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RESUMO 

 

Desde a pré-história, o ser humano representa o mundo natural através de pinturas rupestres, 

como uma forma de comunicação e interesse pelo mundo natural e sobrenatural. Os principais 

temas representados por essas populações humanas incluíam as fontes de recursos alimentares 

e espécies perigosas. Durante a colonização holandesa no Nordeste do Brasil no século XVII, 

estudos iconográficos desenvolvidos por naturalistas e artistas (realizados em guache, ao óleo 

sobre papel e pastel), foram fundamentais para descrever a composição da avifauna do Novo 

Mundo. Nos séculos XX e XXI, técnicas de ilustração com novos recursos começaram a ser 

utilizadas, como o uso da tecnologia digital a serviço da ilustração científica, inclusive, para 

reconstrução de animais fósseis. Mesmo com o avanço tecnológico das câmeras fotográficas, a 

ilustração não pode ser substituída por uma fotografia digital, mas esta pode auxiliar o ilustrador 

científico na elaboração da ilustração. A comunicação visual é uma importante aliada na 

divulgação da informação, se tornando um instrumento indispensável no processo de 

aprendizagem, pois as imagens são de fácil leitura e compreensão, podendo ser aplicada em 

diversas áreas do conhecimento. Diferentemente do que se observava no paleolítico, na 

atualidade, os trabalhos ilustrados têm o objetivo de chamar a atenção sobre o declínio e 

desaparecimento das espécies, contribuindo para a conservação. A Mata Atlântica representa 

um dos domínios mais ameaçados do globo. A Mata Atlântica do nordeste, que abrange os 

estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, representa a área mais 

degradada e fragmentada de todo o domínio. Esta região, situada ao norte do Rio São Francisco, 

é chamada de Centro de Endemismo Pernambuco (CEP), pois possui diversas espécies de aves 

endêmicas, muitas das quais se encontram ameaçadas. O objetivo deste trabalho foi utilizar a 

ilustração científica para chamar a atenção sobre a conservação da avifauna endêmica e 

ameaçada da Mata Atlântica Nordestina. As ilustrações foram elaboradas com a técnica de 

pintura em aquarela e para cada táxon, foi verificado o status de conservação nas listas Nacional 

e Internacional da fauna ameaçada de extinção. A ilustração científica pode ser uma importante 

aliada da conservação, contribuindo através da conscientização ambiental. Mas isso só é 

possível fazendo o público leigo e acadêmico conhecer a biodiversidade, pois só se preserva o 

que se conhece. 

Palavras-chave: Ilustração científica. Conservação. Mata Atlântica. Aves. 

 

 



ABSTRACT 

 

Since the prehistoric period, human beings represented the natural world through cave 

paintings, as a form to communicate their interest in the natural and supernatural world. The 

main themes represented by these ancient human populations included their food resources and 

main threats, such as dangerous animals. During the Dutch colonization in northeastern Brazil 

during the XVII century, naturalists and artists developed iconographic studies (carried out in 

gouache, oil on paper and pastel), that were key to describe the composition of New World’s 

avifauna. During the XX ad XXI centuries, illustration techniques with new resources began to 

be used, including digital technology. Even with the technological advancement of 

sophisticated cameras, illustrations cannot be replaced by a digital photograph, which are 

important to assist the scientific illustrator in the elaboration of their illustrations. Visual 

communication is an important ally in the dissemination of information, becoming an 

indispensable tool in the learning process, as images are easy to read and understand, and can 

be applied in several areas of knowledge. Unlike what was observed during the Paleolithic, 

nowadays, illustrations aim to draw attention to the decline and disappearance of species, 

contributing to conservation. The Atlantic Forest represents one of the world’s most threatened 

domains. The Northeast Atlantic Forest, which covers the states of Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba and Rio Grande do Norte, represents the most degraded and fragmented areas in the 

entire domain. This region, located to the north of the São Francisco River, is called the 

Pernambuco Endemism Center (CEP), as it has several endemic bird species, many of which 

are threatened. The aim of this work was to use scientific illustration to draw attention to the 

conservation of the endemic and threatened avifauna in the northeastern Atlantic Forest. The 

illustrations were made using watercolor painting technique. For each taxon, I present 

ecological, distributional, and conservation data. Current conservation status was verified in 

National and International red lists. Scientific illustration can be an important ally to 

conservation, contributing through environmental awareness. But this is only possible if lay and 

academic public are aware of biodiversity, as only what is known is preserved. 

Keywords: Scientific illustration. Conservation. Atlantic forest. Birds. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação visual é uma importante aliada na divulgação da informação. Desde a 

pré-história, o ser humano representa o meio que o rodeia através de pinturas. As primeiras 

evidências do uso da arte para representar o mundo natural provém da ilha de Sulawesi, 

Indonésia, e incluem detalhadas pinturas rupestres de um porco selvagem que datam de 

aproximadamente 44.000 anos atrás (AUBERT et al., 2014, BRUMM et al., 2021). Os animais 

selvagens estão entre os principais temas retratados em cavernas durante o paleolítico, 

demostrando o interesse das sociedades primitivas pelo mundo natural e sobrenatural 

(CLOTTES, 2013). Os desenhos dos animais serviam como uma forma de comunicação 

(RAPATÃO & PIERÓ, 2016). Desde as primeiras pinturas rupestres, o ser humano tem tentado 

representar os animais selvagens de cada região. Diferentemente do paleolítico, na atualidade, 

guias de campo e trabalhos ilustrados podem chamar a atenção sobre o declínio e 

desaparecimento das espécies nativas (SANTOS-SILVA, 2015). 

A ilustração científica tornou-se um instrumento indispensável no processo de 

aprendizagem, contribuindo de forma significativa para o progresso das sociedades, como 

repositório visual do entendimento à época. Por serem intuitivas, as imagens são de fácil leitura 

e compreensão, e ativam a construção da memória visual, construindo uma memória duradoura 

(CORREIA, 2011). A ilustração científica pode ser aplicada em diversas áreas do 

conhecimento, principalmente nas ciências da vida, como a Zoologia, a Botânica, ou a 

Paleontologia, entre outros, com o intuito de tornar mais clara a ideia que se deseja passar para 

o público. O ilustrador científico precisa, necessariamente, garantir o rigor científico do 

trabalho, porém, tornando a linguagem clara e apelativa para o público alvo (SALGADO et al., 

2015). 

Estudos iconográficos foram importantes no processo de identificação e levantamento 

da avifauna do Novo Mundo. A obra Historia Rerum Naturalis Brasiliae, por exemplo, 

composta por oito livros, inclui o registro ornitológico descrito pelo naturalista e desenhista 

Georg Marcgraf, durante a colonização holandesa no Nordeste do Brasil no século XVII 

(ALBERTIN, 1985). Faziam parte desse conjunto, pinturas em guache, ao óleo sobre papel e 

pastel (crayons). Estas obras de arte, realizadas sem muito rigor técnico, foram fundamentais 

para que hoje se possa conhecer e entender, através da reprodução artística, parte da composição 

faunística do Brasil durante o período colonial (ALBERTIN, 1985). Desta forma, a colonização 
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holandesa contribuiu para o conhecimento e descrição da grande diversidade das aves através 

de registros artísticos e textos (NOMURA, 1996).  

Partindo do uso de pincéis e aquarelas, chega-se aos séculos XX e XXI, onde 

começaram a ser utilizadas técnicas de ilustração com novos recursos, como o uso da tecnologia 

digital a serviço da ilustração científica, inclusive, para reconstrução de animais fósseis 

(DILKES et al., 2012). Apesar da grande disponibilidade de artifícios tecnológicos, como 

câmeras fotográficas de alta resolução ou fotografias 3D, por exemplo, a ilustração não pode 

ser substituída por uma fotografia digital, mas esta pode auxiliar o ilustrador científico na 

elaboração da ilustração. A imagem ilustrada pode revelar detalhes e cores que uma fotografia, 

por mais sofisticada que seja, não consegue revelar na sua totalidade (SANTOS-SILVA, 2015). 

  A ornitologia possui uma representatividade elevada no campo da ilustração científica, 

através dos guias ilustrados, tornando-se notório o conhecimento sobre a diversidade das aves, 

conservação e divulgação científica. Na atualidade, a ilustração científica é uma importante 

aliada à conservação através da conscientização ambiental, e isso só é possível fazendo a 

população conhecer a biodiversidade, pois só se preserva o que se conhece. Ao dar enfoque 

para uma espécie ameaçada, a ilustração científica revela a beleza que antes era desconhecida, 

chamando a atenção para a sua conservação (SANTOS-SILVA, 2015).  

  Dentre os ambientes naturais do Brasil, a Mata Atlântica foi o primeiro a ser colonizado 

e representa o ecossistema mais afetado pelos seres humanos. A Mata Atlântica inicialmente 

cobria cerca de 1.315.000 km² do território brasileiro, distribuindo-se desde o Rio Grande do 

Norte ao Rio Grande do Sul. Estima-se que restam apenas 12,4% da cobertura vegetal original 

da Mata Atlântica (HIROTA, 2019). Entretanto, a destruição deste ecossistema não tem sido 

homogênea do ponto de vista geográfico. Enquanto alguns estados brasileiros do sul do Brasil 

possuem cerca de um quarto da sua Mata Atlântica ainda relativamente bem preservada 

(HIROTA, 2019), a Mata Atlântica Nordestina, localizada em uma estreita faixa de florestas 

litorâneas no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, tem sofrido de forma 

desproporcional. Estima-se que apenas 2 % da floresta original desta região ainda esteja em pé, 

grandemente fragmentada e degradada (MOURA et al., 2020). 

  Devido ao grande número de táxons endêmicos na Mata Atlântica do nordeste, situada 

ao norte do Rio São Francisco, ela é denominada de Centro de Endemismo Pernambuco (CEP) 

(STATTERSFIELD et al., 1998). Esses estados constituem as áreas mais degradadas de todo o 
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domínio, possuindo alta riqueza biológica endêmica (PÔRTO et al., 2005), sendo considerada 

um hotspot, dentro de outro hotspot (TABARELLI et al., 2006).  

  A Mata Atlântica possui cerca de 943 a 964 espécies de aves, 213 espécies e 162 

subespécies são consideradas endêmicas (LIMA, 2013). A Mata Atlântica Nordestina possui 

36 táxons endêmicos, 21 espécies e 15 subespécies, dessas, 29 estão restritas ao Centro de 

Endemismo Pernambuco. A relação entre endemismo e ameaça é gritante nessa região, visto 

que quase a totalidade dos táxons endêmicos (28) estão ameaçados de extinção. Infelizmente, 

a Mata Atlântica representa o bioma brasileiro com maior número de táxons ameaçados. Em 

todo o domínio, 120 espécies de aves estão incluídas em alguma categoria de ameaça (IUCN, 

2020). As principais ameaças são decorrentes da perda e fragmentação de habitat, ocasionadas 

pela agropecuária e expansão urbana (ICMBIO, 2018).  

Com o objetivo de chamar a atenção sobre a avifauna endêmica e ameaçada da Mata 

Atlântica Nordestina, produzi pranchas originais para todos os 36 endemismos. Cada desenho 

foi acompanhado por um texto padronizado que inclui informações de ecologia, distribuição, e 

conservação, traçando um panorama atualizado sobre o status de conservação de cada táxon. 

Este material visa atingir tanto o público leigo, como amadores amantes das aves, assim como 

o mundo acadêmico, e assim contribuir na conservação das aves e dos seus ecossistemas 

naturais. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A lista de aves endêmicas da Mata Atlântica Nordestina foi elaborada a partir do 

cruzamento de informações de listas previamente definidas, presentes em (STOTZ et al., 1996), 

(RODA, 2005), (RODA, 2011) e (LIMA, 2013). Uma vez definida, o status de conservação de 

cada espécie e subespécie foi verificado, consultando a Lista Nacional (Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade, 2018) e Internacional (BirdLife International - International 

Union for Conservation of Nature, 2020) da fauna ameaçada de extinção. São considerados 

ameaçados os táxons incluídos nas categorias (CR, EN e VU), que se enquadram em algum 

critério de A a E (ICMBIO, 2013).  

