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RESUMO 

A Mata Atlântica é considerada um dos ecossistemas mais biodiversos e ao mesmo 

tempo mais ameaçados do planeta. As aves são apontadas como o grupo de 

vertebrados com a maior riqueza geral, endemismos e espécies ameaçadas desse 

domínio. Embora possa ser considerado o domínio natural brasileiro cuja avifauna foi 

mais intensamente estudada, o conhecimento ornitológico acumulado sobre a Mata 

Atlântica encontra-se segmentado e altamente disperso, o que acaba por torná-lo sub-

utilizável. Embora existam na literatura valores de riqueza e listas de espécies de aves 

da Mata Atlântica, há uma grande discrepância entre os resultados apresentados e uma 

falta de métodos explícitos detalhados nas maior parte desses trabalhos. Essa situação, 

somada a um significativo crescimento do conhecimento ornitológico em anos 

recentes, demonstra a necessidade de uma iniciativa que busque reunir o atual estado 

de conhecimento sobre a avifauna desse domínio. Dentro desse contexto, os objetivos 

do presente estudo foram definir a riqueza e composição de espécies, subspécies e 

endemismos da avifauna da Mata Atlântica, compilar informações sobre o status de 

ocorrência e preferência de habitat das suas espécies e traçar um panorama atualizado 

sobre a conservação das mesmas. Para isso, foram analisados os padrões de 

distribuição dos táxons com ocorrência conhecida dentro dos limites geográficos da 

Mata Atlântica e, para as espécies aceitas como pertencentes à sua avifauna, 

informações sobre sua ecologia e sazonalidade. Como fontes de informação foram 

consultados a literatura científica, mapas de distribuição, espécimes ornitógicos e 

informações primárias colhidas durante trabalhos de campo. Os resultados apontam 

que a avifauna da Mata Atlântica possui elevada riqueza de táxons, sendo composta 

por 891 espécies, das quais 464 são políticas e representadas no domínio por 608 

subespécies, totalizando 1035 táxons específicos e subespecíficos, distribuidos em 26 

ordens e 80 famílias. Apesar da maioria das espécies de aves da Mata Atlântica ser 

residente, deve ser ressaltada a presença de um número expressivo de espécies que 

realizam deslocamentos sazonais, cerca de 16%. Mais da metade das espécies de aves 

da Mata Atlântica ocorrem em ambientes florestais, mas uma parte significativa está 

associada a outros habitats, incluindo ambientes abertos naturais e antrópicos, áreas 

úmidas e ambientes marinhos costeiros. A avifauna da Mata Atlântica é caracterizada 

por uma alta taxa de endemismos, incluindo 27 gêneros, 213 espécies e 162 

subespécies. O panorama atualizado sobre o estado de conservação das aves da Mata 

Atlântica reitera sua situação crítica e revela que um número de espécies muito maior 



do que se supunha pelas listas nacionais e internacional de espécies ameaçadas corre 

sério risco de se extinguir ou já se extinguiu dentro do domínio. Com base nas 

informações compiladas durante esse estudo são apontados como os principais 

desafios e oportunidades de pesquisa para a ornitologia da Mata Atlântica: a 

necessidade de revisão taxonômica de um grande número de subespécies, sobretudo 

de diversos táxons endêmicos e ameaçados; necessidade de revisão das áreas de 

endemismos de aves no domínio; utilização dos padrões de distribuição das aves da 

Mata Atlântica para analisar afinidades biogeográficas entre suas diferentes regiões; 

necessidade de levantar informações sobre padrões de ocorrência e sazonalidade de 

suas espécies migratórias e uma reavaliação da atual estratégica de conservação 

baseada em listas nacionais de espécies ameaçadas. 

 

ABSTRACT 

The Atlantic Forest is one of the most important biodiversity hotspots, yet it is one of 

the most threatened domains in the planet. Birds are among the vertebrates with the greatest 

species richness, endemism and number of threatened species of this domain. The Atlantic 

Forest may be considered the domain in which the avifauna has been studied the most, but 

this ornithological knowledge is fragmented and highly dispersed, which makes it underused. 

Some reviews of the bird species occurring in the Atlantic Forest are available in the 

literature, but a comparative analysis of their results reveals many discrepancies and a lack of 

systematic methodology among most of them. In addition, in recent years there has been a 

significant increase in the ornithological knowledge of the Atlantic Forest, demonstrating the 

need for a new review that gathers the current knowledge about the avifauna of the Atlantic 

Forest. Therefore, the objectives of the present study were to define which are the species, 

sub-species and endemisms of the Atlantic Forest avifauna, to gather information about 

species occurrence and habitat preference and to give an updated overview of their 

conservation status. I analyzed the distribution patterns of each species and/or subspecies 

within the Atlantic Forest and described their habitat and seasonality. Data was gathered from 

the scientific literature, distribution maps, museum specimens and field work. The Atlantic 

Forest avifauna is composed of 861 species, with 464 of them being polytypic and accounting 

for, 608 subspecies, thus amounting 1035 specific and subspecific taxons grouped into 26 

orders and 80 families. The majority of the species were found to be resident whereas a 

noteworthy 16% of them perform seasonal movements. More than half of species occur in 

forest habitats, while a significant portion is associated with other habitats including natural 

open habitats and anthropic environments, humid areas and costal marine environments. The 

Atlantic Forest avifauna is characterized by a high level of endemism, including 27 genera, 



213 species and 162 sub-species. The updated overview about the conservation status of the 

Atlantic Forest birds reiterates their critical situation and reveals that the number of 

threatened or extinct species in this domain is much greater than previously reported in 

national and international lists of threatened species. The main challenges and opportunities 

to future research efforts on the Atlantic Forest avifauna are the need for a taxonomic review 

of the large number of sub-species, especially the many endemic and threatened taxons; a 

review of the endemic areas within the domain; the use of distribution patterns of the Atlantic 

Forest birds to analyze the biogeographic affinities among the different regions of the 

domain; to gather information about the occurrence of migratory species and their seasonal 

patterns; and re-evaluation of the a current conservation policies based on the national red list 

of threatened species. 

 

  



1. INTRODUÇÃO 
1.1 Características gerais da Mata Atlântica  

Tradicionalmente, o termo Mata Atlântica tem sido usado para designar todo, ou 

parte, de um contínuo de formações predominantemente florestais que se estendia 

continuamente pela região leste da América do Sul junto a sua costa atlântica. Tais florestas 

cobriam originalmente cerca de 1.315.460 km2  e ocupavam a maior parte da região oriental 

brasileira, além de áreas no leste do Paraguai e nordeste da Argentina (Galindo-Leal & 

Câmara 2005) (Figura 1). Biogeograficamente, a composição da sua biota, a presença de um 

número expressivo de espécies endêmicas e as relações históricas entre seus diferentes 

ecossistemas conferem uma singularidade a Mata Atlântica que tem sido reconhecida por 

praticamente todos os trabalhos que buscam dividir o Brasil, a América do Sul, ou mesmo 

toda Região Neotropical, utilizando diferentes conceitos e critérios biogeográficos (2001). 

Considerado o pai da botânica brasileira, von Martius apresentou a primeira divisão 

fitogeográfica do território brasileiro, a qual já demonstrava que as florestas atlânticas e 

amazônicas representavam unidades distintas, respectivamente nomeadas como Dryades e 

Nayades (Martius 1840). O trabalho pioneiro de Martius foi sucedido por diversas outras 

iniciativas (e.g. Campos 1926, Sampaio 1940, Santos 1943, Azevedo 1950, Rizzini 1979) que 

repetidamente reconheceram as particularidades florísticas da Mata Atlântica. No entanto, os 

limites da Mata Atlântica reconhecidos por cada um desses autores diferem sensivelmente, 

demonstrando que o consenso sobre sua identidade biogeográfica única não é acompanhado 

de uma delimitação clara de seus limites geográficos. Particularidades como sua grande 

extensão, fronteira com vários outros domínios e, principalmente, a heterogeneidade de suas 

formações vegetacionais deu origem a uma grande diversidade de idéias e conceitos sobre o 

que seria e onde estaria a Mata Atlântica (Joly et al. 1999, Oliveira-Filho & Fontes 2000, 

Galindo-Leal & Câmara 2005). 



