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Resumo 
______________________________________________________________________ 

 

Schunck, F. Aves das montanhas do Brasil: histórico geral e padrões altitudinais de riqueza, 

composição e deslocamentos sazonais em uma região da Serra do Mar. 2019. 360 f. Tese (Doutorado). 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2019. 

 

O conhecimento científico produzido sobre padrões altitudinais de riqueza, composição e 

deslocamentos sazonais das aves das montanhas do Brasil encontra-se desorganizado, sendo ignorado 

ou subestimado pelas compilações globais. Isso faz com que informações produzidas por estudos 

antigos e com pouca preocupação metodológica sejam esquecidas ou consideradas como as 

referências únicas válidas, impedindo o avanço do conhecimento e prejudicando ações efetivas de 

conservação. Os principais exemplos de interpretações enviesadas são regiões montanhosas tidas 

como carentes de dados ornitológicos básicos; a ampla divulgação do padrão de riqueza altitudinal 

“Declínio monotônico” como o único existente, e a presença de migrantes altitudinais. Com base 

neste contexto, realizamos uma ampla revisão sobre os estudos ornitológicos produzidos em regiões 

montanhosas do Brasil, incluindo abordagens altitudinais sobre riqueza, composição e deslocamentos 

sazonais, juntamente com um estudo de campo de longo prazo (16 anos) em uma região da Serra do 

Mar do sudeste do Brasil, com o propósito de testar parte das hipóteses disponíveis na literatura. Os 

resultados obtidos mostram que a região estudada (Curucutu) foi subestimada quanto ao seu 

conhecimento ornitológico básico em decorrência da falta de divulgação apropriada dos dados 

históricos existentes, que quando somados aos dados atuais de campo, mostram que essa região é 

uma das mais ricas em espécies de aves da Serra do Mar. O resgate histórico-científico da literatura, 

mostrou a existência de número significativo de estudos ornitológicos realizados nas regiões 

montanhosas do Brasil e que mencionam indícios de possíveis deslocamentos altitudinais sazonais 

das aves no país, demonstrando que as compilações globais não consideraram este conhecimento. No 

entanto, as revisões deixam claro que a maior parte do conhecimento existente sobre estas áreas é 

baseada em estudos com desenhos amostrais inadequados, gerando informações pouco confiáveis, 

como a ocorrência de migrações altitudinais no país. Um dos resultados mais surpreendentes revelou 

que a Serra do Mar não apresenta exclusivamente o padrão “Declínio monotônico” para riqueza 

altitudinal total de espécies, mas padrões variados como “Uniforme” e “Aumento monotônico”, 

contrariando toda a literatura existente. Isso é possível pelo fato da Serra do Mar ser uma encosta e 

não apresentar redução de área com a altitude (tal como acontece com montanhas típicas), 

proporcionando a presença de diferentes perfis altitudinais e ambientes variados, que vão influenciar 

principalmente os padrões altitudinais de riqueza das espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Outro resultado importante obtido em campo foi a ausência de deslocamentos altitudinais sazonais 

realizados por parte da comunidade de aves da região do Curucutu, questão investigada através de 

recapturas altitudinais de aves marcadas, mostrando que a ocorrência deste fenômeno biológico não 

parece ser tão comum como relatada historicamente, sendo necessário novas abordagens baseadas no 

uso de métodos tecnológicos de rastreamento das aves, gerando dados mais confiáveis. Estes 

resultados mostram a importância das revisões temáticas e dos estudos de campo de longo prazo no 

avanço de diferentes áreas do conhecimento ornitológico, sendo ações que devem ser constantemente 

incentivadas, ainda mais em tempos de mudanças climáticas. O estudo de longo prazo realizado na 

região do Curucutu é um dos poucos deste tipo existentes na Serra do Mar, contribuindo com a 

produção de dados básicos sobre as aves da Mata Atlântica, ações efetivas de conservação e a 

capacitação de pesquisadores com anilhamento de aves silvestres. 
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Schunck, F. Birds of the mountains of Brazil: general history and altitudinal patterns of richness, 

composition and seasonal movements in a region of Serra do Mar. 2019. 360 f. Tese (Doutorado). 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2019. 

