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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são ferramentas essenciais para a preservação da 

biodiversidade e manutenção da vida silvestre. Estudos apontam que Unidades de 

Conservação apresentam uma riqueza maior de espécies comparado com áreas 

desprotegidas, além de restringir as atividades humanas nesses espaços. A Caatinga 

representa um dos ecossistemas menos protegidos do Brasil, e consequentemente, sua 

biodiversidade continua sendo ameaçada. As aves são um dos grupos mais bem conhecidos 

e mais ameaçados da Caatinga, e representam um grupo ideal para avaliar o estado de 

conservação dos biomas naturais e o papel das UCs na sua preservação. O objetivo central 

deste trabalho é avaliar a importância das UCs na conservação da avifauna endêmica da 

Caatinga. Estudos recentes apontam a existência de 51 táxons de aves endêmicos ou quase-

endêmicas da Caatinga (34 espécies e 17 subespécies), dos quais selecionamos 37, incluindo 

todas as espécies consideradas endêmicas ou quase-endêmicas, assim como as subespécies 

com populações alopátricas na Caatinga. Especificamente, objetivamos 1) Apresentar uma 

síntese das UCs da Caatinga, avaliando a área protegida por estado, e o potencial de proteção 

que estas UCs oferecem aos táxons de aves endêmicas e ameaçadas da Caatinga; 2) Verificar 

quais táxons de aves endêmicos ocorrem dentro de UCs da Caatinga; e 3) Utilizar modelos 

de distribuição para calcular a porcentagem da área de ocorrência potencial dos táxons de 

aves endêmicos da Caatinga dentro das UCs do bioma.  Para verificar a ocorrência dos 

táxons-alvo de aves dentro das UCs, realizamos levantamentos de registros de ocorrência 

destes táxons em artigos científicos publicados e em plataformas online como Wikiaves e 

eBird. Adicionalmente, para contornar a potencial falta de registros dos táxons-alvo por 

subamostragem, utilizamos uma base de dados com localidades documentadas para cada 

táxon para criar mapas de distribuição através do método do Mínimo Polígono Convexo 

(MPC). Estes mapas foram sobrepostos com uma camada espacial das UCs da Caatinga, e 

foram utilizados para estimar a porcentagem da distribuição potencial dos táxons-alvo dentro 

de UCs. Atualmente existem 167 Unidades de Conservação na Caatinga,  resguardando cerca 

de 12 % (115.756 km²) do bioma. Entretanto, as UCs de Proteção Integral cobrem apenas 

3,4% da área total da Caatinga. Apesar do número relativamente grande de UCs na Caatinga, 

a proporção de áreas protegidas é menor do que em outros biomas brasileiros. O esforço de 

conservação é bastante heterogêneo, com estados que protegem muito mais do que outros. 

Estados como a Bahia, Minas Gerais e Piauí protegem mais as suas Caatingas através de UCs 



 
 

de Proteção Integral. Os inventários e dados disponíveis mostram que a grande maioria dos 

táxons de aves endêmicas da Caatinga ocorrem em alguma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral. Uma única espécie (Nyctiprogne vielliardi) não tem registros confirmados 

em nenhuma das UCs avaliadas. Os modelos de distribuição utilizados sugerem que todas as 

espécies devem ocorrer em alguma área protegida. Entretanto, a área total protegida ainda é 

baixa e dependente da área de ocorrência das espécies. Alguns dos táxons mais ameaçados e 

de distribuição restrita, como Scytalopus diamantinensis e Formicivora grantsaui possuem 

grande parte da sua área de ocorrência legalmente protegida. Algumas UCs do Nordeste, 

como os PARNA da Chapada Diamantina, APA Marimbus/Iraquara têm um papel 

fundamental na conservação da avifauna. Este trabalho aponta a importância das UCs para a 

conservação da avifauna endêmica da Caatinga, e a necessidade de aumentar a área de 

Proteção Integral em todos os estados da federação.  Através desta análise, este estudo visa 

estabelecer a relação entre os táxons endêmicos e ameaçados da Caatinga e as UCs que têm 

como função protegê-las, provendo dados importantes para estabelecer caminhos futuros 

visando a conservação dessas espécies. 

 

Palavras-chave: Áreas Protegidas, Avifauna, Endemismo, Espécies Ameaçadas, Floresta 

seca.   



 
 

ABSTRACT 

 Protected Areas (PAs) are essential tools for the preservation of biodiversity and wildlife 

maintenance. Studies show that PAs have a greater richness of species compared to 

unprotected areas, in addition to restricting human activities in these spaces. The Caatinga 

represents one of the least protected ecosystems in Brazil, and consequently, its biodiversity 

continues to be threatened. Birds are one of the best-known and most threatened groups in 

the Caatinga and represent an ideal group to assess the conservation status of natural biomes 

and the role of PAs in their preservation. The main objective of this work is to evaluate the 

importance of PAs in the conservation of the endemic avifauna of the Caatinga. Recent 

studies indicate the existence of 51 taxa of birds endemic or quasi-endemic to the Caatinga 

(34 species and 17 subspecies), from which we selected 37, including all species considered 

endemic or quasi-endemic, as well as subspecies with allopatric populations in the Caatinga. 

Specifically, we intend to 1) Present a synthesis of the Caatinga PAs, evaluating the protected 

area by state, and the potential protection that these PAs offer to the endemic and threatened 

bird taxa of the Caatinga; 2) Verify which endemic bird taxa occur within Caatinga PAs; and 

3) Use distribution models to calculate the percentage of the area of the potential occurrence 

of the Caatinga endemic bird taxa within the PAs of the biome. To verify the occurrence of 

target taxa of birds within PAs, we carried out surveys of occurrence records of these taxa in 

published scientific articles and online platforms such as Wikiaves and eBird. Additionally, 

to overcome the potential lack of records of target taxa by subsampling, we used a database 

with documented locations for each taxon to create distribution maps using the Minimum 

Convex Polygon (MPC) method. These maps were overlaid with a spatial layer of the 

Caatinga PAs and were used to estimate the percentage of the potential distribution of target 

taxa within PAs. There are currently 167 PAs in the Caatinga, protecting around 12% 

(115,756 km²) of the biome. However, the Integral Protection PAs cover only 3.4% of 

Caatinga's total area. Despite the relatively large number of PAs in the Caatinga, the 

proportion of PAs is lower than in other Brazilian biomes. The conservation effort is quite 

heterogeneous, with states protecting much more than others. States such as Bahia, Minas 

Gerais, and Piaui protect their Caatingas more through Integral Protection PAs. Available 

inventories and data show that the vast majority of endemic bird taxa in the Caatinga occur 

in some Fully Protected PAs. A single species (Nyctiprogne vielliardi) has no confirmed 

records in any of the PAs evaluated. The distribution models used suggest that all species 

must occur in some protected area. However, the total protected area is still low and depends 



 
 

on the area of occurrence of the species. Some of the most threatened taxa with restricted 

distribution, such as Scytalopus diamantinensis and Formicivora grantsaui, have a large part 

of their area of occurrence legally protected. Some Conservation Units in the Northeast, such 

as the PARNA da Chapada Diamantina and APA Marimbus/Iraquara, play a fundamental 

role in the conservation of avifauna. This work points out the importance of PAs for the 

conservation of the endemic avifauna of the Caatinga, and the need to increase the area of 

Integral Protection in all states of the federation. Through this analysis, this study aims to 

establish the relationship between the endemic and threatened taxa of the Caatinga and the 

PAs that protect them, providing important data to establish future paths for the conservation 

of these species. 

 

Keywords: Birdlife, Dry Forest, Endangered species, Endemism, Protected Areas.  
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1. INTRODUÇÃO 

A criação de Unidades de Conservação (UCs) tem sido a principal estratégia mundial para 

preservar o meio ambiente e proteger a biodiversidade (Pimm et al. 2001). O objetivo principal 

de uma área protegida é garantir a conservação da natureza a longo prazo, mantendo populações 

viáveis em seu ambiente natural e permitindo que esta continue oferecendo seus serviços 

ecossistêmicos associados (Dudley 2008). Desta forma, espera-se que as áreas protegidas 

consigam manter os valores de biodiversidade originais, evitando a perda da biodiversidade 

(Barnes et al. 2015). 

Há claras evidências de que as UCs são eficientes na proteção da biodiversidade, 

protegendo os ambientes naturais do esgotamento dos recursos (Andam & Ferraro 2008) e das 

atividades humanas (Gaston et al. 2008). A riqueza e abundância de espécies são mais altas em 

Unidades de Conservação, em comparação com ambientes desprotegidos (Coetzee et al. 2014). 

Além disso, as UCs podem atuar como santuários, promovendo a colonização de áreas protegidas 

por espécies provenientes de áreas desprotegidas (Thomas et al. 2012). Para cumprir seus 

objetivos, um sistema ideal de UCs deve conter amostras das comunidades biológicas originais, 

e ser desenhado de forma que esta representatividade seja preservada ao longo do tempo. Desta 

forma, as UCs se tornam espaços onde as atividades humanas são restritas e manejadas para 

garantir a conservação da biodiversidade, dos serviços ambientais e dos processos ecológicos e 

evolutivos (Olmos 2007).  

A Caatinga é o domínio fitogeográfico predominante no nordeste do Brasil (Prado 2003), 

sendo localizada principalmente em uma extensa depressão, recoberta por vegetação xérica que 

cresce sobre solos rasos e está sujeita a longos períodos de seca (Eiten 1982). A Caatinga 

representa o maior núcleo de floresta tropical sazonalmente seca nos Neotrópicos (Pennington et 

al. 2000), sendo muito heterogênea, com diferentes combinações de solo, relevo, topografia e 

regimes de chuva, criando uma grande variedade de habitats (Egler 1951, Sarmiento 1975, 

Andrade-Lima 1981, Silva et al. 2003b). Os contrastes físicos e climáticos condicionam o 

aparecimento de diferentes tipos de formações vegetais, muitas vezes formando mosaicos 

(Giuletti et al. 2009). Apesar de ser a única floresta sazonalmente seca do Brasil, a contribuição 

da sua biota à biodiversidade do Brasil foi negligenciada por muito tempo, onde apenas 

recentemente recebeu mais atenção por pesquisadores (Silva et al. 2004). 

A conservação da Caatinga tem sido grandemente negligenciada, possivelmente por ter 

sido considerada como um ecossistema homogêneo, pouco diverso e com baixo nível de 
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endemismo (Albuquerque 2012). Além de ser um dos biomas menos estudados, é tratado como 

uma região com baixos investimentos para sua conservação, sendo atualmente considerado como 

uma das regiões naturais menos protegidas no país (Leal et al. 2003, CNUC/MMA 2015). Apesar 

disso, nas últimas décadas os estudos aumentaram na região do semiárido brasileiro 

(Albuquerque et al. 2012). Outro ponto importante é que estudos mostram que a Caatinga é 

altamente heterogênea (Andrade-Lima 1981, Machado & Lopes 2004), apresenta um nível 

relevante de endemismos (Prado 1991, MMA 2002, Pacheco 2004, Oliveira & Diniz-Filho 2011) 

e que vem continuamente sendo perturbada pela ação humana (Castelletti et al. 2004).  

Atualmente, a Caatinga possui 167 Unidades de Conservação que resguardam cerca de 

12% do bioma. Entretanto, apenas 3,5% desta área é protegida de forma integral. De fato, cerca 

de 75% das áreas protegidas na Caatinga são de Uso Sustentável, permitindo o uso de recursos 

naturais (CNUC/MMA 2021). Apesar da negligência histórica observada na Caatinga, entre o 

ano 2000 e 2015, foram estabelecidas 83 UCs na Caatinga, principalmente na esfera estadual 

(CNUC/MMA 2015). 

A Caatinga apresenta uma rica avifauna, que dependendo do autor inclui de 388 (Lima 

2021) a cerca de 550 espécies de aves (Araújo & Silva 2017), dependendo de quais 

fitofisionomias são consideradas dentro do bioma. A Caatinga também representa uma conhecida 

área de endemismo para as aves (Cracraft, 1985; Haffer 1985; Stotz et al. 1996). Estudos recentes 

apontam a existência de muitos mais endemismos do que o tradicionalmente aceito, 

principalmente se forem incluídos táxons ‘quase endêmicos’, que são aqueles cuja distribuição 

está centrada na Caatinga, mas que ocorrem em outros biomas, principalmente nas zonas 

ecótonais (Mariz et al. 2015).  

A Caatinga faz parte das ecorregiões criticamente ameaçadas devido à perda de habitat 

(Hoekstra et al. 2005). A avifauna desse bioma é ameaçada principalmente pelo desmatamento 

e degradação ambiental, além de sofrer com a caça tradicional e captura para o tráfico (Garda et 

al. 2018, Silva et al. 2017, Tabarelli et al. 2018). A captura de aves para o comércio ilegal 

representa um grande desafio na região, promovendo extinções locais e até globais dessas 

espécies, como foi o caso da ararinha-azul, Cyanopsitta spixii (Olmos 2005, Alves et al. 2012, 

Fernandes-Ferreira et al. 2012). 

Mesmo diante do aumento dos inventários de aves realizados na Caatinga nos últimos anos, 

muitas áreas ainda carecem de estudos acerca da riqueza de espécies, incluindo as áreas 

consideradas prioritárias para conservação estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA 2002). Levando em conta a necessidade de estudos que produzam informações que 
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possam ser utilizadas em ações voltadas à conservação da Caatinga, neste estudo pretende-se, 1) 

apresentar uma síntese das UCs da Caatinga, avaliando a área protegida por estado, e o potencial 

de proteção que estas UCs oferecem aos táxons de aves endêmicas e ameaçadas da Caatinga, 2) 

verificar quais táxons de aves endêmicos da Caatinga ocorrem dentro de UCs localizadas no 

bioma, 3) utilizar modelos de distribuição para calcular a porcentagem da área de ocorrência 

potencial dos táxons de aves endêmicos da Caatinga dentro das UCs do bioma. 

