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Introdução
A caatinga entende-se por oito estados do Nordeste  

e norte de Minas Gerais cobrindo uma área de 
aproximadamente 800.000 Km² - ou 10% do território 
nacional e 70% do Nordeste [1]. 

Atualmente o bioma vem se destacando por sua 
alta diversidade e endemismo, todavia é um dos biomas 
mais ameaçados e menos protegido, em contra partida 
é exclusivamente brasileiro [1]. Um dos problemas 
encontrados no bioma é a enorme carência de 
conhecimento científico, o conhecimento atual sobre a 
biota especialmente fauna, é potencial restrito a poucas 
localidades [4], evidenciando a necessidade de mais 
espaço no que se refere a inventários faunísticos em 
destaque para avifauna. 

Apesar de caatinga ter sido identificada como 
importante centro de endemismo para aves sul-
americanas, a distribuição a evolução e a ecologia da 
avifauna da região continuam ainda muito pouco 
investigadas, Silva et. al.[4].

É nesse contexto que o presente estudo, realizado 
no Campus da Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(UAST), teve o objetivo de listar, através de um 
levantamento rápido, as aves no local.

Material e Métodos
A Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST)

está situada na Fazenda Saco no município de Serra 
Talhada – Pernambuco, possui aproximadamente 70ha. 
(7.95537°/29111°S). No seu arredor encontra se um 
complexo de serras, cultivos e diferentes formas de 
caatinga (caatinga arbória-arbustiva, caatinga arbustiva 
densa, caatinga arbustiva sobre rochas), além de suas 
edificações. A pesquisa rápida foi realizada no entorno 
da UAST entre o período de abril a junho de 2009.

Foram utilizados dois métodos de registro, o 
primeiro que consistiu na observação direta, foi 
realizados durante três meses, entre os horários de 
7:30hr ás 10.00hr e 14:30hr ás 17:00hr. Para isso foi 
necessário a utilização de binóculos e câmera digital. 
Observando em destaque as cores da plumagem, das 
patas, do bico e a forma do bico, como características 
usadas para a identificação das aves de acordo com 
Sick [3].

O segundo método utilizado foi o de entrevistas 
com funcionários e moradores das proximidades, da 
UAST. As perguntas foram pré-estabelecidas e 
relacionadas as aves que mais eram vistas por eles 

naquela região. Em todos os momentos foi pedida a 
autorização dos entrevistados. 

Para a identificação das espécies foram usados os 
livros, Ornitologia Brasileira [3], Pássaros do Brasil 
[2], Aves da Caatinga[1] e a ajuda de especialistas.

Resultados e Discussão 
Foram registrados durante o período amostral 46 

espécies distribuídas entre 16 famílias (Tabela 1). Mas 
quatro espécies só foram conhecidas vulgarmente, 
foram essas: “Bigode”, “Rolinha-cafeita”, “Cordoniz” 
e “Fura-barreira”. O maior registro foi o de entrevista 
com 28 espécies diferentes citadas, enquanto o de 
observação foram registradas 18 espécies, todavia 
ambos foram importantes para o registro.

 Nos dois métodos as que se mostraram com maior 
abundância foram: Pitangus sulphuratus e  Machelanis 
rixosus (Tyranidae) ,  Thraupis sayaca (Emberizidae), 
Passer domesticus (Passeridae), Coragyps atratus
(Cathartidae), Leptoptila verreauxi,  Columbina 
talpacoti (Columbidae), Chorosbilbom aureoventris 
(Trochilidae).

Algumas espécies segundo Major et. al. [1] estão 
ameaçadas de extinção, são essas: Sporophila 
albogularis, carduellis yarrellii, Paroaria dominicana 
e Nothura boraquira, por isso foram alvo de atenção 
pois, foram vistas e citadas por alguns entrevistados.

Com esses resultados foi observado que para as 
348 aves citadas para a caatinga [1], apenas 13% foram 
citadas para esse trabalho, evidenciando a continuidade 
desse estudo podendo assim, ter mais registros de 
espécies diferentes.
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Tabela Tabela1. Espécies de aves registradas em dois métodos diferentes de amostragem, durante levantamento rápido no 
campus da  Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), durante o período de abril a junho de 2009.

Grupo Taxonômico Forma de Registro

Família Espécie Nome Popular Observação Entrevista

Tyrannidae Machelanis rixosus Bem-ti-vi-do-gado *
Myiodynastes maculatus Bem-ti-vi-carijó *

Pytangus sulphuratus Bem-ti-vi * *
Elaenia albiceps Guaracáva *

Mystalus maculatus João-bobo *
Strapa icterophrys Papa-mocas *
Nothura maculosa Lambu-espanta-cavalo *

Crypturellus tataupa Nambu-de pé-roxo *
Nothura - boraquira Peridiz - grande *

Picidae Veniliornis passerinus Pica-pau-de-oliva *
Emberizidae Thraupis sayaca Sanhaçu-azul * *

Gnorimopsar chopi Graúna *
Paroaria dominicana Galo-de campina * *
Saltada coerulexens Sabiá * *

Sporophila albogularis Golinha *
Euphonia Chlorotica Vem-vem *
Oryzoborus angolenis Curió *

Volatinia Jacarina Tziu *
Molothrus badius Casaca-de-couro *

Arremon taciturnus Salta caminho *
Sporophila nigricolia Papa-capim *

Columbidae Columbina minuta Rolinha pequena *
Leptoptila verreauxi Juriti-do-sertão * *
Columba picazuro Asa Brancas *

Scardafella squammata Fogo-apagou *
Columbina picui Rolinha branca *

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão * *
Passeridae Passer domesticus Pardal *
Cathartidae Coragyps atratus Urubu-preto *
Corvidae Cyanocorase cyanopogon Cã-cão *
Cuculidae Crothophaga ani Anum-preto *

Muscicapidae Polioptila plúmbea Sibiti-da-quebrada *
Strigidae Glaucidium brasilianum Caburezinho *

Falconidae Polyborus plancus Carcará *
Herpetotheres cachinnanans Acauã *

Accipitridae Buteagallus meridionalis Gavião- vermelho *
Ictinia plúmbea Gavião-azul *

Psitacidae Forpus xanthopterygius Papacú *
Aratinga cactarum Periquito-do-sertão *

Trochilidae Chlorosbibom aureoventris Beija-flore-do-bico-
vermelho

*

Fringillidae Carduelis yarrelli Pintassilgo-do-nordeste *

Troglodydae Trayothorus longirostris Garrincha *

Os “*” indicam o método de registro das aves.


