Observação de Aves
torres, abrigos e mobiliário de apoio

Guto Carvalho
Erika Hingst-Zaher

São Paulo 2019
Tijd Edições

Beija-flor-de-bochecha-azul
Heliothryx auritus
®Wagner Nogueira

C331o Carvalho, Guto, 1962 Observação de aves : torres, abrigos e mobiliário de apoio / Guto
Carvalho, Erika Hingst-Zaher. – São Paulo : Tijd Editora, 2019.
108 p. : il.
ISBN: 978-85-67819-05-1
1. Meio ambiente 2. Conservação 3. Observação de aves I. HingstZaher, Erika II. Título.
CDD 333.72
CDU 502.72
Ficha Catalográfica elaborada pela Bibliotecária Joelma Alves da Silva.
CRB-8 SP-010433

2

esse livro é dedicado aos funcionários,
gestores e mantenedores de
unidades de conservação
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Apresentação

Pedro da Cunha e Menezes

Em fins de 2016, recém-empossado coordenadorgeral de uso público do ICMBio, fiz uma visita à parte
meridional do Rio Grande do Sul, onde estão o Parque
Nacional da Lagoa do Peixe e a Estação Ecológica do
Taim. Antes de viajar, consultei a página do ICMBio, onde
constatei que a região é paraíso para os observadores de
aves: “O Parque Nacional (Parna) da Lagoa do Peixe foi
criado em 1986 com o objetivo de proteger as espécies
de aves migratórias e as amostras dos ecossistemas
litorâneos do Rio Grande do Sul, que deles dependem para
seu ciclo vital. [...] O principal atrativo é a observação de
aves nos percursos das quatro trilhas do parque. Já foram
catalogadas 275 espécies, das quais 35 são migratórias”.
Apesar de não ser um birder inveterado, vivenciei
algumas prazerosas experiências observando aves nos
países em que tive o privilégio de viver servindo o Brasil.
Lembrei-me logo da profusão de flamingos no Parque
Nacional do Lago Nakuru, no Quênia, e das horas que gastei
extasiado observando as múltiplas espécies voadoras do
Parque Nacional Tablas de Daimiel, na Espanha.
Ao chegar na Lagoa do Peixe, não me decepcionei.
A quantidade e a variedade de pássaros enchem os olhos.
O que me incomodou, e muito, foi a total falta de estrutura
disponível para o exercício da atividade. Não havia as
trilhas sinalizadas pelas quais caminhei em Monfague,
não existiam as passarelas de Tablas de Daimiel, nada de
torres de observação como as de Singapura, nem sequer
um mísero abrigo fotográfico como as singelas “birdhides”
de Rondevlei, na África do Sul.
Encontrei, contudo, diversos turistas de várias
partes do Brasil, munidos de binóculos e potentes câmeras,
perambulando pelas estradas de terra do Parque, com um
olho esperançoso em busca de um “lifer” e outro atento
para os carros velozes que, além de espantarem os
pássaros e jogarem poeira em cima dos visitantes, ainda
representavam um perigo para suas vidas.
Saí da Lagoa do Peixe muito incomodado,
especialmente por saber que basta cruzar a fronteira do
Chuí com o Uruguai para que já esteja disponível bela
infraestrutura para observação de aves.

De volta a Brasília, minha equipe e eu nos
reunimos com Guto Carvalho, do Avistar, e colocamos
o tema na ordem do dia. Havia muito a fazer para tornar
nossas unidades de conservação mais amigáveis para a
atividade. Desde mudar planos de manejo, cujas normas
frequentemente impediam a visitação nas primeiras
horas do dia – que são as melhores para o avistamento
– até escrever e publicar uma instrução normativa
que estimulasse a observação de aves, tratando seus
praticantes não como potenciais infratores, mas como os
aliados da conservação que realmente são.
Guto logo reuniu um time de especialistas
amadores e de pesquisadores que nos assessorou nos
passos que demos. Assim, tornamos nossas regras
mais amigáveis à atividade, reforçamos o projeto
#vempassarinhar em nossos parques e publicamos, em
outubro de 2018, a instrução normativa disciplinando a
atividade nas unidades de conservação federais.
Desbastar a burocracia e facilitar a vida dos birders,
entretanto, é apenas o ponto de partida. O Brasil só estará
atendendo plenamente sua obrigação para com essa
parcela da população quando, assim como outros países,
tivermos em nossos espaços protegidos uma infraestrutura
de trilhas, abrigos e torres que permitam o pleno desfrute da
arte de passarinhar. Faltaram-nos referências e orçamento
para dar esse passo seguinte, que agora é premente.
Nesse sentido, vem em excelente hora este
manual, pois, tendo sido elaborado por quem é conhecedor
da área, proporciona ao ICMBio e órgãos gestores de
unidades de conservação estaduais, municipais e privadas
um norte do que fazer, como fazer e onde fazer em termos
de infraestrutura, para que o público nacional e estrangeiro
possa admirar a incrível beleza das mais de 1800 espécies
que voam em céus brasileiros. No processo, além do prazer
proporcionado a cada birder, vamos também gerar emprego
e renda e produzir ciência cidadã.
Pedro é diplomata de carreira e caminhante
de coração. Quando Coordenador-geral de Uso
Público do ICMBio estabeleceu as bases do
sistema brasileiro de trilhas de longo curso.

Araçari-castanho é um pequeno
tucano que forrageia no dossel
da floresta amazônica
Foto realizada na Torre do
Thaymaçu Lodge, JacareacangaPA. No momento do registro a
fotógrafa Ananda Porto estava a
cerca de 50 metros do solo.

Araçari-castanho
Pteroglossus castanotis
®Ananda Porto
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A nova geração
Rick Prum

O Brasil é um dos países com a avifauna mais rica
do mundo. Suas aves incluem um extraordinário número
de espécies, com uma variação impressionante entre as
regiões, e enorme quantidade de endemismos – espécies
que não são encontradas em nenhum outro lugar do
planeta.
Como consequência, a ornitologia brasileira
tem uma história longa e destacada. Em décadas mais
recentes, no entanto, as atividades de observação e
fotografia de aves se expandiram muito rapidamente.
Clubes de observadores foram organizados em diversas
cidades, regiões e estados, e a plataforma de fotos e
registros Wikiaves.org explodiu como uma das mais
ativas no mundo. Claramente a observação de aves e a
ornitologia brasileira passam por um notável período
de crescimento, que traz novas energias, recursos e
desenvolvimento do turismo em todo o país.
Os autores deste manual apresentam uma visão
estimulante da nova geração de infraestrutura para a
observação de aves no Brasil – torres, abrigos e passarelas,
capazes de dar suporte ao número crescente de pessoas
interessadas na observação de aves e da natureza e de
promover o uso dos parques e áreas protegidas por um
público cada vez maior.
Essas estruturas tornam-se cada vez mais
comuns em todo o mundo, especialmente em locais
com grande biodiversidade e potencial turístico, onde se
buscam novas formas de valorizar o patrimônio natural,
de forma que as florestas em pé sejam mais valiosas do
que as florestas derrubadas.

Algumas das minhas mais emocionantes
experiências de observação de aves e descobertas
científicas aconteceram nas torres e passarelas de
Bornéu ao Brasil. Levar os observadores para uma
posição na altura da copa das árvores possibilita o
acesso à visão das aves em diferentes alturas, e oferece
também aos pesquisadores uma plataforma para realizar
suas atividades de pesquisa. Um abrigo bem construído
em frente a uma lagoa ou brejo pode fornecer uma visão
íntima e próxima de espécies tímidas de aves migratórias
e aquáticas.
Este manual fornece a inspiração e a informação
necessárias para planejar, definir a localização e instalar
novas estruturas para observar aves. Nem todos os
projetos sugeridos requerem grandes obras: jardins
e bebedouros para beija-flores, e alimentadores para
outras aves, são maneiras fáceis de atrair aves e seus
observadores para o local. Podem também ser formas de
ter mais aves e outros animais nos quintais e jardins, sem
falar nos parques e praças das grandes cidades.
Expandir a estrutura de observação de aves traz
a possibilidade de encorajar o ecoturismo, a educação
ambiental e a conservação. Aguardo ansiosamente a
implantação dessa nova geração de infraestrutura no
Brasil.

