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Sinopse 

A densidade populacional de 109 espécies de aves foi estimada para a região da Amazônia Central 

com o método de amostragem de distâncias em pontos de escuta, utilizando o banco de dados de 

aves do Projeto TEAM. Relações entre densidade, probabilidade de detecção e massa corporal das 

espécies foram investigadas.  

 

Palavras-chave: Abundância, amostragem de distâncias, detectabilidade, floresta tropical, Brasil. 
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Resumo 

 

Estimativas de densidade populacional possibilitam diversos estudos ecológicos, comparações 

entre espécies, localidades ou momentos no tempo, além de ações de monitoramento e 

conservação. Entre os organismos amazônicos, as aves representam um dos grupos mais bem 

conhecidos, mas ainda assim faltam estimativas consistentes de suas densidades 

populacionais. Estimamos a densidade populacional de 109 espécies de aves pelo método de 

amostragem de distâncias e avaliamos as relações entre densidade, probabilidade de detecção 

e massa corpórea das espécies. Os dados foram coletados de 2005 a 2009 em pontos de escuta 

nas reservas Ducke, ZF-2 e ZF-3 ao norte da cidade de Manaus pelo projeto Tropical 

Ecology, Assessment and Monitoring (TEAM). A média (e erro padrão, daqui em diante) 

geral da densidade estimada para todas as espécies foi 9,3 ± 9,0 indivíduos/km². Quarenta e 

cinco espécies tiveram densidade de até cinco indivíduos/km² e somente dez espécies tiveram 

densidade acima de 20 ind/km². Houve diferença entre as médias das densidades estimadas 

para as categorias de abundância comum (10,3 ± 9,5) e incomum (4,8 ± 3,9) propostas na 

literatura, mas com grande sobreposição entre as duas. A estimativa de densidade das aves foi 

negativamente relacionada à probabilidade de detecção e não houve relação da densidade com 

a massa corpórea das espécies. A probabilidade de detecção foi positivamente relacionada à 

massa corpórea das espécies. Sugerimos que as densidades estimadas neste trabalho deverão 

servir como referência para a avifauna na região ao norte de Manaus, viabilizando também 

estudos relacionados à conservação. 

 

Palavras-chave: Abundância, amostragem de distâncias, detectabilidade, floresta tropical, 

Brasil. 
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Abstract 

 

Population density of birds in a Central Amazonian terra firme forest 

Estimates of population densities enable many ecological studies, comparisons between 

species, sites or moments in time, aside from actions of monitoring and conservation. Among 

the Amazonian organisms, birds represent one of the most well known groups, but they still 

lack consistent estimates of their population densities. We estimated the population density of 

109 bird species based on distance sampling and evaluated the relationship between density, 

probability of detection and body mass of the species. Data were collected from 2005 to 2009 

in variable circular plot distance sampling in the Ducke, ZF-2 and ZF-3 reserves, northen 

region of Manaus, Amazonas, Brazil, as part of the Tropical Ecology, Assessment and 

Monitoring (TEAM) project. The overall average (and standard error, hereafter) density 

estimated was 9.3 ± 9.0 individuals/km². Forty-five species had densities ≤ five 

individuals/km² and only ten species had densities above 20 individuals/km². Species classed 

in the literature as “common” differed from those considered “uncommon” in mean estimated 

density (10.3 ± 9.5 and 4.8 ± 3.9, respectively), but with a large overlap between them. The 

population density was negatively related to the probability of detection and there was no 

relationship between density and body mass. Probability of detection was positively related to 

body mass. We suggest that the estimated densities in this paper shall serve as a reference for 

the birds in the region north of Manaus, making feasible also studies related to conservation.   