 

Figura 1. Mata Atlântica no contexto da América do Sul. 

 

 Sob a ótica da zoogeografia, a independência da Mata Atlântica como uma região 

natural também foi percebida já nos primeiros estudos que trataram mais diretamente sobre os 

padrões de distribuição da fauna brasileira. Embora divida o país em apenas três regiões, 

Burmeister (1856), assim como Martius, trata separadadamente as grandes florestas do país. 

Autores subsequentes focados em uma zoogeografia brasileira como Goeldi (1894), Ihering & 

Ihering (1907) e Mello Leitão (1937), corroboraram, cada um com seu esquema de divisão, as 

particularidades da fauna das florestas do Brasil oriental.   



Dentro de uma escala de conhecimento mais ampla, focada na América do Sul ou em 

todo o Neotrópico e incluindo também iniciativas interessadas na localização de áreas de 

endemismo, além daquelas preocupadas unicamente com divisões biogeográficas amplas, a 

Mata Atlântica também se sobressai. Desde os trabalhos de autores pioneiros como Cabrera e 

Yepes (1940), passando por Fittkau (1969), Muller (1973), Cracraft (1985) e Haffer (1985), 

até análises mais recentes como Rivas-Martiínez & Navarro (1994) e Morrone (2006) a Mata 

Atlântica, como todo ou subdividida,  é repetidamente diagnosticada como detentora de um 

conjunto de flora e fauna característico com destaque para um alto índice de espécies 

endêmicas.  

Fora de um contexto estritamente biogeográfico, Ab’Saber (1977) propôs uma série 

de domínios morfoclimáticos para América do Sul baseando-se em critérios climáticos, 

geomorfológicos, fitogeográficos e ecológicos. Entre os domínios reconhecidos a Mata 

Atlântica encontra-se quase que integralmente contemplada sob o “domínio tropical 

atlântico”, também chamado de “domínio dos mares de morros”. É oportuno destacar ainda 

que alguns estudos recentes dividem a Mata Atlântica em um número variável de regiões, 

embora a metodologia utilizada nessas divisões se aproxime mais de divisões esquemáticas 

do que de análises biogeográficas propriamente ditas. Assim, Dinerstein (1995), propôs 98 

ecorregiões para a América do Sul, das quais quatro fariam parte da Mata Atlântica. Por sua 

vez, Olson et al. (2001), utilizando um lógica similar em escala global, reconhece na Mata 

Atlântica um conjunto de 15 ecorregiões.  

Conforme exposto, compreende-se que a Mata Atlântica é universalmente aceita 

como um domínio biogeográfico característico em diversos contextos. No entanto, a 

pluralidade de categorizações e divisões existentes sobre a fitogeografia brasileira dificulta 

bastante uma delimitação consensual dos seus limites. Um dos principais pontos de debate 

gira em torno do conjunto de formações florestais que comporiam a Mata Atlântica e de suas 

respectivas afinidades. Embora atualmente haja acordo sobre as relações próximas entre a 

floresta ombrófila densa com a estacional semidecidual e a com predomínio de araucária 

(Araucaria angustifolia), por muito tempo alguns autores insistiram em tratar separadamente 



essas formações (Câmara 1991, Oliveira-Filho & Fontes 2000). Cabe ressaltar, inclusive, que 

o termo “Mata Atlântica” foi criado por Azevedo (1950) para se referir apenas as florestas 

ombrófilas densas mais próximas ao litoral. Atualmente as controvérsias transferiram-se para 

parte das florestas estacionais deciduais, que são vistas por alguns autores como mais 

relacionadas com a Caatinga, Cerrado ou mesmo representando um domínio independente 

(Oliveira-Filho et al. 2006, Cardoso & Queiroz 2011, Santos et al. 2012). Outro motivo de 

debate tem sido as florestas litorâneas e os “brejos de altitude” situados ao norte do rio São 

Francisco, que eventualmente tem sido apontados como tendo proximidade biogeográficas 

com a floresta amazônica (Santos et al. 2007).  

Essa falta de consenso precisou ser contornada por ocasião da promulgação do 

Decreto Federal n. 750/1993 e, posteriormente, da Lei Federal n. 11428/2006, conhecida 

como “Lei da Mata Atlântica”. Tais instrumentos regulatórios, invariavelmente precisavam 

estar acompanhados por uma definição precisa dos limites geográficos da Mata Atlântica para 

que pudessem ser aplicados efetivamente (Steinberger & Rodrigues 2010). Dessa forma, em 

termos legais, define-se como Mata Atlântica “as seguintes formações florestais nativas e 

ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila 

Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta 

Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem 

como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e 

encraves florestais do Nordeste”. Conforme mencionado, tal definição é amparada por mapa 

do IBGE subjugado ao Decreto Federal n. 6660/2008. 

 



 

Figura 2. Mapa da Área de Aplicação da Lei n° 11.428 de 2006 (IBGE 2008).  

 

 Embora carregue um cunho aparentemente político (Steinber & Rodrigues 2010), a 

definição de uma “Mata Atlântica legal”, está longe de ser arbitrária, sendo baseada 

inicialmente por consultas a um conjunto de especialistas de diferente áreas (Fundação SOS 

Mata Atlântica 1990, Câmara 1991) e amparada por trabalhados subsequentes (Oliveira-Filho 

& Fontes 2000, Oliveira-Filho et al. 2006). Dentro desse cenário, a Mata Atlântica pode ser 

interpretada como um domínio fitogeográfico composto por um complexo de diferentes 

formações vegetacionais que estariam mais relacionadas entre si que com outros ecossistemas 

ao seu redor, formando, assim, uma unidade biogeográfica natural característica. Não 



obstante, a aceitação de enclaves de Cerrado, Caatinga e Campos Sulino como parte desse 

complexo é vista com ressalva por diferentes autores e tem recebido críticas recentes (Straube 

1998, Uhlmann et al. 1998, Overbeck et al. 2007), uma vez que representam testemunhos 

relictuais e não necessariamente possuem afinidades biogeográfica com os ambientes 

vizinhos.   

Em termos geográficos, físicos e climáticos, a Mata Atlântica, assim definida, 

apresenta uma grande amplitude latitudinal, longitudinal, altitudinal e climática. Estende-se 

de 3° de latitude sul até cerca de 30°, mantendo-se relativamente restrita ao litoral em sua 

porção mais setentrional e se interiorizando mais de 800 km do litoral próximo ao seu limite 

meridional. Distribui-se ainda por um gradiente altitudinal que vai desde o nível do mar a até 

cerca de 3000 metros de altitude, atingindo o cume de algumas das cadeias de montanhas 

mais altas do Brasil. Por conta dessa heterogeneidade geográfica e física, a Mata Atlântica 

reúne desde a localidade que detém o recorde de menor temperatura do Brasil a áreas com 

temperatura média anual superior a 25° C, sendo esse grande intervalo de valores observado 

também nas diferenças de precipitação entre diferentes regiões. Cabe citar ainda que cortam o 

território da Mata Atlântica alguns dos mais importantes rios brasileiros, incluindo, por 

exemplo, São Francisco, Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul, Grande, Tietê, Paraná, Iguaçu 

e Uruguai (Câmara 1991, Galindo-Leal & Câmara 2005).  