Rick Prum, da Universidade de Yale, é autor
do livro “A Evolução da Beleza” (The Evolution of Beauty”)

Introdução
Torres, abrigos e passarelas
são atrativos que estimulam
a prática da observação de
aves e a visitação em áreas
protegidas.
Este guia traz algumas ideias e conceitos para
inspirar projetos de mobiliário para a observação de aves,
tais como torres, passarelas, comedouros e abrigos, além
de estruturas de informação, como websites, listas de
espécies, guias e placas informativas.
A observação de aves é hobby que une ciência,
educação, conservação e ecoturismo. Como observação
de vida silvestre, a prática requer boas doses de dedicação
e paciência da parte de seus praticantes, que não hesitam
em visitar lugares remotos, caminhar grandes distâncias
e esperar por horas as espécies desejadas, nas condições
ideais para fotografá-las. A escolha do local é fundamental
para o sucesso da observação, e as áreas protegidas,
tanto públicas (parques e estações ecológicas) como
privadas (RPPNs), destacam-se por abrigar uma grande
diversidade de espécies atraentes para os birdwatchers.
Apesar dessa pré-disposição natural, poucas
unidades de conservação no Brasil dispõem de mobiliário
adequado à prática da observação de vida selvagem.
De fato, torres, abrigos e passarelas, sem mencionar
bebedouros e comedouros, são elementos escassos em
nosso portfólio de atrativos, ainda que sejam reconhecidos
como um diferencial para atrair os praticantes, trazendo
uma série de benefícios para os visitantes, para os
gestores e mantenedores, para as áreas em si e, direta e
indiretamente, para a fauna.
No Brasil, a observação de aves é uma atividade
relativamente recente, cuja história remonta aos anos
19801 e à criação dos primeiros clubes de observadores
em todo o país. Na década de 1990, apesar do grande
impulso inicial, seguiu-se uma fase de relativa estagnação.
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observação de aves no
Brasil
Surgida nos anos 1980, na
virada do milênio a prática
espalhou-se e floresceu em
terras brasileiras.
Logo após a virada do milênio, a revolução da
internet e a fotografia digital popularizaram a atividade,
culminando com o surgimento do Avistar em 2006 e do
portal WikiAves em 2008.
A década seguinte (2010) marca o amadurecimento
do segmento, além de uma maior atenção por parte da
mídia. Se inicialmente o número de praticantes era
estimado em mil observadores, hoje deve alcançar os cem
mil adeptos em todo o Brasil, nas diferentes modalidades
(fotografia, binóculos, listas, comedouros etc.).
Diversos fatores contribuiram para esse
crescimento: a consolidação de uma ornitologia brasileira,
a padronização de nomes vernáculos das aves, o acesso
à fotografia digital e o surgimento de redes sociais.
Destaca-se aí a plataforma digital colaborativa WikiAves,
que congregou a comunidade de observadores no
Brasil, moldando uma cultura fotográfica e permitindo o
compartilhamento de informações e potencializando a
prática. Embora o birdwatching seja a atividade ao ar livre
que mais cresce em todo o mundo2, esse conjunto de
fatores tornou o caso brasileiro um exemplo de sucesso,
sendo o WikiAves o portal ornitológico mais acessado em
todo o planeta3.
Desenvolvido no contexto das redes sociais, o
birdwatching brasileiro desenhou-se como uma prática
recreativa estruturada em uma economia criativa,
baseada em compartilhamento e reputação, valorizando
a produção do conhecimento4, a conservação5 e o
engajamento6. Um aspecto interessante é a multiplicação
de guias locais, observadores que passaram a se dedicar
profissionalmente à atividade.

WikiAves
A Enciclopédia das Aves do Brasil
tornou-se a comunidade preferida dos
observadores, promovendo a prática em
todo o país, das grandes capitais até
os mais distantes municípios.
O Wikiaves desempanhou um importante
papel na criação de uma cultura “birder” brasileira, com
características peculiares, sem similar em outros países.
Nas comunidades e fóruns de discussão, os usuários
interagem com pesquisadores e moderadores voluntários,
debatendo as características de cada espécie e os
desafios da identificação.
Em termos da quantidade de informação que
integra esse banco de dados, em dez anos desde sua
criação, foram feitos cerca de dois milhões e meio de
registros7, representados por fotos de exemplares com
data, georreferenciadas e identificadas no nível específico,
cada uma delas com seu número de tombo. A título de
comparação, uma das maiores coleções científicas
tradicionais, com exemplares coletados ao longo de
cem anos, abrigada na Seção de Ornitologia do Museu
de Zoologia da Universidade de São Paulo, é constituída
atualmente por cerca de 103 mil exemplares.
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Mosaico de fotos de aves
Múltiplos autores

AvistarBrasil
O Encontro Brasileiro de Observação
de Aves representa o espaço
de diálogo e reflexão sobre o
birdwatching no Brasil.
O Avistar é um dos mais importantes eventos
nacionais de observação das aves e conservação. Tem
como objetivo promover a interação entre pesquisadores
e a sociedade civil, através da divulgação científica e
a ciência cidadã. O evento anual é composto por um
congresso internacional, com palestras, simpósios,
atividades de divulgação científica e educação ambiental,
além de exposições artísticas e manifestações culturais,
e ocorre desde 2006.
Ao longo dos anos, tem contado com a participação
dos principais expoentes nacionais e internacionais da
ornitologia e da observação de aves, e as discussões
realizadas no âmbito do congresso têm pautado a
implementação de importantes processos da ornitologia
e da conservação. A parceria estabelecida com o Instituto
Butantan, tradicional centro de pesquisas em São Paulo,
que tem como um de seus eixos de atuação a divulgação
científica e o atendimento ao público, potencializou o
alcance do evento. Por outro lado, a repercussão positiva
estimula a criação de inúmeros outros festivais pelo país.

7 a 10 anos
13%

10 a 20 anos
14%

até 2 anos
16%

Há quanto tempo você observa aves?

+ de 20 anos
12%

O perfil do observador
O birder brasileiro vai a campo
semanalmente, especialmente na
zona rural, em sítios, chácaras e
fazendas.

feminino
masculino

400

>400

200

50

Nada
100
R$/ano

quanto doaria para
projetos de
conservação?

zona rural
5 a 7 anos
19%

Dados do Censo Brasileiro de Observação de
Aves (2012 e 2017)8 revelam o perfil do praticante: acima
de 35 anos de idade, nível superior completo (ou pósgraduado), residente em grandes centros urbanos e tendo
a fotografia como prática predominante.
O birder brasileiro costuma passarinhar nos finais
de semana, sendo que 86% fotografam na zona rural de seus
municípios, onde, vasculhando fragmentos de vegetação,
percorrendo brejos e matas ciliares, já registraram mais de
dois milhões e meio de imagens. A busca ativa por novos
registros contribuiu significativamente para redesenhar o
mapa de distribuição da avifauna brasileira.
A pesquisa revela ainda que 45% iniciaram-se
na prática há menos de quatro anos, e nesse tempo já
registraram entre 200 e 400 espécies.

>1000
601 a 1000

100 a 300

em casa
na praia
na praça

até 100

300 a 600

viaja para observar
02 a 04 anos
26%
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outros países

onde observa?

número de espécies registradas?