Critérios de ameaça: 

A. Redução da população (passada, presente e/ou projetada para o futuro); 
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B. Distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações da 

população;  

C. População pequena e com fragmentação, declínio ou flutuações;  

D. População muito pequena ou distribuição muito restrita;  

E. Análise quantitativa de risco de extinção.   

 

Vulnerável (VU):  Risco alto de extinção na natureza; 

Em Perigo (EN): Risco muito alto de extinção na natureza; 

Criticamente Ameaçada (CR): Risco extremamente alto de extinção na natureza; 

Extinto na natureza (EW): Sobrevivência conhecida apenas em cativeiro ou com população 

naturalizada fora da área de distribuição natural. Um táxon é considerado Extinto na Natureza 

quando são feitos exaustivos levantamentos no habitat conhecido e/ou potencial e na área de 

distribuição histórica sem evidências de registros da espécie; 

Extinto (EX): Um táxon é considerado extinto quando não restam dúvidas que o último 

indivíduo tenha morrido e quando há exaustivos levantamentos no habitat conhecido e/ou 

potencial e na área de distribuição histórica sem registros da espécie. 

 

Para elaboração das ilustrações, foram utilizadas fotografias digitais disponíveis em 

bancos de dados on-line como eBird (www.ebird.org) e Wikiaves (www.wikiaves.com.br). O 

formato e posição das ilustrações normalmente era baseado em uma única fotografia, utilizando 

outras imagens para correção de cores e estruturas. A ilustração da espécie Glaucidium 

mooreorum foi elaborada a partir dos espécimes depositados na coleção de aves da UFPE, e 

Cichlocolaptes mazarbarnetti a partir de fotografias dos espécimes depositados no Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (MN), pois não há registros fotográficos no habitat natural para 

nenhuma dessas espécies. As ilustrações foram elaboradas com tinta aquarela em pastilhas, da 

Van Gogh Talens, em folhas para aquarela da Hahnemuhle Expression, gramatura 300g/m2 com 

textura fina, 100% algodão. Foram utilizados pincéis da Keramik de número 0, 2 e 4 para 

pintura das aves, pois conferem maior riqueza de detalhes e traços mais precisos, e o pincel de 

número 8, para composição do fundo da ilustração. 

http://www.ebird.org/
http://www.wikiaves.com.br/
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3 RESULTADOS 

 

A Mata Atlântica abriga um total de 120 táxons ameaçados. Apenas na Mata Atlântica 

Nordestina, 28 táxons estão inseridos em alguma categoria de ameaça. As categorias de ameaça 

incluem 7 táxons criticamente ameaçados (CR), 12 em perigo (EN) e 9 Vulneráveis (VU). 

Todas as aves estão distribuídas entre sete ordens, 17 famílias e 30 gêneros diferentes (Tabela 

1). 

 Foram elaboradas 31 pranchas de tamanhos variados. Apenas uma prancha é composta 

por mais de um táxon, com as seguintes espécies: Terenura sicki (Teixeira e Gonzaga, 1983), 

Myrmotherula snowi (Teixeira e Gonzaga, 1985), Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823), 

Pyriglena pernambucensis (Zimmer, 1931), Pyriglena atra (Swainson, 1825) e Rhopornis 

ardesiacus (Wied, 1831) (Figura 9), as demais pranchas contém apenas um taxon.
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Tabela 1 – Aves endêmicas e ameaçadas da Mata Atlântica nordestina e seus respectivos status de conservação de acordo com a Lista Nacional (ICMBIO, 

2018) e Internacional (IUCN, 2020) da fauna ameaçada de extinção. As categorias de ameaça seguem IUCN: VU – vulnerável; EN – em perigo; CR – 

criticamente ameaçada; EW – extinto na natureza e EX – extinto. As espécies endêmicas do bioma Mata Atlântica (MA) e Centro de Endemismo Pernambuco 

(CEP) foram classificadas segundo (STOTZ et al., 1996), (RODA, 2005, 2011) e (LIMA, 2013), e seguem a ordem taxonômica de classificação da lista de aves 

produzida pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). 

Táxon Nome popular Categoria de ameaça 

Global/Nacional 

Endemismos 

GALLIFORMES 

CRACIDAE 

   

Pauxi mitu (Linnaeus, 1766)  Mutum-do-nordeste EW/EW CEP 

    

ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 

   

Leptodon forbesi (Swann, 1922) Gavião-de-pescoço-branco EN/EN CEP 

    

STRIGIFORMES    

STRIGIDAE    

Glaucidium mooreorum (Silva, Coelho & Gonzaga, 2002) Caburé-de-pernambuco CR/EX CEP 

    

APODIFORMES    

TROCHILIDAE    

Phaethornis margarettae (Ruschi, 1972) Rabo-branco-de-margarette -/EN MA 

Phaethornis margarettae camargoi (Grantsau, 1988) Rabo-branco-de-margarette -/CR CEP 

Thalurania watertonii (Bourcier, 1847) Beija-flor-de-costas-violetas EN/- MA 

    

CORACIIFORMES    

MOMOTIDAE    

Momotus momota marcgraviana (Pinto & Camargo, 1961) Udu-de-coroa-azul -/EN CEP 
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Táxon Nome popular Categoria de ameaça 

Global/Nacional 

Endemismos 

PICIFORMES    

PICIDAE    

Picumnus pernambucensis (Zimmer, 1947) Picapauzinho-de-pernambuco - CEP 

Picumnus exilis (Lichtenstein, 1823) Pica-pau-anão-de-pintas-amarelas - MA 

    

PASSERIFORMES    

THAMNOPHILIDAE    

Terenura sicki (Teixeira & Gonzaga, 1983) Zidedê-do-nordeste CR/CR CEP 

Myrmotherula snowi (Teixeira & Gonzaga, 1985) Choquinha-de-alagoas CR/CR CEP 

Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823) Chorozinho-de-boné VU/VU MA 

Thamnophilus caerulescens pernambucensis (Naumburg, 1937) Choca-da-mata -/VU CEP 

Thamnophilus aethiops distans (Pinto, 1954) Choca-lisa -/EN CEP 

Myrmoderus ruficauda soror (Pinto, 1940) Formigueiro-de-cauda-ruiva -/EN CEP 

Pyriglena pernambucensis (Zimmer, 1931) Papa-taoca-de-pernambuco -/VU CEP 

Pyriglena atra (Swainson, 1825) Papa-taoca-da-bahia EN/EN MA 

Rhopornis ardesiacus (Wied, 1831) Gravatazeiro EN/EN MA 

Cercomacra laeta sabinoi (Pinto, 1939) Chororó-didi - CEP 

CONOPOPHAGIDAE    

Conopophaga melanops nigrifrons (Pinto, 1954) Cuspidor-de-máscara-preta -/VU CEP 

RHINOCRIPTIDAE    

Eleoscytalopus psychopompus (Teixeira & Carnevalli, 1989) Macuquinho-baiano EN/EN MA 

SCLERURIDAE    

Sclerurus caudacutus calligineus (Pinto, 1954) Vira-folha-pardo -/CR CEP 

DENDROCOLAPTIDAE    

Dendrocincla taunayi (Pinto, 1939) Arapaçu-pardo-do-nordeste -/EN CEP 

XENOPIDAE    

Xenops minutus alagoanus (Pinto, 1954) Bico-virado-miúdo -/VU CEP 
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Táxon Nome popular Categoria de ameaça 

Global/Nacional 

Endemismos 

FURNARIIDAE    

Automolus lammi (Zimmer, 1947) Barranqueiro-do-nordeste EN/EN CEP 

Philydor novaesi (Teixeira & Gonzaga, 1983) Limpa-folha-do-nordeste -/EX CEP 

Cichlocolaptes mazarbarnetti (Barnett & Buzzetti, 2014) Trepador-do-nordeste -/EX CEP 

Synallaxis infuscata (Pinto, 1950) Tatac EN/EN 

 
CEP 

TITYRIDAE    

Schiffornis turdina intermedia (Pinto, 1954) Flautim-marrom -/VU CEP 

Iodopleura pipra leucopygia (Salvin, 1885) Anambezinho -/CR CEP 

PLATYRINCHDAE    

Platyrinchus mystaceus niveigularis (Pinto, 1954) Patinho -/VU CEP 

RHYNCHOCYCLIDAE    

Phylloscartes ceciliae (Teixeira, 1987) Cara-pintada CR/CR CEP 

Hemitriccus griseipectus naumburgae (Zimmer, 1945) Maria-de-barriga-branca -/VU CEP 

THRAUPIDAE    

Tangara fastuosa (Lesson, 1831) Saíra-pintor VU/VU CEP 

Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch, 1903) Saíra-militar - CEP 

Hemithraupis flavicollis melanoxantha (Lichtenstein, 1823) Saíra-galega - CEP 
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3.1 Lista Comentada das Aves Endêmicas e Ameaçadas da Mata Atlântica Nordestina 

 

 

Pauxi mitu (Linnaeus, 1766) 

Ordem: Galliformes 

Família: Cracidae 

Nome popular: Mutum-de-alagoas 

 

Figura 1 – Ilustração do Pauxi mitu. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Parque das Aves, disponível em: 

https://blog.parquedasaves.com.br/2018/01/parque-das-aves-e-primeiro-zoologico-no-mundo-a-trazer-

ave-extinta-na-natureza-para-perto-do-publico/. 

 

Ecologia: O mutum-de-alagoas é uma espécie terrícola de grande porte que sobe às árvores 

para construir o ninho, passar a noite ou fugir de predadores (ICMBIO, 2008). Esta espécie 
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possui um comportamento estritamente florestal, estando associada a matas primárias ou 

secundárias em avançado estado de regeneração (BROOKS & FULLER, 2006).  

Distribuição: Atualmente, a espécie é considerada ¨Extinta na Natureza¨ e pode ser encontrada 

apenas em cativeiro (ICMBIO, 2018). Entretanto, os últimos exemplares do mutum-de-alagoas 

foram observados nas florestas de tabuleiro do litoral sul do estado de Alagoas, nas 

proximidades do município de São Miguel da Barra (COLLAR et al., 1992).  

Conservação: A intensa atividade de caça de subsistência e esportiva foi o fator preponderante 

na extinção do mutum-de-alagoas na natureza, sendo caçada tanto por comunidades locais 

como fonte de proteína, como por pessoas com mais recursos financeiros, possuindo arma e 

munição de alto custo (SILVEIRA et al., 2003). O Plano de Ação Nacional (PAN) para a 

Conservação do Mutum-de-alagoas (ICMBIO, 2008) visa aumentar o número de aves em 

cativeiro para assegurar a reintrodução nos remanescentes florestais de Mata Atlântica. Em 

2019, o mutum-de-alagoas foi finalmente reintroduzido na natureza, na Usina Utinga, no 

município de Rio Largo, em Alagoas (IMA, 2019). O manejo da população em cativeiro 

permitiu aumentar a população global das aves manejadas pela Sociedade de Pesquisa do 

Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre (CRAX), localizada em Contagem, Minas Gerais 

(AVELAR AZEREDO & SIMPSON, 2014). Com o método de hibridização, a partir de duas 

fêmeas e um macho coletados na natureza, foi possível aumentar a quantidade para 121 

indivíduos (DAVANÇO, 2012). 
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Leptodon forbesi (Swann, 1922) 

Ordem: Accipitriformes  

Família: Accipitridae 

Nome popular: Gavião-de-pescoço-branco 

 

Figura 2 – Ilustração do Leptodon forbesi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Yuri Mendes, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/3135079&tm=f&t=s&s=10196&o=mp&p=2. 
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Ecologia: o gavião-de-pescoço-branco é uma ave de rapina diurna, que pode ser encontrada 

com mais frequência em ambientes úmidos, próximos a riachos e cursos d`água (PEREIRA, 

2016). Não há informações sobre a reprodução e dieta da espécie (THIOLLAY, 1994). 