Embora a ocorrência de táxons compartilhados e aparentados demonstrem a 

existência de um intercâmbio de biota, em diferentes momentos da história evolutiva, entre a 

Mata Atlântica, Amazônia e Andes; uma “diagonal de formações abertas” (formadas pela 

Caatinga, Cerrado, Chaco e Pampas) manteve por longos períodos a Mata Atlântica isolada 

desses dois outros grandes blocos florestais sul-americanos (Vanzolini 1963, Ab’ Sáber 

1977). Esse isolamento parcial permitiu que a biodiversidade da Mata Atlântica evoluísse 

relativamente de maneira independente, o que, somado à heterogeneidade de ambientes citada 

acima e a processos históricos de diversificação, resultou em um quadro de 

megabiodiversidade caracterizado por um elevado número de gêneros e espécies endêmicas e 



que confere a esse domínio natural uma identidade biogeográfica particular (Müller 1973, 

Cracraft 1985, Silva et al. 2004). 

Estima-se que na Mata Atlântica possam ocorrer entre 1% e 8% de todas as espécies 

do planeta (Silva & Casteleti 2003). Embora estimativas atualizadas e criteriosamente 

compiladas sejam escassas para a maior parte dos grupos, a literatura aponta que ocorrem 

dentro do domínio em torno de 20.000 espécies de plantas vasculares, 350 de peixes de água 

doce, 340 anfíbios, 197 répteis, 250 mamíferos e 1023 aves, das quais 8000, 133, 90, 60, 55 e 

1800 espécies, respectivamente, seriam endêmicas do domínio (MMA 2000). 

Tão surpreendente quanto o seu quadro de megabiodiversidade, é o estado crítico de 

conservação em que se encontra um grande número das espécies da Mata Atlântica. Das 627 

espécies consideradas na lista brasileira da fauna ameaçada, 380 ocorrem na Mata Atlântica 

(Machado et al. 2008). Essa situação é consequência de um estado alarmante de degradação 

ambiental ocasionado por sucessivos ciclos de exploração predatória dos seus recursos que se 

iniciaram logo após a invasão do Brasil pelos europeus e incluíram atividades de 

extrativismo, agropecuária, mineração e ocupação urbana (Fonseca 1985, Coimbra-Filho & 

Câmara 1996, Dean 1996, Galindo-Leal & Câmara 2003). Atualmente, a Mata Atlântica 

encontra-se reduzida a remanescentes isolados de diferentes tamanhos que, somados, atingem 

apenas entre 8,5% cerca de 12% de sua extensão original (Ribeiro et al. 2009). Não por acaso, 

diversas análises e rankings conservacionistas apontam a Mata Atlântica como uma das 

regiões mais ameaçadas de todo o planeta, colocando-a no topo da lista de prioridades global 

de pesquisa e conservação da biodiversidade (Stattersfield et al.1998, Myers et al. 2000, Eken 

et al. 2004). 

 

1.2. Estado da Arte da Ornitologia na Mata Atlântica 

1.2.1. Histórico do conhecimento ornitológico 

A Mata Atlântica foi a primeira e por praticamente mais de um século a única porção 

do território brasileiro com a qual os europeus tiveram contato (Dean 1996). Atualmente 

cerca 70% da população brasileira ainda vive dentro dos seus domínios, onde também está 



localizada a maior parte dos principais centros de produção de conhecimento científico do 

país (Galindo-Leal & Câmara 2005). Dessa forma, não surpreende, portanto, que o estudo de 

sua biodiversidade tenha sido contemplado em todas as fases do histórico de evolução de 

conhecimento relacionado à zoologia brasileira. Essa situação contribui decisivamente para 

que a avifauna da Mata Atlântica seja considerada uma das mais conhecidas dentre os 

ecossistemas brasileiros, embora esse conhecimento tenha se desenvolvido mais 

vigorosamente apenas a partir do século XIX (Pacheco & Bauer 1999, Pacheco 2004). 

Pinto (1979) e Sick (1997) apresentam apanhados históricos detalhados sobre o 

progresso da ornitologia brasileira, destacando os personagens e eventos principais associados 

às diferentes fases de produção de conhecimento. Analisando essas obras primordiais em 

conjunto com outros estudos bem embasados (e.g. Pinto 1945, Papavero 1971, 1973, Pacheco 

2004, Straube 2011, 2012), é possível traçar um breve, mas informativo panorama histórico 

cronológico focado no desenvolvimento do conhecimento sobre a avifauna da Mata Atlântica.   

As primeiras referências literárias a animais da Mata Atlântica, e consequentemente 

do Brasil, estão presentes na famosa “Carta de Pero Vaz de Caminha”, datada de maio de 

1500 (Pinto 1942, Teixeira & Papavero 2003). Nesse mesmo documento é feita referência à 

primeira ave da Mata Atlântica cuja a identidade é inquestionável; trata-se da arara-vermelha 

(Ara chloropterus), descrita por Caminha como “papagaios vermelhos muito grandes e 

formosos” (Teixeira & Papavero 2006).  

Além da carta de Caminha,  as poucas informações do século XVI disponíveis sobre 

a biodiversidade brasileira se resumem aos escritos autorados por cronistas e missionários 

religiosos. Esse relatos pioneiros fazem referência a diversas espécies da Mata Atlântica, 

incluindo algumas endêmicas que só seriam cientificamente descritas séculos depois. Dentro 

desse contexto, se sobressaem as obras do alemão Hans Staden (Staden 1557), que descreve 

com detalhes as diferentes plumagens do guará (Eudocimus ruber); dos religiosos franceses 

Jean de Lery (Lery 1578) e André Thevet (Thevet 1878), primeiros a mencionar diversas 

espécies como o mutum-do-sudeste (Crax blumembachi) e a jacutinga (Aburria jacutinga); 

do português Gabriel Soares de Sousa (Sousa 1938), que faz referência, entre outras, ao 



crejoá (Cotinga maculata); e do padre jesuíta Fernão Cardim (Cardim 1939), que chega a 

descrever com detalhes a dança de exibição nupcial dos tangará (Chiroxiphia caudata). Esse 

último autor é, além disso, um dos que menciona a existência do misterioso papagaio 

“anapuru”, cuja a identidade até hoje permanece uma incógnita (Pacheco 2004).  

O século XVI termina sem trazer a lume quaisquer informações de base mais 

científica sobre a biodiversidade brasileira, o que se altera consideravelmente no século 

seguinte, marcado pela publicação de uma das obras de maior valor histórico para ornitologia 

brasileira. Conforme muito bem expresso no cenário narrado por Pinto (1979): “Sem 

incentivos nem meios para acompanhar as nações mais adiantadas no campo dos estudos, e 

tendo as portas hermeticamente fechadas pela metrópole à curiosidade dos estrangeiros, 

durante três séculos arriscava-se o Brasil colonial a permanecer terra ignota para os 

naturalistas, não fosse o acidente introduzido em sua história pela momentânea ocupação do 

nordeste pelos holandeses, no curso da primeira metade do século XVII.” A consequência 

direta da invasão holandesa que beneficiou o conhecimento zoológico do Brasil foi a vinda 

para o país, por intermédio de Maurício de Nassau, do astrônomo George Marcgrave, autor 

do livro Historia Rerum Naturalis Brasiliae (Marcgrave 1942). Em sua obra, originalmente 

datada de 1648, Marcgrave apresenta descrições acompanhadas de ilustrações de 134 espécies 

de aves que podem ser positivamente identificadas, a maior parte dessas provenientes da Mata 

Atlântica, com destaque para treze espécies de hábitos florestais (Teixeira 1992). Além de ser 

apontada como uma das fontes precursoras das ciências naturais no Brasil (Sick 1997), a 

importância dessa obra se traduz também na utilização por Linnaeus e seus colaboradores de 

muitas das aves ali descritas como subsídios para a caracterização formal de novas espécies 

através de seu sistema binominal, estabelecido um século depois (Pacheco 2004). 