Observadores e UCs
Em viagens mais longas, o
observador brasileiro encontra
nas áreas protegidas o seu
destino ideal.

Grupo de observadores no
ParNa das Araucárias
®Vanessa Tavares Kanaã

De acordo com o Censo, mais de 67% mencionam
a existência de unidades de conservação na região
como fator importante na escolha de um determinado
destino. Parques, nacionais, estaduais ou municipais, e
RPPNs representam a oportunidade de uma experiência
gratificante, em contato com ambientes conservados e
com as aves desejadas.
Dois dados complementam essa percepção: 69%
dos praticantes consideram a existência de iniciativas de
conservação como fundamental na escolha de um destino,
e 83% têm como objetivo colaborar com a conservação
das espécies.
Para observar aves é preciso uma atitude de
contemplação e atenção; decorre daí que os observadores
podem ser um significativo apoio à gestão de áreas
protegidas, fiscalizando e denunciando eventuais crimes
e abusos. Além disso, o uso contínuo e de baixo impacto
das trilhas inibe a presença e ação de caçadores e
palmiteiros.
A contratação de serviços como alimentação,
transporte, hospedagem e guias locais integra os
habitantes e movimenta a economia no entorno das
unidades de conservação.9

Ciência cidadã
Os dados coletados pelos
observadores contribuem
para revisar os mapas de
distribuição das aves
brasileiras.

Heatmap da observação de aves no Brasil.

A prática do birdwatching tem como
consequência direta a consolidação do conhecimento
sobre a avifauna, especialmente dados de endemismo4,
distribuição10, migração11 e reprodução, o que tem
subsidiado instrumentos de políticas públicas como
a elaboração de listas de espécies ameaçadas12. De
fato, cada vez mais os trabalhos científicos têm se
beneficiado dos dados coletados por observadores6,
incluindo a redescoberta de espécies consideradas
localmente extintas.
A observação de aves é uma prática educativa13,
e sua própria realização tem um caráter de descoberta e
aprendizado. Evidências mostram que os observadores
assimilam um gradativo conhecimento conforme
alimentam suas listas, o que torna a prática adequada
em Reservas Biológicas, Estações Ecológicas e UCs de
uso mais restritivo. Além disso, o trabalho coletivo de
identificação das fotos anima as discussões online nos
fóruns do Wikiaves e Facebook, popularizando destinos
e construindo grupos de usuários.
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Diversas características da atividade incentivam
uma atitude voltada à conservação14, principalmente,
mas não apenas, porque é preciso manter as florestas
para que existam aves. Observando-se o desenvolvimento
da atividade no Brasil e no mundo, percebe-se que
os observadores de aves tendem a contribuir direta e
indiretamente com a conservação das áreas visitadas, e
15
até mesmo iniciar projetos de conservação .
Outro aspecto positivo a ser mencionado é o
registro de novas espécies, complementando as listas
elaboradas para cada UC e seus planos de manejo. As
comunidades do entorno também são beneficiadas pela
prática do birding com o uso e capacitação de guias locais,
além da prestação de serviços de hospedagem, transporte
e alimentação, gerando envolvimento e desenvolvimento
sustentável16.

Mapa do leste de São Paulo com os hotspots de observação - eBird.

Passarinhar!
Eventos e passarinhadas já
fazem parte dos calendários
de parques estaduais e áreas
verdes urbanas.
Nos últimos anos, órgãos ambientais e institutos
de pesquisa vêm trabalhando para consolidar caminhadas
periódicas de observação de aves. Essa prática, iniciada
com as caminhadas de observação promovidas desde
2002 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro17, foi
amplamente desenvolvida pelo Observatório de Aves do
Instituto Butantan (OAIBu), e hoje é promovida em parceria
com a SAVE Brasil, DEPAVE3 e Fundação Florestal de
São Paulo. A iniciativa difunde-se por outros estados e
instituições, como o INEA no Rio de Janeiro, a SETUR e
o Instituto Estadual de Florestas em Minas Gerais, dentre
outros.
O #vempassarinhar integra iniciantes e
observadores experientes, e com sua informalidade atrai
Observadores no Instituto Butantan - ®Erika Hingst-Zaher
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o público geral e especialmente crianças, que assim,
em contato com a natureza, descobrem o universo da
observação de aves. Promove a consciência ambiental a
partir de uma agenda positiva e estimula as boas práticas.
Essa combinação é fundamental para minimizar eventuais
impactos e maximizar os benefícios da observação em
áreas protegidas18.
Iniciativas como essas foram fundamentais para
equacionar de maneira positiva e cidadã conflitos como
aqueles originados por interpretações restritivas do direito
à fotografia. Frutos desse trabalho conjunto são a portaria
normativa da Fundação Florestal de São Paulo, que estimula
a prática nas UCs19, assim como a Instrução Normativa 14
publicada pelo ICMBio20.

Parceria
transformadora
Observadores e UCs podem ser
parceiros em larga escala.
A observação de aves no Brasil é uma atividade
relativamente recente e com enorme potencial. Estruturada
por eventos como o Avistar e plataformas como o WikiAves,
vem contribuindo de forma notável para a ciência,
conservação e cidadania, além de dar origem a iniciativas
integradoras e abrangentes pelo país afora.
Por todos esses aspectos, a parceria entre
observadores e Unidades de Conservação tem um enorme
potencial transformador. Concretizá-lo depende de
estimular a observação de aves através de algumas ações
simples.

#vempassarinharRJ - ®João Marins

Como estimular a observação

A contribuição dos observadores

Disponibilizar listas de aves, novos registros e
informações sobre os ambientes.

Elaboração e manutenção de listas de aves e
21
registro de novas espécies.

Viabilizar o acesso no início da manhã ou
disponibilizar hospedagem.

Monitoramento de longo prazo contribui para
atender aos planos de manejo.

Promover palestras, festivais, contagens e
caminhadas de observação.

Demanda por hospedagem, alimentação e guias
movimentam a economia.

Promover as boas práticas, respeito aos ninhos, uso
de playback etc.

Ajudam a integrar a área e sua comunidade do
entorno.

Capacitar guias locais, guarda-parques e equipe.

Estimulam a conservação, contribuem com a gestão
com uso consciente e responsável.

Oferecer estruturas de apoio (torres, abrigos)
Estimular a fotografia como registro e divulgação.

Divulgam nacionalmente e geram envolvimento com
as UCs.

Estruturas e mobiliário
As estruturas de observação devem se
integrar à paisagem com o mínimo de
impacto: funcionais e discretas.

passarela
torre
sinalização

comedouros

abrigos
bancos
20

Planejamento
Perfil do usuário

O que levar em conta ao planejar
equipamentos para birdwatching 22
Identificar o usuário, fotógrafos, observadores,
visitantes. Cada grupo tem suas necessidades.

Funcionalidades

Quais as funcionalidades exigidas para cada
tipo de usuário?

Gestão/manutenção

Quem vai operar e dar manutenção? Quais os
custos e fontes de financiamento?

Impacto

Qual o impacto ambiental, físico e visual das
instalações?

Aprovação

Está de acordo com a legislação? A instalação
é possível no local desejado?
Adaptado de Rewilding Europe Wildlife Watching Hides Best Practice Guidelines Dec-2012.
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Benefícios

Quais os benefícios da implantação?

Acesso

Os visitantes podem observar de maneira

Fauna

Permite que a fauna seja observada sem

Segurança

Renda

Gestão

mais acessível e confortável.

interferências em sua rotina.

Oferece segurança aos usuários e minimiza acidentes.

Abrigos e torres podem ser fonte de renda
para a gestão ou cessionários das áreas.