 

The scientific knowledge produced on altitudinal patterns of bird species richness, composition and 

seasonal movements in Brazilian mountains is disorganized, being ignored or underestimated in 

global compilations. This causes information produced by old studies and with little concern on the 

sampling methods to be forgotten or else considered as the only valid references, hampering the 

advance of knowledge and impairing effective conservation actions. The main examples of the biased 

interpretations on the theme are: mountain regions mistaken as lacking basic ornithological data; the 

widespread dissemination of the altitudinal richness pattern "Monotonic decrease" as the only 

existing one; and the ocurrence of altitudinal migrant birds. Based on this context, we have conducted 

a broad review of ornithological studies in mountain regions of Brazil, including approaches on 

altitudinal richness, composition and seasonal movements, together with a long-term field study (16 

years) in a region of the Serra do Mar, southeastern Brazil, aiming to test some of the hypotheses 

available in the literature. Our results show that the study area (Curucutu) was underestimated as to 

its basic ornithological knowledge due to the lack of proper publication of the existing historical data, 

which, when added to the current field data, show that this region is one of the most species-rich in 

the Serra do Mar. The historical-scientific review of the literature showed a significant number of 

ornithological studies carried out in the mountain regions of Brazil and which mention evidence of 

possible seasonal altitudinal movements of birds, therefore demonstrating that global compilations 

have overlooked this knowledge. However, the review also makes clear that most of the existing 

knowledge about these areas is based on studies with inadequate sampling design, generating 

unreliable information, such as the occurrence of altitudinal migration of birds in the country. One of 

the most surprising results revealed that Serra do Mar does not exclusively present the "monotonic 

decrease" pattern for altitudinal richness of species, but showed also patterns such as "uniform" and 

"monotonic increase", contrary to the existing literature. These different patterns may be due to the 

Serra do Mar being a slope, without a reduction in the area with an increase of altitude (as with typical 

mountains), thus providing different altitudinal profiles and varied habitats, which will influence 

mainly the altitudinal patterns of species richness for endemic and endangered bird species. Another 

important result from the field study was the absence of seasonal altitudinal movements by the bird 

community of the Curucutu region, an issue investigated through recaptures of banded birds, showing 

that the occurrence of this biological phenomenon does not seem to be as common as reported 

historically, and requiring new approaches such as tracking methods for birds to generate more 

reliable data. These results show the importance of thematic reviews and long-term field studies for 

the advance of different areas of ornithological knowledge, an approach that should be constantly 

encouraged, even more in a time of climate change. The long-term study conducted in the Curucutu 

region is one of the few of this kind in the Serra do Mar, contributing to the production of basic data 

on Atlantic Forest birds, effective conservation actions, and training researchers to work with banding 

of wild birds. 

 

  



Introdução geral 

______________________________________________________________________ 
 

 
Monte Chimborazo, no atual Equador, desenhado por Hildebrandt depois de um esboço de Humboldt (Wulf 2016) 
  

A superfície da Terra sempre foi sujeita a forças tectônicas que com a ação da gravidade e o 

poder erosivo de vários elementos naturais, principalmente da água, moldaram a paisagem atual, 

incluindo a formação de regiões geograficamente acidentadas como montanhas, cordilheiras, colinas, 

encostas e serras. Mesmo presentes em praticamente todas as regiões do globo, exceto a Antártida, 

tais regiões acidentadas representam menos de 20% da superfície terrestre (Körner et al. 2017). As 

regiões montanhosas abrigam cerca de um terço da biodiversidade do planeta, sendo consideradas 

hotspots de biodiversidade. Isso se deve a complexidade topográfica, variação climática e o 

isolamento geográfico das mesmas, que potencializaram as especiações, resultando em altas taxas de 

rotatividade ao longo dos gradientes altitudinais (turnover), diversidade beta e riqueza total de 

espécies, incluindo números significativos de táxons endêmicos e ameaçados de extinção (Körner & 

Spehn 2002; Brooks et al. 2006; Spehn et al. 2011; Steinbauer et al. 2016). As regiões montanhosas 

são fontes primordiais de recursos naturais para os seres humanos, com destaque para a produção de 

água, que possibilita o desenvolvimento de diferentes atividades econômicas como a agricultura, 

fazendo com que cerca de 400 milhões de habitantes vivam nestas regiões. No entanto, essa intensa 

ocupação humana vem ocasionando vários tipos de impactos ambientais, que ameaçam tanto os 

recursos naturais, como as populações e principalmente os ecossistemas existentes, um tipo de 

ameaça que coloca as regiões montanhosas como áreas prioritárias para conservação (Egan & Price 

2016; Körner et al. 2017). Infelizmente os níveis globais de proteção integral das regiões 

montanhosas ainda são insuficientes, contemplando-as parcialmente, seja geograficamente ou 

altitudinalmente (Elsen et al. 2018). 