O século XVIII é geralmente considerado como um dos menos produtivos para a 

zoologia brasileira (Pacheco 2004, Teixeira et al. 1999). Um dos poucos episódios destacados 

durante esse período refere-se às expedições daquele que é considerado o primeiro naturalista 

brasileiro, Alexandre Rodrigues Ferreira, que, no entanto, não alcançaram os limites da Mata 

Atlântica (Cunha 1991). Não obstante, ampliado o foco da Mata Atlântica para suas porções 



paraguaia e argentina, o final do século XVIII também adquire grande importância histórica 

para ornitologia desse domínio. É nessa época que se estabelece na região do Paraguai o 

espanhol Felix de Azara, personagem geralmente ignorado no âmbito da ornitologia brasileira 

(e.g. Pinto 1979, Sick 1997).  

Representante diplomático da coroa espanhola, Azara viveu entre 1785 e 1800 no 

Paraguai a partir de onde empreendeu diversas viagens por regiões próximas, inclusive 

tangencialmente o Brasil. Tendo a história natural inicialmente como um passatempo, Azara 

acaba publicando descrições sobre a fauna que encontrou em sua estada na América do Sul, 

entre as quais é de destaque o “Apuntamientos para la Historia Natural de los paxaros del 

Paragüay y Rio de la Plata” (Azara 1802), onde descreve surpreendentes 448 espécies de 

aves. A relevância dessa obra para ornitologia da Mata Atlântica foi muito bem expressada 

por Pacheco (2011, in litt. apud Straube 2011): “um número altíssimo de espécies de aves do 

sul e sudeste brasileiro fizeram seu debut descritivo com base nos seus livros e, desta forma, 

como fontes primárias, suas descrições acabaram por permear toda a literatura zoológica da 

época”.  

A escassez de informações sobre a biodiversidade brasileira existente até o final do 

século XVIII, confere certa importância como fonte de conhecimento sobre a avifauna da 

Mata Atlântica às informações contidas em relatos de cronistas sem objetivos científicos 

explícitos. Dentro desse contexto destacam-se, por exemplo, os manuscritos de Francisco 

Antônio de Sampaio, formalmente publicado apenas em 1971 (Sampaio 1971), sobre a fauna 

da região do Recôncavo Baiano e de Manoel Martinz do Couto Reys, publicado em 1997 

(Reys 1997), que apresenta informações preciosas sobre a avifauna da região norte 

fluminense (Moreira-Lima & Bessa em prep.). 

O século XIX inaugura um novo período não apenas para história da ornitologia da 

Mata Atlântica, mas para as ciências naturais brasileiras como um todo. Em 1808, com a 

Abertura dos Portos às nações amigas, uma das primeiras medidas decretadas após a vinda da 

família real portuguesa, o Brasil pode finalmente ser objeto de investigação dos naturalistas 

que há muito cobiçavam sua natureza (Pinto 1979). No entanto, antes de relatar esse avanço é 



oportuno apontar que mesmo um pouco antes desse episódio os museus europeus já 

começavam a ter um vislumbre da avifauna da Mata Atlântica através da atuação de coletores 

locais incentivados por personagens com acesso privilegiados ao país como o Conde de 

Hoffmannsegg (Pinto, 1979, Sick 1997). 

No entanto, foi a partir de 1813 que se iniciou um novo período de avanço do 

conhecimento sobre a avifauna da Mata Atlântica, começando com a segunda visita do cônsul 

da Rússia e naturalista, o Barão de Langsdorff. A partir de então, o Brasil,  sobretudo a Mata 

Atlântica, foi “invadido” por uma multidão de naturalistas comissionados por museus 

europeus ou em expedição por conta própria. Dessa primeira leva, destacam-se por seus feitos 

ornitológicos os alemães Wilhelm Freyreiss (1813), Friedrich Sellow (1814), Príncipe 

Maximilian von Wied Neuwied (1815), o britânico William Swainson (1816) e o francês 

Antoine Delalande (1816), que veio acompanhando o famoso botânico Auguste de Saint-

Hilarie, (Pinto 1979, Sick 1997).  

Em 1817, por ocasião da vinda para o Brasil da arquiduquesa austríaca Maria 

Leopoldina, recém casada em Viena com o príncipe Dom Pedro, um séquito de artistas e 

cientistas acompanha a futura imperatriz até o país. Desse time, merecem um destaque 

especial no contexto da ornitologia da Mata Atlântica as figuras de Johann Natterer e Johann 

Baptist von Spix. O primeiro, passou cerca de 18 anos excursionando e coletando espécimes, 

sobretudo aves, por praticamente todas as principais regiões do país com exceção do nordeste; 

por conta de sua dedicação e importância da sua obra é ainda hoje considerado o “naturalista 

maior” que atuou no Brasil (Straube 2000).  

A estada de Spix, que excursionou pelo sudeste, nordeste e Amazônia acompanhado 

pelo célebre botânico Philipp von Martius, apesar de bem mais curta, cerca de três anos, foi 

também bastante proveitosa. Diferente de Natterer, Spix teve a chance de estudar 

pessoalmente o material coletado no Brasil, feito que lhe garantiu a descrição de pelo menos 

100 novas espécies de aves, incluindo diversos táxons da Mata Atlântica (Pinto 1979). Outros 

naturalistas não tiveram o prazer de estudar pessoalmente os espécimes coletados e enviados 

a Europa, ficando essa atividade na maior parte das vezes a cargo dos curadores dos museus 



que receberam os espécimes (Sick 1997). Em alguns casos, tal situação somada ao tratamento 

desleixado, principalmente na rotulagem, dado a época por algumas instituições europeias aos 

espécimes que não paravam de chegar, comprometeu em maior ou menor grau as informações 

obtidas através do estudo desse material, fato que até hoje tem levado alguns autores a 

conclusões duvidosas, como bem exemplificado pelo destino do material coletado por  F. 

Sellow (Stopiglia et al. 2009, Rego et al. 2013).  

Outros personagens atuantes nesse período também contribuíram de forma relevante 

para um melhor conhecimento da avifauna da Mata Atlântica, cabendo citar ainda: Edouard 

Ménetries, Peter Lund, Hermann Burmeister, Jean Theodore Descourtilz e Karl Euler (Sick 

1997). Mesmo após a virada do século alguns naturalistas vinculados a instituições 

estrangeiras ainda iriam excursionar pela Mata Atlântica e realizar importantes descobertas. 

Nessa situação se incluem o alemão Emil Kaempfer, que coletou milhares de espécimes em 

diversas áreas do nordeste, sudeste e sul do Brasil (Naumburg 1935, Pacheco 2004), e o 

americano Ernest Holt, que, além de coletor, publicou a partir de suas pesquisas na região do 

atual Parque Nacional do Itatiaia o que pode ser considerada uma das primeiras descrições 

mais detalhadas sobre a comunidade de aves de uma localidade da Mata Atlântica, 

fornecendo inclusive informações sobre a distribuição altitudinal das espécies (Holt 1928).  

A partir de meados do século XIX e início do XX, com a fundação e estabelecimento 

dos principais museus brasileiros com acervos zoológicos, inaugura-se uma nova fase para 

ornitologia brasileira, marcada pela institucionalização nacional da produção de 

conhecimento (Alves & Silva 2000). Por estarem localizados em São Paulo e no Rio de 

Janeiro e sobretudo por terem abrigado as carreiras de dois reconhecidos expoentes da 

ornitologia nacional -Olivério Pinto e Helmut Sick -  os atuais Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo e Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro se 

destacam no estudo da avifauna da Mata Atlântica, tradição que vem sendo mantida até hoje. 