 

Keywords: Abundance, distance sampling, detectability, rainforest, Brazil. 
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Apresentação 

 

A distribuição dos organismos é influenciada pela heterogeneidade do ambiente, e 

mesmo ambientes de florestas primárias e não perturbadas que parecem homogêneas, também 

possuem alto grau de heterogeneidade de habitats, afetando a ocorrência e abundância das 

aves (Pearman, 2002; Cintra et al., 2006; Ricklefs, 2010). O conhecimento da abundância e 

distribuição dos indivíduos nessas áreas é fundamental não só para compreender os processos 

que geram e mantém a biodiversidade tropical, mas também serve como base para avaliar 

efeitos de alterações antropogênicas na floresta (Johnson et al., 2011). Esses dados também 

permitem entender os padrões de variação espacial e temporal da abundância dos organismos 

em ambientes não antropizados, e devem ser considerados na tomada de decisões relacionadas 

à conservação da diversidade biológica, já que a relação das espécies com o meio ambiente é 

refletida na distribuição de suas abundâncias no tempo e no espaço (Brown et al., 1995; 

Nichols e Williams, 2006).  

Densidade populacional, isto é, o número de indivíduos por unidade de área, talvez 

seja a única métrica de abundância biologicamente relevante que permite comparação entre 

espécies, localidades ou momentos no tempo. Isso porque é quantitativa e se relaciona 

especificamente à área em questão (Ricklefs, 2010). Mas estimar densidade não é fácil, e as 

estimativas são sujeitas a várias fontes de erro. É especialmente importante que a 

probabilidade de detecção seja considerada, pois as “ausências” (ou mais corretamente não 

detecções) podem representar indivíduos presentes mas não detectados na amostragem, e 

essas falsas ausências naturalmente podem levar a estimativas incorretas de densidade 

populacional (Rosenstock et al., 2002; Thompson, 2002; Norvell et al., 2003).  

Um método de estimativa de densidade populacional que utiliza a probabilidade de 

detecção dos organismos para ajustar as contagens é o de amostragem de distâncias (Buckland 

et al., 2001; Rosenstock et al., 2002; Thompson, 2002;). Esse método considera que o número 

de indivíduos não detectados pode ser estimado a partir da função de detecção derivada da 

distribuição das distâncias dos objetos detectados em relação ao observador. Considerando a 

premissa de que a probabilidade de detecção dos objetos diminui com o aumento da distância, 

é possível estimar quantos objetos deveriam ser registrados se a detecção fosse perfeita 

(Buckland et al., 2001).  
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Alguns autores avaliaram a abundância das aves na Amazônia, mas os poucos que 

estimaram a probabilidade de detecção tinham objetivos muito específicos e analisaram 

poucas espécies (Lloyd, 2003; Lloyd, 2004; Haugaasen e Peres, 2008; Sohn, 2009). 

Aproveitando a disponibilidade de um extenso banco de dados de um projeto de 

monitoramento de biodiversidade em florestas tropicais - Tropical Ecology, Assessment and 

Monitoring (TEAM), o objetivo principal deste trabalho foi estimar a densidade populacional 

das aves na região ao norte da cidade de Manaus utilizando o método de amostragem de 

distâncias.  

 

 

Objetivo Geral 

Estimar densidades populacionais de aves amazônicas. 

 

Objetivos específicos 

1- Quantificar a densidade populacional das espécies de aves em seis sítios de uma 

floresta de terra firme ao norte de Manaus; 

2- Comparar as densidades estimadas às classificações de abundância qualitativa e 

quantitativa já existentes na literatura para avifauna da mesma região; 

3- Investigar as relações entre densidade, probabilidade de detecção e massa corporal das 

espécies.
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RESUMO 25 

 26 

Estimativas de densidade populacional possibilitam diversos estudos ecológicos, 27 

comparações entre espécies, localidades ou momentos no tempo, além de ações de 28 

monitoramento e conservação. Entre os organismos amazônicos, as aves representam 29 

um dos grupos mais bem conhecidos, mas ainda assim faltam estimativas consistentes 30 

de suas densidades populacionais. Estimamos a densidade populacional de 109 espécies 31 

de aves pelo método de amostragem de distâncias e avaliamos as relações entre 32 

densidade, probabilidade de detecção e massa corpórea das espécies. Os dados foram 33 

coletados de 2005 a 2009 em pontos de escuta nas reservas Ducke, ZF-2 e ZF-3 ao norte 34 