Distribuição: O Leptodon forbesi é endêmico do Nordeste do Brasil e ocorre nos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe (PEREIRA et al., 2014).  

Conservação: a população do gavião-de-pescoço-branco está em declínio, em decorrência da 

perda de habitat, que deu espaço para as plantações de cana-de-açúcar (ICMBIO, 2008).  por 

isso, foi inserido na categoria “Criticamente Ameaçada”, de acordo com o critério C2, que 

avalia o tamanho populacional (IUCN, 2020). É importante a criação de Unidades de 

Conservação, uma vez que a maior parte dos fragmentos florestais onde ocorre o L. forbesi 

pertence ao setor privado (PEREIRA, 2016). O gavião-de-pescoço-branco está inserido no 

Plano Nacional para Conservação de Aves de Rapina (2008). Como uma forma de expandir as 

áreas prioritárias para conservação, o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) está 

realizando vários estudos que têm como foco a avaliação de remanescentes prioritários para a 

preservação da espécie (ICMBIO, 2008). Essa espécie pode ser encontrada nas áreas protegidas 

da Mata do Estado, em Pernambuco, e na Estação Ecológica de Murici (EEMU), em Alagoas 

(PEREIRA, 2006). 
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Glaucidium mooreorum (Silva, Coelho & Gonzaga, 2002)  

Ordem: Strigiformes 

Família: Strigidae 

Nome popular: Caburé-de-pernambuco 

 

Figura 3 – Ilustração da Glaucidium mooreorum. 

 

Fonte: A autora (2020). 
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Ecologia: O caburé-de-pernambuco foi observado no dossel, em 2001, se alimentando de uma 

cigarra (SILVA et al., 2002). Há poucas informações sobre comportamento, dieta e reprodução 

do Caburé-de-pernambuco. As espécies do gênero Glaucidium possuem uma dieta composta 

por insetos e vertebrados de pequeno porte (DEL HOYO et al. 1999), fazem os ninhos nos ocos 

das árvores ou em cupinzeiros e no período reprodutivo podem viver sozinhos ou formar pares 

(HOLMAN, 1926). 

Distribuição: A área de ocorrência se tornou restrita, pois essa espécie não foi mais vista na 

natureza depois de várias tentativas de observação e, em decorrência disso, foi considerada 

como potencialmente extinta. Até o início da década de 1990 era possível ouvir a vocalização 

de alguns indivíduos dessa espécie, próximo à estação de pesquisa de Saltinho (Galileu Coelho, 

comm. pess.). Também há evidências de que as localidades de Engenho Cachoeira Linda, Mata 

do Roncadorzinho e Usina Trapiche, em Sirinhaém, eram áreas de ocorrência histórica da 

espécie, pois algumas aves responderam com sinal de alerta à uma gravação com a vocalização 

do caburé-de-pernambuco, possível predador dessas espécies (PEREIRA et al, 2014).  

Conservação: Esta espécie foi recentemente declarada “Extinta” (ICMBIO, 2018). Por ter uma 

área de ocorrência menor que 100km2, foi classificada como “Criticamente Ameaçada”. Sua 

área de ocorrência está inserida em uma floresta fragmentada, com diminuição gradativa, 

decorrente de atividades antrópicas intensas na região, sendo a fragmentação do habitat a 

principal causa de ameaça da espécie (IUCN, 2020). 

       O caburé-de-pernambuco está inserido no Plano Nacional para Conservação de Aves 

de Rapina, e em decorrência da deficiência de dados, apontou que a prioridade de conservação 

deve ser imediata. Fazem parte do objetivo recuperar e conectar os remanescentes de Mata 

Atlântica e colocar em prática a criação de RPPNs e Unidades de Conservação, principalmente 

na Reserva Ecológica de Saltinho e na Usina Trapiche, pois são locais de ocorrência da espécie 

(ICMBIO, 2008). 
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Phaethornis margarettae (Ruschi, 1972) 

Ordem: Apodiformes 

Família: Trochilidae 

Nome popular: Rabo-branco-de-margarette 

 

Figura 4 – Ilustração do Phaethornis margarettae. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ciro Albano, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/479593&t=s&s=10605. 
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Ecologia: Habita o interior de florestas bem preservadas, ocorre também nas regiões de várzea 

do estado do Espírito Santo (RUSCHI, 1986), em matas litorâneas, restingas (SOUSA, 2013) e 

no sub-bosque de florestas de terras baixas, na Mata atlântica (LIMA, 2013). 

Distribuição: Foi observado registros da espécie na Estação Ecológica de Wenceslau 

Guimarães, na Bahia, REBIO Córrego do Veado e REBIO do Córrego grande, no Norte do 

Espírito Santo (ICMBIO, 2018). 

Conservação: Atualmente, essa espécie encontra-se na classificação “Em Perigo”, de acordo 

com a Lista Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; IUCN, 

2020). O habitat encontra-se completamente fragmentado, em função do desmatamento 

acelerado e com os remanescentes distantes entre si. Essa espécie obteve a classificação urgente 

para medidas conservacionistas e três fatores importantes que contribuíram para essa 

classificação foram a falta de informações sobre as populações viáveis, declínio populacional e 

o desflorestamento da área de ocorrência (RODRIGUES, 2010). O rabo-branco-de-margarette 

está inserido no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica. Dentre 

as ações, destacam-se a proteção e interligação dos blocos florestais de ocorrência, além de 

pesquisas sobre aspectos biológicos da espécie (ICMBIO, 2018). 
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Phaethornis margarettae camargoi (Grantsau, 1988) 

Ordem: Apodiformes 

Família: Trochilidae 

Nome popular: Rabo-branco-de-margarette 

 

Figura 5 – Ilustração do Phaethornis margarettae camargoi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/1909259&tm=f&t=s&s=10605&o=mp&p=1. 

 

Ecologia: Habita o sub-bosque de florestas de terras baixas, na Mata atlântica (LIMA, 2013). 

Ainda há pouca informação sobre a biologia da espécie, mas sabe-se que ela utiliza bromélias 

e helicônias como fonte de recurso, geralmente, nas proximidades de áreas alagadas e próximas 

de corpos d´água, no interior das florestas (ICMBIO, 2018). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Pernambuco e Alagoas (RODA, 2008). 
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Conservação: Atualmente, a espécie está na categoria “Criticamente ameaçada”, na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção. O desmatamento para instalação de plantações é a 

principal causa de ameaça da espécie. A espécie encontra-se em declínio populacional, pois o 

total de indivíduos por população é inferior a 250 e cada subpopulação não possui mais que 50 

deles (ICMBIO, 2018). Como medida de conservação, está inserida no Plano de Ação Nacional 

para Conservação das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Em Pernambuco, pode ser 

encontrada nas unidades de conservação da REBIO de Saltinho, RPPN Frei Caneca, APA 

Guadalupe, REVIS Matas do Sistema Gujaú e na ESEC de Murici, em Alagoas. (ICMBIO, 

2018). Para garantir a conservação, recomenda-se a criação de novas Unidades de Conservação, 

tendo em vista que apenas 20,4% da área de ocorrência possui proteção integral (PEREIRA et 

al., 2016).  
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Thalurania watertonii (Bourcier, 1847) 

Ordem: Apodiformes 

Família: Trochilidae 

Nome popular: Beija-flor-de-costas-violetas 

 

Figura 6 – Ilustração do Thalurania watertonii. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Caio Brito, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/2583365. 

 

Ecologia: É o principal polinizador de bromélias, mas também se alimenta de insetos, enquanto 

impede a proximidade de outros beija-flores na fonte de recurso (SIQUEIRA, 2003). Habita o 

sub-bosque de brejos de altitude, Floresta Ombrófila, Estacional Semidecidual (UCHÔA & 

https://www.wikiaves.com.br/2583365
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TABARELLI, 2003) e áreas de Floresta Ombrófila Densa, com altitudes variando de 0 a 100 

m (VIEIRA, 2007). 

Distribuição: A espécie ocorre nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo 

Pernambuco e Alagoas os únicos estados com localidade exata (SICK, 1997). 

Conservação: Atualmente, a espécie está classificada na categoria “Em Perigo” (IUCN, 2020), 

decorrente da crescente perda de habitat e tamanho populacional estimado em menos de 2.500 

indivíduos maduros (COLLAR & KIRWAN, 2018). Os remanescentes de Mata Atlântica de 

ocorrência da espécie abrangem uma área menor que 500 km2 e nessa área se encontram 

subpopulações com menos de 250 indivíduos (PIACENTINI, 2011). A crescente perda de 

habitat é o principal fator de ameaça, ocasionando o declínio populacional (IUCN, 2009). O 

beija-flor-de-costas-violetas está inserido no Plano de Ação Nacional para Conservação das 

Aves da Mata Atlântica e no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Caatinga. 

As medidas necessárias para conservação incluem a criação de novas unidades de conservação, 

embora a espécie tenha ocorrência na ESEC de Tapacurá, REBIO de Saltinho, RPPN Frei 

Caneca, REVIS Matas do Sistema Grajaú, PE Dois Irmãos e PM Vasconcelos Sobrinho, no 

estado de Pernambuco, REBIO de Pedra Talhada, que engloba os estados de Pernambuco e 

Alagoas e na ESEC de Murici, em Alagoas. No estado de Sergipe, ocorre na REBIO de 

Itabaiana e na PARNA de Itabaiana (ICMBIO, 2018). 
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Momotus momota marcgraviana (Pinto & Camargo, 1961) 

Ordem: Coraciiformes 

Família: Momotidae 

Nome popular: Udu-de-coroa-azul 

 

Figura 7 – Ilustração do Momotus momota marcgraviana. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Mats Hildeman, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3266614. 

 

Ecologia: É encontrada apenas em ambientes florestais, no sub-bosque alto e médio de 

fragmentos isolados (ICMBIO, 2018). A alimentação é composta por sementes, frutos, 
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principalmente o fruto do murici (Byrsonima sericea), artrópodes e pequenos vertebrados 

(SILVEIRA & STRAUBE, 2008). Utiliza barrancos próximos de cursos d´água para fazer 

ninhos, também utiliza buracos escavados por outros animais (SICK, 1997) e pode atacar 

possíveis predadores dos ovos, como a Boa constrictor (Linnaeus, 1758), por exemplo 

(VELOSO & PESQUERO, 2018). Forrageiam no chão, durante a manhã e no final da tarde, 

geralmente vocalizam pela madrugada e ao entardecer. Possui um papel importante como 

dispersor de sementes (MELO & PIRATELLI, 1999). 

Distribuição: Ocorre desde o Rio Grande do Norte, em florestas de restinga, até o Estado de 

Alagoas, nas florestas de altitude (MARIANO, 2014). 

Conservação: Atualmente, está classificada na categoria “Em Perigo”, na Lista Nacional da 

fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018). Como evidência do declínio populacional 

continuado, a espécie tem uma população com menos de 2.500 indivíduos e um número inferior 

a 250 em cada subpopulação. A principal causa de ameaça é a intensa destruição e 

descaracterização do habitat, através do desmatamento para expansão agropecuária e urbana 

(ICMBIO, 2018). O udu-de-coroa-azul está inserido no Plano de Ação Nacional para 

Conservação das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). A espécie também tem registros em 

quatro unidades de conservação, no PM de Maceió e ESEC de Murici, em Alagoas, REBIO de 

Saltinho, em Pernambuco (MACHADO et al., 2008) e REBIO de Guaribas, na Paraíba 

(ALBANO, 2013). 
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Picumnus pernambucensis (Zimmer, 1947) 

Ordem: Piciformes 

Família: Picidae 

Nome popular: Picapauzinho-de-pernambuco 

 

Figura 8 – Ilustração do Picumnus pernambucensis. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2389296&t=s&s=11976. 