A exploração científica das regiões montanhosas teve como marco os trabalhos pioneiros 

realizados pelo naturalista alemão Alexander von Humboldt (1769 - 1859), que escalou lugares 

inóspitos como o Monte Chimborazo, no atual Equador, onde coletou informações geológicas, 



botânicas e zoológicas, entre muitas outras (Fischer et al. 2011). Humboldt revolucionou o meio 

acadêmico com suas descobertas, fornecendo dados e ideias que influenciaram diferentes pensadores 

ao redor do mundo, como Charles Darwin (1809 - 1882), que era um dos seus grandes admiradores, 

e o zoólogo Ernst Haeckel (1834 - 1919), que cunhou o termo “Ecologia” baseado justamente nas 

ideias humboldtianas (Wulf 2016). As regiões montanhosas são ótimos modelos para estudos 

ecológicos, pois apresentam variações significativas de ambientes e de condições abióticas em um 

curto espaço geográfico, sendo que as aves se destacam neste cenário por serem um grupo com alta 

diversidade e uma ocorrência global ampla, incluindo os gradientes altitudinais (del Hoyo et al. 2019). 

Um dos pioneiros em abordagens ornitológicas altitudinais foi o norte-americano Frank M. Chapman 

(1864 - 1945), que investigou os padrões de distribuição das aves nos Andes, classificando as 

comunidades em “zonas de vida”, separadas em tropical, subtropical, temperada e ártica (ou alpina), 

com uma riqueza superior na zona tropical (Chapman 1917, 1921, 1926). A mudança na composição 

de espécies de aves ao longo dos gradientes altitudinais é um padrão geral e vem sendo relatada por 

praticamente todos os estudos realizados em regiões montanhosas ao redor do mundo (e.g., Sick 

1997). 

Este tipo de abordagem sobre padrões de riqueza altitudinal constitui uma das principais áreas 

de investigação científica da atualidade, com inúmeras hipóteses e trabalhos que tentam mostrar e 

explicar quais faixas altitudinais possuem as maiores riquezas de espécies animais e vegetais. Três 

compilações globais sobre o tema (Rahbek 1995; 1997; McCain 2009) mostram cinco padrões de 

riqueza altitudinal já registrados para animais e plantas em regiões montanhosas ao redor do mundo: 

i) Declínio monotônico; ii) Platô horizontal e depois decrescente; iii) Unimodal; iv) Platô com um 

pico intermediário e decrescente e v) Crescente - entretanto, apenas os quatro primeiros foram 

reportados em aves (McCain 2009 - Figura 1). Essa variedade mostra que não há um padrão geral 

no formato da curva espécies-altitude (Herzog et al. 2005). O padrão mais encontrado é a diminuição 

das espécies com o aumento da altitude (Declínio monotônico), principalmente em montanhas típicas 

e cordilheiras, nas quais existe uma redução da área em direção ao topo (Terborgh 1971; Stevens 

1992; Begon et al. 2007; McCain 2009). O padrão Unimodal, representado pelo Mid-Domain Effect 

(MDE) – o qual prevê maior sobreposição de táxons (e consequentemente da riqueza) na parte central 

do gradiente altitudinal, resultante apenas da disposição aleatória da amplitude de distribuição das 

espécies em domínios fechados – é um dos modelos mais testados (Colwell & Hurtt 1994; Colwell & 

Lees, 2000). As principais hipóteses que tentam explicar os padrões de riqueza altitudinal podem ser 

agrupadas em quatro principais categorias: clima, área, interações bióticas e história evolutiva (Pianka 

1966; Gaston 2000, McCain 2007), além da influência de fatores externos, como a diferença de 

amostragem (padronização), a escala abordada, a região estudada e o tratamento dos dados, entre 



muitos outros (McCain & Grytnes 2010). Um dos exemplos clássicos da importância da padronização 

dos dados em estudos com riqueza altitudinal, é o trabalho realizado por John Terborgh na Cordilheira 

Vilcabamba, nos Andes peruanos, o qual mostrou o padrão universal de Declínio monotônico de 

espécies de aves com o aumento da altitude (Terborgh 1971). Porém, anos depois, ao padronizar os 

mesmos dados obtidos pelas redes de neblina, Terborgh viu surgir um padrão totalmente inesperado, 

sendo uma curva unimodal (maior riqueza no centro do gradiente), que ele atribuiu à maior 

disponibilidade de recursos (Terborgh 1977 - Figura 2).  