As instalações direcionam e permitem
maior controle da visitação.

Abrigos, torres e passarelas
Organizam a visitação, potencializam
a experiência e reduzem o impacto.
Mobiliários como abrigos, torres, passarelas e
plataformas representam um grande diferencial para a
observação de aves e de vida selvagem. Por permitirem
o acesso a diferentes estratos da vegetação, oferecem
uma experiência única ao observador, pela proximidade e
perspectiva adequadas.
Como exemplo podemos citar as aves insetívoras
de dossel, que deslocam-se irrequietas pelas copas a
vários metros de altura. Registrá-las a partir do solo é um
enorme desafio.
A torre não apenas reduz a distância, mas, ao
colocar o observador ao nível do olho com as aves, muda
a perspectiva: as aves não são observadas contra o céu,
como acontece a partir do solo, e sim contra o plano da
vegetação. 		
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Não-pode-parar
Phylloscartes paulista
®Douglas Fernando

Já as passarelas permitem uma experiência
única, oferecendo o deslocamento no nível das copas, no
sub-dossel, ou ainda em áreas úmidas.
Os abrigos permitem a permanência do
observador de forma discreta no ambiente escolhido, com
relativo conforto, permitindo esperar, às vezes por longas
horas, com paciência e sem distúrbios à avifauna. Podem
situar-se no campo, em meio à floresta ou ainda à beira de
áreas úmidas.
Essas estruturas, além de organizar o fluxo e
permitir maior controle sobre a visitação, permitem
o registro das aves em seu ambiente e diminuem o
impacto da presença dos observadores, além de reduzir a
necessidade de “playback”.
Zidedê
Terenura maculata
®Gabriel Mello
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Torres de observação
abaixo das emergentes

Sub-bosque, sub-dossel, dossel: a cada estrato da floresta, uma plataforma para a
observação.

360º de visão

~15 pessoas

próximas a uma fruteira(ou duas)

acima do dossel

plataformas intermediárias

escada acessível

fácil acesso pela trilha

As torres podem utilizar diferentes materiais e
soluções arquitetônicas que contemplem as boas práticas
construtivas e minimizem o impacto (como evitar uso de
vidraças para não haver colisões das aves). Tipicamente ,
as torres de birdwatching não têm cobertura e oferecem
uma plataforma mínima de 9 metros quadrados, bem
como bancos e apoios para facilitar a espera. Plataformas
intermediárias permitem explorar os diferentes estratos
da floresta, levando em conta as características de cada
local. A presença de fruteiras e árvores atrativas para as
aves é fundamental.
A localização das torres deve ser bem estudada,
levando em conta fatores como a fenologia das espécies
presentes, garantindo a proximidade de fruteiras na mata,
preferencialmente em ciclos alternados. Sempre tomar
cuidado extra na instalação para não afetar as fruteiras.
Uma torre bem planejada leva em conta a altura
dos diferentes estratos florestais: solo, sub-bosque, subdossel, dossel e emergentes. Deve também contemplar
o acesso a essas diferentes alturas em plataformas
intermediárias. A plataforma mais alta deve estar acima
do dossel e logo abaixo das emergentes, buscando
sempre uma visão no maior ângulo possível. O projeto
deve considerar escadas que facilitem o transporte de
equipamento - pesadas lentes e grandes tripés - além de
estar em conformidade com as políticas de acessibilidade.
Ao planejar a instalação, a manutenção
permanente é um item importante a ser considerado, uma
vez que esse mobiliário estará exposto a todo tipo de
intempéries: tempestades, ventos, raios, e também queda
de árvores, galhos, trepadeiras e vegetação invasiva,
dentre outras.
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Araponguinha do horto
Oxyruncus cristatus
®Aisse Gaertner

Saí-de-máscara-preta
Dacnis lineata
®Anselmo D’Afonseca

Ao nível do olho

a ave se destaca da
vegetação, o fundo desfocado
permite maior contraste e
controle da luz.
Araponga
Procnias nudicolis
®Sérgio Gregório
foto realizada no mirante do PETAR

A partir do solo

a ave se confunde com a
vegetação, o céu ao fundo
estoura e a contra-luz cria um
desafio ao fotógrafo.
Araponga
Procnias nudicolis
®Luiz Fernando Bravoo
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Torre Manu - Peru
®Robert A. Baker

Torre Caseara-TO
®Carlos Gussoni
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Para cada torre, uma solução
Inúmeras soluções arquitetônicas são
possíveis para integrar as torres à
paisagem.

Peter Heeling C.C.2.0

Torre ZF2 - Manaus
Uma das mais tradicionais da
Amazônia brasileira.

Torre ZF2 - Manaus
®Takehide Ikeda
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Torre MUSA - Manaus

Museu da Amazônia e sua torre, situada a
menos de 30 km do centro de Manaus.

Torre MUSA - Manaus
®Rafael Cardoso - Acumulando Viagens
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Torre MUSA - Manaus
®Rafael Cardoso - Acumulando Viagens
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Gavião-real
Harpia harpyja
®Edson Endrigo - AvesFotos

Torre do Cristalino
Duas torres em meio à floresta
do sul da Amazônia

Vista da torre do Cristalino Lodge
Alta Floresta-MT
®João Quental
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Torre do Cristalino Lodge
Alta Floresta-MT
®Samuel Melim

Torre do Cristalino Lodge
Alta Floresta-MT
®Dimitri Matosko
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Araçari-castanho
Pteroglossus castanotis
®João Quental

Torre do Thaymaçu

Estrutrura metálica recentemente
instalada.

Torre do Thaymaçu Lodge
Alta Floresta-MT
®João Paulo Krajewski

44

Araçari-mulato
Pteroglossus beauharnaesii
®Ananda Porto

Plataformas
projetam-se a partir do solo utilizando
a declividade do terreno para
alcançar as copas.

As plataformas diferenciam-se das torres por
estarem apoiadas na encosta, valem-se da declividade
do terreno e permitem assim maior acessibilidade para
pessoas com dificuldade de locomoção. Por sair do nível
do solo, o acesso deve ser considerado parte integrante
das plataformas, sendo que a transição entre os estratos
de vegetação é feita a partir do deslocamento horizontal.
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Plataforma no núcleo
Curucutu - PESM -SP
®Daniel Perrella

Plataforma na
mata atlântica
®Marco Silva

Passarelas
podem ser um elemento importante
na acessibilidade
Passarelas elevadas na floresta são de grande
atratividade e podem ser compartilhadas por diferentes
usuários. Devem contemplar espaços onde o fotógrafo
se instale, sem obstruir a passagem do visitante e
caminhante.
As passarelas de média altura oferecem uma
perspectiva do sub-dossel e têm menor custo de
instalação; já as de dossel são equipamentos mais
sofisticados, que podem inclusive interligar duas ou mais
torres.
Acessibilidade deve ser um fator preponderante
no projeto, abrindo a perspectiva de diversidade na
visitação. Passarelas em florestas úmidas devem prever
manutenção frequente e utilização de tecnologias mais
sustentáveis em sua construção.
Reserva Legado das Águas
®Paulina Chamorro
Parque Ecológico Imigrantes
Divulgação
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Passarela Parque Ecológico Imigrantes
Divulgação

50

Reserva Legado das Águas
®Crioula Câmera

Parque das Neblinas - Instituto Ecofuturo
Mogi das Cruzes-SP
® Eliza Carneiro

Abrigos fotográficos
A espera não precisa ser
sofrimento. Um bom abrigo
oferece conforto e camuflagem
para aguardar o melhor
momento.

