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Introdução
O Pantanal constitui a maior planície
inundável de água doce do mundo, com altitudes
que variam de 80 a 150 m acima do nível do mar,
circundada por planaltos escarpados, os quais
podem atingir mais de 700 m de altitude. Faz
fronteira norte e leste com o Planalto central do
Brasil e estende-se até a região sul da Bolívia
(Dubs, 1992). A porção brasileira apresenta
aproximadamente 140.000 km 2 de área
potencialmente inundável, situado na bacia do
rio Paraguai (Boggiani e Coimbra, 1996).
Segundo Rizzini et al. (1988), é uma região
relativamente recente e instável sob o ponto de
vista geológico, sendo dominado por uma
mistura complexa de comunidades de plantas e
animais de vários ecossistemas. Ainda segundo
este autor, podem ser definidas duas estações
climáticas: a chuvosa, que ocorre geralmente de
outubro a março e a de seca, entre abril e
setembro.
As informações sobre a flora do
Pantanal são muito generalistas, com poucos
dados específicos, baseados em visitas à região
por naturalistas (Sucksdorff, 1984). Por outro
lado, as informações mais gerais envolvendo o
Pantanal como um todo, são descritas em termos
de regiões fitogeográficas brasileiras onde este
ecossistema está inserido (Joly, 1970; Ferri,
1974). Rizzini (1963, 1979) descreveu o
“complexo do Pantanal” como uma das dez
unidades fitogeográficas do Brasil com
particularidades na composição florística; outros
autores estudaram a composição florística em
áreas restritas (Prance e Schaller, 1982).
Segundo Pott e Pott (1994), sua vegetação é
composta por um mosaico com influências do
domínio do Chaco, Cerrado, Amazônia e Mata
Atlântica, sendo que a alternância entre as
estações seca e chuvosa contribui para a presença
de uma variedade de ambientes que recebem
denominações regionais como baías, vazantes,
corixos, campos secos e alagados, cordilheiras,
capões e matas ciliares. Esta variedade de
ambientes permite a existência de uma
interessante riqueza de avifauna.
As aves estão muito bem registradas
por levantamentos científicos em determinadas
regiões do Pantanal (Sick, 1997). Mitchell
(1957) foi um dos pioneiros, seguido por Silva e
Oniki (1988 apud Tubelis e Tomas, 2003). Cintra
e Yamashita (1990) descreveram hábitats,
espécies e abundância de aves na porção nortepantaneira. Dubs (1992) apresentou um catálogo
de aves do Pantanal do Mato Grosso do Sul em
sua parte sudoeste. Mais recentemente, um perfil
mais completo das aves pantaneiras foi
publicado por Tubelis e Tomas (2003), os quais
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Figura 1. Aspecto geral da Fazenda Santa Emília, com vista para a Pousada Araraúna/IPPAN.
Março de 2004. Foto: Daniel De Granville
apresentaram uma lista de espécies de aves
registradas neste complexo por meio de várias
fontes (literatura, pesquisa em coleções
ornitológicas nacionais e do exterior e registros
gerais de ornitólogos) e constataram que 463
espécies já haviam sido registradas para todo o
Pantanal. Todavia, uma análise da diversidade,
abundância e dinâmica destas aves em seus
vários hábitats não foi ainda realizada.
Visando ampliar o conhecimento da
comunidade de aves da região sul do Pantanal,
este trabalho apresenta as espécies registradas na
Fazenda Santa Emília, localizada no Pantanal de
Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Trata-se de
local com pouca influência humana, tornando-se
assim uma área amostral relevante e um
referencial ímpar para pesquisa. Considerandose que os únicos registros conhecidos para a área
foram coletados por Trolle (2001), ampliar as
informações sobre a avifauna em uma área com
essas características podem fundamentar planos
de manejo em outras áreas similares do Pantanal
do Mato Grosso do Sul, replicando as ações
derivadas dos esforços de Donatelli (2002, 2004)
para a Fazenda Rio Negro, localizada na mesma
região.
Área de estudo
A Fazenda Santa Emília é uma
propriedade privada que apóia projetos de
conservação, pesquisa e ecoturismo. Situa-se no
Estado do Mato Grosso do Sul, município de

Aquidauana, nas margens do rio Correntoso,
afluente do rio Negro (19o30'18” S - 55o36'44”
W), a 150km da zona urbana daquele município.
Possui 2.700 ha e mantém nesta área a Pousada
Araraúna e o Instituto de Pesquisas do
Pantanal/IPPAN, vinculado à Uniderp,
fomentando atividades de ecoturismo em
conjunto com outras pousadas da região.