Outro tema importante em estudos ornitológicos realizados em regiões montanhosas aborda 

os deslocamentos altitudinais sazonais, incluindo as “migrações altitudinais”, realizadas entre as 

regiões altas e baixas das montanhas, um fenômeno biológico conhecido, mas ainda pouco 

compreendido (Sick 1983; Johnston-Stewart 1988; Hayes 1995; Faaborg et al. 2010; Boyle 2017; 

Hsiung et al. 2018). As principais causas deste fenômeno são atribuídas às variações sazonais e 

fatores ambientais como temperatura e precipitação e disponibilidade de recursos (Hsiung et al. 

2018), sendo realizado principalmente por aves das famílias Trochilidae, Psittacidae, Tyrannidae e 

Cotingidae (del Hoyo et al. 2019). Trata-se de um fenômeno biológico observado em todos os 

continentes, exceto a Antártida, sendo bem conhecido em países amplamente estudados como EUA 

e Costa Rica (Hsiung et al. 2018), porém não em regiões pouco estudadas, como nas montanhas do 

Brasil, onde esses movimentos parecem ser mais complexos (Gonzaga 1983; Willys 1988; Sick 1997; 

Somenzari et al. 2018). 

O conhecimento sobre a biodiversidade existente nas regiões montanhosas, assim como a 

realização de estudos científicos que visem detectar padrões ecológicos como riqueza, composição 

ou mesmo deslocamentos altitudinais, são essenciais para entender tanto os processos biológicos, 

ecológicos e evolutivos dos organismos, como para criar estratégias de conservação. Estas 

abordagens se tornam ainda mais importantes diante das previsões de mudanças potenciais no clima, 

que poderão afetar diretamente a dinâmica espaço-temporal das assembleias de aves ao longo de 

gradientes altitudinais tropicais (Colwell et al. 2008; Sekercioglu 2012a; Egan & Price 2016; Körner 

et al. 2017; Elsen et al. 2018; Santillán et al. 2018). Neste cenário as aves ganham destaque, por 

serem um grupo amplamente estudado, indicando as alterações que já vem ocorrendo em função 

principalmente da fragmentação florestal e das mudanças climáticas globais, como a chegada 

antecipada em alguns dias do tordo-americano (Turdus migratorius) nas montanhas do Colorado 

(Inouye et al. 2000), a alteração da migração altitudinal realizada pelo ‘i‘iwi (Drepanis coccinea) no 

Havaí (Guillaumet et al. 2017) e a mudança na riqueza altitudinal da comunidade de aves em uma 

região de Honduras, que aumentou nas elevações superiores ao longo de 10 anos (Neate-Clegg et al. 

2018). Essas evidências mostram a fragilidade das regiões montanhosas e o alto grau de ameaça da 



biodiversidade existente, principalmente em relação aos táxons endêmicos e com distribuições 

restritas (Sekercioglu 2012b; IUCN 2018; del Hoyo 2019). 

Uma das melhores maneiras de sintetizar e acessar o conhecimento de uma dada área da 

ciência, para subsidiar, por exemplo, o planejamento de ações de conservação, é através das revisões 

temáticas. Porém, quando olhamos as principais compilações globais que citam estudos ornitológicos 

realizados em regiões montanhosas (e.g., McCain 2009; Fischer et al. 2011; Barçante et al. 2017; 