da cidade de Manaus pelo projeto Tropical Ecology, Assessment and Monitoring 35 

(TEAM). A média (e erro padrão, daqui em diante) geral da densidade estimada para 36 

todas as espécies foi 9,3 ± 9,0 indivíduos/km². Quarenta e cinco espécies tiveram 37 

densidade de até cinco indivíduos/km² e somente dez espécies tiveram densidade acima 38 

de 20 ind/km². Houve diferença entre as médias das densidades estimadas para as 39 

categorias de abundância comum (10,3 ± 9,5) e incomum (4,8 ± 3,9) propostas na 40 

literatura, mas com grande sobreposição entre as duas. A estimativa de densidade das 41 

aves foi negativamente relacionada à probabilidade de detecção e não houve relação da 42 

densidade com a massa corpórea das espécies. A probabilidade de detecção foi 43 

positivamente relacionada à massa corpórea das espécies. Sugerimos que as densidades 44 

estimadas neste trabalho deverão servir como referência para a avifauna na região ao 45 

norte de Manaus, viabilizando também estudos relacionados à conservação.  46 

Palavras-chave: Abundância, amostragem de distâncias, detectabilidade, floresta 47 

tropical, Brasil. 48 
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ABSTRACT 49 

Population density of birds in a Central Amazonian terra firme forest 50 

Estimates of population densities enable many ecological studies, comparisons between 51 

species, sites or moments in time, aside from actions of monitoring and conservation. 52 

Among the Amazonian organisms, birds represent one of the most well known groups, 53 

but they still lack consistent estimates of their population densities. We estimated the 54 

population density of 109 bird species based on distance sampling and evaluated the 55 

relationship between density, probability of detection and body mass of the species. 56 

Data were collected from 2005 to 2009 in variable circular plot distance sampling in the 57 

Ducke, ZF-2 and ZF-3 reserves, northen region of Manaus, Amazonas, Brazil, as part of 58 

the Tropical Ecology, Assessment and Monitoring (TEAM) project. The overall average 59 

(and standard error, hereafter) density estimated was 9.3 ± 9.0 individuals/km². Forty-60 

five species had densities ≤ five individuals/km² and only ten species had densities 61 

above 20 individuals/km². Species classed in the literature as “common” differed from 62 

those considered “uncommon” in mean estimated density (10.3 ± 9.5 and 4.8 ± 3.9, 63 

respectively), but with a large overlap between them. The population density was 64 

negatively related to the probability of detection and there was no relationship between 65 

density and body mass. Probability of detection was positively related to body mass. We 66 

suggest that the estimated densities in this paper shall serve as a reference for the birds 67 

in the region north of Manaus, making feasible also studies related to conservation.   68 

Keywords: Abundance, distance sampling, detectability, rainforest, Brazil. 69 

 70 

 71 

 72 
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INTRODUÇÃO 73 

Dados de abundância dos organismos fornecem base para estudos de história 74 

natural, ecologia e conservação das espécies (Nichols e Williams 2006; Ricklefs 2010). 75 

Com informações de densidade é possível estimar o tamanho populacional, um dos 76 

principais critérios para definir o estado de conservação das espécies, e também detectar 77 

tendências a fim de reconhecer declínios populacionais, viabilizando assim ações de 78 

conservação e monitoramento efetivas (Nichols e Williams 2006; IUCN 2012). Além 79 

disso, dados de densidade permitem comparação entre espécies, localidades (inclusive 80 

em condições ecológicas distintas) e momentos no tempo (Ricklefs 2010), 81 

representando um bom indicador das condições ecológicas associadas aos organismos já 82 

que pode ser alterada diante de perturbações no habitat (Webb e Foster 1991, Thompson 83 

2002).  84 

Existem muitas maneiras para se avaliar a abundância das espécies, que variam 85 

desde simples contagens de indivíduos até modelagem que considera estimativas de 86 

probabilidade de detecção (Rosenstock et al. 2002). Uma das mais utilizadas são índices 87 

de abundância relativa, que podem representar uma relação confusa entre abundância e 88 

detectabilidade, já que a probabilidade de detecção não é estimada e supõe-se que ela se 89 

mantém constante. Mas essas estimativas provavelmente são enviesadas por uma 90 

probabilidade de detecção variável e desconhecida, por isso sua validade como base 91 

para inferência é questionável (Pendleton 1995; Rosenstock et al. 2002; Thompson 92 