 Para isso, usaremos as aves como modelo, já que estas apresentam um alto nível de 

resposta frente a mudanças ambientais, respondendo de forma rápida às mudanças no uso da terra 

e na configuração dos habitats naturais (Serrano 2008). Com este estudo, esperamos avaliar o 

potencial de proteção que áreas protegidas da Caatinga oferecem para as espécies de aves 

endêmicas da Caatinga. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral  

Esse trabalho tem como objetivo principal avaliar a importância das Unidades de Conservação 

da Caatinga para garantir a conservação das aves deste ecossistema, identificando a proporção 

da distribuição das espécies endêmicas que está inserida em seu território protegido.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

Especificamente, pretende-se: 

a. Apresentar uma síntese das UCs da Caatinga, avaliando a área protegida por estado, e o 

potencial de proteção que estas UCs oferecem aos táxons de aves endêmicas e ameaçadas da 

Caatinga. 

b. Verificar quais táxons de aves endêmicas da Caatinga ocorrem dentro de UCs localizadas no 

bioma;  

c. Utilizar modelos de distribuição para calcular a porcentagem da área de ocorrência potencial 

dos táxons de aves endêmicas da Caatinga dentro das UCs do bioma; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudo 

O domínio fitogeográfico da Caatinga compreende uma área de ~970.000 km² (11% do território 

brasileiro) (IBGE  2004), abrangendo 1.133 municípios (MNI 2005), localizados em dez estados 

brasileiros, incluindo os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 

Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (Alves et al. 2008) (Figura 1). O semiárido 

brasileiro, onde está localizada a Caatinga, é caracterizado por apresentar precipitações médias 

anuais inferiores a 800 mm, temperaturas médias anuais de 23º a 27º C e umidade relativa do ar 

média em torno de 50% (Moura et al. 2007). A estação chuvosa do semiárido nordestino da 

região do sertão não é a mesma para toda a região, mas concentra-se em sua maioria entre os 

meses de dezembro a abril, sendo influenciada pelos oceanos tropicais e por fatores de circulação 

atmosférica de escala regional e global (Moura et al. 2007, Teixeira 2016).  

O termo Caatinga designa um tipo de vegetação xerófila e caducifólia (Alves 2007). A 

vegetação da Caatinga é extremamente diversificada, incluindo vários ambientes associados 

(enclaves), que são compostos muitas vezes por fitofisionomias diferentes que vão desde áreas 

arbustivas abertas, ambientes de florestas secas mais arbóreos até a presença de florestas úmidas 

(Giulietti et al. 2004, Queiroz et al. 2017). São reconhecidos no total, 12 tipos diferentes de 

‘caatingas’, que chamam atenção especial pelos exemplos de adaptações que esses diferentes 

tipos de caatingas possuem (Alves 2007). A composição florística desse ecossistema não é 

uniforme e varia de acordo com o volume das precipitações, do tipo de solo, da rede hidrográfica 

e da ação antrópica. As árvores e arbustos que compõem a caatinga apresentam copas que podem 

atingir de 4 a 7 m, porém algumas espécies se destacam na paisagem, podendo alcançar até 10 

m (Silva 2005).  
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Figura 1. Mapa indicando as Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável 

dentro do domínio da Caatinga e diferentes altitudes dentro do domínio. 
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3.2. Desenho amostral e estratégia da pesquisa 

Para responder os objetivos deste trabalho, realizamos uma busca de todas as Unidades de 

Conservação (Municipais, Estaduais e Federais) localizadas no polígono da Caatinga, como 

definido pelo IBGE 2019. Posteriormente, definimos a lista de táxons alvo, composta por 37 

táxons de aves considerados endêmicas ou quase endêmicas da Caatinga segundo Mariz et al. 

(2015), excluindo aqueles táxons cujas subespécies não apresentassem distribuições alopátricas, 

facilmente definíveis em um mapa.  (ver item 3.3)   

Para avaliar quais táxons de aves endêmicas ou quase endêmicas da Caatinga ocorrem 

nas UCs do bioma, utilizamos duas abordagens. Primeiro, procuramos informações na literatura 

e nas bases de dados online para avaliar quais espécies possuem dados documentados nas 

diferentes UCs da Caatinga. Entretanto, poucas UCs possuem listas detalhadas da sua avifauna 

(Ver item 3.4). Para contornar essa falta de dados, utilizamos dados de pontos de distribuição 

para produzir polígonos potenciais de distribuição através do método do Mínimo Polígono 

Convexo (MPC) (ver item 3.5).  Estes polígonos também foram utilizados para estimar a 

proporção da área de ocorrência potencial de cada táxon endêmico nas diferentes UCs da região.  

3.3. Aves Endêmicas da Caatinga 

O número de espécies de aves registradas na Caatinga tem variado ao longo do tempo, 

principalmente em decorrência do acúmulo de novas informações e disponibilidade de novos 

inventários. A primeira avaliação desta avifauna inclui 348 espécies (Pacheco & Bauer 2000), 

510 espécies de acordo com Silva et al. (2003), chegando a 548 espécies de aves, segundo Araújo 

& Silva (2017). Mais recentemente, Lima (2021) determinou um total de 388 espécies de aves 

para a Caatinga sensu stricto e 442 espécies para a Caatinga sensu lato, de acordo com a definição 

do domínio proposta pelo autor. Da mesma forma, o número de aves consideradas endêmicas 

tem sido controverso, variando de 20 espécies segundo Cracraft (1985), 60 segundo Pacheco 

(2004) e diminuindo para 13 de acordo com Lima (2021). Outros estudos apontam a presença de 

51 táxons endêmicos ou quase-endêmicos, incluindo 34 espécies e 17 subespécies de aves que 

possuem a maior parte da sua distribuição dentro dos limites da Caatinga (Mariz et al. 2015).  

Neste trabalho, foram consideradas como táxons endêmicos da Caatinga, todas as 

espécies incluídas por Mariz et al. (2015) e aquelas subespécies com populações alopátricas na 

Caatinga, como Myrmorchilus s. strigilatus (Figura 2), excluindo as subespécies da Caatinga que 

apresentam distribuição contínua com outras subespécies fora da região. Espécies que estão 

presentes dentro dos limites conhecidos para o domínio da Caatinga, mas que possuem área de 
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ocorrência associadas com regiões de florestas úmidas e brejos de altitude não foram 

consideradas como endêmicas da Caatinga neste trabalho. Para criação dessa lista de espécies 

fez-se uso de dados obtidos do CEMAVE/PAN Aves da Caatinga (ICMBio 2019). 

 

Figura 2. Exemplo dos táxons de aves endêmicas (ou quase endêmicas) utilizados neste trabalho, 

incluindo espécies ou subespécies cuja área de ocorrência esteja associada com a Caatinga. Estes 

táxons podem incluir espécies monotípicas como o Anopetia gounellei (A) ou subespécies com 

populações alopátricas onde alguma das populações é associada à Caatinga como o 

Myrmorchilus s. strigilatus (B). Imagens das aves obtidas em Billerman et al. (2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Assim, consideramos 37 táxons endêmicos ou quase-endêmicos, incluindo 31 espécies 

e seis subespécies, pertencentes a cinco Ordens e 15 Famílias. Nove destes táxons estão incluídos 

em algum grau de ameaça de extinção, segundo a lista vermelha global (IUCN 2021). A 

taxonomia e nomenclatura usadas neste estudo seguem o Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos (Pacheco et al. 2021). 
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Tabela 1. Lista das espécies endêmicas da Caatinga, elaborada pelo Laboratório de Ecologia e 

Evolução de Aves da Universidade Federal de Pernambuco (OrnitoLab UFPE). A taxonomia e 

nomenclatura seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Pacheco et al 2021), 

status de ameaça segue a lista vermelha global (Billermann et al 2021, IUCN 2021). A lista 

apresenta 51 espécies onde os 37 táxons alvo deste estudo estão em negrito. 

Taxa Status de 

Conservação 

 

Distribuição 

TINAMIDAE 
  

Crypturellus zabele 

NT; VU 

 

S do  Piauí e Pernambuco, Sul da  Bahia e 

Minas Gerais 

Rhynchotus rufescens catingae 
LC 

E do  Maranhão e  Bahia 

CRACIDAE 
  

Penelope jacucaca 
LC 

S do  Maranhão, passando por Piauí, Ceará, 

Paraíba e Pernambuco, S de Alagoas, Bahia 

e NE de  Minas gerais 

CAPRIMULGIDAE 
  

Nyctiprogne vielliardi LC 

Rio São Francisco e afluentes  adjacentes 

no N da Bahia e Minas Gerais 

Nyctidromus hirundinaceus LC Amplamente distribuído na Caatinga 

Nannochordeiles pusillus novaesi 
LC 

Maranhão e  Piauí 

APODIDAE 
  

Streptoprocne biscutata seridoensis 
LC 

Do L do Brasil ao S do Piauí e Rio Grande 

do Norte ao Rio Grande do Sul 

TROCHILIDAE 
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Anopetia gounellei LC 

Ceará, S do  Piauí e Rio Grande do Norte, 

W de Sergipe, Bahia e NE de  Minas Gerais 

Augastes lumachella 
NT 

Planalto montante da Caatinga, entre o 

Morro do Chapéu, Andaraí e Barra da 

Estiva e C Bahia 

PICIDAE 
  

Picumnus pygmaeus LC 

C Maranhão e  Piauí E to Pernambuco, S a 

NE Góias e extremo N Minas Gerais 

Picumnus limae 
LC 

N e C Ceará e Rio Grande do Norte 

PSITTACIDAE 
  

Anodorhynchus leari EN 

NE Bahia (Toca Velha and Serra Branca, S 

do planalto de Raso da Catarina ) 

Cyanopsitta spixii EW 

Bacia do Rio São Francisco 

 

Thectocercus a. haemorrhous 

 

LC 

 

S Piauí, N Bahia, Pernambuco, Alagoas, N 

Minas Gerais 

Eupsittula cactorum 
LC 

E Maranhão, W Rio Grande do Norte, W 

Pernambuco e  NW Bahia, S Rio São 

Francisco 

THAMNOPHILIDAE 
  

Myrmorchilus s. strigilatus LC 

Extremo E piauí, C Ceará e  Rio Grande do 

Norte S a N Minas Gerais 

Formicivora iheringi NT 
E Bahia e NE Minas Gerais 

Formicivora m. bahiae LC 

Extremo E Maranhão, E  Rio Grande do 

Norte, S a N Bahia e W Pernambuco 
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Formicivora grantsaui EM 

Serra do Sincorá no  E escarpas da Chapada 

Diamantina 

Herpsilochmus sellowi LC 

E Maranhão ao  Rio Grande do Norte e  S 

da  Bahia e extremo N Minas Gerais 

Herpsilochmus pectoralis VU 

NE Maranhão E ao  Rio Grande do Norte, S 

do  Sergipe e  NE Bahia 

Sakesphorus cristatus LC 

Ceará, N e  C Rio Grande do Norte, SE 

Piauí, W Pernambuco, Bahia e C Minas 

Gerais (S para o Vale do  São Francisco e 

drenagem do alto Rio Doce) 

Thamnophilus capistratus LC 
Nordeste do Brasil e N Minas Gerais 

 

Rhopornis ardesiacus 
EN 

Localmente no SE da Bahia e  NE Minas 

Gerais 

GRALLARIDAE 
  

Hylopezus ochroleucus 
NT 

W e S Ceará, Piauí, W Pernambuco, Bahia 

e  NE Minas Gerais 

RHINOCRYPTIDAE 

 

 

 

 

Scytalopus diamantinensis EN 
Chapada da Diamantina 

SCLERURIDAE  
 

Sclerurus cearensis 
VU 

S Ceará S ao  N Bahia 

DENDROCOLAPTIDAE 
  

Sittasomus g.  reiseri LC 
S do  Maranhão, Ceará e Pernambuco S ao 

Tocantins e  N e W Bahia 
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Lepidocolaptes angustirostris LC 

 

S e  E  do Maranhão, E ao  N  Piauí, S ao 

Tocantins e NW Bahia 

Lepidocolaptes wagleri LC 

S Piauí, W Bahia e N Minas Gerais 

 

Xiphocolaptes falcirostris 
VU 

E Maranhão, Piauí e Ceará, E to W Paraíba 

e C Pernambuco, S ao NW Bahia, W do 

Rio  São Francisco, W Bahia e  N e NW 

Minas gerais 

FURNARIIDAE 
  

Megaxenops parnaguae LC 

Piauí, Ceará e  W Pernambuco S ao W 

Bahia, NW Minas Gerais e E Goiás 

Pseudoseisura cristata LC 

E Maranhão, Ceará , Paraíba,e Pernambuco 

S ao C Minas Gerais 

Phacellodomus r.  specularis LC 

 

Pernambuco 

Synallaxis hellmayri NT 

Piauí, W Pernambuco, N Bahia, extremo N 

Minas Gerais 

Cranioleuca v. reiseri LC 
Piauí, W Pernambuco, W Bahia 

Cranioleuca semicinerea 
LC 

Ceará, Alagoas, S Bahia e  N Minas Gerais 

TYRANNIDAE 
  

Stigmatura n. bahiae LC 
Ceará e  Rio Grande do Norte S ao C Bahia 

Stigmatura b. gracilis LC 

Piauí, S Ceará, Pernambuco, Bahia e N 

Minas Gerais 

Suiriri s. bahiae LC 
Paraíba, Pernambuco, NE Bahia 

Phyllomyias f. cearae LC 
Ceará e  Rio Grande do Norte S ao Sergipe 
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Knipolegus franciscanus LC 

Do Vale do  São Francisco no  SW Bahia, 

N e C Minas Gerais, W ao SE Tocantins, 

NE Góias e Distrito Federal 

Knipolegus n. hoflingae LC 
 

NE Bahia e Alagoas 

Xolmis i. niveus 
LC 

S do Ceará  e  Rio Grande do Norte ao N 

Minas Gerais 

TROGLODYTIDAE 
  

Cantorchilus longirostris bahiae 
LC 

Do S Ceará e Piauí S a Bahia  N e E Minas 

Gerais 

   

Mimus saturninus arenaceus 
LC Paraíba S to E Bahia 

PASSERALIDAE 
  

Arremon franciscanus 
NT 

S da  Bahia e  N Minas Gerais, no Vale do 

Rio  São Francisco 

ICTERIDAE 
  

Icterus jamacaii LC 

Maranhão e Tocantins E ao  Rio Grande do 

Norte e  Paraíba, S a Minas Gerais 

Agelaioides fringillarius 
LC 

Piauí, Ceará e  Rio Grande do Norte S ao N 

Minas Gerais 

THRAUPIDAE 
  

Compsothraupis loricata LC 

E Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e 

Alagoas S ao extremo E Mato Grosso, N 

Góias e C Minas Gerais 

Paroaria dominicana LC 

Maranhão, Piauí e Ceará S ao  N Minas 

Gerais 
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3.4. Unidades de Conservação da Caatinga  

Visando compilar o número total de Unidades de Conservação presentes na Caatinga, usamos o 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) mantido pelo Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil (CNUC 2021) (Figura 1, Tabela 1). Foram consideradas como UCs da 

Caatinga, todas aquelas que estão inseridas dentro dos limites conhecidos do bioma segundo o 

IBGE (2019) (Figura 1).  