Boyle 2017; Quintero & Jatz 2018), notamos que o Brasil, um país de grandes extensões territoriais, 

com diferentes formações montanhosas, e a maior biodiversidade do planeta, é pouco representado 

tanto quantitativamente como geograficamente (Figuras 3, 4, 5 e 6). Quando, porém, buscamos por 

este tipo de informação na literatura nacional (e.g., Figueiredo 2007), percebemos que os estudos 

realizados em regiões montanhosas do país não são tão escassos como as compilações globais dão a 

entender (Schunck et al. in prep.). No entanto, considerando o potencial geológico e ambiental 

existente no país, ainda temos poucos trabalhos ornitológicos realizados nas montanhas brasileiras 

que reuniram dados históricos e atuais (e.g., Vasconcelos & Rodrigues 2010), que investigaram 

padrões altitudinais de riqueza (e.g., Cavarzere & Silveira 2012) e abordaram os possíveis 

deslocamentos altitudinais sazonais realizados pelas aves (Barçante et al. 2017; Somenzari et al. 

2018).  

A Serra do Mar é uma das poucas regiões do Brasil que aparecem nas compilações globais 

acimas mencionadas, sendo também uma das regiões mais citadas pelas referências nacionais sobre 

as aves das montanhas do país (Schunck et al. in prep.). Trata-se de uma borda escarpada de planalto 

voltada para o Oceano Atlântico, com um gradiente altitudinal que vai de zero até 2.275 m, com uma 

média de 800 m de desnível em relação ao nível do mar, se estendendo latitudinalmente por cerca de 

1.000 km no sudeste e sul do Brasil (Almeida & Carneiro 1998; Gontijo-Pascutti et al. 2012 - Figura 

7). Estas características permitem a presença de diferentes perfis altitudinais, nos quais a redução da 

área com a altitude – tal como observado em montanhas típicas - não é uma regra geral (Figura 8), 

proporcionando a presença de uma variedade significativa de ambientes (Klein 1984 - Figuras 9 e 

10) e uma rica avifauna (Sick 1997 - Figura 11). A Serra do Mar é uma das principais áreas de 

endemismos da América do Sul e da Mata Atlântica, com muitos táxons ameaçados de extinção, em 

função do desmatamento, da caça e da fragmentação florestal (Haffer 1974, 1985; Cracraft 1985; 

Stotz et al. 1996; Stattersfield et al. 1998). Entretanto, mesmo sendo uma das regiões brasileiras mais 

estudadas do ponto de vista ornitológico, pela sua localização geográfica privilegiada e por estar 

inserida na Mata Atlântica (Sick 1997; Pacheco & Bauer 1999), apresenta as mesmas lacunas de 

conhecimento já mencionadas para as demais regiões montanhosas do Brasil. Destacamos o baixo 

número de estudos padronizados sobre riqueza altitudinal de espécies, impedindo uma avaliação 



ampla dos padrões existentes e permitindo que a as matas de baixada continuem sendo consideradas 

exclusivamente as mais ricas desta formação geológica (e.g., Goerck 1999). Destacamos também a 

ausência de estudos de campo com desenho amostral adequado para investigar os possíveis 

deslocamentos altitudinais sazonais das aves (e.g., Galetti 2001), o que dificulta a detecção de 

possíveis migrações altitudinais; o baixo número de compilações sobre avifaunas regionais (e.g., 

Mallet-Rodrigues et al. 2010), impedindo análises espaciais seguras sobre o conhecimento disponível 

(e.g., Bencke et al. 2006); e a existência de poucos estudos de campo de longo prazo (e.g., Gouvêa et 

al. 1996/Gouvêa 2006), prejudicando a produção de dados robustos que possibilitem a detecção de 

alterações nas comunidades de aves através de monitoramentos contínuos, ações fundamentais de 

conservação (Sekercioglu 2012a). 

Esse cenário atual de escassez de algumas abordagens, assim como o baixo número de 

revisões sobre os estudos ornitológicos realizados em regiões montanhosas do Brasil é preocupante, 

pois impede que esta temática seja analisada de forma ampla e criticamente. Uma situação parecida 

foi relatada por Pacheco & Bauer (1999) para as aves da Mata Atlântica, um conhecimento que ainda 

se encontra parcialmente desorganizado e indisponível em formato de publicações científicas. Estes 

autores destacam a importância de resgatar, organizar, analisar e publicar informações produzidas 

sobre as aves de uma determinada região, colocando o tema para discussão e disponibilizando os 

dados para subsidiar ações de conservação. Com isso, direcionamos os esforços desta tese em duas 