2002). 93 

Assim, muitos autores acreditam que para que a abundância estimada seja mais 94 

confiável, deve-se levar em conta os indivíduos presentes mas não detectados na 95 

amostragem, pois falsas ausências podem gerar estimativas incorretas de densidade 96 
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populacional. Deste modo, métodos que estimam a detecção fornecem uma medida de 97 

incerteza na estimativa de abundância, sendo mais precisos e úteis que índices 98 

(Pendleton 1995; Rosenstock et al. 2002; Thompson 2002). A distância do objeto ao 99 

observador é uma fonte onipresente de variação na probabilidade de detecção, e assim a 100 

amostragem de distâncias (distance sampling) tem sido um método de pesquisa bastante 101 

utilizado para estimar densidade e tamanho populacional, modelando explicitamente a 102 

probabilidade de detecção dos organismos amostrados (Buckland et al. 2001; 103 

Rosenstock et al. 2002).  104 

Entre os organismos amazônicos, as aves representam um dos grupos mais bem 105 

conhecidos, mas ainda assim faltam estimativas consistentes de suas densidades 106 

populacionais. No entanto, com sua taxonomia e identificação já razoavelmente bem 107 

resolvidas, aves são passíveis de quantificação populacional (p. ex. Cohn-Haft et al. 108 

1997). Além disso, aves são consideradas excelentes indicadoras da qualidade do 109 

habitat, pois possuem estreita relação com o ambiente em que vivem e são sensíveis aos 110 

diferentes tipos de perturbação (Regalado e Silva 1997; Vielliard 2000). Mesmo as 111 

florestas primárias e não perturbadas manifestam alto grau de heterogeneidade 112 

ambiental que pode afetar a ocorrência e abundância das aves (Pearman 2002; Cintra et 113 

al. 2006) e informações coletadas agora em locais minimamente perturbados 114 

representarão a melhor aproximação do estado natural da Amazônia, inclusive para 115 

poder reconhecer os efeitos dos impactos de alterações futuras (Johnson et al. 2011). 116 

Vários autores examinaram a abundância das aves amazônicas. Alguns 117 

classificaram as espécies de maneira categórica (Cohn-Haft et al. 1997; Cintra e Naka 118 

2012). Outros autores avaliaram a abundância relativa utilizando taxa de captura por 119 

horas-rede (Bierregaard e Lovejoy 1989; Bierregaard e Stouffer 1995; Stouffer e 120 
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Bierregaard 1995; Stouffer et al. 2006), um método de estimar índices de abundância 121 

potencialmente enviesado (Thiollay 1994; Remsen e Good 1996), e Naka et al. (2004) 122 

avaliou a abundância relativa das aves de dossel com contagens. Alguns estudos 123 

estimaram abundância de maneira quantitativa para a comunidade de aves combinando 124 

diferentes métodos de amostragem, mas não corrigiram as estimativas de densidade 125 

utilizando diferenças na probabilidade de detecção de cada espécie (Terborgh et al. 126 

1990; Thiollay 1994; Stouffer 2007; Johnson et al. 2011). Os que estimaram a 127 

densidade considerando probabilidade de detecção tinham objetivos muito específicos e 128 

analisaram apenas poucas espécies, como por exemplo, cinco espécies de corujas no 129 

Peru (Lloyd 2003), nove espécies ameaçadas no Peru (Lloyd 2004), aves de médio e 130 

grande porte em uma área inundável e em floresta de terra firme no Brasil (Haugaasen e 131 