3.5. Levantamento da Ocorrência de Táxons de Aves Endêmicos em Unidades de 

Conservação da Caatinga 

Com o objetivo de avaliar a ocorrência dos táxons-alvo em UCs de Proteção Integral, foram 

compiladas listas de espécies de aves registradas dentro dessas Unidades, incluindo artigos 

científicos e complementadas a partir de listas de aves disponíveis em plataformas online, como 

Wikiaves (www.wikiaves.com.br) e eBird (ebird.org). Como fonte para a busca dessas listas de 

espécies utilizamos o Google Acadêmico (www.scholar.google.com.br). Fizemos buscas dessas 

listas de espécies utilizando termos como inventários, Unidades de Conservação, avifauna, lista 

de espécies. No total utilizamos 20 referências, incluindo artigos científicos e listas de espécies 

disponibilizadas no Wikiaves e eBird. A busca por essas listas de espécies nas plataformas online 

foi feita pelos nomes das UCs  

Com esta informação, foi gerada uma matriz de presença/ausência de ocorrência de 

espécies dentro das Unidades de Conservação de Proteção Integral da Caatinga. Essa matriz foi 

usada tanto para entender a distribuição das aves endêmicas dentro dessas Unidades de 

conservação, como também, para validação dos modelos estatísticos de ocorrência e distribuição 

das espécies de aves endêmicas dentro de Unidades de Conservação da Caatinga. 

3.6. Modelos de Distribuição e Ocorrência de Espécies Endêmicas em Unidades de 

Conservação da Caatinga 

3.6.1. Pontos de ocorrência e método de mapeamento 

Foram compilados dados de registros de ocorrência a partir da lista de espécies 

selecionadas, os quais podem ser obtidos a partir de três fontes complementares, incluindo: 

i) registros de espécimes de museu, ii) registros publicados e iii) registros documentados por 

gravações de vocalização ou fotos. As localidades aqui utilizadas foram obtidas de bancos de 

dados digitais que agregam dados de diferentes coleções zoológicas, incluindo o GBIF 

(www.gbif.org), Specieslink (www.splink.cria.org.br), e registros da Coleção de Aves da 
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Universidade Federal de Pernambuco. Registros publicados foram obtidos através da 

plataforma ARA (ara.cemave.net), uma plataforma governamental que agrega dados de 

distribuição das aves brasileiras, incluindo registros da literatura, de coleções locais, 

fotografias, registros vocais e de estudos de anilhamento e de redes de neblina. Dados 

georreferenciados foram obtidos a partir das plataformas Xenocanto (www.xenocanto.org) e 

Wikiaves (www.wikiaves.com), e dados de imagens foram obtidos exclusivamente da 

plataforma Wikiaves. Para as análises foram incluídos apenas pontos georreferenciados, 

excluindo localidades que coincidiam com sedes de municípios. A base de dados foi obtida 

através do material suplementar produzido por Silva (2020).  

Para obtenção e criação dos modelos de distribuição e ocorrência dos táxons-alvo nas 

UCs da Caatinga, foi aplicado o método de mapeamento conhecido como mínimo polígono 

convexo (MPC). Os MPCs usam dados de pontos de distribuição de ocorrência 

documentados para cada táxon e criam um polígono que inclui todos os pontos de distribuição 

em seu interior.   

Os MPCs são considerados como um método objetivo de descrever a distribuição de uma 

espécie, já que uma vez que os pontos de distribuição tenham sido revisados e tratados, os dados 

de ocorrência podem ser plotados diretamente em um mapa. Por outro lado, uma consequência 

negativa desse método de mapeamento é a inclusão de áreas não ocupadas dentro do polígono e 

a sua incapacidade para extrapolar áreas não amostradas, o que faz dele um método limitado para 

testar modelos de espécies ou regiões pouco amostradas. 

Os MPCs foram criados delimitando a área ocupada pelas localidades de ocorrência 

georreferenciadas, através da função alpha shapes no software QGIS 3.16 (QGIS development 

team 2021). Para suavizar os limites, foi aplicado a função generalize (10 interações, 0.25 offset) 

usando o sistema GRASS 7.8.5 (Geographic Resources Analysis Support System) (GRASS 

Development Team 2021), integrado ao software QGIS (QGIS development team 2021). A área 

total de ocorrência de cada um dos 37 táxons analisados nesse estudo foi obtida através destes 

polígonos. 

3.6.2. Ocorrência e distribuição das espécies endêmicas nas Unidades de 

Conservação segundo MPCs 

Para verificar a presença dos táxons alvo nas UCs, fizemos a sobreposição/interseção, entre os 

mapas de distribuição total dos táxons (MPC) e os mapas das UCs da Caatinga (APÊNDICE A). 

Esta interseção resultou em uma matriz contendo as áreas de ocorrência potencial dos táxons 
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endêmicos da Caatinga e a área total de suas distribuições dentro de UCs de Uso Sustentável e 

de Proteção Integral.  

Analisando a área de sobreposição das UCs da Caatinga com a área potencial de ocorrência 

dos 37 táxons-alvo, estimamos a área/porcentagem de proteção que as UCs da Caatinga 

potencialmente oferecem. As análises de interseção entre os mapas obtidos foram realizadas 

utilizando o pacote raster, no software R 4.0.1 (R Core Team 2021) e a visualização e extração 

dos mapas obtidos foi realizada através do Software QGIS (QGIS development team 2021).  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Unidades de Conservação na Caatinga 

A Caatinga possui 167 Unidades de Conservação dentro de seus limites, cobrindo um total de 

115.756 km² (aproximadamente 12% da área total da Caatinga). Entretanto, apenas 33.055 km² 

(3,4 % da área da Caatinga) estão distribuídos nas 61 UCs de proteção integral (36% das UCs), 

enquanto a maior parte desta área (82.600 km²) está localizada dentro das 106 UCs de uso 

sustentável (63% das UCs) (Tabela 1). Das UCs de uso sustentável, 52 (31%) são Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), que apesar de numerosas representam uma área de 

apenas 7.525 ha (Tabela 1). A maior parte das UCs de uso sustentável (53 UCs, 31%) são 

federais, seguidas por 49 UCs estaduais (29%), e quatro UCs municipais (2,4%). Por outro lado, 

a maior parte das UCs de proteção integral são estaduais (40 UCs, 23%), seguidas de 15 UCs 

(8,9%) federais, e seis UCs municipais (3,69%) (Tabela 1). 

Nos últimos 20 anos (2000-2020) foram criadas 120 UCs que representam ~71% das 

Unidades Conservação abrangidas neste estudo. A primeira UC a ser criada na Caatinga foi a 

Floresta Nacional Araripe-Apodi (CE) em 1946, em seguida, foram instituídas as Florestas 

Nacionais de Sobral (CE) em 1947 e de Açu (RN) em 1950 (Figura 3). As Unidades de 

Conservação mais recentes incluem a Reserva Particular do Patrimônio Natural Riacho da Serra 

(BA) (33 ha), o Monumento Natural Gruta Casa da Pedra (CE) (66 ha), o Refúgio de Vida 

Silvestre Cabeceiras do Capibaribe (PE) (6.927 ha), a Área de Proteção Ambiental Serras e 

Brejos do Capibaribe (PE) (73.782 ha), e a Área de Relevante Interesse Ecológico Fazenda 

Raposa (CE) (137 ha), todas criadas em 2020 (Figura 3).  
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Figura 3. Evolução do número de Unidades de Conservação da Caatinga tanto de Proteção 

Integral quanto de Uso Sustentável criadas desde 1946, elucidando as categorias de UCs criadas 

ao longo dos anos. Dados obtidos do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC 

2021). 

 

A maior parte das 120 UCs criadas nas duas últimas décadas, são de uso sustentável, 

especialmente na categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), que totalizaram 

49 unidades, e as Áreas de Proteção Ambiental (APA), com 14 unidades criadas, seguidas por 

sete Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), três Reservas Extrativistas (RESEX) e uma 

Floresta Nacional (FLONA) e Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS). Em relação às 

UCs de Proteção Integral, a categoria mais criada nas últimas duas décadas inclui os Parques 

Estaduais (PE) com 12 unidades, seguido de sete Monumentos Naturais (MONA), seis Estações 

Ecológicas (ESEC), cinco Parques Naturais Municipais (PNM), quatro Parques Nacionais 

(PARNA) e uma Reserva Biológica (REBIO) (Figura 3, Tabela 1). 
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Tabela 2. Síntese das 167 Unidades de Conservação da Caatinga, obtidas através do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério 

do Meio Ambiente (CNUC 2021), incluindo o tipo de categoria, uso (Proteção Integral ou Uso Sustentável), esfera política, número por tipo de UC 

e área total (em hectares). 

Categoria de Unidade de Conservação Tipo de Uso Esfera Política No. de UCs Área (ha) 

Estação Ecológica (ESEC) Integral Est. (4), Fed. (4) 8 143.785 

Monumento Natural (MONA) Integral Est. (7), Fed. (1) 8 28.670 

Parque Estadual (PE) Integral Est. 17 257.175 

Parque Nacional (PARNA) Integral Fed.  9 1.509.532 

Parque Natural Municipal (PNM) Integral Mun. 6 1.148.542 

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Integral Est. (9), Fed. (1) 10 207.011 

Reserva Biológica (REBIO) Integral Est. 3 10.819 

  Área de Prot. Integral 61 3.305.534 

Área de Proteção Ambiental (APA) Sustentável Mun. (4), Est. (28), Fed. (6) 38 8.124.383 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Sustentável Est. 7 12.784 

Floresta Nacional (FLONA) Sustentável Fed. 5 55.025 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sustentável  Est. (13), Fed. (39) 52 7.525 

Reserva Extrativista (RESEX)  Sustentável Fed. 3 57.428 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Sustentável Est. 1 12.295 

  Área de Uso Sustentável 106 8.270.070 

  Total Área Protegida  11.574.974 
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O estado com maior representatividade no número de UCs é o estado do Ceará (55 UCs), 

além de três UCs compartilhadas com os estados do Maranhão, Pernambuco e Piauí. O estado 

que apresenta o menor número de UCs foi o estado de Sergipe com apenas a ocorrência de uma 

UC exclusiva do estado e uma compartilhada entre os estados da Bahia e Alagoas. Os estados 

que mais protegem as suas Caatingas com UCs de Proteção Integral são os estados de Minas 

Gerais (15,8%), Bahia (12,7%) e Piauí (5,8%). Por outro lado, estados que apresentam uma área 

de Caatinga bem reduzida, como Sergipe e Paraíba, protegem menos do que 1% da área (Tabela 

2). 

Apesar do Ceará ter se mostrado ser o estado com maior número de UCs, foi o Piauí que 

apresentou a maior média no número de ocorrência dos táxons endêmicos e ameaçados (25 

endêmicos, dois ameaçados) e também a maior porcentagem de área protegida por UCs de 

Proteção Integral (100%). Por outro lado, o estado com menor número de ocorrência potencial 

média de táxons foi o Rio Grande do Norte (15 endêmicas, um ameaçado), além disso foi o Rio 

Grande do Norte que teve a maior proteção de área protegida por UCs de Uso Sustentável (Tabela 

2).  
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Tabela 3. Lista dos nove estados brasileiros com Caatinga, incluindo a área deste tipo de vegetação em cada estado, o número de UCs de Proteção 

Integral (PI) e de Uso Sustentável (US), assim como a área de cada tipo de UC, com a proporção que representa da área de Caatinga de cada estado, 

seguido do valor potencial médio de táxons endêmicos e ameaçados potenciais nestas UCs.   

Estado 
 
 
 
 

Área de 
Caatinga  (% da 

UF) 
 
 

N. de UCs 
(PI/US) 

 
 
 

Área de 
Proteção 

Integral (km²) 
(% da UF) 

 

Área de Uso 
Sustentável 
(km²) (% da 

UF) 
 

Média de 
táxons end. 
Potenciais 

 
 

Média de 
táxons am. 
Potenciais 

 
 

Bahia 300.674 (54) 46 (14/32) 18.869 (12,7) 4.478 (5,6) 24,8 (4,8) 1,8 (±1,3) 

Piauí 157.660 (62) 2 (2/0) 9.246 (5,8) 0 25 (± 0) 2 (±0) 

Ceará 148.489 (99) 56 (14/42) 524 (0,3) 2.037 (1,4) 17,29 (± 6,8) 1,7 (±1,3) 

Pernambuco 80.274 (82) 19 (14/5) 2.239 (2,8) 774 (6,8) 21 (±5,9) 1,7 (± 0,9) 

Paraíba 51.531 (91) 9 (4/5) 19 (0,04) 566 (4,3) 16,44 (±4,8) 1,1 (±0,3) 
Rio Grande do 
Norte 49.418 (94) 10 (2/8) 96 (0,2) 725 (1,4) 15 (±5,1) 0,9 (±0,5)  

Alagoas 13.246 (47) 8 (2/6) 11 (0,08) 13 (0,008) 16 (±6,6) 0,7 (±0,4) 

Minas Gerais 11.291 (2) 12 (8/4) 1.781 (15,8) 4.661 (9,0) 21,66 (±4,8) 0,6 (±0,4) 

Sergipe 9.930 (46) 1 (0/1) 0 1 (0,01) 18 (±0) 1 (±0) 
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4.2. Ocorrência de táxons de Aves Endêmicas em UCs de Proteção Integral da 

Caatinga 

Das 51 UCs de Proteção Integral encontradas na Caatinga, 39% (20 UCs) possuem inventários 

ornitológicos disponíveis através de listas de espécies de aves publicadas em artigos revisados 

por pares ou em plataformas online como o Wikiaves e eBird (Tabela 3). Dentre essas UCs, o 

Parque Nacional da Chapada Diamantina apresentou o maior número de espécies endêmicas 

registradas (32 dos 37 táxons alvo deste estudo), incluindo várias espécies ameaçadas como 

Penelope jacucaca (VU), Formicivora grantsaui (EN), Herpsilochmus pectoralis (VU), 

Rhopornis ardesiacus (EN), Scytalopus diamantinensis (EN) e Xiphocolaptes falcirostris (VU) 

(Tabela 3). Outras Unidades de Conservação que mostraram alta relevância foram o Parque 

Nacional Serra da Capivara (23 táxons endêmicos, 2 ameaçados), a Estação Ecológica Raso da 

Catarina (22 táxons endêmicos, 3 ameaçados), o Parque Nacional do Catimbau (22 táxons 

endêmicos, 1 ameaçado) e o Parque Nacional Serra das Confusões (20 táxons endêmicos, 3 

ameaçados) (Tabela 3). 