Além de Pinto e Sick, outros importantes personagens ligados a essas instituições foram 

Hermann von Ihering, Alípio de Miranda Ribeiro, Emílio Goeldi e Emilie Snethlage, sendo 



que os dois últimos, embora mais celebrados no âmbito da ornitologia amazônica, estudaram 

também a avifauna da Mata Atlântica.  

A partir da década de 1970 as universidades brasileiras passaram a contribuir cada 

vez mais na produção de conhecimento zoológico nacional (Alves & Silva 2000). Como 

consequência disso, os campos de estudo foram diversificados para além da taxonomia e 

distribuição geográfica, temáticas em que os museus estavam mais focados, embora não 

restritos. Assim, as aves da Mata Atlântica passam a ser alvos de estudos biológicos, 

ecológicos, etológicos, biogeográficos e, mais recentemente, conservacionistas e filogenéticos 

(Paynter 1991, Borges 2008). No entanto, é só a partir da década de 1990 que surge a maior 

parte dos estudos com foco explícito na avifauna da Mata Atlântica.  Paralelamente, algumas 

universidades passaram também a manter coleções ornitológicas que, embora menos 

numerosas que a dos grandes museus, são de grande importância em um contexto regional, 

como as das Universidades Federais de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Viçosa e 

das Pontifícias Universidades Católicas do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Cabendo 

citar aqui também os museus do Capão da Imbuia, Mello Leitão e de História Natural de 

Taubaté (Aleixo & Straube 2007).   

Apesar de ser considerada um dos ecossistemas brasileiros ornitologicamente mais 

investigados ao longo da história, o conhecimento sobre a avifauna da Mata Atlântica está 

longe de ser considerado satisfatório. Como exemplo disso, pode ser citado que mesmo em 

campos básicos extensivamente estudados como a taxonomia e distribuição geográfica, a 

descrição em anos recentes de diversas espécies (para um apanhado recente veja Silveira & 

Olmos 2007) e até mesmo de gêneros novos, como Acrobatornis fonsecai Pacheco, Whitney 

& Gonzaga 1996, e a divulgação frequente de registros que ampliam a distribuição geográfica 

de muitas espécies em centenas de quilômetros demonstram que ainda há muito por se 

descobrir.  

Fora do cenário acadêmico, até muito recentemente era tímida a contribuição de 

observadores de aves e ornitólogos amadores para o avanço do conhecimento sobre as aves 

do Brasil. No entanto, o grande crescimento experimentado pela observação de aves no país 



nos últimos anos somado à popularização de sites de compartilhamento de registros 

fotográficos e sonoros, como o WikiAves e o Xeno-canto, tem disponibilizado massivamente 

informações sobre a avifauna brasileira, principalmente da Mata Atlântica que concentra as 

cidades com maior número de observadores de aves no país. Se tratadas com o devido 

critério, essas informações oferecem grande potencial para uso científico e podem contribuir à 

sua maneira para ornitologia da Mata Atlântica.  

 

1.2.2. Riqueza de espécies e endemismos 

Os primeiros trabalhos que de alguma forma apontaram a existência de uma avifauna 

típica da Mata Atlântica estavam voltados para a análise e identificação de padrões e relações 

biogeográficas em uma escala ampla, principalmente entre diferentes ecossistemas 

neotropicais. Por esse motivo, embora autores pioneiros tenham reconhecido a existência de 

uma avifauna característica, incluindo diversos endemismos, associada às formações 

principalmente florestais da região leste do Brasil, trabalhos como os de Müller (1973) e de 

Cracraft (1985) se furtaram em apresentar informações mais objetivas sobre a riqueza e 

composição de espécies geral da Mata Atlântica. 

Outros estudos precursores, por sua vez, apesar de fornecerem números referentes a 

avifauna de grandes regiões, que podem ser em linhas gerais interpretadas como a Mata 

Atlântica ou parte dela, não fornecem explicações claras sobre a origem de suas compilações. 

Nesse rol podem ser incluídos os valores de riqueza de espécies apresentado para “SE 

Brazilian Forest” (280 espécies)  e “Atlantic Brazilian Montane Forest” (175) por 

Vuilleumier (1988) e o indicado para “east-Brazilian” (870) por Willis (1992).      

Apenas a partir de meados da década de 1990 surgem compilações mais consistente 

sobre as aves da Mata Atlântica. Como parte de um esforço maior que buscou levantar a 

riqueza e composição de espécies dos principais domínios naturais da Região Neotropical, 

Parker et al. (1996) apontam 682 espécies como ocorrentes na Mata Atlântica. Pouco tempo 

depois, ao revisarem o estado da arte da ornitologia da Mata Atlântica, Pacheco & Bauer 



(1999) apresentaram uma coletânea de 1021 espécies, número surpreendentemente quase 

50% superior ao levantado por Parker et al. (1996) poucos anos antes. 

Além desses trabalhos, outros autores apresentam valores alternativos de riqueza de 

aves para a Mata Atlântica, incluindo 620 (Myers et al. 2000), 688 (Goerck 1997), 849 

(Tabarelli et al. 2003) e 936 (Mittermeier et al. 2005). Não obstante, essas fontes não 

proveem uma explicação mínima sobre os critérios e métodos utilizados em suas compilações 

e, na maioria dos casos, falta também qualquer listagem das espécies consideradas, o que 

acaba por abalar a credibilidade dessas informações, apesar de muito utilizadas em textos 

técnicos, populares e até mesmo norteadores de políticas conservacionistas. 

Com relação ao número de espécies endêmicas da Mata Atlântica, Cracraft (1985), ao 

estudar áreas de endemismos de aves na América do Sul, fornece uma lista com 214 táxons 

considerados associados às áreas formadas pelos centros de endemismo “Serra do Mar” e 

“Paraná”, os quais, juntos, correspondem a boa parte dos limites da Mata Atlântica. Parker et 

al. (1996) listam 199 espécies endêmicas, Brooks et al. (1999) 208, Pacheco & Bauer (1999) 

188, enquanto Bencke et al. (2006) consideram 217 espécies como “endêmicas e de 

distribuição restrita”. Valores fornecidos por outras fontes sem maiores detalhes sobre 

critérios e metodologia adotados incluem 200 (Goerck 1997) e 148 espécies (Mittermeier et 

al. 2005).  

Como se pode perceber, em similaridade ao que ocorre com os valores sobre riqueza 

total de espécies, há um desacordo entre diferentes autores sobre quantas e quais são as 

espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica. Em ambos os casos essa situação tem origem 

em diferentes problemas, dentre os quais podem ser destacados a carência de um 

conhecimento mais refinado sobre a distribuição de muitas espécies de aves brasileiras 

(Pacheco & Bauer 1999) e principalmente a falta de entendimento comum sobre os limites do 

domínio. Cabe ressaltar, também, que praticamente nenhum dos trabalhos disponíveis sobre 

riqueza e composição da avifauna da Mata Atlântica abordam, de alguma forma, subespécies. 

No caso de estudos sobre áreas de endemismo, apenas Cracraft (1985) parece utilizar 

subespécies em suas análises. Embora a utilização de trinômios seja questionada ou vista com 



cautela por alguns autores (e.g. Wilson e Brown 1953), análises focadas em subespécies 

podem ser de grande utilidade para a identificação de padrões de especiação e biogeografia 

(Winker 2010). Além disso, o levantamento do número de subespécies da Mata Atlântica 

permitiria um vislumbre do tamanho da “inflação taxonômica” que atinge a avifauna desse 

domínio, tendo em vista que diversas análises recentes tem resultado na elevação de muitos  

táxons até então considerados apenas variantes geográficas à condição de espécies 

independentes (Aleixo 2007, Silveira e Olmos 2007). Outros autores, por sua vez, (e.g. 