Peres 2008) e uma espécie de ave na Amazônia central (Sohn 2009).  132 

As florestas de terra firme ao norte da cidade de Manaus tem uma das avifaunas 133 

mais bem documentadas em toda a região amazônica. Existem estimativas de 134 

abundância para a maioria das espécies, no entanto, todas essas sofrem de um ou mais 135 

dos problemas mencionados acima. Um trabalho categorizou a abundância das espécies 136 

em “comum”, “incomum” e “rara”, sugerindo que essa classificação fosse testada com 137 

dados quantitativos (Cohn-Haft et al. 1997). Johnson et al. (2011), estimaram 138 

quantitativamente a abundância da avifauna em uma área de 100 ha ao norte de Manaus 139 

utilizando diferentes métodos de amostragem, mas não ajustou as contagens utilizando 140 

probabilidade de detecção das espécies. 141 

Sabemos que métodos para conseguir estimativas diretas e confiáveis de 142 

abundância são difíceis de implementar, pois exigem um grande esforço amostral e com 143 

isso um alto custo logístico que muitas vezes não está disponível para as pesquisas, 144 
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especialmente em levantamentos amplos (Pendleton 1995; Norvell et al. 2003; Nichols 145 

e Williams 2003). Além disso, pesquisar aves em ambientes tropicais apresenta muitas 146 

dificuldades não encontradas nos ambientes temperados, devido à alta riqueza de 147 

espécies e muitas espécies raras (Haselmayer e Quiin 2000). Ainda assim, devemos nos 148 

esforçar para obter dados de qualidade em estimativas de densidade, pois estes são mais 149 

úteis e apresentam estimativas de precisão associadas. Aproveitando a disponibilidade 150 

um extenso banco de dados de um projeto de monitoramento de biodiversidade em 151 

florestas tropicais - Tropical Ecology, Assessment and Monitoring (TEAM), o objetivo 152 

principal deste trabalho foi estimar a densidade populacional do maior número possível 153 

de aves da região ao norte de Manaus. O método de amostragem de distâncias em 154 

pontos de escuta de raio variável foi utilizado para amostrar toda a comunidade de aves 155 

e estimar suas densidades populacionais. Também fizemos comparações com os 156 

trabalhos anteriores acima referidos e exploramos a relação entre densidade, 157 

detectabilidade e massa corporal das espécies. 158 

 159 

MATERIAL E MÉTODOS 160 

Área de Estudo 161 

Os dados foram coletados em floresta primária e são provenientes do Projeto 162 

Tropical Ecology, Assessment and Monitoring (TEAM) da Conservação Internacional 163 

(CI), que visa monitorar a biodiversidade tropical em longo prazo. As amostragens 164 

foram realizadas em seis sítios amostrais (denominados “IMA”s - arranjo integrado de 165 

monitoramento - no protocolo do TEAM). Esses seis sítios amostrais estão localizados 166 

ao norte da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, distribuídos em pares em três reservas 167 

de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Uma área de 168 
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coleta é a Reserva Florestal Adolpho Ducke e as duas outras áreas localizam-se em dois 169 

ramais da rodovia BR 174 (Manaus - Boa Vista): ramal ZF-2 (próximo ao Programa de 170 

Grande Escala da Biosfera - Atmosfera na Amazônia - LBA), nas reservas conhecidas 171 

como “Km 14” e “Km 34” e ramal ZF-3 (no Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 172 

Florestais - PDBFF), nas reservas conhecidas como “Cabo Frio” e “Km 37” (Figura 1).   173 

 174 

 175 
Figura 2. Localização dos seis sítios de amostragem nas três áreas de estudo: Reserva 176 
Florestal Adolpho Ducke; ZF-2 e ZF-3.  177 
 178 

A cobertura vegetal das áreas é caracterizada por Floresta Tropical Úmida de 179 

Terra Firme com dossel uniforme e altura média de 30-40 m, com emergentes 180 

ocasionais de 55 m (Chauvel 1982; Guillaumet e Kahn 1982, Rankin-de-Mérona et al. 181 

1992). A topografia é constituída por platôs recortados por riachos e o solo da região é 182 

classificado como Latossolo Amarelo Distrófico, com moderada a alta acidez e pobre 183 
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em nutrientes (Chauvel 1982; Guillaumet e Kahn 1982). A precipitação anual da região 184 

varia entre 1800 e 2500 mm, com temperatura média de 26º C. A estação chuvosa 185 

ocorre entre os meses de novembro a maio, com maior precipitação em março e abril, e 186 

a estação seca de junho a outubro, sendo o mês de setembro normalmente o mais seco 187 