Dos 37 táxons-alvo deste estudo, 36 foram registrados e documentados dentro de Unidades 

de Conservação de Proteção Integral. Apenas uma espécie, Nyctiprogne vielliardi, não foi 

registrada em UC de Proteção Integral. Entre os 37 táxons, o mais registrado em Unidades de 

Conservação foi Eupsittula cactorum, registrada em 18 das 20 Unidades avaliadas (90%), 

seguido por Icterus jamacaii e Paroaria dominicana, registradas em 15 das 20 (75%), 

Pseudoseisura cristata, presente em 14 (70%) e Thamnophilus capistratus, registrado em 13 das 

20 Unidades (65%). A espécie endêmica e ameaçada com o maior número de registros 

documentados em UCs de Proteção Integral foi Penelope jacucaca (VU), presente em 10 das 20 

Unidades de Conservação analisadas. As outras sete espécies endêmicas ameaçadas, 

apresentaram registros de ocorrência em menos de quatro Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, são elas: Sclerurus cearensis (VU) presente apenas no Parque Nacional Serra das 

Confusões, Formicivora grantsaui (EN), Rhopornis ardesiacus (EN) e Scytalopus 

diamantinensis (EN) registradas apenas no Parque Nacional Chapada da Diamantina, 

Anodorhynchus leari (EN) presente na Estação Ecológica Raso da Catarina  e no Parque Nacional 

Boqueirão da Onça, Herpsilochmus pectoralis (VU) registrado na Estação Ecológica Raso da 

Catarina, Parque Nacional Chapada da Diamantina e no Monumento Natural Grota do Angico e 

por último Xiphocolaptes falcirostris (VU) registrado no Parque Nacional Serra das Capivara, 

Parque Nacional Serra das Confusões e na Estação Ecológica de Aiuaba. 
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Tabela 4. Lista das 20 Unidades de Conservação que apresentaram registros de ocorrência de táxons endêmicos de 

acordo com o levantamento da literatura, seguido da área total em hectares, número de espécies endêmicas (e espécies 

endêmicas ameaçadas) registradas a partir de artigos publicados, registros em Wikiaves e eBird, seguido pelas 

referências utilizadas. 

Unidades de Conservação 

 

Área 

(ha) 

Endêmicas 

(Ameaçadas) 

Registros das Espécies 

 

Referências 

 

     Artigos Wikiaves eBird   

PARNA Chapada da Diamantina 151.820 32 (6) 21 9 28 1 

PARNA Serra da Capivara 100.762 23 (2) 21 18 21 2 

ESEC Raso da Catarina 104.849 22 (3) 18 16 17 3 

PARNA Catimbau 62.295 22 (1) 21 11 16 4 

PARNA Serra das Confusões 823.838 20 (3) 20 4 8 5 

REVIS Ararinha Azul 29.234 17 (2) 17   6 

REVIS Serra do Giz 310 14 (1) 14   7 

MONA Rio São Francisco  26.736 13 (0) 11 9  8 

ESEC Aiuaba 11.747 13 (2) 7 9  9 

MONA Grota do Angico 2.138 11 (1) 11 7  10 

PARNA Boqueirão das Onças 346.909 9 (2) 9   11 

ESEC do Seridó 1.124 9 (0) 10 4 1 12 

PARNA Furna Feia 8.518 9 (0) 7  5 13 

MONA Monólitos de Quixadá 28.782 7 (1)  8   

PE Sete Passagens  2.822 5 (0) 5    

PE Cocó 1.572 4 (0)   4 4  

REBIO Serra Negra 625 4 (1)   5  

PE Botânico do Ceará 199 3 (0)   3  

MONA Cachoeira do Ferro Doido 362 2 (0)  2   

PARNA Ubajara 6.269 1 (0)     1   

  
1- Parrini, Ricardo, et al. (1999) "Birds of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil." Cotinga 11 : 86-95. 

2- Coelho, A. G., Machado, C. G., Carvalho, H. D. S., & Nolasco, M. C. (2008). As aves das trilhas ecoturísticas de Igatu, Chapada Diamantina, Bahia. 

Nature and Conservation, 1(1),    18-33. 
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3- Olmos, F., & Albano, C. (2012). The Birds of the Serra da Capivara National Park Area (Piaui, Brazil). Revista Brasileira de Ornitologia, 20(3), 173-

187. 

4- Nunes, C.E.C. (2011). Avifauna de duas áreas de Caatinga em diferentes estados de preservação no Raso da Catarina, Bahia. 

5- Las-Casas, F.M..G., da Pereira, I.M.S., dos Santos, L.D.A.N., & Naka, L.N. (2019). The avifauna of the Catimbau National Park, an important protected 

area in the Brazilian semiarid. Revista Brasileira de Ornitologia, 27(2), 79-93. 

6- Silveira, L.F., & Dantas Santos, M.P. (2012). Bird richness in Serra das Confusões National Park, Brazil: how many species may be found in an 

undisturbed caatinga?. Revista Brasileira de Ornitologia, 20(3), 188-198. 

7- Barnett, J. M., da Silva, C.L.G., de Araujo, H.F.P., Roos, A.L., Machado, C.G., Uejima, A.M.K., & Naka, L.N. (2014). The avifauna of Curaçá (Bahia): 

the last stronghold of Spix’s Macaw. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(2), 121-137. 

8- Veras, A.P.B.B. (2018). Estudo etnoornitológico em comunidade quilombola do entorno da Serra do Giz, Afogados da Ingazeira, Pernambuco, Brasil 

(Bachelor's thesis, Brasil). 

9- Lyra-Neves, R.M., de Azevedo Júnior, S.M., Telino Jr, W.R., & Larrazábal, M.E.L. (2013). The Birds of the Talhado do São Francisco Natural 

Monument in the Semi-Arid Brazilian Northeast. Revista Brasileira de Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology, 20(49), 22. 

10- do Nascimento, J. L. X. (2000). Estudo comparativo da avifauna em duas Estações Ecológicas da Caatinga: Aiuuba e Seridó. 

11- Ruiz-Esparza, J., Gouveia, S..F., Rocha, P.A.D., Beltrão-Mendes, R., Ribeiro, A.D.S., & Ferrari, S.F. (2011). Birds of the Grota do Angico Natural 

Monument in the semi-arid Caatinga scrublands of northeastern Brazil. Biota Neotropica, 11(2), 269-276. 

12- Santos Júnior, E.V.D. (2020). Diversidade taxonômica de ácaros plumícolas (Acari: Astigmata) em aves silvestres da caatinga sergipana. 

13- Bezerra, D.M.M., Araujo, H.F.P., & Alves, R.R.N. (2013). Avifauna de uma área de Caatinga na região Seridó, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Ornithologia, 6(1), 53-69. 

14- do Nascimento, J. L. X. (2000). Estudo comparativo da avifauna em duas Estações Ecológicas da Caatinga: Aiuuba e Seridó. 

15- DE, P.D.C.D.U., & Federal, C. Parque Nacional de Furna Feia. 
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4.3. Modelos de Distribuição e Ocorrência das Espécies Endêmicas em Unidades de 

Conservação da Caatinga 

Em relação às UCs de Uso Sustentável, nossos modelos apontam que as UCs que 

apresentaram um maior índice de ocorrência potencial de espécies endêmicas dentro de suas 

respectivas áreas são: a Área de Proteção Ambiental Marimbus/ Iraquara (BA) (30 dos 37 

táxons endêmicos), Reserva Particular do Patrimônio Natural Canto dos Pássaros (BA) (29 

dos 37 táxons) seguida da Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe (CE, PE, PI) (28 

dos 37 táxons), Reserva Particular do Patrimônio Natural Oasis Araripe (CE), Refúgio de 

Vida Silvestre da Ararinha Azul (BA),  Floresta Nacional Araripe-Apodi (CE), Área de 

Proteção Ambiental Lago de Sobradinho (BA), Área de Proteção da Ararinha Azul (BA),  

Floresta Nacional Araripe-Apodi (CE) e por último a Área de Proteção Serra do Barbado 

(BA) com 27 dos 37 táxons potencialmente ocorrendo dentro de seus limites (Apêndice C). 

Em relação às UCs de Proteção Integral, o maior número de registros potenciais de 

táxons endêmicos ficam para o Parque Nacional Chapada Diamantina (BA) com (29 dos 36 

táxons endêmicos potencialmente registrados), o Refúgio de Vida Silvestre Ararinha Azul 

(BA), Parque Estadual Sítio do Fundão (CE), Parque Estadual Morro do Chapéu (BA), 

Monumento Natural Sítio Riacho do Meio (CE) e Monumento Natural Sítio Cana Brava (CE) 

apresentaram o mesmo quantitativo de 27 dos 37 táxons endêmicos ocorrendo 

potencialmente dentro de seus limites (Apêndice C).  

De acordo com os nossos modelos, 97% dos 37 táxons-alvo deste estudo, poderiam 

potencialmente ocorrer em alguma das 167 UCs da Caatinga. De acordo como nossos 

modelos, duas espécies de ampla distribuição (Icterus jamacaii e Paroaria dominicana) 

poderiam ocorrer em todas as 167 Unidades de Conservação da Caatinga. Outras espécies 

que deveriam estar amplamente representadas em UCs são Eupsittula cactorum e 

Herpsilochmus sellowi (ocorrência potencial em 163 das 167 UCs).  

Por outro lado, nossos resultados também apontaram  as espécies com o menor 

potencial de ocorrência dentro de UCs, são elas: Anodorhynchus leari (EW) presente apenas 

nas UCs Área de Proteção Ambiental Serra Branca/Raso da Catarina (BA) e na Estação 

Ecológica Raso da Catarina (BA),  Formicivora grantsaui (EN) com potencial ocorrência no 

Parque Nacional Chapada da Diamantina (BA) e na Área de Proteção Ambiental 

Marimbus/Iraquara (BA), Scytalopus diamantinensis (EN) presente no Parque Nacional 



40 
 

Chapada da Diamantina (BA) e na Área de Proteção Ambiental Marimbus/Iraquara (BA), 

Nyctiprogne vielliardi (LC) com ocorrência potencial em oito UCs como a Área de Proteção 

Ambiental Cavernas do Peruaçu (MG), Parque Estadual Lagoa do Cajueiro (MG), Parque 

Estadual Mata Seca (MG), Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG), Área de Proteção 

Ambiental  Serra do Sabonetal (MG), Parque Estadual Verde Grande (MG), Área de Proteção 

Dunas e Veredas do Baixo Médio São Francisco (BA) e Área de Proteção Ambiental Lagoa 

de Itaparica (BA) e por último a espécie Augastes lumachella (NT) com ocorrência potencial 

em 12 UCs, a Área de Proteção Ambiental Marimbus/Iraquara (BA), Parque Nacional 

Chapada da Diamantina (BA), Parque Estadual Morro do Chapéu (BA), Área de Proteção 

Ambiental Serra do Barbado (BA), Área de Proteção Ambiental Lago de Sobradinho (BA), 

Parque Nacional do Boqueirão da Onça (BA), Monumento Natural Cachoeira do Ferro Doido 

(BA), Área de Relevante Interesse Ecológico nascente do Rio de Contas (BA), Área de 

Proteção de Proteção Ambiental do Boqueirão da Onça (BA), Reserva Particular do 

Patrimônio Natural Toca dos Ossos (BA), Parque Natural Municipal do Espalhado (BA) e 

Área de Proteção Ambiental Gruta dos Brejões/Vereda do Romão Gramacho (BA). 

4.4. Efetividade das Unidades de Conservação na Proteção de Espécies 

Endêmicas da Caatinga  

De acordo com os resultados da interseção entre os mapas de área de distribuição dos táxons 

alvos na Caatinga (Apêndice B) e os mapas das UCs da Caatinga (Figura 1), a espécie que 

apresentou a maior porcentagem de sua distribuição protegida por Unidades de Conservação 

foi Scytalopus diamantinensis (EN), com 60% de sua área total de distribuição protegida 

dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina e na Área de Proteção Ambiental 

Marimbus/Iraquara. Formicivora grantsaui (EN), apresentou resultado semelhante, com 

55% da sua distribuição total também protegida pelo Parque Nacional da Chapada 

Diamantina. Outra espécie relativamente bem protegida por UCs, foi Augastes lumachella 

(NT), com 20% da sua distribuição total inserida em UCs (Tabela 4).   

Entretanto, a maior parte dos táxons alvo deste estudo possui menos de 10% de suas 

áreas totais inseridas em alguma UC, um total de 23 táxons (60%) apresentou uma média 

abaixo de 10% de área protegida por Unidades de Conservação (Apêndice B, Tabela 4). 

Entre as espécies ameaçadas com a menor porcentagem de área de distribuição protegida 

por UCs se destacam as espécies Formicivora iheringi (com 4,5% de sua distribuição total 

inserida em UCs), Picumnus limae (5,25%) e por último Arremon franciscanus que possui 
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5,36% de sua distribuição protegida por UCs da Caatinga. Rhopornis ardesiacus 

apresentou, segundo nossos modelos, apenas 4,19% de sua área potencial de distribuição 

dentro de Unidades de Conservação, ele foi registrado em sete UCs, dentro do domínio da 

Caatinga, mas que ficam foram do limite da Caatinga estabelecido no nosso estudo 

(Apêndice B).   



42 
 

Tabela 5. Lista dos 37 táxons alvo deste estudo, seguido da sua área total de ocorrência e área de distribuição nas Unidades de 

Conservação em km² respectivamente com a porcentagem de distribuição protegida dentro das UCs e por último o número de 

registros de cada espécie dentro de UCs de Proteção Integral e Sustentável com suas porcentagens. 