Peterson & Navarro-Siguenza 1999, Fjeldsa 2000, Dillon & Fjeldsa 2005) tem demonstrado 

que a utilização de conceitos de espécies alternativos podem ter grandes impactos não apenas 

em análises ligadas à taxonomia e biogeografia, mas também no planejamento 

conservacionista eficiente. 

Apesar da falta de consenso entre diferentes autores sobre o número total de espécies 

e de endemismos da Mata Atlântica, as fontes mais confiáveis apontam as aves como o grupo 

de vertebrados com o maior riqueza do domínio (MMA 2000). Em um contexto mais amplo, 

a Mata Atlântica destaca-se não apenas no cenário nacional, sendo o domínio natural que 

abriga o maior número de espécies endêmicas do Brasil e com a segunda maior riqueza de 

táxons (Marini e Garcia 2005), mas também no internacional, apresentando um das mais ricas 

avifaunas do mundo (Mittermeier et al. 2005). Dentro desse cenário, as aves ilustram com 

maestria o fato da Mata Atlântica ser apontada por diversas fontes, em diferentes contextos e 

escalas como um dos ecossistemas com a biodiversidade mais expressiva do planeta. 

 

1.2.3. Biogeografia e especiação 

Desde as primeiras incursões científicas na região Neotropical, ainda nos séculos 

XVII e XVIII, a grande biodiversidade das florestas tropicais tem estimulado as mentes de 

gerações de zoólogos e botânicos. Assim, diversas hipóteses já foram e continuam sendo 

levantadas na tentativa de entender a origem e diversificação das espécies dessa região 

(Haffer 1997, Newton 2003). A excepcional riqueza de espécies da Mata Atlântica e seu alto 

índice de endemismos impressiona mesmo quando comparada com a maioria das outras 



florestas tropicais (Mittermier et al. 2005). Não por acaso, diversos autores recentes tem 

utilizado a avifauna da Mata Atlântica como objeto de estudo para uma melhor compreensão 

de processos e eventos promotores de especiação (Dantas 2011). 

Nesse contexto, a teoria dos refúgios proposta por Haffer (1969) destaca-se como 

uma das mais discutidas no âmbito da Mata Atlântica. De acordo com esse postulado, 

períodos climáticos mais secos ocorridos durante as últimas eras glaciais ocasionaram uma 

expansão das formações vegetacionais abertas, como aquelas peculiares do Cerrado e da 

Caatinga. Paralelamente, ocorreu uma retração das formações florestais mais estruturadas 

dependentes de clima mais úmidos que, por sua vez, acabaram isoladas em refúgios. Dentro 

deste cenário, populações de espécies florestais foram separadas e deram origem a novas 

linhagens através de especiação alopátrica (Haffer 1969).  

Inicialmente baseada em padrões de distribuição de aves amazônicas, a teoria dos 

refúgios foi posteriormente aplicada a outros grupos e regiões (Vanzolini 1970, Haffer 1985, 

Brown 1987). Paradoxalmente, o papel dos refúgios na diversificação da biota Amazônia tem 

recebido cada vez menos suporte em trabalhos recentes ao tempo em que, na Mata Atlântica, 

se acumulam evidências sobre a existência e implicações desse fenômeno (Carnaval et al. 

2009, Martins 2011, Silva et al. 2012). Entre as publicações recentes que suportam a 

ocorrência de refúgios podem ser destacados diversos estudos filogeográficos envolvendo 

Passeriformes da Mata Atlântica (e.g. D’Horta et al. 2011, Cabanne et al. 2008, Maldonado-

Coelho 2012, Batalha-Filho et al. 2013b). 

Além da teoria dos refúgios, outros fatores e processos tem sido discutidos na 

literatura para explicar a grande diversificação da avifauna da Mata Atlântica, uma vez que 

em muitos casos o papel dos refúgios parece não ter sido determinante (Silva & Straube, 

1996; Silva et al 2012). Assim, outros processos podem ser evocados para auxiliar na 

compreensão da história evolutiva da biota da Mata Atlântica e representam oportunidades de 

estudo promissoras, incluindo a teoria do gradiente ecológico e as de separação de populações 

por rios ou por neotectonismo (Dantas et al. 2011).  



A extensa amplitude latitudinal, longitudinal e altitudinal da Mata Atlântica deu 

origem a uma grande  heterogeneidade de ambientes que, por sua vez, resultou em uma farta 

disponibilidade de nichos ecológicos. Essa peculiaridade torna a Mata Atlântica suscetível a 

atuação de processos de especiação por gradientes ecológicos (Schluter 2009). Dentro desse 

contexto, a segregação ecológica de diversas espécies congêneres simpátricas, conforme 

demonstrado para os papa-formigas do gênero Drymophila por Rajão & Cerqueira (2006), 

chama a atenção para a potencialidade de estudos sobre a influência da diversificação por 

gradientes na biota da Mata Atlântica. Além disso, autores recentes tem reconhecido que 

relevos montanhosos podem influenciar de diversas maneiras na formação de espécies (e.g. 

Fjeldsa et al. 2012, Ramírez-Barahona & Eguiarte 2013). Assim, a avaliação do impacto de 

certas cadeias montanhosas da Mata Atlântica como componente para a diversificação de sua 

biota pode ser considerada uma linha de estudos promissora e ainda pouco explorada. 

Outro fenômeno que influenciou decisivamente a formação da megabiodiversidade 

da Mata Atlântica foi sua conexão pretérita e interação com outros ecossistemas 

sulamericanos, especialmente a Amazônia e os Andes (Sick 1985, Willis 1992, Costa 2003). 

Miranda-Ribeiro (1906) parece ter sido um dos primeiros a identificar similaridades entre 

elementos da fauna da Mata Atlântica e dos Andes e, posteriormente, tais afinidades também 

foram reconhecidas por outros autores, incluindo, por exemplo, Lutz (1951), Ebert (1960) e 

Sick (1985). 

Willis (1992) apresenta um estudo detalhado sobre as relações biogeográficas da 

avifauna do Brasil oriental, chamando atenção não apenas para o compartilhamento de 

espécies entre a Mata Atlântica e os Andes, mas também entre aquela e a Amazônia, 

conclusão amplamente compartilhada com outros autores (e.g. Muller 1973, Haffer 1985, 

Silva 1996, Sick 1997). Além de confirmarem a ocorrência de intercâmbios de 

biodiversidade, análises recentes incorporando informações filogenéticas sobre espécies de 

aves demonstram ainda que a conexão entre a Mata Atlântica e a Amazônia pode ter ocorrido 

por diferentes rotas e em diferentes épocas (Batalha-Filho 2013a). 



Assim como em outras regiões com elevada biodiversidade, as espécies da Mata 

Atlântica não estão homogeneamente distribuídas geograficamente (Silva & Casteleti 2003; 

Straube & Di Giácomo, 2007). Nesse contexto, destaca-se que algumas regiões concentram 

espécies com distribuição geográfica sobrepostas em maior ou menor escala (Silva & 

Casteleti 2003). Tal situação aponta para existência de áreas de endemismo que reúnem 

táxons cujas histórias evolutivas tendem a ser compartilhadas (Carvalho 2011). Seu elevado 

índice de espécies endêmicas tem permitido o reconhecimento de várias áreas de endemismo 

dentro da Mata Atlântica (Sigrist  & Carvalho 2008, DaSilva & Pinto-da-Rocha 2011). 

 Mesmo trabalhando em uma escala neotropical ou sul-americana, diferentes autores 

distinguem padrões característicos de distribuição das espécies na região leste do Brasil 

(Müller 1973, Brown 1975, Jackson 1978, Kinzey 1982, Cracraft 1985, Amorim & Pires 

1996, Morrone 2006). Em conjunto, esses estudos reconhecem dentro das fronteiras da Mata 

Atlântica cerca de cinco regiões que concentram táxons endêmicos e que, embora não 

mantenham limites coincidentes entre os diferentes estudos, em linhas gerais, estariam 

localizadas ao norte do rio São Francisco, na Bahia, ao longo de toda Serra do Mar, nas 

florestas semidecíduas interioranas e na floresta ombrófila mista (DaSilva & Pinto-da-Rocha 

2011).  

