A presença de três espécies endêmicas do Nordeste, sejam elas residenciais ou 
visitantes, é importante para que medidas de proteção sejam tomadas. 

 
• Por se tratar do primeiro inventário ornitofaunístico no município de Campina Grande 

alguns dados não puderam ser relacionados com a ornitofauna local. 
 
 
5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após o estudo do campus I da UEPB, é necessário que algumas considerações sejam 
feitas: 
 
• O estudo das populações de aves registradas demonstrou o estado precário de 

conservação do campus I da UEPB, e deixa claro que medidas de conservação devem 
ser tomadas rapidamente, pois as perdas subseqüentes podem ser ainda maiores e 
irremediáveis; 

 
• Torna-se necessário à realização de novas pesquisas com as populações animais e 

vegetais no campus, para que se justifique a importância de conservação do mesmo; 
 
• Os cursos de graduação, principalmente o de Ciências Biológicas, e pós-graduação da 

UEPB devem utilizar o campus como um “material didático de ensino e pesquisa”, 
familiarizando a população acadêmica com o meio ambiente e suas comunidades e 
com os problemas enfrentados pelos mesmos. 

 
 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ALBUQUERQUE, H. N., ALBUQUERQUE, I. C. S., MENEZES, I. R. e MONTEIRO, J. A. 
Utilização da Maniçoba (Manihot glaziowii Mull., Euphorbiaceae) na caça de aves em 
Sertânia-PE. Revista Brasileira de Biologia e Ciências da Terra (on line), Belo Horizonte, 
2004, v. 04, n. 02 http://www.ihendrix.br/biologia/revista.htm 
 
ALEIXO, A. e VIELLIARD, J. M. E. Composição e Dinâmica da Avifauna da Mata de Santa 
Genebra, Campinas, São Paulo, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, São Paulo, v. 12, 
n. 3, 1995. p. 493-511. 
 
ANDRADE, M. A. A Vida das Aves. 1ª ed. Belo Horizonte: Acangaú / Líttera, 1997. 
 
ANJOS, Luiz dos. Levantamento Quantitativo de Comunidades de Aves. In: Congresso 
Brasileiro de Ornitologia, 5, 1996, São Paulo. Anais…Campinas: UNICAMP, 1996. p. 145-
150 
 
ANJOS, L. and BOÇON, R. Bird Communities in Natural Forest Patches In Southern 
Brazil. The Wilson Bulletin, v. 111, n. 3, 1999. p. 397-414. 
 
ANTAS P. T. e CAVALCANTE, R. D. Aves Comuns do Planalto Central. 2ª ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1998. 
 



D´ANGELO NETO, S., VENTURIN, N., OLIVEIRA FILHO, A. T. e COSTA, F. A. F. 
Avifauna de Quatro Fisionomias Florestais de Pequeno Tamanho (5-8 ha) no Campus da 
UFLA. Revista Brasileira de Biologia, São Carlos, v. 58, n. 3, 1998. p. 463-472. 
 
GIMENES, M. R. e ANJOS, L. Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do 
campus da Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná, Brasil. Revista Brasileira 
de Zoologia, São Paulo, v.17, n. 1, 2000. p. 263-271. 
 
HÖFLING, E.e CAMARGO, H. F. de A. Aves no Campus. 3ª ed. São Paulo: Edusp, 2002. 
157 p. 
 
LEAL, I. R., TABARELLI, M. e SILVA, J. M. C. Ecologia e Conservação da Caatinga. 
Recife: Ed Universitária da UFPE, 2003. 822 p. 
 
MACHADO, R. B. e LAMAS, I. R. Avifauna associada a um reflorestamento de eucalipto 
no município de Antônio Dias, Minas Gerais. Ararajuba: Revista Brasileira de Ornitologia, 
Belo Horizonte, v. 4, n 1, 1996. p. 15-22. 
 
MATARAZZO-NEUBERGER, W. M. Comunidade de Aves de Cinco Parques e Praças da 
Grande São Paulo, Estado de São Paulo. Ararajuba: Revista Brasileira de Ornitologia, 
Belo Horizonte, v. 3, 1995. p. 13-19. 
 
MENEZES, I.R.; ALBUQUERQUE, H.N.; MEDEIROS, F.P.M. Inventário das aves 
traficadas na cidade de Campina Grande. In: XI CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ORNITOLOGIA. Feira de Santana: UEFS. Resumos... Feira de Santana: 2003 [Disponível 
em Cd Rom] 
OLMOS, F. Birds of Mata Estrela private reserve, Rio Grande do Norte, Brazil. Cotinga, v. 
20, 2003. p.26-30. 
 
POUGH, F. H., JANES, C. M. e HEISER, J. B. A Vida dos Vertebrados. 3ª ed. São Paulo: 
ATHENEU, 2003. 
 
PRIMARCK, R. B. e RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. 1ª ed. Londrinas: 
Rodrigues, 2001. 
 
RODRIGUEZ, J. L. Atlas Escolar Paraibano. 3ª ed. João Pessoa: GRAFSET, 2002. 
 
SCHULZ, N. A. Lista das aves da Paraíba. João Pessoa: IBAMA, 1995. Obtida via 
Internet. http://www.ibama.gov.br/cemave.html, 2003. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 21ª ed. São Paulo: CORTEZ, 2001. 
 
SICK, H. Ornitologia Brasileira. 1ª ed. 3ª impressão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 
 
SOUZA, D. Todas as Aves do Brasil – Guia de Campo para Identificação. 1ª ed. Feira de 
Santana: DALL, 1999. 
 
________. Aves do Brasil. 2ª ed. Feira de Santana: DALL, 2001 
 
TUBELIS, D. P. and TOMÁS, W. M. Distribution of birds in a naturally patchy forest 
environment in the Pantanal wetland, Brazil. Ararajuba: Revista Brasileira de Ornitologia, 
Belo Horizonte, v. 7, n. 2, 1999. p. 81-89. 



 
[1] Biólogo, Universidade Estadual da Paraíba –UEPB. 
[2] Professor Mestre do Departamento de Biologia, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. E-mail: 

helder@repteisdacaatinga.org.br 
[3] Biólogo; Doutorando em Engenharia Agrícola - Universidade Federal de Campina Grande - 

Departamento de Engenharia Agrícola. E-mail: mariolfcavalcanti@yahoo.com.br 
 