®Rewilding Europe
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Abrigos fotográficos são basicamente casinhas
no meio da floresta, e oferecem instalações com
conforto ambiental para permitir a espera e observação,
devidamente camuflados, abrigados do tempo e do
ataque de insetos.
A estrutura deve permitir ocultar a silhueta dos
observadores da visão das aves, com janelas em altura
adequada e bancos fixos para a acomodação. Podem
ser complementados com pequenos corpos d’água e
comedouros para atração, instalados em local de fácil
acesso.
Alguns projetos preveem abrigos semienterrados
que permitem perspectivas mais interessantes,
posicionando o fotógrafo ao rés-do-chão.

Abrigo em Joinville-SC
®Vilde Florêncio

Inhambú chintã
Crypturellus tataupa
®Eduardo Koehler
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O poder dos abrigos
O observador pode obter imagens de
alta qualidade sem incomodar as aves.
Inhambú chintã
Crypturellus tataupa
®Vilde Florêncio

Acesso protegido
A cerca lateral protege o acesso
dos fotógrafos ao interior do
abrigo
Abrigo da Trilha dos Tucanos
®Eduardo Franco
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Interior simples
Sentado no abrigo, em frente a um
comedouro o fotógrafo pode aguardar
que as aves cheguem tranquilamente,
beneficiando-se de um ângulo correto
de luz e observação.

Abrigo da Trilha dos Tucanos
®Eduardo Franco

Abrigos em banhados
As aves aquáticas observam a linha
do horizonte em busca de predadores.
Um bom abrigo deve ter o acesso
protegido.
Abrigos em banhados devem contar com uma
proteção auxiliar no acesso, já que as aves aquáticas
identificam a presença de predadores, monitorando a
linha do horizonte. Essas proteções nada mais são do
que linhas de vegetação natural, cercas vivas ou cercados
artificiais, que permitem o acesso ao abrigo sem que as
aves percebam o movimento23.
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Geograph.org -®Peter Facey CC2.0

Geograph.org - ®Peter Facey CC2.0
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À beira d’água
Abrigos no lago da Regua Reserva Ecológica Guapiassu.
O manejo dos corpos d’água
proporciona excelentes
oportunidades de observação e
fotografia.

Abrigos REGUA- Reserva Ecológica Guapiassu -RJ
®Nicholas Locke

Pé na areia
Abrigos de observação de aves
construídos em madeira, situados na
região do Banhado de Los Indios em
Rocha, no Uruguai.
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Foto cortesia de turismorocha.gub.uy
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Espaço de informação
O interior de um abrigo pode ser
decorado com informações sobre as
aves frequentes na região.
Geograph.org - ®Stanley Howe CC2.0

Natuur12 CC3.0

Marreca-cricri
Anas versicolor
®Paulo Fenalti
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Tranquilidade
Quando observadas a partir de um
abrigo, as aves não se sentem
ameaçadas e permanecem tranquilas.

Marreca-caneleira
Dendrocygna bicolor
®Silvia Linhares

Trilhas
Os caminhos da floresta
Um bom circuito de trilhas é um requisito básico
para todo trabalho em área natural, seja por organizar o
acesso, seja por permitr o controle do território, ou como
elemento educativo e iterpretativo.
Para a prática de birdwatching não há necessidade de cuidados especias, além dos padrões de qualidade e acessibilidade. Estradas ou trilhas mais largas,
quando não tem as bordas tomadas por plantas invasoras,
oferecem boas oportunidades de fotografia, melhores ângulos de visada além de permitirem que grupos maiores
se organizem nos passeios.
Trilhas suspensas ou calçadas, melhoram a experiência do usuário ao mesmo tempo que minimizam o
risco de acidentes com serpentes e infestação por carrapatos. Uma trilha bem estruturada permite seu uso como
intrumento educativo e mesmo como local para oficinas
de fotografia.
A construção de trilhas acessíveis, auto-guiadas
ou interpretativas é uma disciplina bastante estudada
e conta com inúmeros trabalhos e manuais de construção24.
Oficina de fotografia de aves
Itamambuca Eco-lodge Ubatuba-SP
®Dimitri Matozco
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Grupo de observadores nas trilhas do Instituto Butantan
®Erika Hingst-Zaher

À beira do caminho
Oportunidades de fotografia e
observação surgem a cada passo
em uma boa trilha.

Bromélias registradas nas trilhas do
Itamambuca Eco-lodge Ubatuba-SP
Foto ®Dimitri Matozco

Parque Nacional - Darb - Alemanha
Foto ®Adrian Rupp

Trilhas do Itamambuca Eco-lodge
Ubatuba-SP
Foto ®Dimitri Matozco
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Bancos e minhocas

Sofia atende pelo nome e
recebe três doses diárias de
alimento, em horas marcadas.

Banco de esperar grallaria
Rio Blanco Lodge, CO
®Daniel Cyzinski
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As aves do gênero Grallaria (tovacuçus) são
crípticas e de difícil observação em todo o mundo.
Há alguns anos, a Reserva Rio Blanco, em Manizales,
Colombia, mantém um comedouro com minhocas,
garantindo a atração e visualização dessas aves. Sofia é
o nome carinhoso dado a uma delas. Turistas de todo o
mundo acomodam-se nos abrigos à beira das trilhas para
observar e fotografar esse espetáculo, contribuindo com a
sustentabilidade da reserva.

Tovaca-de-rio-blanco
Grallaria millerii
®Daniel Cyzinski

Sofia
Chestnut-crowned Antpitta
Grallaria ruficapilla
®Oriana Garzón

Um banco
Solução simples e elegante.
O mobiliário mais simples pode ser o mais
reconfortante. Basta um banco confortável na beira
da trilha para sentar-se e observar calmamente. De
preferência colocado próximo a alguma fruteira, ou ainda
pode ser feito algum paisagismo complementar, com
arbustos frutíferos e plantas atrativas para beija-flores.
Os bancos podem ainda ser complementados por uma
cobertura simples para abrigo contra a chuva ou sol
excessivos.
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Reserva Municipal Laguna Nimez
El Calafate Argentina
® Giulyanna Althman

Plantas que atraem aves
Aves que plantam árvores.

Muitas plantas produzem frutos atrativos para as aves,
que por sua vez espalham as sementes pela floresta, contribuindo com a conservação e a regeneração. Podemos
citar como exemplos o tapiá, a mamica-de-cadela, guaçatonga, pau-pólvora, cambuí, canela-amarela, jerivá, camboatá e embaúba. Inúmeras outras espécies podem ser
utilizadas, de acordo com a região do país, sendo que os
nomes populares podem variar.
Jerivá
Syagrus romanzoffiana

Tapiá
Alchornea glandulosa
®André Benedito

Embaúba
Cecropia glaziovii
®Alex Popovkin
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Pau-pólvora
Trema micrantha
®Thomas B. Croat Smithsonian

Mamica-de-cadela
Zanthoxylum rhoifolium
®Gerson Luiz Lopes

Camboatá
Guarea trichilioides
®Rolando Pérez STRI

Canela-amarela
Nectandra puberula
®Marcio Verdi

Cambuí
Myrcia sp.

Guaçatonga
Casearia sylvestris
®Gustavo Giacon

Atração
Aves se alimentam, observadores
observam e todos se beneficiam.
Comedouros (incluindo de beija-flores) são
populares em muitos países. O monitoramento (Feeder
Watch) realizado durante décadas por diferentes projetos
nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido mostra que
seu impacto sobre as aves é no geral positivo ou neutro, e
são um instrumento valioso para projetos de educação e
monitoramento 25, 26.
Os comedouros são equipamentos padrão em
absolutamente todos os “birding lodges” de sucesso no
Neotrópico, e, além de oferecerem uma oportunidade de
melhor visualização das aves, são também uma ideia a
ser replicada pelos visitantes quando de volta a seus lares.
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Comedouro
Sítio Espinheiro Negro
®Marco Silva

Comedouros

Instalados em locais próximos
para facilitar a manutenção.