A região da Fazenda Santa Emília
abriga uma grande diversidade de hábitats
aquáticos, de flora e de vida selvagem ainda
pouco exploradas cientificamente. Incluem-se
também diversas espécies da flora e da fauna
ameaçadas de extinção, como a arara-azul
(Anodorhynchus hyacinthinus), o tamanduábandeira (Myrmecophaga tridactyla), o cervodo-Pantanal (Blastocerus dichotomus) e a onçapintada (Panthera onca). Nas áreas adjacentes à
fazenda existem outras propriedades cuja
economia está voltada à pecuária e são pouco
habitadas por comunidades humanas, porém
com alguma intervenção no ambiente.
A região apresenta um mosaico de
hábitats formado por cordilheiras (cerradão),
cerrado, matas de galeria nas margens do rio
Correntoso, campos extensos de gramíneas e
diversos ambientes aquáticos que envolvem o
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Figura 2. Anodorhynchus hyacinthinus. Foto: Daniel De Granville
próprio rio Correntoso e as lagoas permanentes e
temporárias (Figura 1). Cada hábitat apresenta
uma particularidade fisionômica refletida
diretamente na avifauna circundante.
Métodos
O levantamento qualitativo foi
realizado em duas etapas distintas. Na primeira,
executada entre março e novembro de 2004,
adotou-se levantamento exaustivo, compondo
uma lista cumulativa com dados obtidos durante
as atividades turísticas desenvolvidas na
Pousada Araraúna, principalmente com base em
saídas com observadores de aves, porém sem
registro de esforço amostral. Estes dados
compuseram a lista inicial utilizada na pousada
para as atividades turísticas, ficando disponível
para os hóspedes. Entre 2005 e 2008 foram
executadas 15 expedições de coleta de dados
com doze dias cada e com duração de 12h/dia.
Totalizou-se 2.160 horas de esforço amostral
qualitativo nesta etapa. O método do Transecto
Linear (MTL) descrito por Bibby et al. (1993) foi
aplicado em todos os hábitats, sujeitos ou não à
inundação periódica.
A captura com redes do tipo mist-net
foi efetuada apenas na segunda etapa visando
flagrar espécies complementares para
incrementar o conhecimento da composição e, a
título de contribuição, as aves capturadas foram
anilhadas, mas não coletadas, para futuro
monitoramento.
A identificação das espécies foi feita
pelo reconhecimento in situ (binóculos e
lunetas), reconhecimento acústico e consulta
bibliográfica. Algumas espécies tiveram registro
fotográfico e acústico. Para nomenclatura das
espécies foram adotadas as normas estabelecidas
pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO, 2007). Para os nomes
populares, foram priorizados os de uso local
quando conhecidos.
Resultados
Foram registradas 273 espécies
(Tabela 1), o que corresponde a 59% das aves

registradas para o Pantanal (Tubelis e Tomas,
2003). Deste total, 48 espécies tiveram
indivíduos anilhados para futuro
acompanhamento de sua distribuição nas áreas
estudadas.
Considerando-se os critérios adotados
por Straube e Urben-Filho (2006) para o grau de
conhecimento local das espécies amostradas e os
dados obtidos por Donatelli (2002) para a
Fazenda Rio Negro (localizada na mesma
região), pode-se afirmar que avifauna da
Fazenda Santa Emília foi suficientemente
amostrada, embora acredite-se que um esforço
amostral maior ao longo das diferentes estações
climáticas (Vasconcelos, 2006) possibilitará
confirmar aquelas de identificação dúbia e
também acrescentar novas espécies à lista, visto
ser o Pantanal uma área de ampla ocorrência de
espécies paludícolas e migratórias, funcionando
como um corredor de dispersão de espécies
(Brown, 1986; Nunes e Tomas, 2004a).
Em 5 de setembro de 2007 um
indivíduo de Ramphastos tucanus foi observado
cruzando o rio Correntoso às 16:50h próximo à
base dos barcos na Fazenda Santa Emília.
Todavia, não houve possibilidade de registro
fotográfico ou captura. Estudos posteriores irão
confirmar a ocorrência desta espécie na região ou
se trata de um vagante acidental.
Nunes e Tomas (2004a) observaram
grande similaridade entre as espécies do Cerrado
e aquelas ocorrentes no Pantanal, o que pode ser
confirmado neste inventário, destacando-se a
ocorrência de duas espécies endêmicas deste
domínio (Silva 1997): Alipiopsitta xanthops e
Cyanocorax cristatellus, além de Neotrhaupis
fasciata, que embora não seja endêmica deste
ambiente, possui distribuição quase que
exclusiva aos domínios do Cerrado (F. C.
Straube, com. pess., 2008). Entretanto, Agamia
agami (Ubaid e Donatelli, 2008), Eurypyga
helias e Celeus flavus (Donatelli e Ubaid, prelo)
indicam certa influência amazônica na região, o
que deve ser tratado em artigo específico
futuramente.
As variações sazonais e a grande oferta
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de ambientes favoráveis às aves tornam o
Pantanal extremamente importante para aves
aquáticas (Sick, 1997) e como rota de migração
(Antas, 1983, 1994; Cintra e Yamashita, 1990).