Analisando diferentes grupos, estudos focados na Mata Atlântica não apenas 

corroboram os resultados encontrados em escalas mais amplas, mas também demonstram a 

existência de outras áreas com concentração de espécies endêmicas. Costa et al. (2000) 

identificam três áreas de endemismo a partir da distribuição de mamíferos, enquanto DaSilva 

& Pinto-da-Rocha (2011) identificam 12 áreas baseando-se em opiliões.  

No tocante às aves, destacam-se os trabalhos de Cracraft (1985) e Silva et al. (2004). 

Trabalhando em um escala que inclui a América do Sul como um todo, o primeiro autor 

reconhece duas áreas de endemismo na Mata Atlântica (“Serra do Mar” e “Paraná”), embora 

reconheça que uma análise mais detalhada dessas áreas provavelmente resultaria em 

subdivisões. Por sua vez, Silva et al. (2004), através da análise da distribuição de 

Passerifomes da Mata Atlântica, identificam quatro áreas de endemismo: “Pernambuco”, 



“Central Bahia”, “Coastal Bahia” e “Serra do Mar”. Críticas a essa última análise chamam a 

atenção para a necessidade de estudos mais aprofundados e abrangentes envolvendo áreas de 

endemismos de aves na Mata Atlântica (Straube & DiGiácomo 2007) 

Ainda dentro de um contexto biogeográfico, é preciso mencionar os trabalhos de 

Vasconcelos (2008) e Vasconcelo & Rodrigues (2010), ambos abordando aspectos 

biogeográficos da avifauna dos campos de altitude e campos rupestres, com destaque para 

proposição da existência de duas áreas de endemismo na região da Serra do Espinhaço 

(Vasconcelos 2008). Silva (1996) e Straube & DiGiácomo (2007), embora não focados 

exclusivamente na Mata Atlântica, apresentam também uma série de informações que 

auxiliam na compreensão da história e relações biogeográficas da Mata Atlântica com seus 

domínios adjancentes.   

Concluindo, embora esteja apenas começando a ser estudada e compreendida, os 

trabalhos disponíveis analisados em conjunto, apontam que a história evolutiva e 

biogeográfica da biota da Mata Atlântica é altamente complexa (Dantas et al. 2011). É 

importante ressaltar que as teorias discutidas acima não são excludentes e, de fato, talvez 

apenas um conjunto de eventos e processos atuando em sinergia consiga explicar o fato da 

Mata Atlântica abrigar entre 1 e 8% da diversidade biológica de todo o planeta (Silva et al. 

2012). 

 

1.2.4. Conservação 

As aves correspondem ao grupo zoológico que concentra o maior número de espécies 

ameaçadas no Brasil  (Silveira & Straube 2008). Portanto, não é por acaso que elas ilustram 

com maestria a situação conservacionista desesperadora da biodiversidade da Mata Atlântica. 

Dos 160 táxons classificados como ameaçados em âmbito nacional 98 ocorrem 

principalmente na Mata Atlântica (Silveira & Straube 2008). Se consideradas em conjunto, as 

listas brasileira e global somam 193 aves ameaçadas e dessas pelo menos 112 ocorrem na 

Mata Atlântica, das quais 64,3% são endêmicas desse domínio. Considerando-se apenas as 



aves ameaçadas e endêmicas do Brasil, 75,6% correspondem a táxons da Mata Atlântica 

(Marini & Garcia 2005).  

Também na Argentina e no Paraguai a situação da avifauna associada à Mata 

Atlântica é bastante delicada. De acordo com Giraudo & Povedano (2004), 66% das aves 

ameaçadas argentinas ocorrem na “Selva Atlantica Interior”. No Paraguai, das 80 espécies de 

aves endêmicas da Mata Atlântica com ocorrência no país, aproximadamente duas dezenas 

são consideradas ameaçadas ou quase ameaçadas internacionalmente e pelo menos outras 

cinco que embora não sejam endêmicas do domínio no Paraguai estão restritas ao mesmo, 

também encontra-se em situação conservacionistas delicada (Fragano & Clay 2005). Ainda de 

acordo com esses autores, das 86 espécies de aves consideradas nacionalmente ameaçadas de 

extinção no Paraguai, 30 estão relacionadas à Mata Atlântica. 

De acordo com Olmos (2005), embora algumas espécies ameaçadas brasileiras 

tenham distribuição ampla pela Mata Atlântica, regiões específica dentro do domínio 

concentram aves em situação conservacionista preocupante. Nesse cenário, se destacam a 

Mata Atlântica nordestina ao norte do rio São Francisco, com 35 táxons ameaçados, e a 

região que se estende do norte da Bahia ao norte do Rio de Janeiro, com 20. Marini & Garcia 

(2005) apontam para um padrão similar em sua análise, embora se baseiem no conceito de 

“Endemic Bird Areas” (Stattersfield et al. 1998) e considerem as lista nacional e global em 

conjunto. De acordo com esses autores, as “Baixadas do Sudeste” e o “Nordeste” se 

sobressaem, com 52 e 51 aves ameaçadas, respectivamente, seguidas pelas “Montanhas do 

Sudeste” e “Planaltos do Sul”, com 29 e 11 (Marini & Garcia 2005). 

Diversas iniciativas conservacionistas tem sido propostas e executadas, 

principalmente por instituições acadêmicas e organizações não-governamentais, com o 

objetivo de combater a crise da biodiversidade da Mata Atlântica.  Entre essas, podem ser 

destacados esforços para se apontar áreas e ações prioritárias para conservação das aves e 

projetos específicos que incluem desde o monitoramento de populações in situ a programas 

de reintrodução (Bencke et al. 2006).  



No tocante a exercícios de priorização, destaca-se a análise apresentada por MMA 

(2000) que indica 187 áreas como prioritárias para conservação das aves da Mata Atlântica, 

dentre as quais 42 seriam de extrema importância biológica. Por sua vez, Bencke et al. (2006) 

apontam a existência de 163 “áreas importantes para conservação das aves” (IBAs) dentro 

dos estados brasileiros do domínio da Mata Atlântica e destacam os estados da Bahia e Minas 

Gerais como os maiores detentores de IBAs, com 33 e 25, respectivamente. Na Argentina, os 

remanescentes de Mata Atlântica reúnem outras 25 IBAs. Por conta disso, a província de 

Misiones se destaca entre aquelas com o maior número de áreas importantes para conservação 

de aves naquele país (Di Giacomo et al. 2007)  

Entre as iniciativas focadas em espécies, podem ser destacados os esforços de 

conservação para proteger espécies como tiriba-de-peito-cinza (Pyrrhura griseipectus), o 

papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), o soldadinho-do-araripe (Antilophia 

bokermanni), o bicudinho-do-brejo (Formicivora acutirostris), o mutum-do-sudeste (Crax 

blumembachi) e o mutum-do-nordeste (Pauxi mitu). Mais recentemente, a série de “planos de 

ação” que vem sendo produzidos por órgãos governamentais com o apoio da comunidade 

científica tem norteado ações visando a conservação dessas e de outras espécies ameaçadas. 

Embora muitas aves em situação conservacionista delicada ainda careçam de planos de ação, 

essa situação está ao poucos sendo revertida, uma vez que se encontra em andamento a 

avaliação do status de conservação de todas as aves brasileiras. 