Saíra-militar
Tangara cyanocephala
®Luciano Lima

A manutenção dos comedouros é importante,
e estes não devem ser instalados se não houver a
perspectiva de continuidade e cuidado. Higiene é
fundamental; comedouros devem ser fáceis de limpar e
ter proteção para evitar que itens, como frutos caiam no
chão. No caso de comedouros colocados no solo, usando
grãos para atrair tinamídeos ou minhocas para atrair
tovacas, a situação deve ser planejada para evitar expor
as aves a predadores, especialmente gatos ferais.
Observar que a instrução normativa ICMBio n. 14,
de 10 de outubro de 2018 20, estabelece as condições em
que é possível instalar comedouros em UCs federais.

Perguntas frequentes
Instalar um comedouro é rápido e simples, mas alguns cuidados básicos são
necessários.
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Que espécies deseja atrair?

O primeiro passo para montar um comedouro é conhecer a avifauna local. Pesquise
as espécies e quais podem ser atraídas, tipicamente frugívoros e granívoros.

Que tipo de alimento?

Frutas em geral: banana, mamão, abacate, batata-doce etc. Para os granívoros,
prefira os mix de sementes e evite alimentos muito industrializados, com grãos não
comestíveis. Compre frutas no fim de feira ou em um distribuidor.

Qual tipo de comedouro?

A escolha do comedouro varia com o alimento oferecido, mas deve ser fácil de limpar,
manter a comida seca e proteger contra espécies não desejadas, tais como: roedores,
quatis, jacus, pombos domésticos, rolinhas e avoantes.

Como escolher o local?

Evite instalar próximo à janelas, áreas envidraçadas e paredes claras, que possam
causar colisões. Escolha uma boa orientação de luz e um bom fundo; procure facilitar
a fotografia. Seja cauteloso, calcule a altura! Gatos são um problema.

Quando começar?

A atratividade depende de fatores sazonais. Um comedouro é tipicamente mais
visitado no inverno, por isso é melhor implantá-lo no outono, de forma que já esteja
bem frequentado na próxima estação.

Precisa acompanhar?

Sim! Um comedouro é um mobiliário “vivo”, por isso é importante acompanhá-lo no dia a
dia, observando as espécies que frequentam, o fluxo de indivíduos, o volume de alimentos
consumido, grau de limpeza etc. Não instale um comedouro se não puder cuidar.

A favor da luz
O posicionamento deve levar em conta
os ângulos de fotografia.

Um comedouro exige uma certa técnica para
conciliar as necessidades das aves e dos fotógrafos.
Pequenos detalhes fazem grande diferença. Recomendase um recipiente rebaixado para que a alimentação não
fique à vista e permita uma foto sem “mostrar a banana”.
O abastecimento deve ser díário, com frutas e
grãos, contribuindo assim para atrair diferentes espécies
e garantir a oferta de alimentos frescos. O cuidado com
a higiene deve ser constante. Uma boa ideia pode ser
reaproveitar os frutos em decomposição para criar, ao
lado, um comedouro para borboletas.
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Comedouros no solo podem ser simples como
um punhado de sementes (em geral quirera de milho) em
um recipiente discreto, ou mesmo espalhado no chão.
Em alguns locais, como em reservas na Colômbia,
pilhas de compostagem onde pululam minhocas e
insetos se tornaram comedouros involuntários e atraem
insetívoros de chão de floresta como tovacas. Nesse caso,
podem ser instalados bancos ou abrigos para visitantes.

Um galho ao lado
Quando a ave se aproxima do alimento podem
surgir boas oportunidades de fotografia, sem a
interferência das frutas ou de outras aves.

Comedouro
Sítio Espinheiro Negro
®Marco Silva

Saíra-sete-cores
Tangara seledon
®Luciano Lima

Comedouros são sujeitos à sazonalidade,
com maior afluência no outono e inverno. Não existem
evidências de dependência das aves dos comedouros
no Neotrópico. Ao contrário, na época onde há oferta
de recursos na mata, as aves praticamente não os
frequentam, conforme relatos de proprietários em
pousadas que mantêm essa prática há muitos anos 29.
Instalar galhos, cipós e poleiros intermediários,
onde as aves possam pousar antes de descer ao
comedouro gera situações adequadas à fotografia. Para
compor o fundo de quadro, é conveniente contar com uma
região bem vegetada.

Comedouros e restauração

Estudos indicam que comedouros podem
ser utilizados em projetos de
restauração.

Além de atrair as aves e permitir fotografias de alta
qualidade, os comedouros oferecem a oportunidade de
dispersão (por zoocoria) de espécies que eventualmente
se deseja reinserir em projetos de restauro florestal.
Estudos recentes 27 indicam que sementes introduzidas
no alimento oferecido (papa de banana e mamão) são
efetivamente consumidas e assim dispersadas.
Existe uma correlação entre o tamanho da semente
e taxa de consumo, sendo que as sementes menores tem
maior probabilidade de serem consumidas. Espécies
comuns como o sabiá-laranjeira (turdus rufiventris),
sabiá-branco (turdus leucomellas) e sanhaço-cinzento
(thraupis sayaca) foram eficientes dispersores28.
Borboleta (Morpho) alimentando-se em um
comedouro ®Marco Mello
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Tucanuçu
Ramphastos toco
Fazenda Andrelucy-MG
®Zé Edu Camargo

Sabiá-laranjeira
turdus rufiventris
Comedouro Edifício Debret-SP
®Daniela Maia
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Água
Oferecer bebedouro e local de
banho cria boas oportunidades
de observação.

Saí-azul
Dacnis cayana
®Jefferson Silva

Um recipiente com água criará um fluxo divertido
a cada dia, no momento do banho, quando as aves fazem
a higiene das penas. Água corrente, aspersores ou mesmo pequenas fontes elétricas ajudam a compor cenas espetaculares.
Instalar recipientes nas trilhas ou mesmo ao lado
dos abrigos (hides) potencializa a observação e disponibiliza água aos animais em dias secos, criando um fluxo de
visitas e oportunidades para a fotografia ou para instalar
uma armadilha fotográfica (câmera-trap).

Jardim de beija-flores
RPPN Serra do Urubu - SAVE Brasil
®Karliane Silva
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Jardim de beija-flores
Paisagismo funcional com
plantas nativas e atrativas
aos beija-flores.

Um jardim de beija-flores nada mais é do que uma
área onde foi realizado um paisagismo dedicado, com
plantas atrativas e floradas alternadas, de forma a manter
um fluxo permanente de néctar para as aves. Pode ser
construído com uso exclusivo de plantas nativas ou em
conjunto com exóticas, onde seja possível. Nesses jardins
é sempre interessante manter um “banho para aves”, se
possível com água corrente.

Jardim de beija-flores

Bromélias

Bromélia, helicônia, paineira,
mulungú, suinã, ingá e muitas
outras plantas,nativas ou
exóticas,são atrativas
para os beija-flores.

Helicônia
Heliconia biha
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Ingá
Inga sp.

Heliconia
Heliconia_rostrata

Mulungú, Suinã
Eritrina SP

Paineira
Ceiba sp.

Bebedouros
Instale alguns bebedouros
próximos entre si, para
minimizar as disputas por
território.
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Beija-flores têm metabolismo acelerado e
necessitam de grande consumo de açúcares para manter
a atividade. Em todo o mundo, o uso de bebedouros é uma
estratégia aceita e incentivada como forma de atrair as
aves.
A solução de água com açúcar refinado é a mais
utilizada pois mantém equivalência com o néctar natural,
o que o torna mais adequado do que o açúcar mascavo e
outros açúcares naturais30, 31.
Para preparar a solução, dissolva uma parte de
açúcar refinado em quatro partes de água fervente e deixe
esfriar, se houver sobra deve ser guardada na geladeira. É
fundamental trocar a água a cada dois dias, no máximo.
Higienizar todo o bebedouro em água fervente32,
instalando-o preferencialmente na sombra.