Nunes e Tomas (2004b) registraram 133 espécies
migratórias ocorrentes no Pantanal. Para a
Fazenda Santa Emília, foram identificados dois
visitantes meridionais (Pyrocephalus rubinus e
Mimus triurus), seis visitantes setentrionais
(Pandion haliaetus, Pluvialis squatarola, Tringa
solitaria, T. melanoleuca, T. flavipes e Calidris
melanotos) e 21 espécies que fazem migração
dentro do próprio continente (migrações
regionais, ver Tabela 1). A variedade de
ambientes dentro e nas áreas adjacentes da
Fazenda viabiliza o uso desta área por espécies
que fazem algum movimento migratório, o que
evidencia a importância de sua conservação para
manter não apenas das espécies residentes, mas
também as visitantes. Além disto, quatro
espécies classificadas como ameaçadas pelo
MMA (2003) e IUCN (2007) foram registradas
na Fazenda, sendo:
Rhea americana (NT – IUCN).
Embora abundante no centro-oeste, a ema está
ameaçada por perda de hábitat em outras regiões
do Brasil como sul e sudeste.
Anodorhynchus hyacinthinus (VU –
MMA; EN – IUCN). Ave com hábitos
especializados e de beleza carismática (Figura
2), a arara-azul-grande está sob ameaça do
tráfico de animais silvestres, que captura filhotes
diretamente do ninho para abastecer o mercado
internacional. Esforços têm sido feitos para
coibir o tráfico e também para aumentar o
sucesso reprodutivo (Guedes, 2004).
Alipiopsitta xanthops (NT – IUCN).
Espécie endêmica do Cerrado, é considerada
ameaçada por sua reduzida área de ocorrência e
por ser muito visada pelo tráfico de animais
silvestres.
Coryphaspiza melanotis (VU – MMA;
VU – IUCN). Espécie rara, está ameaçada pela
perda acelerada dos campos nativos brasileiros.
Este é o terceiro registro desta espécie para Mato
Grosso do Sul, visto que Donatelli (2005) fez
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observação direta no Pantanal do Rio Negro e
Pivatto (2006) fez registro fotográfico na RPPN
Fazenda Cabeceira do Prata, município de
Jardim. Assim, recomenda-se cuidados especiais
para sua conservação.
Segundo Antas e Almeida (2003), a
presença de aves de diversas espécies numa
determinada região é um importante indicador
dos níveis de biodiversidade que aquele
ambiente possui. A perda de hábitats e a
acelerada interferência humana observada no
Pantanal nos últimos anos (Harris et al., 2005) é
uma grande ameaça à fauna (Sick, 1997; Pizo,
2001), visto que os fragmentos restantes podem
ser pequenos demais para conter uma área
suficientemente viável que garanta a
sobrevivência das espécies originalmente
presentes na região (Ricklefs, 2003). Assim,
recomenda-se que a Fazenda Santa Emília
mantenha seu objetivo de conservação e
pesquisa científica do ambiente pantaneiro, além
do fomento ao ecoturismo, especialmente o
turismo de observação de aves. Segundo
Figueiredo (2003), a observação de aves é uma
das atividades de ecoturismo que mais tem se
desenvolvido atualmente, sendo um dos maiores
segmentos voltados para a conservação. Ao
incentivar atividades não conflitantes com a
conservação, a propriedade estará contribuindo
para a manutenção do ambiente local e
conseqüente atrativo natural para o ecoturismo e
a pesquisa científica.
Os resultados preliminares deste
trabalho mostram um perfil interessante da
comunidade de aves existentes na Fazenda Santa
Emília. Assim, recomenda-se a continuidade
destes estudos de forma a ampliar a
caracterização deste ambiente sob o prisma
ornitológico, visto que, segundo Wege e Long
(1995), são necessários mais estudos sobre a
ornitofauna de Mato Grosso do Sul. Embora
Pivatto et al. (2006) considerem que os estudos
para a avifauna pantaneira são mais freqüentes
do que nas áreas de planalto, a dinâmica deste
ambiente e sua importância para a manutenção
de espécies migratórias, paludícolas e
ameaçadas requerem a continuidade das
pesquisas, principalmente aquelas que forneçam
ferramentas para sua conservação.
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Tabela 1. Aves registradas na Fazenda Santa Emília
Lista das espécies registradas na Fazenda Santa Emilia (Aquidauana, MS). E = endêmica do Cerrado (Silva 1995); Status: 1 = MMA (2003); 2 = IUCN (2007), sendo: NT (quase ameaçada), VU (vulnerável) e EN (em perigo).
Migração: VS = visitante sazonal vindo do sul do continente. VN = visitante sazonal vindo do hemisfério norte; MR = migração regional (Sick, 1997; MMA 2005). b = banding (anilhadas). Dados de campo obtidos entre 2004 e 2008.
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