 

Ecologia: O Picumnus pernambucensis pode ser encontrado em ambientes estuarinos, 

manguezais, em matas úmidas próximas ao litoral e em regiões com altitudes que variam entre 

https://www.wikiaves.com/2389296&t=s&s=11976


32 
 

500 e 600 metros (RODA, 2005). As espécies do gênero Picumnus têm hábitos extremamente 

especializados, golpeiam a madeira de forma incessante para encontrar alimento, se comunicar 

através do som emitido, ou escavar o ninho (WINKLER et al., 1995), também se especializaram 

em obter alimento dos ramos menores de árvores. São aves insetívoras, mas também podem se 

alimentar de frutos, sementes e até seiva de árvores (SHORT, 1982). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (RÊGO et al., 2014). 

Conservação: Não há informações. 
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Picumnus exilis (Lichtenstein, 1823) 

Ordem: Piciformes 

Família: Picidae 

Nome popular: Pica-pau-anão-de-pintas-amarelas 

 

Figura 9 – Ilustração do Picumnus exilis. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/2562110&tm=f&t=s&s=10755&o=mp&p=1. 
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Ecologia: O Picumnus exilis ocorre em florestas bem preservadas, matas secundárias, áreas 

abertas e manguezais. É encontrado em florestas úmidas, próximas ao litoral e em regiões 

serranas com até 800 metros de altitude. Há escassez de informações sobre a história natural 

dessa espécie, por isso, observações de campo são de extrema importância para conhecer 

melhor os aspectos biológicos (RÊGO et al., 2014). 

Distribuição: Ocorre nos estados da Bahia e Sergipe (RÊGO et al., 2014). 

Conservação: Não há informações. 
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Terenura sicki (Teixeira e Gonzaga, 1983) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Zidedê-do-nordeste 

 

Figura 10 - Ilustrações de Terenura sicki (1), Myrmotherula snowi (2), Herpsilochmus pileatus (3), 

Pyriglena pernambucensis (4), Pyriglena atra  (5) e  Rhopornis ardesiacus (6). 

 

Fonte: Ilustrações baseadas nas fotos de Marco Guedes (1), Ester Ramirez (2 e 4), Oberdan Nunes (3), 

Marco Guedes (5) e João Sérgio Barros (6), diponível em: www.wikiaves.com.br. 

 

Ecologia: O zidedê-do-nordeste é encontrado com mais frequência no dossel de Floresta 

Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa. A 

alimentação é composta por pequenos artrópodes, que são encontrados quando a espécie 

forrageia cipós, bromélias e o limbo das folhas (RODA et al., 2011). A fêmea confecciona o 



36 
 

ninho utilizando a espécie vegetal (Maramius sp) e briófitas. Poucas vezes, foi observado o 

macho levar determinados materiais para ajudar na construção do ninho (TEIXEIRA, 1895). 

Distribuição: Ocorre no estado de Alagoas e ao leste de Pernambuco, em florestas com 

altitudes que variam de 300 a 700 metros (RODA, 2008). 

Conservação: É uma espécie sensível a alterações de habitat e há evidências de que a 

população está em declínio continuado, pois tem menos de 250 indivíduos maduros e está 

completamente fragmentada, com menos de 50 deles nas subpopulações (ICMBIO, 2018). A 

principal causa de ameaça é decorrente da perda de habitat, substituído por pastagens e 

plantações de cana-de-açúcar, nessas áreas, também ocorre a extração de lenha para carvoaria 

(RODA et al., 2011). Atualmente, a espécie Terenura sicki está na categoria “Criticamente 

ameaçada”, nas listas Nacional e Internacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; 

IUCN, 2020).  O zidedê-do-nordeste está inserido no Plano de Ação Nacional para Conservação 

das Aves da Mata Atlântica e no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves da 

Caatinga. É necessário a criação de novas áreas protegidas, em que há a ocorrência dessa 

espécie e garantir a efetividade da gestão das Unidades de Conservação já existentes (ICMBIO, 

2018). É uma espécie com informações escassas sobre aspectos ecológicos e comportamentais. 

O Plano de Ação para Conservação de Aves Endêmicas e Ameaçadas do Centro de Endemismo 

Pernambuco tem como objetivo evitar a extinção dessa espécie, através de ações que visam a 

conservação e recuperação das áreas de ocorrência que se encontram degradadas (RODA et al., 

2011). Em Pernambuco, é encontrado nas unidades de conservação dos Engenhos Coimbra e 

Água azul, RPPN Frei Caneca, Mata do Estado e Parque Natural Municipal Matas do Mucuri-

Himalaia. Em Alagoas, é encontrado na ESEC de Murici e na REBIO de Pedra Talhada 

(ALBANO, 2009). 
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Myrmotherula snowi (Teixeira e Gonzaga, 1985) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Choquinha-de-alagoas 

 

Ecologia: É uma ave rara, encontrada no interior da floresta. Forrageia aos pares, 

movimentando-se ativamente pela vegetação, com outras espécies ou em grupos familiares 

(TEIXEIRA & GONZAGA, 1985). Ocorre em regiões montanhosas, em estratos médios e 

baixos das florestas Ombrófila Aberta, Estacional Semidecidual e em Áreas de Tensão 

Ecológica com altitude superior a 500m. Essa espécie tem preferência por microambientes 

úmidos, com a presença de riachos, lianas e cipós (TEIXEIRA & GONZAGA, 1985). A dieta 

é composta por aranhas e insetos que são encontrados nas folhagens secas ou verdes 

(WHITNEY & PACHECO, 1997), no sub-bosque da floresta em uma altura que varia de 1,5m 

a 9m  do solo. No período reprodutivo, nos meses de fevereiro a maio, pode ficar mais próxima 

do solo (COLLAR et al., 1992). 

Distribuição: Restrita a regiões montanhosas dos estados de Pernambuco e Alagoas 

(PACHECO & BAUER, 2000). Houve registros da espécie em quatro localidades, no Engenho 

Jussará na Paraíba, RPPN Frei Caneca e Mata do Estado, em Pernambuco e na ESEC Murici, 

em Alagoas. Atualmente, é encontrada apenas no estado de Alagoas, na ESEC Murici 

(ICMBIO, 2018). 

Conservação: A principal ameaça é decorrente da perda de habitat para agropecuária e a 

retirada ilegal de madeira. Em conjunto, são responsáveis pela destruição de mais de 90% do 

habitat da espécie (ICMBIO, 2018). Estima-se que a espécie desaparecerá em uma ou duas 

décadas, se não houver intervenção conservacionista (PEREIRA et al., 2014). Fatores como 

pequena extensão de ocorrência, localidades muito distantes entre si, baixa capacidade de 

dispersão e alto grau de fragmentação do habitat tornam essa espécie mais vulnerável (RODA 

et al., 2011). Atualmente, a espécie Myrmotherula snowi consta como “Criticamente ameaçada” 

na lista Nacional e Internacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; IUCN, 2020). 

A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata 

Atlântica e no Plano de Ação para Conservação de Aves Endêmicas e Ameaçadas do Centro de 

Endemismo Pernambuco (RODA et al., 2011). O principal objetivo consiste na proteção e 
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restauração do habitat, através da criação de outras Unidades de Conservação e garantir a 

efetividade da ESEC de Murici, através de fiscalização, desapropriação e estabelecer a 

conectividade entre os fragmentos (ICMBIO, 2018). Os aspectos ecológicos e comportamentais 

são pouco conhecidos, por isso, faz-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisas, para 

que sejam desenvolvidas estratégias mais eficientes de conservação (RODA et al., 2011). 
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Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Chorozinho-de-boné 

 

Ecologia: É uma espécie insetívora, que ocupa o sub-bosque e o dossel de restinga arbórea e 

florestas de baixadas litorâneas, em solos arenosos (CORDEIRO, 2015). 

Distribuição: Restrita ao estado da Bahia, em duas localidades, Trancoso e Baía de Todos os 

Santos (WHITNEY et al., 2000). 

Conservação: Atualmente, o Herpsilochmus pileatus consta como ¨Vulnerável¨ na lista 

Nacional e Internacional da fauna ameaçada de extinção. A principal ameaça é decorrente da 

destruição e fragmentação do habitat, causada pela expansão do turismo, silvicultura e expansão 

imobiliária na região (ICMBIO, 2018; IUCN, 2020). A espécie está inserida no Plano de Ação 

Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica e tem ocorrência nas unidades de 

conservação REBIO de Una, RPPN Estação Veracel, PARNA do Descobrimento, PARNA Pau 

Brasil, PARNA do Monte Pascoal e RPPN de Una. É necessário o desenvolvimento de mais 

pesquisas, pois sabe-se pouco sobre a história natural da espécie, dados sobre o tamanho 

populacional e aspectos ecológicos (ICMBIO, 2018). 
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Thamnophilus caerulescens pernambucensis (Naumburg, 1937) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Choca-da-mata 

 

Figura 11 – Ilustração do Thamnophilus caerulescens pernambucensis. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Abraão Tenório, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3319916. 

 

Ecologia: A choca-da-mata é encontrada em grupos de até oito indivíduos, nos remanescentes 

de floresta e capoeirões no meio das plantações de cana-de-açúcar (SILVEIRA, 2008). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (SILVEIRA et al., 

2003). 

https://www.wikiaves.com/3319916
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Conservação: Atualmente, o Thamnophilus caerulescens pernambucensis consta como ¨Em 

Perigo¨na lista Nacional da fauna ameaçada de extinção, e a principal causa de ameaça é devido 

a perda de habitat. A população encontra-se completamente fragmentada devido a perda de 

habitat, que torna os fragmentos isolados e distantes entre si, dificultando a locomoção da 

espécie entre os fragmentos, pois ela não atravessa grandes distâncias em áreas abertas ou com 

matriz antropizada (ICMBIO, 2018). A subespécie está inserida nos Planos de Ação Nacionais 

para Conservação das Aves da Caatinga e das Aves da Mata Atlântica, que têm como objetivos 

a criação de corredores ecológicos e recuperação do habitat (ICMBIO, 2018). Em Pernambuco, 

pode ser encontrada na Reserva Ecológica de Caetés, ESEC do Tapacurá, REBIO de Saltinho, 

RPPN Fazenda Santa Beatriz do Carnijó, RPPN Frei Caneca, PM Vasconcelos Sobrinho, RPPN 

Bitury, APA de Guadalupe, PE Dois Irmãos e REVIS das Matas do Sistema Gurjaú. Em 

Alagoas, ocorre na ESEC de Murici e na REBIO de Pedra Talhada, também comum ao estado 

de Pernambuco. Na Paraíba, é encontrada na unidade de conservação PE do Pau Ferro (RODA, 

2005). 
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Thamnophilus aethiops distans (Pinto, 1954) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Choca-lisa 

 

Figura 12 – Ilustração do Thamnophilus aethiops distans. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Michele Rocha, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3228455. 
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Ecologia: O Thamnophilus aethiops distans é uma subespécie insetívora de sub-bosque, que 

ocorre exclusivamente no interior de florestas bem conservadas e tem alta sensibilidade a 

perturbações na floresta (PARKER et al., 1996), por isso, é considerada um importante 

indicador de qualidade dos fragmentos florestais (PIRATELLI et al., 2008; FARIAS, 2009). O 

período reprodutivo é de maio a agosto (RODA, 2008), forrageia em folhas que ficam próximas 

ao chão, na Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Áreas de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016).  

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (ZIMMER & ISLER, 

2003). 