Beija-flor-de-garganta-verde
Amazilia fimbriata
®Thiago Toledo

Rabo-branco-acanelado
Phaethornis pretrei
®Thiago Toledo - Passarinhada Pro

Abrigo frontal
Ao lado de um bebedouro, pode ser
construído um abrigo parcial, a partir de
materiais básicos como sombrite e bambu.
Instale ao menos três bebedouros, para minimizar
a disputa por território entre as aves 33. Não existem evidências de que elas criem dependência dos bebedouros.
Alguns modelos de bebedouros são construídos
de forma a diminuir a presença de abelhas, existem bons
tutoriais na internet para a construção de bebedouros eficientes.
Beija-flor-de-topete-azul
Stephanoxis loddigesii
®João Quental
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Hide frontal - Besque CHEC
Manizales, Colômbia

Informação
Conhecimento é um importante
recurso na observação de aves.
Por serem experiências de conhecimento, a
prática da observação de aves, do turismo científico e de
natureza exigem um fluxo constante de informação. De
modo geral, todo visitante procura ativamente informações
sobre a área ou parque a ser visitado, seja em busca de
atrativos físicos, como cachoeiras, cavernas e montanhas,
ou de equipamentos como trilhas, abrigos e outros. Da
mesma forma, o observador irá buscar informações sobre
as condições de acesso, além dos ambientes e espécies
presentes nas UCs.
Um website é a primeira referência de um
visitante com a unidade de conservação, e deve conter
informações sobre o bioma, diversidade de ambientes e
áreas disponíveis ao observador, condições e horários de
acesso, além de formalidades e demais detalhes sobre a
visitação.
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Sites e listas on-line
Informação colaborativa e
atualizada sobre as
espécies registradas.
Estimular a elaboração de listas de espécies é
uma medida relativamente simples, já que as ferramentas
estão disponíveis em sites como o eBird e Táxeus, que
permitem a geração de listas impressas para grande
parte das UCs brasileiras. O observador mais engajado
irá procurar as aves que ainda não tenha registrado,
comparando suas listas com a lista de cada área.
A lista on-line é um canal de duas vias; o visitante,
ao publicar a sua lista, colabora para atualizar a lista e
uma lista atualizada estimula a visita. Engajar a equipe de
gestão nas comunidades de observadores é uma forma
efetiva de divulgação.

Registros produzidos
por observadores em UCs:

10.000

registros fotográficos

422

espécies

16.000

registros fotográficos

417

espécies

Livros e guias
Um biblioteca completa é tão
importante quanto uma boa torre.
Manter uma biblioteca com livros de referência
possibilita a consulta e ajuda a melhorar a experiência
dos visitantes. Produzir ou estimular a produção de
guias de aves complementa a informação, oferecendo
ao observador a oportunidade de ter uma lista de
campo (checklist) para levar nas trilhas e ajudar na
identificação das aves que vier a registrar.
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Chiroxiphia caudata
Swallow-tailed Manakin
Ilhabela is home
to most of the
population of
Mealy Parrot in
southeastern
Brazil. Considered
the symbol bird of
the municipality,
it can be easily
observed even in
urban areas.

Brotogeris tirica
Plain Parakeet

arapaçu-rajado

Xiphorhynchus fuscus
Lesser Woodcreeper
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Wing-barred Piprites
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Golden-crowned Warbler

is
Euphonia pectoral
a
Chestnut-bellied Euphoni

Sinalização em trilhas
A informação distribuída
pelo território.
A sinalização “in loco” é fundamental para
estimular o iniciante, apresentando a avifauna como mais
um atrativo da UC. É importante que estejam visíveis logo na
entrada ou próximo ao centro de visitantes, demonstrando
a preocupação da gestão com a informação de qualidade.
Um mapa que ajude a identificar as trilhas e
os hábitats percorridos pode ter grande utilidade, na
medida em que as aves têm suas preferências, tais como
brejos, florestas e campos etc. Em algumas situações, a
sinalização pode indicar pontos de interesse para aves
específicas, como fruteiras, barreiros e arenas de exibição.
Para mais informações e bibliografia, sugerimos consultar
o manual de sinalização de trilhas publicado em 2018 pelo
ICMBio24.
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Sinalização nas trilhas
Reserva Municipal Laguna Nimez
El Calafate Argentina
®Giulyanna Althman

Caburé
Glaucidium brasilianum
®João Quental
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Apresentamos aqui algumas ideias e soluções para estimular
a interação entre observadores e aves, dentro da premissa
de que a observação de aves pode e deve contribuir com a
conservação. Muito além das soluções técnicas, qualquer
implementação das sugestões aqui apresentadas, deve ser
pautada por um profundo respeito às aves e seu hábitat.
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Encontre a seguir algumas referências das
práticas e dados aqui sugeridas. Nosso objetivo não foi
criar uma revisão bibliográfica, mas contribuir com o
aprofundamento de alguns temas. À falta de informação,
observe atentamente a natureza ao seu redor e procure
agir com sabedoria.

1 - Pivatto MAC, Sabino J. 2007. O turismo de observação de
aves no Brasil: breve revisão bibliográfica e novas perspectivas.
Atualidades Ornitológicas 139: 10-13.
2 - Cordell HK, Herbert NG. 2002. The popularity of birding is still
growing. Briding: 54-61. Disponível em: https://www.srs.fs.usda.
gov/pubs/ja/ja_cordell002.pdf. Acessado em: 13 de outubro de
2019.
3 - FatBirder. 2018. Fat Birder’s Top 1000 Birding Website. Disponível em: http://www.birdingtop500.com. Acessado em: 10
de setembro de 2018.
4 - Lees AC, Martin RW. 2014. Exposing hidden endemism in a
Neotropical forest raptor using citizen science. Ibis 157(1): 1-12.
https://doi.org/10.1111/ibi.12207.
5 - Sistema Ambiental Paulista. 2018. Proposta de criação: Área
de Proteção Ambiental Barreiro Rico; Área de Proteção Ambiental Tanquã – Rio Piracicaba. Relatório Técnico. São Paulo.
Disponível em: http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/2018/08/apas-barreiro-rico-e-tanqua-rio-piracicaba_2.pdf.
Acessado em: 13 de outubro de 2019.

13 - Manker JR. 2018. Perspective: let’s start teaching ornithology in high school. The Cornell Lab: All About Birds. Disponível
em: https://www.allaboutbirds.org/perspective-lets-start-teaching-ornithology-in-high-school. Acessado em: 01 de outubro de
2018.
14 - Cooper C, Larson L, Dayer A, Stedman R, Decker D. 2015.
Are wildlife recreationists conservationists? Linking hunting,
birdwatching, and pro-environmental behavior. The Journal of
Wildlife Management 79(3): 1-12. DOI: 10.1002/jwmg.855.
15 - Jardins das Araras de Lear. 2018. Disponível em: http://
www.araradelear.com.br. Acessado em: 18 de novembro de
2018.
16 - Sekercioglu C. 2002. Impacts of birdwatching on human
and avian communities. Environmental Conservation 29: 282289. https://doi.org/10.1017/S0376892902000206.
17 - Fioravanti C. 2016. Voos coletivos. Revista Pesquisa
FAPESP 245: 42-45. Disponível em: https://revistapesquisa.
fapesp.br/wp-content/uploads/2016/07/042_aves_245.pdf.
Acessado em: 01 de outubro de 2018.