Táxons 
Área Total de Ocorrência/ Área 

de Distribuição nas UCs km² 
% 

Proteção 

Integral 

Uso 

Sustentável 

CRACIDAE     

Penelope jacucaca (VU) 82.663,67 /8.754,75 10,59 35 (28%) 69 (57%) 

     

CAPRIMULGIDAE     

Nyctiprogne vielliardi (LC) 8.218,99/1.001,99 12,19 0 3 (2,47%) 

Nyctipolus hirundinaceus (LC) 118.689,7/9.391,51 7,91 30 (24%) 69 (57%) 

     

TROCHILIDAE     

Anopetia gounellei (LC) 90.564,16/8.619,44 9,52 38 (31%) 79 (65%) 

Augastes lumachella (NT) 4.750,88/965,61 20,32 4 (3,30%) 6 (4,95%) 

     

PICIDAE     

Picumnus pygmaeus (LC) 131,416/17,069 12,99 26 (21%) 45 (37%) 

Picumnus fulvescens (NT) 17.333,91/90.9,32 5,25 12 (9,3%) 8 (6,25%) 
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PSITTACIDAE     

Anodorhynchus leari (EN) 2.229,64/172,12 7,72 1 (0,82%) 1 (0,82%) 

Cyanopsitta spixii (EW) 686,096/38,75 5,65 1 (0,82%) 1 (0,82%) 

Thectocercus acuticaudatus (LC) 98.027,45/12.666,91 12,92 21 (17%) 35 (28%) 

Eupsittula cactorum (LC) 163.784,4/15.432,52 9,42 39 (32%) 80 (66%) 

THAMNOPHILIDAE     

Myrmorchilus s. strigilatus (LC) 111.072/9.488,59 8,54 34 (28%) 66 (54%) 

Formicivora iheringi (NT) 11.332,57/510,168 4,5 1 (0,82%) 9 (7,43%) 

Formicivora grantsaui (EN) 171,283/95,26 55,62 1 (0,82%) 1 (0,82%) 

Herpsilochmus sellowi (LC) 212.091,6/21.923,5 10,34 39 (32%) 78 (64%) 

Herpsilochmus pectoralis (VU) 84.017,4/7.754,22 9,23 31 (25%) 53 (43%) 

Sakesphorus cristatus (LC) 109.397,5/9.241,49 8,45 38 (31%) 78 (64%) 

Thamnophilus capistratus (LC) 124.985,2/11.192,62 8,96 38 (31%) 82 (67%) 

Rhopornis ardesiacus (EN) 2.165,95/90,72 4,19 3 (2,47%) 4 (3,30%) 

     

GRALLARIIDAE     

Hylopezus ochroleucus (NT) 71.740,07/7.212,51 10,05 29 (23%) 42 (34%) 
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RHINOCRYPTIDAE     

Scytalopus diamantinensis (EN) 156,314/94,73 60,60 1 (0,82%) 1 (0,82%) 

     

SCLERURIDAE     

Sclerurus cearensis (VU) 15.426,73/1.260,52 8,17 12 (9,9%) 32 (26%) 

     

DENDROCOLAPTIDAE     

Xiphocolaptes falcirostris (VU) 68.531,28/7.652,95 11,17 29 (23%) 53 (43%) 

     

FURNARIIDAE     

Megaxenops parnaguae (LC) 67.444,91/7.196,09 10,67 22 (18%) 42 (34%) 

Pseudoseisura cristata (LC) 121.904,3/11.131,48 9,13 38 (31%) 79 (65%) 

Synallaxis hellmayri (LC) 75.478,98/7.543,27 9,99 32 (26%) 51 (42%) 

Cranioleuca semicinerea (LC)             114.508,4/12.512,99 10,93 35 (28%) 66 (54%) 

     

TYRANNIDAE      

Stigmatura napensis bahiae (LC) 84.402,49/6.607,12 7,83 37 (30%) 76 (62%) 

Stigmatura budytoides gracillis (LC) 75.073,63/6.981,67 9,3 28 (23%) 46 (38%) 
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Knipolegus nigerrimus hoflingi (LC) 82.906,46/9.207,33 11,11 30 (24%) 59 (48%) 

Knipolegus franciscanus (LC) 29.863,14/2.248,96 7,53 2 (1,65%) 2 (1,65%) 

Xolmis irupero niveus (LC) 125.212,3/9.689,38 7,74 33 (27%) 64 (52%) 

     

PASSERELLIDAE     

Arremon franciscanus (NT) 15.441,25/828,415 5,56 4 (3,30%) 11 (9,09%) 

     

ICTERIDAE     

Icterus jamacaii (LC) 453.005,2/44.343,14 9,79 39 (32%) 82 (67%) 

     

Agelaioides fringillarius (LC) 119.136,8/11.017,02 9,25 39 (32%) 67 (55%)  

THRAUPIDAE      

Compsothraupis loricata (LC) 216.939/19.916,52 9,18 39 (32%) 80 (66%) 

Paroaria dominicana (LC) 538.301,9/70.281,38 13,06 38 (31%) 82 67%) 
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5. DISCUSSÃO 

 Neste estudo, foi possível avaliar a distribuição de 37 táxons de aves endêmicas (31 espécies 

e 6 subespécies) em 167 UCs da Caatinga. Nossos resultados nos permitiram tirar algumas 

conclusões importantes. Primeiro, apesar de um número relativamente grande de Unidades 

de Conservação na Caatinga, a proporção de áreas protegidas é muito menor do que em 

outros biomas brasileiros. O esforço de conservação se apresenta de forma bastante 

heterogênea, com estados que protegem muito mais do que outros. Segundo, os inventários 

e dados disponíveis na grande maioria dos táxons de aves endêmicas da Caatinga ocorrem 

em alguma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Terceiro, quando usamos modelos 

de distribuição, que avaliam o papel potencial das UCs, vemos que todas as espécies devem 

ocorrer em alguma área protegida. Entretanto, a área total protegida ainda é baixa e 

dependente da área de ocorrência das espécies. Afortunadamente, alguns dos táxons mais 

ameaçados e de distribuição restrita, possuem grande parte da sua área de ocorrência 

legalmente protegida. Também foi possível observar que, algumas UCs da Caatinga, como o 

PARNA da Chapada Diamantina, e APA Marimbus/Iraquara têm um papel fundamental na 

conservação da avifauna. Assim, apontamos com este estudo, a importância das UCs para a 

conservação da avifauna endêmica da Caatinga, e a necessidade de aumentar a área de 

Proteção Integral em todos os estados da federação. 

A primeira UC a ser instituída no país foi o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de 

Janeiro, em 1937 (Lopes & Vialôgo 2013). De fato, o Brasil foi um dos países que mais 

tardiamente adotou a estratégia internacional de proteção em UCs, após o modelo dos 

parques americanos (Medeiros 2006). Apesar disso, o Brasil é atualmente um dos países que 

detém a maior área de UCs do mundo (UNEP-WCMC & IUCN 2018). De acordo com os 

dados do balanço 2003-2010 do Governo Federal brasileiro, as áreas de UCs do Brasil foram 

ampliadas em 24,7 milhões de hectares (Brasil 2010). Apesar do aumento no número de 

Unidades de Conservação no país, esse esforço não atingiu de forma igualitária todos os 

biomas, onde a maior parte de investimentos federais têm sido alocados em maior parte para 

a Amazônia (Jenkins & Joppa 2009, Cabral & Brito 2013), sendo a Amazônia, o único bioma 

do país que alcançou além da porcentagem mínima de proteção (10%) definido na Convenção 

de Proteção da Biodiversidade (Drummond, de Andrade & Ninis 2009). No entanto, a 

distribuição desproporcional de UCs em único bioma é preocupante, visto que os biomas 
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mais ameaçados como Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga se encontram desprotegidos 

(Overbeck et al. 2015, Fernandes 2016).  

No nosso estudo, foi apontada a existência de 167 UCs na Caatinga. O estado dentro 

dos limites da Caatinga, que apresentou o maior número de UCs foi o Ceará, com 58 UCs no 

total, apesar do número significativo, isso não refletiu no número médio de ocorrências de 

espécies endêmicas dentro de sua área, apenas 17 táxons endêmicos foram registrados para 

o estado. Por outro lado, o Piauí foi o estado com o menor número de UCs, mas, com a maior 

média de táxons endêmicos registrados, possivelmente, o fato do estado do Piauí apresentar 

a maior parte de suas UCs de Proteção Integral, influenciou na sua média considerável de 

registros potenciais de táxons endêmicos dentro de suas UCs o que reforça a ideia de que o 

mais importante a ser considerado, em relação às UCs, não é a quantidade, mas sim a 

qualidade da proteção oferecida (Faria 1997, Vasques 2009) e a área total protegida. 

Considerando essa premissa, observamos em nossos resultados, que o Rio Grande do Norte 

apresentou a menor média de ocorrência potencial de táxons endêmicos, o que pode estar 

relacionado à uma menor área coberta por UCs de Uso Integral. 

Também foi observado no nosso estudo, que praticamente todos os táxons endêmicos 

de aves da Caatinga ocorrem potencialmente em alguma UC do bioma. Considerando apenas 

os registros publicados na literatura, a espécie Nyctiprogne vielliardi é a única espécie que 

parece não ocorrer em nenhuma das 20 UCs de Proteção Integral analisadas.  Por outro lado, 

de acordo com os modelos de distribuição usados (MPCs), ~97% dos táxons apresentaram 

registros de ocorrência potencial nas 167 UCs da Caatinga, considerando tanto as de Proteção 

Integral quanto as de Uso sustentável. Rhopornis ardesiacus (EN), segundo nossos 

resultados, foi o único táxon endêmico não registrado em nenhuma das 167 UCs da Caatinga, 

apresentando ocorrência potencial para sete UCs situadas fora do limite da Caatinga, em 

zonas de ecótono entre Mata Atlântica e Caatinga.  

Os táxons com o maior número de registros potenciais dentro das UCs da Caatinga 

analisadas neste estudo foram: Icterus jamacaii (LC), Paroaria dominicana (LC), 

Thamnophilus capistratus (LC), Compsothraupis loricata (LC), Herpsilochmus sellowi (LC) 

e Pseudoseisura cristata (LC), todas essas espécies são conhecidas por serem espécies 

consideradas abundantes e amplamente distribuídas na Caatinga. O fato dessas espécies não 

serem consideradas em níveis de ameaça preocupantes, serem espécies com ampla 

distribuição na Caatinga e que podem ser encontradas em uma grande diversidade de 

ambientes dentro da Caatinga, pode explicar o melhor desempenho dessas espécies em 



48 
 

nossos resultados, que as apontaram como espécies frequentemente encontradas dentro de 

UCs da Caatinga.  

Nossos modelos também apontaram que o percentual da distribuição de cada táxon 

dentro de UCs está diretamente ligado à área de ocorrência total estimada para cada táxon. 

Assim, espécies de distribuição restrita estariam melhor protegidas do que táxons 

amplamente distribuídos, como foi visto para as espécies Scytalopus diamantinensis, que 

apresentou 60 % de sua área total (94,73 km²) protegida por UCs, e Formicivora grantsaui, 

que apresentou 52,62% de sua área total (95,26 km²) protegida dentro de UCs da Caatinga. 

Isso acontece pelo fato de suas áreas de distribuição estarem associadas diretamente a áreas 

dentro de Unidades de Conservação, que acabaram se tornando refúgios para essas espécies. 

Outras espécies com um bom percentual de suas distribuições protegidas por UCs 

foram Paroaria dominicana (13% de sua distribuição total protegida por UCs) e Augastes 

lumachella (20% de sua distribuição total protegida por UCs). Apesar de ser considerada 

uma das espécies mais afetadas pelo comércio ilegal de aves no Nordeste (Silva et al. 2015), 

Paroaria dominicana apresentou um percentual considerável da sua área de distribuição total 

protegida por UCs, em grande parte devido ao fato desta espécie ser uma das aves da Caatinga 

com distribuição mais ampla (Sick 1997, Sigrist 2006) e com uma recente expansão de sua 

distribuição geográfica sendo observada para fora desse domínio. Em relação à Augastes 

lumachella, é sabido que essa espécie tem uma área de distribuição restrita à uma pequena 

porção do Centro da Bahia (Schuchmann et al. 2020), com boa parte de sua área de ocorrência 

total sobreposta com áreas de UCs, tais como o Parque Nacional da Chapada Diamantina, o 

que explica o percentual considerável de proteção que essa espécie apresentou segundo 

nossos resultados.   

Por outro lado, espécies como Picumnus limae, que apresentou apenas 5% de sua área 

de distribuição total dentro de UCs, apresenta o padrão inverso ao observado para Augastes 

lumachella, onde um número reduzido de UCs se sobrepõem a área de distribuição conhecida 

para a espécie. Já Formicivora iheringi (4% se sua área de distribuição total está protegida 

por UCs), é uma espécie de distribuição restrita e que possui populações pequenas. Apesar 

da espécie não ser mais considerada em nenhuma categoria de ameaçada globalmente 

(Birdlife 20000), apresentando como categoria de quase ameaçada (NT) de acordo com a 

(IUCN 2021) Entretanto, de acordo com o MMA 2003, a espécie não consta mais nas 

categoria de ameaçadas, devido sua capacidade de persistir em ambientes alterados. Onde 

sua baixa distribuição dentro de UCs na Caatinga reforçam a importância de esforços para 

garantir sua maior representatividade. Inclusive, existem chamados para o estabelecimento 
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de uma UC na região de ocorrência dessa espécie, o estabelecimento dessa nova UC além de 

reforçar na conservação de F. iheringi, também auxiliaria na proteção de outra espécie 

endêmica e ameaçada, Rhopornis ardesiacus, espécie com área de distribuição similar à F. 

iheringi (Zimmer & Isler 2020). 

Espécies endêmicas tais como Anodorhynchus leari (EN), Formicivora grantsaui 

(EN), Nyctiprogne vielliardi (LC), Scytalopus diamantinensis (EN) e Knipolegus 

franciscanus (LC) que possuem distribuição restrita a certas localidades dentro da Caatinga, 

tiveram os menores índice de ocorrência dentro de UCs. Essas espécies, por possuírem uma 

faixa de distribuição limitada sofrem mais fortemente com processos de intervenção humana, 

que atuam diretamente na área de distribuição e na redução do tamanho de suas populações, 

o que torna essas espécies mais vulneráveis à extinção quando comparado com espécies de 

distribuição mais ampla (Isik 2011).  