Conservação: Atualmente, o Thamnophilus aethiops distans consta como ¨Em Perigo¨na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção. A principal causa de ameaça é decorrente das 

alterações e destruição do habitat para instalação de plantações (ICMBIO, 2018). A subespécie 

está inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica, que 

têm como objetivos a criação de corredores ecológicos, proteção e recuperação do habitat de 

áreas públicas, protegidas e particulares. Há pouca informação sobre a história natural e os 

dados populacionais (ICMBIO, 2018). Em Pernambuco, tem ocorrência nas Unidades de 

Conservação REBIO de Saltinho, Estação Ecológica de Gurjaú, Parque Dois Irmãos, APA 

Guadalupe e RPPN Frei Caneca. Em Alagoas, ocorre na Estação Ecológica de Murici (RODA, 

2008). 
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Myrmoderus ruficauda soror (Pinto, 1940) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Formigueiro-de-cauda-ruiva 

 

Figura 13 – Ilustração do Myrmoderus ruficauda soror. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/1909272&t=s&s=10940. 

 

Ecologia: É altamente terrestre, frequentemente fica no sub-bosque mais denso, em busca de 

áreas sombreadas. A alimentação é composta por rãs de tamanho pequeno, insetos e ocorre em 

Floresta Estacional Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016). 
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Distribuição: Ocorre em florestas úmidas, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, 

persistindo em remanescentes florestais de variados tamanhos com alto grau de degradação. 

Essa subespécie teve novos registros para mais quatro locais em Pernambuco, nos municípios 

de Bonito, no Parque Natural Municipal Matas do Mucuri Himalaya, Mata da Chuva e Engenho 

Brejão, em Camaragibe e Abreu e Lima, na Mata de Aldeia e em Barreiros, no Engenho 

Cachoeira Linda (PEREIRA, 2014). 

Conservação: Atualmente, o Myrmoderus ruficauda soror consta como ¨Em Perigo¨na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018). A destruição do habitat causou 

declínio populacional e atualmente está distribuída em manchas florestais dispersas (ZIMMER 

& ISLER, 2003). 

       A subespécie está inserida nos Planos de Ação Nacionais para Conservação das Aves 

da Caatinga e das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Ocorre na ESEC de Murici e Usina 

Serra Grande, em Alagoas (ICMBIO, 2018), na APA de Guadalupe, Usina Trapiche e nos 

fragmentos florestais do Engenho Cachoeira Linda e Mata de Xanguá (PEREIRA et al., 2016). 
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Pyriglena pernambucensis (Zimmer, 1931) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Papa-taoca-de-pernambuco 

 

Ecologia: Habita o sub-bosque de Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Estacional Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), com 

altitudes abaixo de 700 metros. É uma espécie insetívora, que captura artrópodes e insetos em 

folhas e troncos de árvores, também seguem correições de formigas, sempre em grupos ou aos 

pares. Ocupa matas em estágios iniciais de recuperação e bordas florestais, porém, as áreas de 

ocupação são pequenas e isoladas e nem todas essas áreas são adequadas à sobrevivência da 

espécie (RODA, 2008). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (LIMA, 2013). 

Consercação: Ainda não há dados sobre a tendência populacional, mas sabe-se que ela está 

completamente fragmentada e a área de ocupação tem sido severamente destruída, dessa forma, 

a perda de habitat torna-se a principal ameaça da espécie (ICMBIO, 2018). Atualmente, 

Pyriglena pernambucensis consta como ¨Vulnerável¨na Lista Nacional da fauna ameaçada de 

extinção. A espécie está inserida nos Planos de Ação Nacionais para Conservação das Aves da 

Caatinga e das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Ocorre nas unidades de conservação 

da RPPN de Gurjaú, REVIS Matas do Sistema Gurjaú, Reserva Biológica de Pedra Talhada, 

Reserva Biológica de Saltinho, Estação Ecológica de Murici, Estação Ecológica do Tapacurá e 

RPPN Frei Caneca (RODA, 2005). 
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Pyriglena atra (Swainson, 1825) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Papa-taoca-da-bahia 

 

Ecologia: Habita florestas perenes primárias e secundárias, tendo preferência por vegetações 

densas, com baixa luminosidade (ZIMMER & ISLER, 2003). A dieta é composta por 

centopeias, insetos e aranhas, também segue formigas de correição, em grupos de até 26 

indivíduos ou aos pares, que são encontrados regularmente em fragmentos mais conservados 

(SANTOS, 2008). O ninho é construído no solo, revestido com fibra de palmeira piaçava e fica 

recoberto por várias folhas secas, que funcionam como camuflagem. A fêmea e o macho 

participam na incubação dos ovos, que dura o período de 18 dias e, após o nascimento, o macho 

protege o ninho e oferece comida para os filhotes, enquanto a fêmea viaja grandes distâncias 

em busca de alimento. Quando os filhotes estão prestes a deixar o ninho, a fêmea fica 

responsável pela proteção e o macho viaja para procurar alimento (LIMA & NETO, 2007).  

Distribuição: Ocorre do norte da Bahia até o estado de Sergipe (LIMA, 2013). 

Conservação: Atualmente, Pyriglena atra consta como ¨Em Perigo¨na Lista Internacional e 

Nacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; IUCN, 2020). A expansão da 

agricultura, imobiliária e da silvicultura correspondem a maior causa de ameaça da espécie. As 

áreas florestais têm sido derrubadas principalmente para a plantação de palmeiras (Elaeis 

guineensis) e cana-de-açúcar (ZIMMER & ISLER, 2003). A espécie está inserida no Plano de 

Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (IUCN, 2020; ICMBIO, 2018). 

Em Sergipe, ocorre na unidade de conservação PARNA de Itabaiana. Na Bahia, ocorre na APA 

Litoral Norte, RPPN Panema, RPPN Entre Rios e RPPN Lontra. A perda de habitat causou o 

aumento do isolamento das populações de P. atra, por isso, recomenda-se a criação de mais 

unidades de conservação, corredores florestais para conectar os fragmentos e o 

desenvolvimentos de mais pesquisas sobre dados populacionais e aspectos biológicos, para 

garantir a proteção da espécie (SANTOS, 2008). 
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Rhopornis ardesiacus (Wied, 1831) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Gravatazeiro 

 

Ecologia: Habita a vegetação conhecida como mata-de-cipó, característica da transição entre 

Mata Atlântica e Caatinga, onde há grandes quantidades de bromélias terrestres, popularmente 

conhecidas como gravatás (SICK, 1997). O gravatazeiro permanece a maior parte do tempo no 

solo e procura alimento revirando as folhas da serrapilheira, também forrageia nas bromélias, 

das quais não utiliza apenas para obtenção de alimento, mas para nidificação na época de 

reprodução e abrigo contra predadores, pois adentra nos aglomerados de bromélias sempre que 

há aproximação humana (LUIZ, 2008). A água retida na coroa das bromélias fornece um micro-

habitat, onde são encontradas larvas de dípteros em desenvolvimento e aracnídeos (LOPES et 

al., 2005), dessa forma, no período chuvoso há uma maior disponibilidade de recurso, mesmo 

período em que R. ardesiacus se reproduz e aumenta a demanda por alimento com o nascimento 

dos filhotes (LUIZ, 2010). A espécie ocorre em florestas com altitudes que variam de 100 a 900 

metros, onde o ponto mais baixo se localiza na Fazenda Santana, na divisa com Minas Gerais 

e o ponto mais alto fica no Planalto de Maracás, na Bahia (LUIZ et al., 2015). 

Distribuição: Ocorre no extremo nordeste de Minas Gerais e no centro-sul da Bahia 

(PACHECO & BAUER, 2000).  

Conservação: Atualmente, Rhopornis ardesiacus consta como ¨Em Perigo¨na Lista 

Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; IUCN, 2020). A 

fragmentação decorrente da retirada de madeira causa aumento da luminosidade no interior das 

florestas e afeta diretamente o crescimento vegetativo das bromélias, que por consequência, 

retem menos água e diminui a disponibilidade de recursos alimentares. Mudanças no regime de 

chuvas também pode afetar o crescimento das bromélias, em estações mais secas (VILLEGAS, 

2001). As florestas nativas presentes nos vales foram destruídas e substituídas por pastagens e 

plantações de café e eucalipto (LUIZ et al., 2015). A espécie está inserida nos Planos de Ação 

Nacionais para Conservação das Aves da Caatinga e das Aves da Mata Atlântica. Na região de 

Boa Nova, na Bahia, foi possível promover o engajamento da comunidade local para proteção 

da espécie e em conjunto, foram criadas duas unidades de conservação federais, ações 

desenvolvidas através de projetos criados pela SAVE Brasil – Sociedade para Conservação das 
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Aves do Brasil (IUCN, 2020; ICMBIO, 2018). Na Bahia, ocorre nas unidades de conservação 

REVIS de Boa Nova e PARNA de Boa Nova. As ações intensificadas de fiscalização são 

necessárias para conter o desmatamento das áreas de ocorrência da espécie (ICMBIO, 2018). 

Como medida de conservação, recomenda-se a proteção do maior remanescente de floreta 

contínua de ocorrência da espécie, localizado na Fazenda Santana, Ondina, Salto da Divisa e 

Jaboti, principalmente em Minas Gerais (LUIZ et al., 2015). 
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Cercomacra laeta sabinoi (O. M. O. Pinto, 1939) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thamnophilidae 

Nome popular: Chororó-didi 

 

Figura 14 – Ilustração da Cercomacra laeta sabinoi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Fernanda Fernandes, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2783887. 

 

Ecologia: A alimentação é composta por artrópodes, que são capturados nos estratos mais 

baixos da floresta, prefere ficar em arbustos próximos a riachos e não se associa com bandos 

mistos (RIDGELY & TURDOR, 1994). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, no estrato médio e sub-

bosque de florestas submontanas e de terra baixa (LIMA, 2013). 
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Conservação: Com a crescente perda de habitat, foi classificada como “Vulnerável” (MMA, 

2003), mas em 2018 a subespécie não foi incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação 

das Aves da Mata Atlântica por ter sido considerada inválida pelos especialistas (ICMBIO, 

2018), pois a vocalização é indistinguível e as diferenças morfológicas detectadas em 

Cermomacra laeta sabinoi não passavam de variações individuais (CAVARZERE, 2014). 

Ocorre nas unidades de conservação Estação Ecológica de Tapacurá, Estação Ecológica de 

Murici e Estação Ecológica de Gurjaú (RODA, 2005). 
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Conopophaga melanops nigrifrons (Pinto, 1954)  

Ordem: Passeriformes 

Família: Conopophagidae 

Nome popular: Cuspidor-de-máscara-preta 

 

Figura 15 – Ilustração da Conopophaga melanops nigrifrons. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2389293&t=s&s=10972. 

 

Ecologia: Habita o sub-bosque de Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Estacional Semidecidual e em Zona de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), 

forrageia sozinho ou aos pares e permanece perto do solo, olhando para o chão e para os lados, 

utilizando troncos de árvores, galhos e pedras como poleiros. No chão, se movimenta com saltos 
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e bica as folhas para capturar insetos. Foram encontrados em análise estomacal uma larva de 

díptero, alguns coleópteros e um ácaro (ALVES & DUARTE, 1996). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (OLMOS, 2003), mas em 

2016 foi possível identificar a vocalização e observação da subespécie na RPPN Mata da Estrela 

e na Mata da Pituba, no Rio Grande do Norte (SAGOT-MARTN et al., 2020). 

Conservação: Com a fragmentação, as populações encontram-se isoladas e com declínio 

continuado. Dessa forma, a destruição do habitat pela expansão urbana e agrícola se torna a 

principal ameaça para a espécie. Atualmente, Conopophaga melanops nigrifrons consta como 

¨Vulnerável¨na Lista Nacional da fauna ameaçada de extinção. A subespécie está inserida nos 

Planos de Ação Nacionais para Conservação das Aves da Caatinga e das Aves da Mata 

Atlântica (ICMBIO, 2018). Pode ser observado na ESEC de Murici, em Alagoas, REBIO de 

Saltinho, PE Dois Irmãos, REVIS Matas do Sistema Gurjaú, ESEC do Tapacurá, RPPN Frei 

Caneca e APA Guadalupe, em Pernambuco e na REBIO Guaribas, na Paraíba (ICMBIO, 2018). 