frentes: i) compilação, organização e avaliação das informações disponíveis sobre os estudos 

ornitológicos realizados em regiões montanhosas do país, incluindo abordagens altitudinais sobre 

riqueza, composição e deslocamentos sazonais e ii) obtenção de dados ornitológicos de campo através 

de um projeto de longo prazo em uma região da Serra do Mar do sudeste do Brasil. Os resultados 

obtidos foram organizados em cinco capítulos: O primeiro capítulo faz um resgate histórico-científico 

das informações ornitológicas produzidas desde 1900 e um inventário de campo de 16 anos contínuos 

na região denominada Curucutu, localizada na Serra do Mar do estado de São Paulo. O segundo 

capítulo é uma compilação histórica e uma revisão crítica sobre os estudos ornitológicos já realizados 

em regiões montanhosas do país. O terceiro capítulo é uma abordagem local feita na região do 

Curucutu, sobre padrões altitudinais de riqueza e composição das aves, explorando os diferentes tipos 

de ambientes existentes na região, uma característica típica da Serra do Mar. O quarto capítulo 

também é uma compilação histórica e uma revisão crítica sobre estudos ornitológicos que mencionam 

deslocamentos altitudinais sazonais realizados pelas aves no Brasil. O quinto e último capítulo é uma 

abordagem local sobre os deslocamentos altitudinais sazonais realizados pelas aves na região do 

Curucutu, baseada em dados de recapturas de aves marcadas com anilhas metálicas ao longo da 

encosta. 
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Figuras 
Figura 1. Padrões de riqueza altitudinal das aves apresentados na compilação global feita por McCain 

(2009). Da esquerda para a direita os padrões são: (1) Declínio monotônico, (2) Platô horizontal e 

depois decrescente, (3) Platô com um pico intermediário e decrescente e (4) Unimodal. 
 

 

Figura 2. Padrões de riqueza altitudinal distintos encontrados por John Terborgh nos Andes após a 

padronização dos dados de campo do mesmo estudo. Da esquerda para a direita os padrões são: (A) 

Declínio monotônico (Terborgh 1971) e (B) Unimodal (Terborgh 1977). 
 

 

Figura 3. Mapa de distribuição dos estudos ornitológicos feitos em regiões montanhosas do mundo 

da compilação global feita por McCain (2009). 
 

 



Figura 4. Mapa de distribuição dos estudos com biodiversidade feitos em regiões montanhosas do 

mundo da compilação global feita por Fischer et al. (2011). 
 

 

 

Figura 5. Mapa de distribuição dos estudos sobre migração altitudinal de aves feitos em regiões 

montanhosas do mundo da compilação global feita por Boyle (2017). 
 

 



Figura 6. Mapa de distribuição da riqueza altitudinal de espécies de aves em regiões montanhosas 

do mundo da compilação global feita por Quintero & Jatz (2018). 
 

 
 

 

 

Figura 7. Localização geográfica aproximada da Serra do Mar nas regiões sudeste e sul do Brasil. 

Mapa adaptado de WWF - Brasil (Scaramuzza et al. 2006). 
 

 

Scaramuzza, C. A. M.; Simões, L. L.; Rodrigues, S. T.; Accacio, G. M.; Hercowitz, M.; Rosa, M. R.; Goulart, W.; Pinagé, 

E. R. & Soares, M. S. 2006. Visão da biodiversidade da ecoregião Serra do Mar. Domínio Biogeográfico Mata Atlântica. 

Brasília: WWF - Brasil. 169p. 

 

 

 

 



Figura 8. Exemplos de Perfis altitudinais existentes na Serra do Mar. 1. Borda de planalto com pico 

elevado; 2. Borda de planalto sem pico elevado; 3. Borda de planalto com declive suave de vale; 4. 

Serra isolada da encosta principal e Serra isolada em ilha costeira; 5. Borda de planalto, platô 

intermediário e planície e 6. Borda de planalto suave com serras isoladas. 
 

 



Figura 9. Exemplo da diversidade de ambientes existente na Serra do Mar. Localidades amostradas 

sistematicamente no perfil “Borda de Planalto sem pico elevado” do Núcleo Curucutu: I. Cotas 30 

(A), 200 (B) e 400 (C); II. Cota 700 (D); III. Mirante 2 (E); IV. Mata dos 80 (F); V. Campos (G); VI. 