Em relação às UCs, os Parques Nacionais se apresentaram como a categoria de UC 

com as maiores riquezas de espécies de aves endêmicas da Caatinga. A maior ocorrência de 

táxons endêmicos registrados dentro de Parque Nacionais, segundo nossos resultados, pode 

estar relacionada a dois fatores distintos, o tipo de uso dos Parques Nacionais (Proteção 

Integral), que garante um maior controle e uma maior restrição à ameaças externas e 

consequentemente maior proteção às espécies, e o tamanho relativo bem maior dessas 

Unidades, quando comparado a outras UCs. Os Parques, sejam eles Municipais, Estaduais 

ou Nacionais, representam a categoria de área protegida que mais se multiplicaram por todo 

o planeta e são atualmente o tipo mais conhecido e tradicional de espaços protegidos 

(Drummond, Franco & Oliveira 2010). Dessa forma e com base em nossos resultados, 

enfatizamos a importância da criação de mais Parques na Caatinga, devido a sua grande 

contribuição para a conservação da avifauna endêmica dessa região. 

Apesar das UCs de Uso Sustentável apresentarem uma contínua discussão quanto ao 

uso de seus recursos naturais e ao modo de manejo, de acordo com nossos resultados, não 

negamos a importância dessas Unidades para a conservação das aves endêmicas da Caatinga. 

Tanto as APAs, RPPNs e FLONAs apresentaram resultados expressivos e se mostraram 

como UCs de extrema importância para a conservação das espécies de aves endêmicas da 

Caatinga.  

De fato, as Unidades de Conservação representam uma das melhores estratégias para a 

proteção do patrimônio natural. São dentro dessas áreas que a fauna e flora são conservadas, 

assim como os seus processos ecológicos que regem o ecossistema e assim garante o estoque 
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da biodiversidade (Ibama 2003). Sendo assim, estes espaços são ainda mais importantes para 

as espécies consideradas endêmicas, pois estas espécies são caracterizadas por apresentarem 

histórias biogeográficas e requisitos de habitats próprios da área onde ocorrem (Anderson 

1994). O fato de a Caatinga ser considerado um dos biomas menos protegidos ainda é reflexo 

da crença de que a caatinga seria o resultado da degradação de formações vegetais mais 

exuberantes, como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. Esse pensamento sempre 

produziu a falsa ideia de que o bioma seria homogêneo, com biota pobre em espécies e em 

endemismos, estando pouco alterada ou ameaçada, desde o início da colonização do Brasil 

(Alves et al. 2009). Entretanto, a caatinga é rica em biodiversidade e bastante heterogênea; 

considerada um bioma extremamente frágil (Melo 2004).   

Neste estudo foi possível analisar a importância das Unidades de Conservação na 

proteção das espécies endêmicas de aves da Caatinga. Apesar da baixa porcentagem de 

proteção que a maioria dos táxons recebem das Unidades de Conservação, as espécies 

endêmicas ameaçadas ainda sim tiveram suas populações protegidas. Apesar dos potenciais 

falhas das UC em preservar a biodiversidade, há claras evidências de que a gestão de Áreas 

Protegidas é o fator chave para promover a melhor efetividade na conservação (Medeiros et 

al. 2011, Bernard et al. 2014). Provavelmente o desafio de se ter UCs efetivas na proteção da 

biodiversidade, encontra-se na efetiva implementação destas unidades de conservação, já que 

a maioria é criada por atos do poder público, entretanto, não são concretizadas as medidas 

necessárias para a sua regular existência, como a elaboração do plano de manejo, a 

constituição do conselho e a regularização fundiária, quando preciso (Garbelini 2011). Com 

isso, ainda existe um longo caminho pela frente para se atingir resultados conservacionistas 

mais efetivos. Esperamos que esse trabalho sirva como base para próximos estudos que 

agreguem maiores informações e dados que possam ser utilizados visando a conservação das 

aves da Caatinga. 
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6. CONCLUSÃO 

As Unidades de Conservação de fato são a melhor forma de preservar a natureza e assim 

evitar a extinção das espécies, principalmente daquelas consideradas endêmicas. Apesar da 

importância inquestionável e imensurável que essas áreas protegidas apresentam para a 

biodiversidade, em nosso estudo foi possível analisar que apenas três espécies dos 37 táxons 

alvo apresentaram uma porcentagem de distribuição superior a 20% de sua área total 

protegida em Unidades de Conservação. É importante ressaltar que muitas dessas UCs 

enfrentam problemas de gerenciamento, fiscalização precária e também de custos para 

manter com todos os gastos que uma área de proteção necessita para garantir o seu papel na 

sociedade e no meio ambiente. Todas essas questões somadas à falta de investimentos por 

parte do governo, implica na sua efetiva proteção a essas espécies. Apesar disso e de serem 

uma das categorias menos numerosas, os Parques se mostraram como a principal categoria 

de maior riqueza dessas espécies dentro da categoria de Proteção Integral, além de terem sido 

uma das categorias de maiores representatividades das espécies endêmicas/ameaçadas. Um 

resultado satisfatório visto sua baixa representatividade no bioma Caatinga e possivelmente 

um resultado promissor que leva acreditar na necessidade de se criar mais Unidades de 

Conservação dessa categoria, com o objetivo principal de proteger a maior parcela de 

espécies de aves existentes na marcante paisagem da Caatinga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

7. REFERÊNCIAS  

 

Albuquerque, U. P. et al. (2012). “Caatinga revisited: ecology and conservation of an 

important seasonal dry forest”. The Scientific World Journal 2012, 205182,2012. 

Alves, J.J.A. (2007). Geoecologia da caatinga no semi-árido do Nordeste brasileiro. 

CLIMEP: Climatologia e Estudos da Paisagem, Rio Claro, v.2, n. 1, p. 58-71. 

Alves, J.J.A. (2007). Geoecologia da caatinga no semiárido do nordeste brasileiro. 

Climatologia e estudos da paisagem. Rio Claro. Vol.2, n. 1. Janeiro/junho, p. 58. 

Alves, J.J.A., Araújo, M.A., Nascimento, S.S. (2008). Degradação da caatinga: uma 

investigação ecogeográfica. Caminhos de Geografia, Uberlândia. v. 9, n. 27, p. 143 – 

155. 

Alves, J.J.A., Araújo, M.A., Nascimento, S.S. (2009). Degradação da Caatinga: Uma 

investigação ecogeográfica. Revista Caatinga (Mossoró,Brasil). v. 22, n. 3, p. 126-

135. 

Alves, R.R.N., Gonçalves, M.B.R., Vieura,W.W.L.S. (2012). Caça, uso e conservação de 

vertebrados no semiárido brasileiro. Tropical Conservation Science 5:394-416. 

Andam, K. & Ferraro, P. (2008) Measuring the effectiveness of protected area networks in 

reducing deforestation. Proceedings of the National Academy of Sciences of  USA, 

105, 16089-16094. 

Anderson, S. (1994). Area and endemism. Quarterly Rev. Biol. 69:451-471. 

Andrade, L.D. (1981). The caatingas dominium. Revista Brasileira de Botânica, 4: 149-163. 

Angelstam, P. & Mikusiński, G. (1994). Woodpecker assemblages in natural and managed 

boreal and hemiboreal forest—a review. In Annales Zoologici Fennici (pp. 157-172). 

Finnish Zoological Publishing Board, formed by the Finnish Academy of Sciences, 

Societas Biologica Fennica Vanamo, Societas pro Fauna et Flora Fennica, and 

Societas Scientiarum Fennica. 

Araujo, H. F. P.  & da Silva, J. M. C. (2017). The avifauna of the Caatinga: biogeography, 

ecology, and conservation. In Caatinga (pp. 181-210). Springer, Cham. 



53 
 

Barnes, M., Szabo, J.K., Morris, W.K. & Possingham, H. (2015). Evaluating protected area 

effectiveness using bird lists in the Australian Wet Tropics. Diversity and 

Distributions 368-378. 

Barnett, J.M., Silva, C.L.G., Araujo, H.F.P., Roos, A. L., Machado, C.G., Uejima, A.M.K., 

& Naka, L. N. (2014). The avifauna of Curaçá (Bahia): the last stronghold of Spix’s 

Macaw. Revista Brasileira de Ornitologia, 22(2), 121-137. 

Bencke, G.A., G.N. Maurício, P.F. Develey & J.M. Goerck .(2006). Áreas importantes para 

a conservação de aves no Brasil. Parte I – Estados no domínio da Mata Atlântica. São 

Paulo: SAVE Brasil. 494p 

Bernard, E., Penna, L.A.O. & Araújo, E. (2014). Downgrading, Downsizing, 

Degazettement and Reclassification of Protected Areas in Brazil. Conservation 

Biology 28: 1-12. 

Bezerra, D.M.M., de Araujo, H. F. P. & Alves, R.R.N. (2013). Avifauna de uma área 

prioritária para conservação da Caatinga, Seridó-RN. Ornithologia, 6(1), 53-69. 

Billerman, S.M., Keeney, B.K., Rodewald, P.G. & Schulenberg, T.S. (Editors) (2021). 

Birds of the World. Cornell Laboratory of Ornithology, Ithaca, NY, USA. 

https://birdsoftheworld.org/bow/home. 

BirdLife International (2000) Threatened birds of the world. Cambridge, UK: BirdLife 

International & Barcelona: Lynx Edicions.  

Cabral, R. &  Brito, D. Temporal and spatial investments in the protected area network of a 

megadiverse country. Zoologia 30:177-181, 2013.  

Castelletti, C.H.M., Silva, J.M.C.,Tabarelli, M. & Santos, A.M.M. (2004). Quanto ainda 

resta da Caatinga? Uma estimativa preliminar, p. 91-100. In: Silva, J. M. C. 

CNUC/MMA. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Ministério do Meio 

Ambiente- Disponível em: <http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadowload.htm >. 

Acesso em: 20 jul. 2015. 

CNUC/MMA. Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Áreas Protegidas. Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação. Disponível em 

<https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html> Acesso 

em: 24 nov. 2021. 



54 
 

Coetzee, B.W.T., Gaston, K.J., & Chown, S.L. (2014) Local scale comparisons of 

biodiversity as a test for global protected area ecological performance: a meta-

analysis. PLoS One, 9, e105824. 

Cracraft, J. (1985). Historical biogeography and patterns of differentiation within the South 

American avifauna: areas of endemism. Ornithological monographs, n. 36, p. 49-84.  

DE, P. D. C. D. U. & FEDERAL, C. Parque Nacional de Furna Feia. 

Drummond, J A., Franco, J.L.D.A. & Oliveira, D.D. (2010). Uma análise sobre a história e 

a situação das unidades de conservação no Brasil. Conservação da Biodiversidade: 

Legislação e Políticas Públicas. Brasília: Editora Câmara. 

 Dudley, N. (2008). Guidelines for applying protected area management categories. – 

IUCN, Gland, Switzerland.  

EBIRD-Discover a new world of birding. Disponível:< https://ebird.org/brasil/home> 

Acesso: 20 ago 2021. 

Egler, W.A. (1951). Contribuição ao estudo da caatinga pernambucana. Revista Brasileira 

de Geografia, 13: 577-590. 

Eiten, G. (1982). Brazilian “savannas”. Pp. 25-47 in: Huntley, B. J., & B. H. Walker (eds.) 

Ecology of tropical savannas. Ecological Studies 42. Spring-Verlag, New York. 

Faria, H. (1997). Avaliação da efetividade do manejo de unidades de conservação: como 

proceder? In: Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 1, 1997, Curitiba. 

Anais. Curitiba: Cbuc, p. 478 - 499. 

Fernandes-Ferreira, H., Mendonça, S.V., Albano, C., Ferreira, F.S. & Alves, R.R.N. (2012). 

Hunting use and conservation of birds in Northeast Brazil. Biodiversity Conservation 

21: 221-244. 

Gabelini, S.M. (2011) Manual Prático de Unidades de Conservação: Ministério Público do 

Estado de Goiás, ESMP, 79 p.  

Garda, A.A., Lion, M.B., Lima, S.M.Q., Mesquita, D.O., Araújo, H.F.P. &  Napoli, M.F. 

(2018). Os animais vertebrados do bioma caatinga. Ciência e Cultura, v. 70, n. 4, p. 

29-34. 



55 
 

Gaston, K.J., Jackson, S.F., Cantú, S.L. & Cruz, P.G. (2008) The ecological performance of 

protected areas. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 39, 93-113. 

Giulietti, A.M., Bocage Neta, A.L., Castro, A.A.J.F., Gamarra-Rojas, C.F., Sampaio, 

E.V.S.B., Virgínio, J.F. & Harley, R.M. (2004). Diagnóstico da vegetação nativa do 

bioma Caatinga. Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a 

conservação, 48-90. 

Giulietti, A.M., Harley, R.M., Queiroz, L.P. & Rapini, A. (2009). Rumo ao Amplo 

Conhecimento do semiárido brasileiro: Impactos da seca sobre a biodiversidade da 

Caatinga. Parcerias Estratégicas,  v. 22, n. 44 p. 44. 2017.  

GRASS Development Team, 2020. Geographic Resources Analysis Support System 

(GRASS) Software, Version 7.8. Open Source Geospatial Foundation. 

https://grass.osgeo.org. 

Haffer, J. (1985). Avian zoogeography of the Neotropical lowlands. Ornithological 

Monographs, p. 113-146.land areas. International Journal of Climatology, 25: 1965-

1978. 

Hoekstra, J.M., Boucher T.M., Ricketts, T.H. & Roberts C. (2005). Confronting a biome 

crisis: global disparities of habitat loss and protection. Ecology Letters, 8: 23–29. 

IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. (2003). 

Disponível em:  Acesso em: 12 set. 2012. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2004). Mapa de Biomas do Brasil: 

primeira aproximação. Diretoria de Geociências. 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/informacoes-

ambientais/15842-biomas.html> Acesso: em 24 nov. de 2021. 

ICMBio. (2019). Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Caatinga. 

Isik, K. (2011). Rare and endemic species: why are they prone to extinction? Turkish Journal 

of Botany, v. 35, n. 4, p. 411-417. 

IUCN-Red List of Threatened Species. (2021). Disponível :< https://www.iucnredlist.org/> 

Acesso: em 20 ag 2021. 



56 
 

Jenkins, C.N. & Joppa. L. (2009). Expansion of the global terrestrial protected area system 

Biological Conservations 142.2166-2174. 

Las-Casas, F.M.G., da Pereira, I.M.S., dos Santos, L.D.A. N. & Naka, L.N. (2019). The 

avifauna of the Catimbau National Park, an important protected area in the Brazilian 

semiarid. Revista Brasileira de Ornitologia 27:79-93.  