6 - Wood C, Sullivan B, Iliff M, Fink D, Kelling S. 2011. eBird:
Engaging Birders in Science and Conservation. PLoS Biology
9(12): e1001220. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001220. Acessado em: 13 de outubro de 2019.

18 - Torres B. 2013. Rio, paraíso para a observação de aves.
Revista Amanhã (O Globo). Disponível em: https://oglobo.globo.
com/sociedade/ciencia/revista-amanha/rio-paraiso-para-observacao-de-aves-9902950. Acessado em: 01 de outubro de 2018.

7 - WikiAves. 2018. Disponível em: http://www.wikiaves.com.br.
Acessado em: 25 de outubro de 2018.

19 - Fundação Florestal. 2016. Portaria Normativa FF/DE no
236/2016. Disponível em: http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/
fundacaoflorestal/2016/03/PN-236.2016.pdf. Acessado em: 01
de outubro de 2018.

8 - AvistarBrasil. 2017. 2º Censo Brasileiro de Observação de
Aves.
9 - Souza TVSB, Simões HB. 2018. Contribuições do turismo em
unidades de conservação federais para a economia brasileira:
efeitos dos gastos dos visitantes em 2017: Sumário Executivo.
ICMBio. Brasília. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/
portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoesdiversas/contribuicoes_economicas_turismo_2018.pdf. Acessado em: 13 de outubro de 2019.
10 - Santos GS. 2014. Distribuição e conservação do gaviãoripina (Harpagus bidentatus) (Accipitridae) no Espírito Santo,
Brasil. Atualidades Ornitológicas 182.11 - Lees AC. 2016.
Evidence for longitudinal migration by a “sedentary” Brazilian
flycatcher, the Ash‐throated Casiornis. Journal of Field Ornithology 87(3):251-259. DOI: 10.1111/jofo.12159.
12 - ICMBio. 2019. Plano de ação para a conservação das aves
da Mata Atlântica: matriz de planejamento. Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-deacao/pan-aves-da-mata-atlantica/PAN_Aves_da_MA_-_Matriz_
de_Planejamento.pdf. Acessado em: 10 de janeiro de 2019.

106

20 - ICMBio. 2018. Instrução Normativa nº 14, de 10 de outubro de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/
asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/47097746/
do1-2018-10-25-instrucao-normativa-n-14-de-10-de-outubrode-2018-47097713. Acessado em: 13 de outubro de 2019.
21 - Jiguet F, Devictor V, Julliard R, Couvet D. 2012. French
citizens monitoring ordinary birds provide tools for conservation
and ecological sciences. Acta Oecologica 44: 58-66. https://doi.
org/10.1016/j.actao.2011.05.003.
22 - Rewilding Europe. 2012. Wildlife watching hides: na inspirational guide, 1.0. Disponível em: https://rewildingeurope.com/
assets/uploads/Downloads/Rewilding-Europe-Wildlife-Watching-Hides-Best-Practice-Guidelines-Dec-2012.pdf. Acessado em:
01 de outubro de 2018.
23 - Shanks B. 1998. Bird-hides and Boardwalks. Bird Observers
Club of Australia, Report 8. Disponível em: https://birdlife.org.
au/images/uploads/education_sheets/INFO-bird-hides-fixed.
pdf. Acessado em 13 de outubro de 2019.

24 - ICMBio. 2018. Manual se sinalização de trilhas. 67 pp. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/
comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/manual_de_
sinalizacao_de_trilhas_ICMBio_2018.pdf. Acessado em: 13 de
outubro de 2019.
25 - Greig E. 2017. Analysis: Do Bird Feeders Help Or Hurt
Birds? The Cornell Lab: All About Birds. Disponível em: https://
www.allaboutbirds.org/analysis-do-bird-feeders-help-or-hurtbirds. Acessado em: 18 de novembro de 2018.

Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/330264/1/Jardim_VeridianaAngeluzzi_M.pdfAcessado
em: 13 de novembro de 2018.
29 - Neumman MA. 2018. Relato pessoal ao autor.
30 - National Audubon Society. 2019. How to Make Hummingbird Nectar. Disponível em: https://www.audubon.org/news/
how-make-hummingbird-nectar. Acessado em: 13 de outubro de
2019.

26 - Bernarde P. [s.d.]. Comedouro de aves da UFAC Campus
Floresta. Disponível em: http://www.herpetofauna.com.br/
ComedouroAvesUFAC.htm. Acessado em: 13 de outubro de
2019.

31 - Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute. [s.d.]. Hummingbird Nectar Recipe. Disponível em:

27 - Instituto Florestal. 2017. Pesquisa com frutas em comedouros de aves pode diminuir custos da restauração ecológica. Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/institutoflorestal/2017/12/pesquisa-com-frutas-emcomedouros-de-aves-pode-diminuir-custos-da-restauracaoecologica. Acessado em: 13 de outubro de 2019.

32 - The Cornell Lab: All About Birds. 2009. Feeding hummingbirds. Disponível em: https://www.allaboutbirds.org/feedinghummingbirds. Acessado em: 18 de novembro de 2018.

https://nationalzoo.si.edu/migratory-birds/hummingbird-nectarrecipe. Acessado em: 13 de outubro de 2019.

33 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0208057

28 - Jardim VA. Chuva de sementes zoocóricas e atividade
de aves frugívoras em fragmentos urbanos em Campinas-SP.
Dissertação de Mestrado em Ecologia. Instituto de Biologia,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.

Agradecimentos
WikiAves (www.wikiaves.com.br), Vilde Florêncio, Vanessa Tavares Kanaã, Turismorocha, Tietta Pivato, Thiago
Toledo, Thiago Beraldo, Silvia Linhares, Sérgio Gregório, Rick Prum, Rafael Cardoso, Rachel Locke, Pedro Cunha
Menezes, Paulo Fenalti, Paulo Eduardo Pereira Faria, Paulina Chamorro, Paula Dourado, Paula Arantes, Oriana
Garzón, Nicholas Locke, Mário Cohn-Haft, Marco Silva, Marco Mello, Marcia Farias, Luiz Del Vigna, Luis Fernando
Bravo, Luciano Moreira Lima, Kika Bradford, Karliane Silva, Kamilla De Souza Barboza, José Eduardo Camargo,
Joelma Alves da Silva, João Quental, João Paulo Krajewski, Jefferson Silva, Henrique Rajão, Giulyanna Althman,
Gert Seewald, Gabriel Mello, Fernando Sousa, Fábio Olmos, Fábio Faracco, Evandro Schütz, Erika Guimarães, Eliza
Carneiro, Eduardo Koehler, Eduardo Gomes, Eduardo Franco, Edson Endrigo, Douglas Fernando, Dimitri Matozko,
Daneil Perrella, Daniela Maia, Daniel Cyzinski, Carol Ribeiro, Blog Acumulando Viagens (https://acumulandoviagens.
com), Anselmo D’Affonseca, Ananda Porto, Alice Reisfeld, Alex da Riva, Aisle Gartner, Adriano Mello, Adriana Caribé
Nunes Marques, Adrian Eisen Rupp.

Conceito: Guto Carvalho, Texto: Erika Hingst-Zaher e Guto
Carvalho, Leitura de originais: Fábio Olmos, Ilustrações: Cris
Gardim, Revisão: Jonathan Busato, Adriana Caribé N. Marques,
Fotos de capa: Dimitri Matozko

composto com a fonte Roboto e impresso na
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São Paulo, maio de 2019,
finalmente terminamos, às vésperas do Avistar e agora já
sentimos o outono, com o céu alto e claro e suas frentes
frias avançando. Logo virá a seca, hora de abastecer os
comedouros e a água, para ajudar as aves na difícil tarefa
de sobreviver aos humanos.