É necessário preservar o máximo de áreas de ocorrência e conectar os remanescentes, através 

de corredores ecológicos, para que ocorra fluxo gênico entre as populações. A conservação 

pontual não garante a perpetuação da espécie, por isso, é necessário proteger toda área de 

ocorrência e realizar estudos genéticos, estudos sobre a dinâmica populacional e de dispersão 

(LUNARDI, 2004). 
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Eleoscytalopus psychopompus (Teixeira e Carnevalli, 1989) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Rhinocryptidae 

Nome popular: Macuquinho-baiano 

 

Figura 16 – Ilustração do Eleoscytalopus psychopompus. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2038076&t=s&s=10991. 

 

Ecologia: Habita áreas alagadas, próximas a cursos d’água na vegetação densa das florestas de 

baixada, com altitude inferior a 50 metros (KRABBE & SCHULENBERG, 2003).  

Distribuição: Ocorre na Mata Atlântica costeira da Bahia (KRABBE & SCHULENBERG, 

2003).  
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Conservação: Atualmente, Eleoscytalopus psychopompus consta como ¨Em Perigo¨na Lista 

Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção. A área de ocorrência tem sido afetada 

pela expansão da silvicultura, da agricultura e imobiliária, além das mudanças na legislação 

ambiental brasileira, que afetou diretamente o tamanho das APPs, áreas de fundamental 

importância para a espécie (ICMBIO, 2018). A escassez de informação sobre os aspectos 

biológicos somado com a crescente destruição de habitat na Mata Atlântica costeira na Bahia, 

única área de ocorrência da espécie, constituem a maior causa de ameaça (KRABBE & 

SCHULENBERG, 2003). A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação 

das Aves da Mata Atlântica (IUCN, 2020; ICMBIO, 2018). A tendência populacional é 

desconhecida e as populações encontram-se fragmentadas (SCHNELL et al., 2013). 
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Sclerurus caudacutus calligineus (Pinto, 1954) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Scleruridae 

Nome popular: Vira-folha-pardo 

 

Figura 17 – Ilustração do Sclerurus caudacutus calligineus. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ciro Albano, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/1240225&t=s&s=11001&tag=fotoadulto. 
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Ecologia: São poucas as informações sobre a história natural deste táxon, mas sabe-se que a 

população de S. c. caligineus é composta por menos de 50 indivíduos maduros e a tendência 

populacional é desconhecida (ICMBIO, 2018). 

Distribuição: Ocorre em Floresta Ombrófila Aberta (PEREIRA et al., 2016), nas localidades 

de Campo Alegre e na unidade de conservação ESEC de Murici, no estado de Alagoas 

(WIKIAVES, 2021). 

Conservação: Atualmente, Sclerurus caudacutus caligineus consta como “Criticamente 

ameaçada” na Lista Nacional da fauna ameaçada de extinção. A perda de habitat é a principal 

causa de ameaça da subespécie. Está inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação das 

Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). 
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Dendrocincla taunayi (Pinto, 1939) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Dendrocolaptidae 

Nome popular: Arapaçu-pardo-do-nordeste 

 

Figura 18 – Ilustração da Dendrocincla taunayi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ester Ramirez, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2389281&t=s&s=11925. 
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Ecologia: Ocorre nas Florestas Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta 

Estacional Semidecidual e em Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), no sub-

bosque de florestas de terras baixas. A dieta é composta majoritariamente por artrópodes, mas 

também se alimenta de pequenos vertebrados (MARANTZ et al., 2003).  

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas e Pernambuco (PACHECO & BAUER, 2000). 

Conservação: Atualmente, Dendrocincla taunayi consta como ¨Em Perigo¨na Lista Nacional 

da fauna ameaçada de extinção. A severa perda de habitat ocasionada pela expansão urbana e 

agrícola, tornou a área de ocupação completamente isolada e fragmentada com áreas 

antropizadas e abertas no entorno dos remanescentes, o conjunto desses fatores conferem as 

principais ameaças para a sobrevivência da espécie (ICMBIO, 2018). Está inserida no Plano de 

Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica e tem ocorrências na ESEC do 

Tapacurá, APA de Guadalupe, RPPN Frei Caneca e REBIO Saltinho, em Pernambuco e na 

REBIO Pedra Talhada, ESEC Murici e APA de Murici, em Alagoas. São necessários estudos 

sobre os apectos biológicos e dados populacionais da espécie, para melhor direcionamento 

conservacionista (ICMBIO, 2018). 
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Xenops minutus alagoanus (Pinto, 1954) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Xenopidae 

Nome popular: Bico-virado-miúdo 

 

Figura 19 – Ilustração do Xenops minutus alagoanus. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Daniel Melo, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/803514&t=s&s=11147. 
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Ecologia: Habita o interior e bordas de Florestas Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, 

Floresta Estacional Semidecidual e em Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), nos 

estratos mais baixos e nas copas das árvores, em matas secundárias e tardias, seguindo bandos 

mistos (RODA, 2008).  

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Xenops minutus alagoanus consta como ¨Vulnerável¨na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção. Com a expansão da agricultura, a área de ocorrência 

encontra-se completamente fragmentada. A subespécie depende das florestas, principalmente 

fragmentos com maiores extensões e não se desloca entre eles, dessa forma, a população está 

severamente fragmentada (ICMBIO, 2018). A subespécie está inserida nos Planos de Ação 

Nacionais para Conservação das Aves da Caatinga e das Aves da Mata Atlântica. Ocorre na 

ESEC de Tapacurá, REVIS Matas do Sistema Gurjaú, REBIO de Saltinho, APA de Guadalupe, 

PE de Dois Irmãos, REBIO de Saltinho e RPPN Frei Caneca, em Pernambuco e na ESEC de 

Murici, em Alagoas (ICMBIO, 2018). 
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Automolus lammi (Zimmer, 1947) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Furnariidae 

Nome popular: Barranqueiro-do-nordeste 

 

Figura 20 – Ilustração do Automolus lammi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de João Sérgio Barros, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3163171. 

 

Ecologia: Habita o interior de matas, em áreas próximas a riachos. Forrageiam em pequenos 

arbustos, árvores jovens, folhas secas e em emaranhados de lianas e cipós. Pode se associar 

com bandos mistos e possivelmente constrói o ninho em cavidades (RODA, 2008). Ocorre no 

sub-bosque de Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 

Semidecidual (PEREIRA et al., 2016).  
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Distribuição: Ocorre nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba (PACHECO & 

BAUER, 2000). Foram registradas mais cinco localidades, no PE Dois Irmãos, Engenho Jussará 

e Mata de Aldeia, em Pernambuco, na RPPN Engenho Gargaú, na Paraíba e Crasto, em Sergipe 

(PEREIRA et al., 2014). 

Conservação: Atualmente, Automolus lammi consta como ¨Em Perigo¨na Lista Internacional 

e Nacional da fauna ameaçada de extinção. Atividades antrópicas, como a agricultura e a 

pecuária foram as principais causas de redução e fragmentação do habitat, conferindo as 

principais causas de ameaça da espécie. Atualmente, a população encontra-se em declínio 

continuado, pois não se desloca entre os fragmentos (ICMBIO, 2018). A espécie está inserida 

no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (IUCN, 2020; 

ICMBIO, 2018). Ocorre na ESEC de Caetés, REBIO de Saltinho, REVIS Matas do Sistema 

Gurjaú, PE Dois Irmãos, RPPN Frei Caneca e APA de Guadalupe, em Pernambuco, na ESEC 

de Murici, em Alagoas, RPPN Gargaú e RPPN Fazenda Pacatuba, na Paraíba e REBIO de Pedra 

Talhada, comum aos estados de Pernambuco e Alagoas. São necessários estudos sobre os 

apectos biológicos e dados populacionais da espécie, para melhor direcionamento 

conservacionista. Outras medidas como a recuperação e conexão dos fragmentos florestais são 

de fundamental importância para a sobrevivência da espécie (RODA, 2008). 
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Philydor novaesi (Teixeira e Gonzaga, 1983) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Furnariidae 

Nome popular: Limpa-folha-do-nordeste 

 

Figura 21 – Ilustração do Philydor novaesi. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ciro Albano, disponível em: https://www.iflscience.com/plants-

and-animals/will-we-soon-see-another-wave-bird-extinctions-americas/. 

 

Ecologia: Habita o sub-bosque médio e alto, também o dossel da mata, onde examina folhas 

secas, a superfície dos troncos e o limbo de folhas verdes em busca de artrópodes e insetos. 

Outro comportamento interessante é a ação de desenrolar folhas secas “emboladas”. Registrada 

nas unidades de conservação RPPN Frei Caneca e ESEC de Murici, pouco se conhece sobre os 

aspectos ecológicos, de distribuição, comportamentais e de abundância (RODA et al, 2011). 
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Também são encontrados em capoeiras relativamente pobres e em florestas maduras, 

forrageando em bromélias e epífitas. Vive pulando e realizando voos curtos entre os galhos das 

árvores (TEIXEIRA & GONZAGA, 1983a). A espécie foi observada em associação com 

bandos mistos, empoleirando-se em galhos finos e horizontais, na copa de árvores pequenas. 

Foi visto bicando um pedaço de musgo e uma folha morta (BARNETT et al., 2005). 

Distribuição: Observadores de aves e ornitólogos procuraram intensivamente essa espécie na 

área de ocorrência e em outros fragmentos, mas sem sucesso. O último registro ocorreu em 

setembro de 2011, na RPPN Frei Caneca (PEREIRA et al, 2014). 

Conservação: Atualmente, Philydor novaesi consta como ¨Extinto¨na Lista Nacional da fauna 

ameaçada de extinção (IBMBIO, 2018). Aberturas na floresta de Murici pode ter levado a uma 

maior exposição do sub-bosque e consequente perda de árvores ocasionadas pelo vento. A 

queima da cana-de-açúcar e exposição do solo também contribuem com o aumento da 

temperatura nos fragmentos (LEES et al., 2014), ocasionando a perda de biodiversidade. 

Especialmente as bromélias têm sido afetadas com o aumento da temperatura nos fragmentos. 

Mais de 20 espécies de bromélias foram possivelmente extintas na Mata Atlântica Nordestina, 

se elas fossem o substrato de forrageio de preferência, o declínio local pode ter sido outro fator 

que contribuiu para extinção do limpa-folha-do-nordeste (SIQUEIRA-FILHO & TABARELLI, 

2006). A redução drástica das florestas na Estação Ecológica de Murici, no estado de Alagoas, 

foi resultado do descaso nas medidas de proteção que culminou na extinção do Philydor novaesi 

e outras espécies endêmicas (LIMA, 2013).  
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Cichlocolaptes mazarbarnetti (Barnett & Buzzetti, 2014) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Furnariidae 

Nome popular: Trepador-do-nordeste 

 

Figura 22 – Ilustração do Cichlocolaptes mazarbarnetti. 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Ecologia: Habita florestas primárias ou secundárias, situadas em regiões montanhosas, em 

encostas e regiões de várzea, com notável abundância de bromélias. As florestas situadas em 

regiões mais íngremes estão mais preservadas e apresentam árvores com mais de 25 metros, 

com grandes aglomerados de bromélias, orquídeas e musgos. Pode se associar com bandos 

compostos por várias espécies, encontrados aos pares ou sozinhos. Por várias vezes, foi 

observado forrageando em bromélias, e algumas vezes entrava dentro delas e tirava folhas 
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mortas do interior (BARNETT & BUZZETTI, 2014).  Possivelmente, era especialista em 

forragear bromélias arbóreas (PEREIRA et al., 2014). O ornitólogo Juan Mazar Barnett notou 

características morfológicas, comportamentais e vocais dessa espécie que era erroneamente 

descrita como o Philydor novaesi. Com base nessas evidências, percebeu que se tratava de 

espécies diferentes.  Foi vista pela última vez em abril de 2007, e a chance de encontrar novos 

indivíduos é praticamente remota (LEES & PIMM, 2015). 