Leal, I.R., Tabarelli, M., Silva, J.M.C. (2003). Ecologia e Conservação da Caatinga. Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 2003.  

Leal, I.R., Silva, J.D., Tabarelli, M. & Lacher J.T.E. (2005). Mudando o curso da 

conservação da biodiversidade na Caatinga do Nordeste do Brasil. Megadiversidade, 

1(1), 139-146. 

Lima, R.D. (2021). Birds of the Caatinga revisited: The problem of enclaves within, but not 

of, the Caatinga. Journal of Arid Environments, 191, 104537. 

Lins, L.V., Machado, A.B.M., Costa, C.M.R. & Herrmann, G. (1997) Roteiro metodológico 

para elaboração de listas de espécies ameaçadas de extinção (contendo a lista oficial da 

fauna ameaçada de extinção de Minas Gerais). Publ. Av. Fund. Biodiversidade 1: 1-

50. 

Lopes, J. G. & Vialôgo, T. M. (2013). Unidades de conservação no Brasil. Revista JurisFIB, 

4(4). 

Lyra, N.R.M., de Azevedo, J.S.M., Telino J.W.R. & Larrazábal, M.E.L. (2013). The Birds 

of the Talhado do São Francisco Natural Monument in the Semi-Arid Brazilian 

Northeast. Revista Brasileira de Ornitologia-Brazilian Journal of Ornithology, 

20(49), 22. 

Machado, I.C. & Lopes, A.V. (2004). Floral traits and pollination systems in the caatinga, a 

Brazilian tropical dry forest. Annals of Botany, 94: 365-376. 

Mariz, D., Pinto, F., Souza, M.A., Araújo, H.F., Silva, W.A.G. & Naka, L.N. (2015). 

Espécies endêmicas e áreas prioritárias para a conservação da Caatinga. Neotropical 

Ornithological Congress & Congresso Brasileiro de Ornitologia. Ornithology & 

Society, 2015.  

Medeiros, R. (2006). Evolução das tipologias e categorias de áreas protegidas no Brasil. 

Ambiente & Sociedade, 9, 41-64 



57 
 

Medeiros, R., Young, C.E.F., Pavesa, H., Araújo, F.S., Pereira, G.S., Rodrigues, C.G., 

Valverde, Y., Pinto, E.M., Stein, B., Gurgel, H.C., Santos, F.R.P. & Neves, L.H. 

(2011). Unidades de conservação e desenvolvimento: a contribuição do SNUC para a 

economia nacional. In: Medeiros, R., Araújo, F.F.S. (Orgs). Dez anos do Sistema 

Nacional de unidades de conservação da Natureza: lições do passado, realizações 

presentes e perspectivas para o futuro. Brasília: MMA, p. 55-88.  

Melo, A.S.T. & Rodriguez, J.L. (2004). Paraíba: desenvolvimento econômico e a questão 

ambiental. João Pessoa: Grafset.   

Melo-Júnior, T. A. (1998) Formicivora iheringi Hellmayr, 1909. In: Machado, A.B.M., 

Fonseca, G.A.B., Machado, R.B., Aguiar, L.M.S. & Lins, L.V. (eds) Livro vermelho 

das espécies ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

Fundação Biodiversitas.  

MMA-Ministério do Meio Ambiente. (2002). Avaliação e ações prioritárias para a 

conservação da biodiversidade da Caatinga. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 

MMA-Ministério do Meio Ambiente. (2002). Avaliação e identificação de áreas e ações 

prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da 

biodiversidade nos biomas brasileiros. MMA/SBF, Brasília.  

MMA-Ministério do Meio Ambiente (2003). Lista nacional das espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção. Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm > acesso em: 25 de maio de 2003.  

MI. Relatório final grupo de trabalho interministerial para redelimitação do semiárido 

nordestino e do polígono das secas. Brasília, 2005.  

Moura, M.S., Galvincio, J.D., Brito, L.T.L., Souza, L.S.B., Sá, I.I.S., Silva, T.G.F. (2007). 

Clima e água de chuva no semi-árido. In: Brito, L.T.L., Moura, M.S., Gama, G.F.B. 

Potencialidades da água de chuva no Semi-Árido brasileiro. Embrapa. 1ª Edição, pp. 

37-59.  

Nascimento, J.L.X. (2000). Estudo comparativo da avifauna em duas estações ecológicas 

da Caatinga: Aiuaba e Seridó. Melopsittacus, 3(1):12-35. 



58 
 

Nunes, C.E.C. (2011). Avifauna de duas áreas de Caatinga em diferentes estados de 

preservação no Raso da Catarina, Bahia. Dissertação (Mestrado em Zoologia) - 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Oliveira, G. & Diniz, F.J.A.F.  (2011). Evaluating environmental and endemic vertebrates 

of the semiarid Caatinga (Brazil). Basic and Applied Ecology, 12: 664-673. 

Olmos, F. (2007). Representatividade ambiental de unidades de conservação: propondo 

novas UC no Tocantins. In: NUNES, M. L; TAKAHASHI, L. Y; THEULEN, V. 

(Org.). Unidades de Conservação: atualidades e tendências. Curitiba: Fundação o 

Boticário de Proteção a Natureza. p. 227 - 239.  

 Olmos, F. & Albano, C. (2012). The Birds of the Serra da Capivara National Park Area 

(Piaui, Brasil) Revista Brasileira de Ornitologia, 20(3), 173-187. 

Olmos, F., Silva, W.A.D.G. & Albano, C.G. (2005). Aves em oito áreas de Caatinga no sul 

do Ceará e oeste de Pernambuco, Nordeste do Brasil: composição, riqueza e 

similaridade. Papéis Avulsos de Zoologia, 45, 179-199. 

Overbeck, G.E. et al. (2015). Conservation in Brazil needs to include non-forestecosystems. 

Divers. Distrib. 21, 1455–1460. 

Pacheco, J.F. & Bauer, C. (2000). As aves da Caatinga: Apreciação histórica do processo 

de conhecimento. 

Pacheco, J.F.  (2004). Aves da Caatinga: uma análise histórica do conhecimento. In: J.M.C. 

Silva, M. Tabarelli, M.T. Fonseca & L.V. Lins (eds.). Biodiversidade da Caatinga: 

áreas e ações prioritárias para a conservação, p. 189-250, 2004.  

Pacheco, J.F., Silveira, L.F., Aleixo., A., Agne, C.E., Bencke, G.A., Bravo, G.A., Brito, 

G.R.R., Cohn-Haft, M., Maurício, G.N., Naka, L.N., Olmos, F., Posso, S., Lees, A.C., 

Figueiredo, L.F.A., Carrano, E., Guedes, R.C., Cesari, E., Franz, I., Schunck, F. & 

Piacentini, V.Q. (2021). Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian 

Ornithological Records Committee – second edition. Ornithology Research, 29(2). 

https://doi.org/10.1007/s43388-021-00058-x. 

Padovan, M.P. (2003). Certificação de unidades de conservação. São Paulo: Conselho 

Nacional da reserva da biosfera da Mata Atlântica. 56 p. 

Parrini, R., Raposo, M.A., Pacheco, J.F., Carvalhães, A.M., Melo-Júnior, T.A., Fonseca, P.S.M. 

& Minns, J.C.(1999). "Birds of the Chapada Diamantina, Bahia, Brazil." Cotinga 11 86-95.  



59 
 

Pennington, R., Prado, D. & Pendry, C. (2000). Neotropical seasonally dry forests and 

Quaternary vegetation changes. Journal of Biogeography 27: 261-273. 

Pimm, S.L. et al. (2001). Can we defy nature’s end?. Science 293: 2207 2208. 

Prado, D. (1991). A critical evaluation of the floristic links between Chaco and Caatingas 

vegetation in South America. Ph.D. thesis, St. Andrews-Scotland: University of St. 

Andrews. 

Prado, D.E.(2003). As Caatingas da América do Sul. Pp 3-74 in Leal, I.R., Tabarelli, M. & 

da Silva, J.M.C (eds) Ecologia e conservação da Caatinga. Ud. Univ. Fed. de 

Pernambuco, Recife.   

QGIS Development Team (2021). QGIS Geographic Information System. Open Source 

Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org 

Queiroz, L. P., Cardoso, D., Fernandes, M. F. & Moro, M. F. (2017). Diversity and 

evolution of flowering plants of the Caatinga domain. In Caatinga (pp. 23-63). 

Springer, Cham. 

R Core Team (2021) R: A language and environment for statistical computing. Vienna, 

Austria: R Foundation for Statistical Computing. Disponível em: https://www.R-

project.org/. 

Regalado, L. B. & Silva, C. (1997). Utilização de aves como indicadoras de degradação 

ambiental. Revista Brasileira de Ecologia, 1(1), 81-83. 

Ruiz, E.J., Gouveia, S.F., Rocha, P.A.D., Beltrão, M.R., Ribeiro, A.D.S. & Ferrari, S.F. 

(2011). Birds of the Grota do Angico Natural Monument in the semi-arid Caatinga 

scrublands of northeastern Brazil. Biota Neotropica, 11(2), 269-276.   

Santos, J.C., Leal, I R., Almeida, C.J.S.,  Fernandes, G.W. & Tabarelli, M. (2011). 

Caatinga: the scientific negligence experienced by a dry tropical Forest. Tropical 

Conservation Science, 4: 276-286. 

Santos, J.E.V.D. (2020). Diversidade taxonômica de ácaros plumícolas (Acari: Astigmata) 

em aves silvestres da caatinga sergipana. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso de 

Curso (Graduação em Medicina Veterinária) Universidade Federal de Sergipe, Nossa 

Senhora da Glória.  



60 
 

Sarmiento, G. (1975). The dry plant formations of South America and their floristic 

connections. Journal of Biogeography, 2: 233-251. 

Schuchmann, K.L., Kirwan, G.M. & Boesman, P.F.D.(2020). Hooded Visorbearer (Augastes 

lumachella), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, 

D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, 

USA. https://doi.org/10.2173/bow.hoovis2.01. 

Sena, L.M.M.D. (2011). Estação ecológica do Castanhão–Ce: análise geoecológica da 

paisagem e proposta de gestão ambiental.110 f. Dissertação (mestrado) - 

Universidade Federal do Ceará, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Programa 

Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA, 

Fortaleza , CE, 2011. 

Serrano, I.O. (2008). Anilhamento como ferramenta para o estudo de aves migratórias. In: 

Primer Taller para la conservación de aves playeras miratorias en arroceras del Cono 

Sur. Wetlands Internacional. Buenos Aires, Argentina.  

Sick, H. (1997). Ornitologia Brasileira. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira. 

Sigrist, T. (2006). Aves do Brasil, uma visão artística. São Paulo, Fosfértil. 

Silva, C.M.M.S., Fay, E.F. & Vieira, R.F. (2005). Efeito dos fungicidas Metalaxil e 

Fenarimol na microbiota do solo. Pesticidas: recotoxical. e maio ambiente, Curitiba. 

15:93-104. 

Silva, J.M.C, Leal, I.R. & Tabarelli, M. (2017). Caatinga: The Largeste Tropical Dry Forest 

Region in South America. Springer, p. 577.  

Silva, J.M.C., Souza, M.A., Bieber, A.G.D. & Carlos, C.J. (2003). Aves da Caatinga: 

status, uso do habitat e sensitividade. In: Inara R. Leal; Marcelo Tabarelli; José Maria 

Cardoso da Silva. (Org.). Ecologia e conservação da caatinga. Recife: Editora 

Universitária, 2003, v. , p. 237-273. 

Silva, J.M.C., Tabarelli, M.,  Fonseca, M.T.  & Lins, L.V. (orgs.). (2004). Biodiversidade 

da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Ministério do Meio 

Ambiente, Brasília. 

Silva, M. et al. (2012) "Aves de treze áreas de caatinga no Rio Grande do Norte, Brasil." 

Revista Brasileira de Ornitologia 20.3 312-328. 



61 
 

Silva, R.A., Santos, A.M.M. & Tabarelli, M. (2003b). Riqueza e diversidade de plantas 

lenhosas em cinco unidades de paisagem da caatinga, p. 337-366. In: Leal, I. R.; 

Tabarelli, M. & Silva, J. M. C. (eds.). Ecologia e conservação da Caatinga. Editora 

Universitária, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil. 

Silva, V.L. (2020). Efeito das variáveis climáticas e topográficas nos padrões de 

diversidade filogenética e funcional das aves da Caatinga: implicações das mudanças 

climáticas para o bioma (Master’s thesis, Universidade Federal de Pernambuco).  

Stotz, D.F. et al. (1996). Neotropical birds: ecology and conservation. University of 

Chicago Press.  

Tabarelli, M., Leal, I.R, Scarano, F.R. & Silva, J.M.C. (2018). Caatinga: Legado, trajetória 

e desafios rumo à sustentabilidade. Ciência e Cultura, v. 70, n. 4, p. 25-29.  

Teixeira, L.P. (2018). Análise da distribuição espacial e representatividade geográfica das 

Unidades de Conservação do domínio fitogeográfico da Caatinga. 53 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) - Instituto de Ciências do 

Mar, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza 2018.  

Teixeira, M.G. (2016). Unidades de Conservação da Caatinga: Distribuição e Contribuições 

para conservação. Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade do Rio 

Grande do Norte. 

Thomas, C.D., Gillingham, P.K., Bradbury, R.B et al. (2012) Protected areas facilitate 

species’ range expansions. Proceedings of the National Academy of Science, 109, 

14063-14068.  

UNEP-WCMC, IUCN. (2018). Protected planet: the world database on protected areas 

(WDPA)/the global database on protected areas management effectiveness 

(GDPAME). [On-line] [WWW Document]. UNEP-WCMC IUCN, Cambridge, UK 

URL. 

Vasques, H.C.F. (2009) Avaliação da efetividade de manejo da estação ecológica de 

Murici-Alagoas. 2009. 178 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Programa Regional 

de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de 

Alagoas, Maceió. 

Veras, A.P.B.B. (2018). Estudo etnoornitológico em comunidade quilombola do entorno da 

Serra do Giz, Afogados da Ingazeira, Pernambuco, Brasil (Bachelor's thesis, Brasil).  



62 
 

Wikiaves- (2021).A enciclopédia das aves do Brasil. Disponível em: 

<https://www.wikiaves.com.br/>. Acesso: 20 jul 2021 

Zimmer, K., Isler  M.L.(2020). Narrow-billed Antwren (Formicivora iheringi), version 1.0. 