Rua sem nome (H); VII. Fazenda Stihl (I) e VIII. Capivari (J). Entre parênteses estão os códigos de 

cada localidade, utilizados na tese. 
 

  



Figura 10. Exemplo da diversidade de ambientes existente na Serra do Mar. Parte das localidades 

amostradas uma única vez no Núcleo Curucutu, com exceção da sede: I. Sede do Núcleo Curucutu 

(S); II. Fazenda Maravilha (34); III. Fazenda Rondônia (58); IV. Várzea Encantada (59); V. Estrada 

do Carvoeiro (60); VI. Estrada de Ferro Sorocabana (Mairinque-Santos) (62 a 66); VII. Sítio Feio 

(67); VIII. Rio Lombadinha/Rio Mineiro (69). Entre parênteses estão os códigos de cada localidade, 

utilizados na tese. 
 

 

  



Figura 11. Exemplo da diversidade de aves da Serra do Mar. Espécies registradas no Núcleo 

Curucutu. I. caburé-miudinho (Glaucidium minutissimum); II. bico-de-veludo (Schistochlamys 

ruficapillus); III. corocoxó (Carpornis cucullata); IV. choquinha-pequena (Myrmotherula minor); V. 

patinho-de-asa-castanha (Platyrinchus leucoryphus); VI. guaracava-de-crista-branca (Elaenia 

chilensis); VII. tovacuçu (Grallaria varia); VIII. chibante (Laniisoma elegans); IX. saíra-sete-cores 

(Tangara seledon) X. tauató-pintado (Accipiter poliogaster); XI. maria-leque-do-sudeste 

(Onychorhynchus swainsoni) e XII. matracão (Batara cinerea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussão Geral e Conclusões 
______________________________________________________________________ 

 

Os capítulos 1, 2 e 4 chamam a atenção para uma das principais deficiências técnicas da 

ornitologia nacional, que é justamente a falta de compilações e revisões de dados básicos sobre 

algumas áreas importantes, como o conhecimento histórico e atual de avifaunas regionais, incluindo 

regiões montanhosas como a Serra do Mar (e.g., Pacheco & Bauer 1999), e estudos que mencionam 

deslocamentos altitudinais sazonais das aves (Alves 2007). A primeira abordagem é a mais popular 

entre as três, mas ainda temos poucos estudos que se preocupam em resgatar o conhecimento histórico 

existente para uma determinada região, incluindo dados de museus e literatura cinza (e.g., Lopes et 

al. 2009). Essa lacuna permite interpretações enviesadas sobre a riqueza de espécies de determinadas 

localidades, como aconteceu na região do Curucutu, considerada por Bencke et al. (2006) como uma 

das menos conhecidas ornitologicamente do estado de São Paulo. Isso aconteceu pelo fato das 

informações existentes estarem dispersas e não terem sido publicadas na íntegra, procedimento que 

se tivesse sido feito, teria proporcionado uma classificação completamente distinta, com 

conhecimento básico satisfatório bem acima de outras localidades próximas e historicamente 

conhecidas, como Alto da Serra (Silveira 2009). A segunda e a terceira abordagem apresentaram 

números significativos de referências existentes para as regiões montanhosas do país e que 

mencionam deslocamentos altitudinais sazonais realizados pelas aves, sendo que a primeira foi 

inédita e a segunda foi a primeira revisão que tratou esse tema fora do grupo das aves migratórias, 

contrariando as poucas compilações existentes (e.g., Sick 1983; Barçante et al. 2017; Somenzari et 

al. 2018). Ambas revisões também mostraram outros dois pontos em comum: i) um desequilíbrio na 

representatividade geográfica dos estudos existentes, com uma concentração maior nas regiões sul e 

sudeste do país, e menor nas demais regiões e ii) um número alto de estudos que não consideraram 

critérios metodológicos básicos e não foram publicados em meios com revisões por pares, 

comprometendo a qualidade de parte dos dados produzidos e o uso total destes dados por terceiros, 

prejudicando o desenvolvimento das respectivas áreas técnicas e a aplicação do conhecimento gerado 

em ações efetivas de conservação. O capítulo 1 também teve o propósito de contribuir com outra 

grande lacuna da ornitologia nacional, que é o baixo número de estudos de campo de médio e longo 

prazo, que possam obter dados consistentes baseados em amplas séries temporais, permitindo análises 

robustas sobre algumas temáticas importantes, como a influência do aquecimento global nas 

comunidades de aves tropicais, abordagem feita em diferentes regiões do mundo (e.g., Blake & 

Loiselle 2000; Boyle 2011; Sekercioglu 2012). 