Apesar dos progressos descritos acima e do estabelecimento recente de áreas 

protegidas com o objetivo principal de resguardar a sobrevivência de populações de aves 

ameaçadas, como o Parque Nacional de Boa Nova, as instituições governamentais tem 

falhado em proteger efetivamente a maior parte das áreas indicadas como prioritárias (Olmos 

2005, MMA 2000). Além disso, a atual revolução taxonômica promovida pela integração de 

estudos moleculares a métodos mais tradicionais, como análises de morfologia e vocalização, 

chama a atenção para outro sério problema conservacionista. Por serem tradicionalmente 

considerados como subespécies associadas a espécies ainda comuns em outros ecossistemas, 

principalmente na Amazônia, muitos táxons que representam unidades evolutivas 



independentes e que se encontram com populações muito reduzidas na Mata Atlântica não 

recebem atenção conservacionista (Silveira & Olmos 2007, Silveira & Straube 2008).  

 Finalmente, cabe mencionar que alguns trabalhos chamam atenção para o fato que, 

apesar de estar reduzida a 8,5% de sua cobertura original e abrigar muitas espécies 

ameaçadas, um número relativamente baixo de espécies de aves esteja extinto na Mata 

Atlântica (Brooks & Balmford 1996, Brooks et al. 1999, Pimm 2000). De acordo com Brooks 

et al. (1999) esse descompasso entre um estado crítico de degradação e a extinção de 

relativamente poucas espécies é resultado de um efeito retardado que resulta em um intervalo 

entre a perda de habitat e extinção. Dessa forma, embora seja esperado que muitas espécies 

ameaçadas sucumbam em um futuro próximo, parece haver uma janela de tempo que ainda 

permite a execução de ações a fim de impedir a extinções. 

 



2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

Independente da fonte considerada, as aves são apontadas como o grupo de 

vertebrados com a maior riqueza geral, espécies endêmicas e espécies ameaçadas da Mata 

Atlântica. Por se localizar principalmente próxima a costa, a Mata Atlântica foi a primeira 

porção do território brasileiro explorada cientificamente. O acúmulo de informações geradas 

pontualmente ainda nos primeiros séculos após a invasão do Brasil pelos europeus  e de 

forma mais sistemática por diversas expedições naturalísticas realizadas ainda no século XIX 

resultou em um conhecimento prematuro sobre a avifauna da Mata Atlântica quando 

comparado ao de outras paisagens naturais brasileiras (Sick 1997, Pacheco 2004). Grande 

parte deste conhecimento, no entanto, encontra-se disperso aguardando uma análise critica 

integrada e divulgação apropriada, conforme bem explicitado por Pacheco & Bauer (2000). 

De acordo com esses autores “A ausência de uma compilação minuciosa destas iniciativas 

ornitológicas, históricas e recentes, compromete a avaliação geral e setorial do estado do 

conhecimento qualitativo da avifauna geral da Mata Atlântica”. 

Dessa forma, apesar da Mata Atlântica ser considerada o domínio natural brasileiro 

cuja avifauna foi mais intensamente estudada, o conhecimento gerado encontra-se 

segmentado e altamente disperso, o que acaba por torná-lo sub-utilizável. Embora existam na 

literatura valores de riqueza de espécies de aves da Mata Atlântica e mesmo listas das 

espécies do domínio, há uma grande discrepância entre os resultados apresentados e uma falta 

de métodos explícitos detalhados nessa obras compilatórias. Essa situação, somada ao grande 

crescimento do conhecimento ornitológico no Brasil na última década, demonstra a 

necessidade de uma iniciativa que busque reunir e analisar de forma integrada e atual, sob 

uma ótica compilatória crítica, as informações ornitológicas sobre a Mata Atlântica 

espalhadas em uma miríade de trabalhos bibliográficos e espécimes museológicos.  

Tal iniciativa permitiria a apreciação geral do conhecimento histórico acumulado e a 

tomada de um panorama atual de aspectos biogeográficos, ecológicos e conservacionistas da 

avifauna da Mata Atlântica, servindo de base para estudos e análises futuras com diversos 

objetivos. Além disso, poderia servir como uma fonte acessível de informação para órgãos 



ambientais reguladores e tomadores de decisão, contribuindo efetivamente para conservação 

da biodiversidade de um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. 

Dentro desse contexto os objetivos do presente trabalho foram: 

• Definir a riqueza e composição de espécies e subespécies da avifauna 

da Mata Atlântica 

• Definir os gêneros, espécies e subespécies de aves endêmicas da 

Mata Atlântica  

• Reunir informações sobre status de ocorrência, distribuição 

geográfica, e habitats da avifauna da Mata Atlântica 

• Compilar um panorama atualizado sobre a conservação da avifauna 

da Mata Atlântica 

 

  



CONCLUSÕES 

1. A avifauna da Mata Atlântica possui elevada riqueza de táxons. É composta 

por 891 espécies, das quais 464 correspondem a espécies politípicas 

representadas no domínio por 608 subespécies, e que somadas as espécies 

monotípicas atingem um total de 1035 táxons.  Além disso, está dividida em 

26 ordens e 80 famílias, podendo ainda ser destacado o fato que as 10 

famílias mais numerosas reúnem 48% das espécies do domínio. 

 

2. Comparações entre a riqueza e composição de espécies da Mata Atlântica 

com os outros domínios naturais brasileiros, com poucas exceções, são 

prejudicadas pela ausência de compilações com metodologia e critérios 

similares aos utilizados no presente estudo. Dessa forma recomenda-se a 

utilização da abordagem metodológica aqui adotada para produções de listas 

das espécies de outras regiões.    

 

3. Apesar da maioria das espécies de aves da Mata Atlântica ser residente (688), 

deve ser ressaltada a presença de um número expressivo de espécies que 

realizam deslocamentos sazonais (200), entre as quais estão 17 migrantes 

reprodutivos, 51 migrantes não reprodutivos e 132 espécies que realizam 

migrações internas ou que apenas parte das populações migram.  

 

4. A maior parte das aves da Mata Atlântica habita ambientes florestais, mas 

uma parte significativa de suas espécies ocorrem principalmente em outros 

tipos de habitat, incluindo 21 espécies exclusivamente em ambientes abertos 

naturais, 179 em ambientes abertos naturais, mas também em áreas abertas 

antropizadas, 114 dependentes de áreas úmidas, 46 principalmente em 

ambientes marinhos costeiros e 21 espécies que podem ser consideradas de 

hábitos generalistas. 



 

5. A avifauna da Mata Atlântica é caracterizada por uma elevada taxa de 

endemismos, incluindo 27 gêneros, 213 espécies e 162 subespécies 

endêmicas. Se consideradas em conjunto, espécies e subespécies somam 351 

táxons endêmicos. Além dessas,  esse domínio abriga também três gêneros e 

17 espécies quase endêmicas. 

 

6. O panorama atualizado sobre o estado de conservação das aves da Mata 

Atlântica não apenas confirmou a conclusão de autores anteriores quanto o 

seu estado crítico de conservação, mas vai além e demonstra que a situação é 

ainda mais grave do que reportada anteriormente, uma vez que um número de 

espécies muito maior do que se supunha pelas listas nacionais e internacional 

de espécies ameaçadas corre sério risco de se extinguir ou já se extinguiu na 

Mata Atlântica. 

 

7. Entre os principais desafios e oportunidades de pesquisa para a ornitologia da 

Mata Atlântica podem ser ressaltados a necessidade de revisão taxonômica de 

um grande número de subespécies, sobretudo de diversos táxons endêmicos e 

ameaçados; necessidade de revisão das áreas de endemismos de aves no 

domínio; possibilidade de utilização dos padrões de distribuição das aves da 

Mata Atlântica para analisar afinidades biogeográficas entre suas diferentes 

regiões; necessidade de se levantar informações sobre padrões de ocorrência 

e sazonalidade de suas espécies migratórias e uma reavaliação da atual 

estratégica de conservação baseada em listas nacionais de espécies 

ameaçadas.  
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