In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de 

Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. 

https://doi.org/10.2173/bow.nabant1.01 

 

  



63 
 

APÊNDICE A. Mapas dos pontos de ocorrência e área de distribuição das 37 espécies de aves 

endêmicas ou quase-endêmicas da Caatinga (táxons-alvo), dentro do domínio da Caatinga. Os mapas 

foram construídos através do método de Mínimos Polígonos Convexos (MCP). 
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APÊNDICE B. Mapas das ocorrências potenciais das espécies endêmicas dentro do 

domínio Caatinga. Os mapas foram produzidos através da interseção entre mapas 

MCP e a camada espacial das Unidades de Conservação. 
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APÊNDICE C. Lista das 167 Unidades de Conservação abrangidas neste estudo, 

seguido dos estados, área em hectare, ano de criação, total de táxons endêmicos 

potencialmente registrados e número de endêmicos ameaçados de acordo com o 

modelo Mínimo Polígono Convexo.  

Unidade de Conservação UF Área (ha) Ano Total Ameaçadas 

APA Marimbus/Iraquara BA 124.887 1993 30 3 

RPPN Canto dos Pássaros BA 215 2011 29 3 

PARNA Chapada da Diamantina BA 151.820 1985 29 3 

APA Chapada do Araripe CE, PE, PI 972.593 1997 28 3 

RPPN Oasis Araripe CE 50 2016 27 3 

REVIS Ararinha Azul BA 29.234 2018 27 4 

PE Sítio do Fundão CE 95 2008 27 3 

PE Morro do Chapéu BA 51.916 1998 27 2 

MONA Sítio Riacho do Meio CE 15 2006 27 3 

MONA Sítio Cana Brava CE 18 2006 27 3 

FLONA Araripe-Apodi CE 39.918 1946 27 3 

APA Serra do Barbado BA 68.038 1993 27 1 

APA Lago do Sobradinho BA 1.235.608 2006 27 3 

APA Ararinha Azul BA 90.641 2018 27 4 

RPPN São Pedro CE 9 2019 26 3 

RPPN Olho D'Água do Tronco CE 49 2016 26 3 

RPPN Neném Barros CE 63 2012 26 3 

RPPN Maria Maria BA 4 2013 26 3 

RPPN Francisco Braz de Oliveira CE 5 2013 26 3 
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RPPN Almirante Renato de Miranda 

Monteiro 
CE 220 2011 26 3 

REVIS Tatu-Bola PE 110.146 2015 26 3 

REVIS Riacho Pontal PE 4.820 2014 26 3 

PNM das Timbaúbas CE 25 2017 26 3 

PNM da Macaqueiras BA 119 2003 26 3 

PARNA Boqueirão da Onça BA 346.909 2018 26 2 

PE Serra do Areal PE 1.597 2014 26 3 

PE das Sete Passagens BA 2.822 2000 26 3 

MONA Cachoeira do Ferro Doido BA 362 1998 26 2 

FLONA de Negreiros PE 3.005 2007 26 3 

ESEC Raso da Catarina BA 104.849 1984 26 3 

ESEC de Aiuaba CE 11.747 2001 26 3 

ARIE Nascente do Rio de Contas BA 4.765 2001 26 0 

APA Serra Branca/Raso da Catarina BA 67.280 2001 26 3 

APA Lagoa de Itaparica BA 78.148 1997 26 1 

APA Grutas dos Brejões/Veredas do Romão 

Gramacho 
BA 11.869 1985 26 2 

APA Dunas e Veredas do Baixo Médio São 

Francisco 
BA 1.124.858 1997 26 1 

APA do Boqueirão da Onça BA 505.667 2018 26 3 

RPPN Chico Bimbino CE 25 2016 25 3 

RPPN Toca dos Ossos BA 20 2016 25 2 

RPPN Riacho da Serra BA 33 2020 25 3 
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RPPN Reserva Umburana PE 131 2007 25 2 

RPPN Reserva Terra que Brilha BA 2 2018 25 3 

RPPN Reserva Siriema PE 291 2007 25 3 

RPPN Reserva Serra do Luar BA 9 2018 25 3 

RPPN Reserva Recanto dos Pássaros BA 9 2018 25 3 

RPPN Lendas do Coió BA 27 2018 25 3 

RPPN Reserva Jurema PE 268 2007 25 2 

RPPN Reserva Ganesha BA 2 2018 25 3 

RPPN Reserva Casa do Sol BA 3 2018 25 3 

RPPN Reserva Candeal do Vale BA 6 2018 25 3 

RPPN Itamarandiba BA 287 2010 25 0 

RPPN Fazenda Morrinhos BA 299 1990 25 2 

REVIS Serras Caatingueiras PE 21.704 2019 25 2 

REVIS da Serra dos Montes Altos BA 27.489 2010 25 1 

PARNA Serra das Confusões PI 823.838 1998 25 2 

PARNA Serra da Capivara PI 100.762 1979 25 2 

PE Verde Grande MG 25.561 1998 25 1 

PE da Serra dos Montes Altos BA 18.484 2010 25 1 

ARIE Serra do Orobó BA 7.339 2002 25 2 

APA Serra do Sabonetal MG 85.443 1998 25 1 

RPPN das Dunas Douradas RN 90 2016 24 2 

RPPN Volta do Rio BA 102 2014 24 0 

RPPN Serra das Almas de Rio de Contas BA 263 2014 24 0 
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RPPN Natura Mater BA 41 2014 24 0 

RPPN Natura Cerrada BA 91 2014 24 0 

RPPN Brumadinho BA 12 2014 24 0 

PARNA Cavernas do Peruaçu MG 258 1999 24 1 

PE Mata Seca MG 15.370 2000 24 1 

PE Lagoa do Cajueiro MG 20.735 1998 24 1 

ESEC Serra da Canoa PE 7.601 2012 24 2 

APA Serra da Ibiapaba CE, PI 1.624.173 1996 24 3 

APA Lajedão MG 11.248 1998 24 1 

APA do Rio Preto BA 1.147.058 2006 24 1 

APA da Bica do Ipú CE 3.470 1999 24 3 

APA Cavernas do Peruaçu MG 143.354 1989 24 1 

RPPN Ave Natura BA 44 2014 23 0 

REBIO de Serra Negra PE 625 1982 23 2 

REVIS dos Morros do Caruanã e do Padre AL 1.088 2012 23 1 

PNM do Espalhado BA 609 2005 23 0 

PE Mata da Pimenteira PE 873 2012 23 2 

MONA Rio São Francisco AL, BA, SE 26.763 2009 23 2 

REBIO Jaíba MG 6.351 1973 22 0 

PARNA do Catimbau PE 62.295 2002 22 1 

PARNA de Ubajara CE 6.269 1959 22 3 

PE Caminho dos Gerais MG 56.216 2007 22 0 

ARIE das Águas Emendadas dos Inhamuns CE 407 2014 22 3 
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RPPN Armil PB 5 2018 21 1 

RPPN Luizinho Alencar CE 200 2013 21 3 

RPPN José Abdon Malta Marques AL 27 2009 21 1 

RPPN Fazenda Arizona CE 216 2013 21 3 

REBIO Serra Azul MG 3.843 2009 21 0 

REVIS Serra do Giz PE 310 2019 21 1 

PNM Zabele BA 379 2002 21 1 

MONA Vale dos Dinossauros PB 39 2002 21 2 

APA das Onças PB 31.907 2002 21 1 

RPPN Samuel Nobre CE 27 2014 20 2 

RPPN Reserva Cultura Permanente CE 8 2011 20 3 

RPPN Mato da Onça AL 34 2015 20 1 

RPPN Jader Ferreira Ramos AL 44 2008 20 1 

RPPN Fazenda Salobro RN 756 1994 20 1 

RPPN Fazenda Não Me Deixes CE 300 1999 20 2 

RPPN Elias Andrade CE 208 2009 20 3 

PE Pico do Jabre PB 852 1992 20 1 

MONA Gruta Casa de Pedra CE 66 2020 20 3 

FLONA de Sobral CE 661 1947 20 3 

FLONA de Contendas do Sincorá BA 11.216 1999 20 0 

ESEC do Seridó RN 1.124 1982 20 1 

ESEC do Castanhão CE 12.580 2001 20 2 

APA da Serra de Baturité CE 30.238 1990 20 3 
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RPPN Cícero Almeida CE 36 2013 19 3 

REVIS Cabeceiras do Capibaribe PE 6.927 2020 19 1 

APA Serra da Meruoca CE 29.361 2008 19 3 

APA do Cariri PB 18.560 2004 19 1 

RPPN Tocaia AL 22 2008 18 1 

RPPN Mãe da Lua CE 825 2009 18 2 

RPPN Campos Novos SE 103 2014 18 1 

ESEC Curral do Meio AL 41 2014 18 1 

APA Serras e Brejos do Capibaribe PE 73.782 2020 18 1 

PARNA da Furna Feia RN 8.518 2012 17 1 

PE Serra Nova e Talhado MG 49.856 2003 17 0 

MONA Pedra do Cachorro PE 1.376 2014 16 1 

RPPN Esperança RN 552 2010 15 1 

FLONA de Açu RN 225 1950 15 1 

ESEC do Rio Preto BA 4.879 2005 15 0 

APA da Serra da Aratanha CE 6.453 1998 15 1 

RPPN Ilha Encantada CE 19 2013 14 0 

RPPN Chanceler Edson Queiroz CE 131 2006 14 1 

PNM Professor João Vasconcelos Sobrinho PE 352 1983 14 1 

PE do Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira PB 420 2004 14 1 

PE do Cocó CE 1.572 2017 14 1 

APA do Estuário do Rio Ceará CE 3.447 1999 14 1 

RPPN Paulino Velôso Camêlo CE 120 2010 13 3 
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ARIE Fazenda Raposa CE 137 2020 13 1 

APA Dunas do Rosado RN 16.584 2018 13 1 

APA da Praia de Ponta Grossa CE 16.055 1998 13 0 

PE Mata do Pau Ferro PB 607 2005 12 1 

APA do Rio Pacoti CE 2.911 2000 12 1 

APA da Lagoa do Uruaú CE 2.734 1999 12 0 

RESEX Prainha do Canto Verde CE 29.805 2009 11 0 

RDS Estadual Ponta do Tubarão RN 12.925 2003 11 0 

PE das Carnaúbas CE 10.000 2006 11 1 

PE Botânico do Ceará CE 199 1996 11 0 

ESEC do Pecém CE 964 2012 11 0 

ARIE do Sítio Curió CE 57 2006 11 0 

ARIE do Cambeba CE 11 2018 11 0 

APA do Manguezal da Barra Grande CE 18.110 2000 11 0 

APA do Lagamar do Cauipe CE 1.691 1998 11 0 

APA Delta do Parnaiba PI, MA, CE 309.585 1996 11 1 

APA das Dunas do Litoral Oeste CE 9.022 1998 11 0 

APA da Lagoa da Maraponga CE 31 1991 11 1 

RESEX do Batoque CE 601 2003 10 0 

PNM das Dunas da Sabiaguaba BA 1.147.058 2006 10 0 

ARIE de Goiamunduba PB 68 2002 10 1 

APA Roncador PB 6.113 2006 10 1 

APA Piquiri-Una RN 41.346 1990 9 1 
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RPPN Fazenda Santa Helena-RN RN 22 2006 8 0 

REVIS Matas de Siriji PE 645 2014 8 0 

MONA das Falésias de Beberibe CE 31 2004 8 0 

APA da Foz do Rio Preguiças MG 206.116 1991 8 1 

REVIS Matas de Água Azul PE 4.648 2014 7 0 

APA das Dunas da Lagoinha CE 498 1999 7 0 

APA da Lagoa da Jijoca CE 3.945 2000 7 0 

RPPN Conceição Lyra III AL 852 2018 6 0 

RPPN Conceição Lyra II AL 348 2018 6 0 

APA do Estuário do Rio Mundaú CE 1.559 1999 4 0 

RESEX Marinha do Delta do Parnaíba MA, PI 27.022 2000 3 0 

PARNA de Jericoacoara CE 8.863 2002 3 0 
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APÊNDICE D. Matriz de ocorrência dos 37 táxons endêmicos alvo deste estudo, nas Unidades de Conservação que possuem listas de espécies 

publicadas, de acordo com o nosso levantamento da bibliografia.  

Táxons 
PARNA 

Chapada 
Diamantina 

PARNA 
Serra da 
Capivara 

ESEC 
Raso da 
Catarina 

PARNA 
Catimbau 

PARNA 
Serra das 

Confusões 

REVIS 
Ararinha 

Azul 

REVIS 
Serra 
do Giz 

MONA Rio 
São 

Francisco 

ESEC 
Aiuaba 

MONA 
Grota do 
Angico 

PARNA 
Boqueirão 

das 
Onças 

ESEC 
do 

Seridó 

PARNA 
Furna 
Feia 

P. jacucaca x x  x x x x  x  x   

C. vielliardi              

N. hirundinaceus x x x x x x x x  x  x  

A. gounellei x x  x x   x   x   

A. lumachella x             

P. pygmaeus x x   x x        

P. fulvescens x x x x     x   x x 

A. leari          x   

C. spixii     x        

T. a. haemorrhous x  x  x        

E. cactorum x x x x x x x x x x x x x 

M. s. strigilatus x x  x x x x x x x   x 

F. iheringi x             
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F. grantsaui x             

H. sellowi x x  x x  x       

H. pectoralis x x        x    

S. cristatus x x  x x  x  x  x  x 

T. capistratus x x  x x x x x x x x  x 

R. ardesiacus x             

H. ochroleucus x x  x x  x    x   

S. diamantinensis x             

S. cearensis    x         

X. falcirostris x x   x    x     

M. parnaguae x x   x         

P. cristata x x x x x x x x x x  x x 

S. hellmayri x x x x x x x x    x  

C. semicinerea x   x      x    

S. n. bahiae x x  x x x x  x  x   

S. b. gracillis x x  x  x  x x     

K. n. hoflingi x   x          
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K. franciscanus x             

X. i. niveus x x  x x x  x x    x 

A. franciscanus x             

I. jamacaii x x x x x x x x x x  x x 

A. fringillarius x x x x  x  x  x  x  

C. loricata x x x x x x x x  x x x  

P. dominicana x x x x x x x x x x   x x 

 

 

 