Os capítulos 3 e 5 foram baseados em dois pontos importantes destacados pelas revisões 

apresentadas nos capítulos 2 e 4 para a Serra do Mar, sendo: i) a ampla divulgação da ocorrência do 



padrão global de riqueza altitudinal de “Declínio monotônico” de espécies (além do padrão 

questionável “Em formato de U” - Cavarzere & Silveira 2012) e sobre a realização de migrações 

altitudinais das aves (Sick 1997), questões baseadas quase que exclusivamente em estudos antigos e 

com inconsistências metodológicas. No capítulo 3 conseguimos mostrar que a Serra do Mar também 

possui outros padrões altitudinais de riqueza de espécies, como o “Uniforme” e “Aumento 

monotônico”, tanto para riqueza total, como para espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, bem 

diferentes dos populares padrões de “Declínio monotônico” e “Unimodal”, contrariando quase toda 

a literatura existente e mostrando que a altitude não é o único fator determinante. A Serra do Mar é 

uma formação geológica complexa, que pelo fato de ser uma encosta, não apresenta obrigatoriamente 

uma redução de área em direção ao topo (como uma montanha típica), característica que juntamente 

com a presença de perfis altitudinais distintos, a alta variedade de ambientes e a rica avifauna, 

possibilitam a presença de padrões distintos de riqueza de espécies. No capítulo 5 foi possível 

verificar através de recapturas altitudinais de aves marcadas com anilhas metálicas, que ocorre uma 

movimentação altitudinal cotidiana das aves de sub-bosque entre as diferentes altitudes da encosta do 

Curucutu, mas sem um padrão sazonal claro que possa indicar deslocamentos altitudinais sazonais 

ou mesmo migrações altitudinais, mostrando se tratar de fenômenos menos comuns do que o 

mencionado amplamente e superficialmente pela literatura existente. 

 

Com base nos resultados obtidos e expostos, conclui-se que: 

 

-  A região denominada Curucutu, localizada no leste do estado de São Paulo, é uma das mais ricas 

em espécies de aves da Serra do Mar, e uma das poucas localidades que possui um estudo 

ornitológico de campo de longo prazo na Mata Atlântica. 

 

- É preciso ampliar a abrangência geográfica dos estudos ornitológicos que venham a ser realizados 

em regiões montanhosas do Brasil, incluindo a diversidade de formações geológicas e ambientais 

existentes, assim como o aprimoramento da parte técnica da coleta e análise dos dados. 

 

-  O padrão altitudinal de riqueza denominado “Declínio monotônico” não é o único encontrado na 

Serra do Mar, que também apresenta os padrões “Uniforme” e “Aumento monotônico” para 

espécies totais e endêmicas da Mata Atlântica, uma quebra de paradigmas que apenas reflete a 

complexidade geológica e ambiental desta Encosta Atlântica, que não apresenta uma redução 

obrigatória da área com a altitude. 

 



- No Brasil não existe nenhum estudo ornitológico com abordagem metodológica adequada que 

prove a existência do fenômeno biológico da migração altitudinal nas aves. Existem indícios da 

possível ocorrência de deslocamentos altitudinais sazonais para pelo menos 80 espécies, hipóteses 

que precisam ser testadas com base em estudos com desenhos amostrais adequados e que 

contemplem escalas regionais. 

 

- Não foi possível detectar deslocamentos altitudinais sazonais realizados pelas aves de sub-bosque 

na região do Curucutu através das recapturas altitudinais de aves marcadas com anilhas metálicas, 

sendo uma abordagem que precisa ser bem avaliada por estudos futuros. 

 

-    O estudo ornitológico de longo prazo realizado na região do Curucutu vem obtendo dados básicos 

importantes sobre as aves da Mata Atlântica, contribuindo com ações efetivas de conservação, 

como as listas estaduais de espécies ameaçadas e a capacitação de pesquisadores na área de 

anilhamento de aves silvestres. 
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