Distribuição: É conhecida apenas em duas localidades, na RPPN Frei Caneca, em Pernambuco 

e em Murici, no estado de Alagoas (PEREIRA et al., 2014).  

Conservação: Atualmente, Cichlocolaptes mazarbarnetti consta como ¨Extinto¨na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção (IBMBIO, 2018). O habitat foi drasticamente 

reduzido em decorrência das plantações de cana-de-açúcar e pastagem para o gado. Foram 

efetuadas buscas em outras localidades, mas a espécie não foi encontrada (BARNETT & 

BUZZETTI, 2014). 
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Synallaxis infuscata (Pinto, 1950) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Furnariidae 

Nome popular: Tatac 

 

Figura 23 – Ilustração do Synallaxis infuscata. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Lucas Carvalho, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3065985. 

 

Ecologia: Habita em Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), com altitudes que variam 

de 5 m a 1.067 m, geralmente, no sub-bosque baixo, próximo do solo (RODA et al., 2011). 

Também habita nas bordas de florestas e clareiras, onde há densos emaranhados de cipós e 

lianas, onde constrói os ninhos, em áreas de plantações mistas e moitas de capim, ambientes 

onde há diferentes níveis de alterações. Se movimentam de um fragmento para outro, 
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geralmente sozinho ou aos pares, mas podem formar grupos com até cinco indivíduos (RODA 

et al., 2011). A dieta é composta por artrópodes, que são capturados nos troncos ou em folhas 

secas (COLLAR et al., 2000).  

Distribuição: Ocorre nos estados de Pernambuco e Alagoas (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Synallaxis infuscata consta como ¨Em perigo¨na Lista Nacional e 

Internacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018; IUCN, 2020). A perda e 

fragmentação do habitat culminou no declínio populacional da espécie (REMSEN, 2003), 

mesmo ocupando as bordas dos fragmentos florestais e demonstrando maior tolerância à 

fragmentação, comparado com outras aves endêmicas do Centro de Endemismo Pernambuco 

(PEREIRA et al., 2014). A espécie está inserida nos Planos de Ação Nacionais para 

Conservação das Aves da Caatinga e das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Ocorre na 

Estação Ecológica de Murici, Reserva Biológica de Saltinho, Reserva Ecológica de Pedra 

Talhada, Estação Ecológica de Gurjaú e na Reserva Ecológica de Caetés (RODA, 2005). 
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Schiffornis turdina intermedia (Pinto, 1954) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Tityridae 

Nome popular: Flautim-marrom 

 

Figura 24 – Ilustração do Schiffornis turdina intermedia. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Admilson Gomes, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3302877. 
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Ecologia: Habita em Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), geralmente no interior de 

florestas úmidas e raramente é encontrada em matas secundárias ou nas bordas dos fragmentos 

florestais. A dieta é composta por insetos e frutos (SNOW, 2004). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba (SNOW, 2004). 

Conservação: Atualmente, Schiffornis turdina intermedia consta como ¨Vulnerável¨na Lista 

Nacional da fauna ameaçada de extinção. A área de ocorrência dessa subespécie foi 

intensamente amostrada por vários ornitólogos, sendo possível afirmar que a população 

apresenta declínio, pois está severamente fragmentada e há perda de habitat de forma 

continuada. A conversão dos remanescentes florestais do CEP em áreas urbanizadas e agrícolas 

constituem a maior ameaça (ICMBIO, 2018). 

Essa subespécie está inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves 

da Mata Atlântica. Ocorre na unidade de conservação REVIS Matas do Sistema Gurjaú, RPPN 

Frei Caneca, REBIO de Saltinho e APA de Guadalupe, em Pernambuco e na ESEC de Murici, 

em Alagoas (ICMBIO, 2018).  
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Iodopleura pipra leucopygia (Salvin, 1885) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Tityridae 

Nome popular: Anambezinho 

 

Figura 25 – Ilustração da Iodopleura pipra leucopygia. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Vital Teixeira, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2978786&t=s&s=11438. 
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Ecologia: Habita na Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016). A alimentação é composta 

por frutos, principalmente da família Loranthaceae (SILVEIRA, 2008). Em 10 de maio de 1984 

foi observado um casal de Iodopleura pipra leucopygia em Murici, Alagoas, e no mesmo local 

um ninho foi coletado (TEIXEIRA et al., 1990).  Em 2 de fevereiro de 1999, foi observado um 

indivíduo forrageando na copa de uma leguminosa próximo da borda de um corredor de Mata 

Atlântica, em Boa Nova, na Bahia. Parece provável que a subespécie seja residente de florestas 

situadas em regiões montanhosas, especialmente devido a perda significativa das florestas de 

várzea (WHITTAKER & KIRWAN, 2008). 

Distribuição: Ocorre nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Iodopleura pipra leucopygia consta como “Criticamente 

ameaçada” na Lista Nacional da fauna ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018). É considerada 

uma ave rara e muito sensível à perda e fragmentação de habitat, ocorrendo em poucos 

remanescentes florestais da Mata Atlântica Nordestina (SILVEIRA et al., 2003). A perda e 

fragmentação do habitat é a principal causa de ameaça, principalmente nas áreas localizadas ao 

norte do Rio São Francisco. Acredita-se que a população está fragmentada e em declínio 

continuado, pois não se desloca entre os fragmentos (SILVEIRA, 2008). Está inserida no Plano 

de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Ocorre na 

Estação Ecológica de Murici, Parque Dois Irmãos, Estação Ecológica de Gurjaú, Refúgio 

Ecológico Charles Darwin e na Reserva Biológica Guaribas (RODA, 2005). 
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Platyrinchus mystaceus niveigularis (O.M. O. Pinto, 1954) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Platyrinchidae 

Nome popular: Patinho 

 

Figura 26 – Ilustração do Platyrinchus mystaceus niveigularis. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Jonathas Lins, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/3322092. 

 

Ecologia: Habita na Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016). A alimentação é composta 

por artrópodes e vive aos pares (TELLO, 2004). 

https://www.wikiaves.com/3322092
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Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (SILVEIRA et al., 2003).   

Conservação: Atualmente, Platyrinchus mystaceus niveigularis consta como ¨Vulnerável¨na 

Lista Nacional da fauna ameaçada de extinção. A área de ocupação encontra-se cada vez mais 

restrita, decorrente da intensa destruição do habitat, por isso, a população apresenta 

fragmentação severa e declínio continuado (ICMBIO, 2018). Está inserida no Plano de Ação 

Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). Ocorre no Parque 

Dois Irmãos, Reserva Ecológica de Caetés, Reserva Biológica de Saltinho, Reserva Ecológica 

de Pedra Talhada e na Reserva Biológica Guaribas (RODA, 2005).  
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Phylloscartes ceciliae (Teixeira, 1987) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Rhynchocyclidae 

Nome popular: Cara-pintada 

 

Figura 27 – Ilustração da Phylloscartes ceciliae. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Mathias Singer, disponível em: 

https://www.wikiaves.com/2778182&t=s&s=11240. 

 

Ecologia: Habita na copa das árvores e no sub-bosque de florestas úmidas, com altitudes que 

variam de 160 a 980 metros e se associa com outras espécies. Ainda não há informações sobre 

o tamanho populacional, pois tem tamanho muito pequeno e fica nos estratos mais altos, 

dificultando a visualização (RODA et al., 2011). Tem um comportamento agitado, 

principalmente quando forrageia nas ramagens e nas superfícies das folhas, em busca de 
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artrópodes (TEIXEIRA, 1987b). Em novembro de 2009, foi observado três indivíduos 

forrageando juntos (GUSSONI & PONGILUPPI, 2021). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas e Pernambuco (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Phylloscartes ceciliae consta como “Criticamente ameaçada” na 

Lista Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção (IUCN, 2020; ICMBIO, 2018). 

A extração de lenha para carvoaria e conversão das florestas em plantações e pastagens são as 

principais causas da perda de habitat e ameaça para a espécie (RODA, 2003). Está inserida no 

Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (ICMBIO, 2018). 

Ocorre na RPPN Frei Caneca e no Parque Municipal Vasconcelos Sobrinho, em Pernambuco e 

na ESEC Murici, em Alagoas e REBIO Pedra Talhada, em Alagoas e Pernambuco (RODA et 

al., 2011). Também ocorre no Orquidário Pedra do Rosário e no Parque Natural Municipal 

Matas do Mucuri-Himalaia, no município de Bonito, em Pernambuco (PEREIRA et al., 2014). 
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Hemitriccus griseipectus naumburgae (J. T. Zimmer, 1945)  

Ordem: Passeriformes 

Família: Rhynchocyclidae 

Nome popular: Maria-de-barriga-branca 

 

Figura 28 – Ilustração do Hemitriccus griseipectus naumburgae. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Hector Bottai, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/1359463. 
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Ecologia: Habita em Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016), é razoavelmente tolerante 

à alteração ambiental, mas não ocorre em fragmentos florestais pequenos (ICMBIO, 2018).  

Distribuição: Ocorre nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Hemitriccus griseipectus naumburgae consta como ̈ Vulnerável¨na 

Lista Nacional da fauna ameaçada de extinção. O habitat encontra-se severamente fragmentado, 

ocasionado pela expansão das áreas urbanas e substituição dos remanescentes florestais por 

áreas agrícolas. A população encontra-se severamente fragmentada, pois não se movimenta 

entre os fragmentos (ICMBIO, 2018). Está inserida no Plano de Ação Nacional para 

Conservação das Aves da Mata Atlântica. Ocorre na REBIO Guaribas, na Paraíba, ESEC do 

Tapacurá, REVIS Matas do Sistema Gurjaú, ESEC de Caetés, REBIO de Saltinho, APA de 

Guadalupe e PE de Dois Irmãos, em Pernambuco e ESEC de Murici e APA de Piaçabuçu, em 

Alagoas (ICMBIO, 2018). Também tem ocorrência na RPPN Frei Caneca (BARNETT et al., 

2005). 
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Tangara fastuosa (Lesson, 1831) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thraupidae 

Nome popular: Saíra-pintor 

 

Figura 29 – Ilustração da Tangara fastuosa. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ciro Albano, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/1487688&t=s&s=11592. 

 

Ecologia: Habita o sub-bosque médio-alto e a copa das árvores de florestas primárias e 

secundárias, no interior e nas bordas dos fragmentos florestais com altitudes que variam de 160 

a 1.067 metros. A dieta é composta por frutos e artrópodes, ingerindo ocasionalmente pétalas 
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de inflorescência do jambeiro e goiabeira. Se locomovem facilmente entre os fragmentos e é o 

principal responsável por dispersar sementes de bromélias pela floresta. Os frutos de Miconia 

sp, Schefflera morototoni e Cecropia sp são os mais utilizados na alimentação. São vistos aos 

pares, em grupos intra-específicos ou formando bandos com outras espécies, tanto insetívoras 

quanto frugívoras. No período de acasalamento, apresentam comportamento agressivo e 

territorialista com outros indivíduos da espécie (RODA et al., 2011). Constroem os ninhos em 

bromélias arborícolas, utilizando folhas secas, radículas e fibras vegetais durante o período 

reprodutivo, de outubro a abril (RODA, 2003). Pode ser encontrada no interior e nas bordas das 

florestas, em vegetações com crescimento secundário apresentando acentuado nível de 

degradação, em jardins e em pomares com adensados de bromélias (SILVEIRA et al., 2003).  

Distribuição: Ocorre em 16 localidades, nos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba 

(PEREIRA et al., 2014). 

Conservação: Das aves endêmicas e ameaçadas do CEP, esta é a espécie que apresenta mais 

tolerância às perturbações no habitat, ocupando as bordas das florestas (SILVEIRA et al., 

2003b). Atualmente, Tangara fastuosa consta como ¨Vulnerável¨na Lista Internacional e 

Nacional da fauna ameaçada de extinção (IUCN, 2020; ICMBIO, 2018). A principal causa de 

ameaça é decorrente da perda de habitat, para substituição por pastos e plantações, extração de 

madeira para carvoaria e a captura para o comércio ilegal (SILVEIRA et al., 2003). Está 

inserida no Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves da Mata Atlântica (IUCN, 

2020; ICMBIO, 2018). Ocorre na RPPN Fazenda Bituri, ESEC de Gurjaú, Parque Vasconcelos 

Sobrinho, Refúgio Ecológico Charles Darwin, RESEC Mata do Amparo, RPPN Frei Caneca, 

RESEC de Caetés, Parque Dois Irmãos, RESEC Mata de São João da Várzea, ESEC do 

Tapacurá e REBIO Saltinho, em Pernambuco e ESEC de Murici, em Alagoas (RODA et al., 

2011). Também há ocorrência na Reserva Ecológica de Pedra Talhada (RODA, 2005). Essa 

espécie se reproduz com facilidade em cativeiros conservacionistas (RODA et al., 2011). 
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Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch, 1903) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thraupidae 

Nome popular: Saíra-militar 

 

Figura 30 – Ilustração da Tangara cyanocephala corallina. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Stephen Jones, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/2751756. 
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Ecologia: Foi vista na ESEC de Caetés, deslocando-se na copa das árvores entre as epífitas e 

bromélias, se alimentando de frutos com uma Tangara fastuosa (FARIAS, 2009). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Pernambuco e Alagoas (SILVEIRA et al., 2003). 

Conservação: Atualmente, Tangara cyanocephala corallina não consta nas Listas 

Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção, mas constava como ¨Vulnerável¨ na 

Lista Nacional, em 2003 (MMA, 2003). Essa subespécie era comercializada nas feiras livres 

que aconteciam principalmente no final se semana, na feira de Cavaleiro, em Jaboatão dos 

Guararapes, e na feira do Cordeiro, em Recife (PEREIRA & BRITO, 2005). Ocorre na Estação 

Ecológica de Murici, Estação Ecológica de Gurjaú, Parque Dois Irmãos, Reserva Biológica de 

Saltinho, Reserva Ecológica de Pedra Talhada (RODA, 2005) e na RPPN Frei Caneca 

(BARNETT et al., 2005). 
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Hemithraupis flavicollis melanoxantha (Lichtenstein, 1823) 

Ordem: Passeriformes 

Família: Thraupidae 

Nome popular: Saíra-galega 

 

Figura 31 – Ilustração do Hemithraupis flavicollis melanoxantha. 

 

Fonte: Ilustração baseada na foto de Ronaldo L. Oliveira, disponível em: 

https://www.wikiaves.com.br/3879725. 

 

Ecologia: Ocorre em Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional 

Semidecidual e Área de Tensão Ecológica (PEREIRA et al., 2016). 

Distribuição: Ocorre nos estados de Pernambuco e Alagoas (SILVEIRA et al., 2003). 



85 
 

Conservação: Atualmente, Hemithraupis flavicollis melanoxantha não consta nas Listas 

Internacional e Nacional da fauna ameaçada de extinção, porém, tem ocorrência em fragmentos 

florestais que sofrem impactos antrópicos de forma contínua (BARNETT et al., 2005). Há 

ocorrência da subespécie na Estação Ecológica de Murici, Estação Ecológica de Gurjaú, 

Reserva Biológica de Saltinho (RODA, 2005) e na RPPN Frei Caneca (BARNETT et al., 2005). 
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4 DISCUSSÃO 

 

O diálogo entre arte e ciência ocorre desde a pré-história, e essa interação se reflete nas 

pinturas rupestres, que retratavam imagens da natureza e da fauna nas paredes das cavernas, 

datadas do Paleolítico Superior, aproximadamente 40.000 a.C. (MILACH et al., 2015), pois 

toda imagem, seja desenhada ou fotografada, expressa o entendimento da realidade, não seu 

reflexo. As imagens são produzidas com o intuito de comunicar algo a alguém, uma vez que 

revelam dimensões do conhecimento e intelecto (FIUZA & GUERRA, 2015). O objetivo da 

ilustração científica é representar, através do desenho, um objeto ou fenômeno de forma a 

elucidar e facilitar o reconhecimento e entendimento (CORREIA, 2011). Para atingir essa 

finalidade, é necessário combinar técnicas de desenho e conhecimento científico, para que a 

ilustração clarifique os fatos, possa explicar conceitos e evidenciar as características 

importantes, ao mesmo tempo em que oculta as informações redundantes, para que não distraia 

o observador dos conteúdos principais. Na comunicação da ciência, as ilustrações científicas 

podem ser aplicadas em várias áreas do conhecimento e em vários contextos, a conservação é 

uma dessas áreas (SALGADO, 2015). 

Nos guias de campo e de identificação, usualmente as aves estão dispostas de perfil e 

de forma padronizada. As ilustrações presentes nesse trabalho foram adaptadas, com o intuito 

de retratar as aves de uma forma mais dinâmica e artística, sem deixar de lado o rigor científico 

na elaboração e, dessa forma, tornar a linguagem clara e apelativa para o público alvo 

(SALGADO et al., 2015). A ilustração da Glaucidium mooreorum (Figura 3) e Cichlocolaptes 

mazarbarnetti (Figura 22), exigiu mais empenho na elaboração, pois são aves consideradas 

extintas e sem registros no habitat natural, tendo disponível apenas os espécimes depositados 

em coleções zoológicas (WIKIAVES, 2021). O Pauxi mitu (Figura 1), também não possui 

registros no habitat natural, mas encontra-se extinto apenas na natureza, sendo possível obter 

vários registros fotográficos dos indivíduos localizados na Sociedade de Pesquisa do Manejo e 

da Reprodução da Fauna Silvestre (CRAX) (AVELAR AZEREDO & SIMPSON, 2014). 

As ilustrações de Phaethornis margarettae camargoi (Figura 5), Thamnophilus aethiops 

distans (Figura 12), Sclerurus caudacutus caligineus (Figura 17), Philydor novaesi (Figura 21), 

Schiffornis turdina intermedia (Figura 24), Iodopleura pipra leucopygia (Figura 25), 

Platyrinchus mystaceus niveigularis (Figura 26) e Hemithraupis flavicollis melanoxantha 

(Figura 31), foram elaboradas com menos de 35 registros fotográficos e a maioria das 

fotografias não eram nítidas o suficiente para serem utilizadas na elaboração das ilustrações. 
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Tendo em vista a dificuldade de elaborar as ilustrações com poucos registros fotográficos, fica 

evidente que as fotografias podem ser caracterizadas como importantes objetos de estudo, 

pesquisa e análise, e pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, tornando possível 

o resgate visual de uma cena passada, com reconhecido valor documental (BONI, 2007). 

A fotografia é uma importante aliada da ilustração científica, pois revela aspectos 

importantes dos modelos em foco. Ainda que tenha havido avanços na qualidade das fotografias 

digitais, estas ainda não são capazes de substituir o olho humano, que tem a capacidade de 

enfatizar determinados detalhes, lidar com a exposição, campo e profundidade (MILACH et 

al., 2015), pois vai além de uma reprodução mecânica, ou fotográfica, que pode ser insuficiente 

para exemplificar ou elucidar a espécie em causa (CORREIA, 2011). Sendo assim, a ilustração 

e a fotografia se uniram para que melhores resultados pudessem ser obtidos durante o processo 

de comunicação da ciência (LACERDA, 2015). 

  Uma das temáticas mais importantes que devem ser debatidas em sala de aula é o 

processo de extinção e preservação das espécies. A utilização do desenho em aulas teóricas e 

em aulas de campo sobre a fauna silvestre, contribuiu para a aprendizagem e compreensão sobre 

os aspectos biológicos e habitat de cada espécie, estimulando, dessa forma, práticas locais de 

preservação, além dos trabalhos de conscientização ambiental realizados pelos órgãos de meio 

ambiente (COSTA, 2018). 

  Atualmente, os remanescentes de Mata Atlântica dos estados de Alagoas, Pernambuco, 

Paraíba e Rio Grande do Norte concentram uma maior quantidade de aves endêmicas e 

ameaçadas (IUCN, 2020), tornando essas áreas prioritárias para a conservação (MYERS et al., 

2000). Os estados de Alagoas e Pernambuco concentram a maior riqueza de grupos de aves, 

pois possuem maior quantidade de fragmentos florestais e uma maior complexidade e 

heterogeneidade da vegetação (KARR, 1990). Esses dois estados sofreram grande perda da 

cobertura original da Mata Atlântica, que teve início na época da colonização, no século XVII 

e se agravou com a implementação de programas governamentais para incentivar a produção 

canavieira, como o programa Pro-álcool do Governo Federal, na década de 1970 (ANDRADE, 

1998). Esses fatores acarretaram uma perda de habitat em Pernambuco e em Alagoas, restando, 

apenas, 2% da cobertura original de vegetação nativa (SILVEIRA et al., 2008).   

As aves classificadas na categoria de ameaça “Criticamente ameaçada”, Phaethornis 

margarettae camargoi, Terenura sicki, Myrmotherula snowi, Sclerurus caudacutus calligineus, 

Iodopleura pipra leucopygia e Phylloscartes ceciliae (tabela 1), apresentam redução do 
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tamanho populacional, declínio populacional continuado, ocorrem em área reduzida e 

fragmentada, enfrentando, dessa forma, um elevado risco de extinção na natureza, então, faz-

se necessário ações conservacionistas urgentes para esses táxons (IUCN, 2020). Outras 9 aves 

constam como “Vulnerável” e 12 “Em Perigo” (tabela 1). As principais ameaças são 

decorrentes da perda de habitat por ações antrópicas, como destruição das florestas para 

substituir por plantações de cana-de-açúcar, pastagens, retirada de madeira para carvoaria e 

plantações para subsistência das comunidades locais (ICMBIO, 2018). Apesar de Picumnus 

pernambucensis, Tangara cyanocephala corallina e Hemithraupis flavicollis melanoxantha 

não estarem inseridos em nenhuma categoria de ameaça nas Listas Internacional e Nacional da 

fauna ameaçada de extinção (tabela 1), estão inseridas na região de Mata Atlântica mais 

fragmentada e degradada de todo o domínio (PÔRTO et al., 2005). 

Programas de educação ambiental nas comunidades locais e nas escolas são 

fundamentais para informar a importância e singularidade das florestas da região do CEP, e 

enfatizar as consequências da destruição do habitat, como a perda de biodiversidade 

(BARNETT et al., 2005). A exposição da ilustração científica para a população, afirma o dever 

à preservação da vida, torna acessível, visível e compreensível os resultados da ciência, 

traduzindo, em imagens, a rica biodiversidade que nos circunda, de forma que sensibiliza e 

incentiva a preservação da biodiversidade, da qual depende a nossa existência (MIRANDA, 

2014). 

A ilustração científica é uma importante aliada da conservação da avifauna endêmica e 

ameaçada da Mata Atlântica Nordestina, pois traz ao conhecimento da comunidade acadêmica 

e ao público leigo as espécies de aves que até então não eram conhecidas, enfatizando a 

importância ecológica desse grupo taxonômico e revelando a beleza que antes era 

desconhecida, chamando a atenção para sua conservação, pois só se preserva o que se conhece 

(SANTOS-SILVA, 2015). 

  



89 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi uma oportunidade de revelar, através da ilustração científica, a avifauna 

ameaçada e endêmica da Mata Atlântica Nordestina. A linguagem visual se mostra eficiente no 

contexto da conservação e, através do livro, o público leigo e acadêmico terá conhecimento da 

avifauna ameaçada, chamando a atenção para a sua conservação. Além disso, as ilustrações 

podem ser utilizadas, inclusive, em exposição virtual, propagando ainda mais a importância de 

se conservar a grande diversidade de aves da Mata Atlântica Nordestina. 
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