(Rankin-de-Mérona et al. 1992; Oliveira et al. 2008).  188 

 189 

Delineamento amostral 190 

Utilizamos as informações do banco de dados de aves do Projeto TEAM 191 

(Tropical Ecology Assessment and Monitoring) coletadas por uma equipe de 192 

ornitólogos experientes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Christian 193 

Andretti, Claudeir Vargas e Thiago Costa, coordenados por Mario Cohn-Haft). As 194 

amostragens foram feitas em seis grades de 100 ha (1 km²), sendo cada grade 195 

correspondente a um sítio amostral, perfazendo 600 ha de floresta primária amostrada 196 

na região da Amazônia Central. Cada grade continha 36 pontos distantes 200 m entre si, 197 

totalizando 216 pontos amostrados nos anos de 2005 a 2009. Os locais foram visitados 198 

de uma a quatro vezes por ano, totalizando de 9 a 13 campanhas em cada sítio amostral 199 

(Tabela 1). A coleta de dados de aves seguiu o método de “Contagem de pontos de raio 200 

variável” (Variable-radius point counts, variable circular plot ou point transect) 201 

descrito no protocolo de amostragem de aves 3.1 do Projeto TEAM 202 

(www.teamnetwork.org/files/protocols/avian/TEAMAvian-PT-EN-3.1.pdf), e os 203 

observadores permaneceram 10 minutos em cada ponto. Os indivíduos foram mapeados 204 

estimando sua localização em relação ao ponto em intervalos de quatro classes de 205 

distância: 0-10 m, 10-25 m, 25-50 m e 50-100 m.  206 

 207 
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Tabela 1. Número de visitas em cada sítio por ano de amostragem. Símbolos em itálico 208 
correspondem aos sítios amostrais: S1 = Ducke Base, S2 = Ducke Ipiranga, S3 = Cabo 209 

Frio (ZF-3), S4  = Km 37 (ZF-3), S5 = Km 34 (ZF-2) e S6 = Km 14 (ZF-2). 210 
  211 

Ano S1 S2 S3 S4 S5 S6 

       2005 2 1 2 2 2 3 

2006 4 4 3 3 4 4 

2007 2 2 2 2 2 2 

2008  3 1 2 2 3 3 

2009 1 1 1 1 1 1 

Total de visitas 12 9 10 10 12 13 

 212 

Seleção de espécies de aves 213 

Foram selecionadas para análise somente espécies detectadas no mínimo 38 214 

vezes em todas as amostragens a partir do banco de dados original. Buckland et al. 215 

(2001) recomenda no mínimo 60 registros, mas menciona que em alguns casos 40 216 

registros podem ser apropriados para que a estimativa de densidade de qualidade  possa 217 

ser obtida no programa Distance (Thomas et al. 2009). Testamos três espécies um 218 

pouco abaixo do limiar recomendado (duas com 39 e uma com 38 registros) que 219 

obtiveram uma estimativa de densidade adequada e por isso foram mantidas. Como o 220 

número de registros independe do tamanho, guilda ou táxon das aves, foi possível 221 

amostrar a variação dentro da comunidade. Devido ao grande esforço amostral do 222 

estudo, mesmo algumas espécies com densidade baixa tiveram registro suficiente para 223 

análise. 224 

 225 

Estimativas de densidade 226 

A densidade das espécies de aves selecionadas foi estimada no programa 227 

Distance 6.0 Release 2 (Thomas et al. 2009, 2010). O programa permite ajustar uma 228 
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função de detecção (g(y)) aos dados, que representa a probabilidade de detectar um 229 

objeto que esteja a uma distância y em relação ao centro do ponto. Os modelos partem 230 

da premissa de que a probabilidade de detecção dos objetos diminui com o aumento da 231 

distância ao observador, e estimam quantos objetos deveriam ser registrados se a 232 

detecção fosse perfeita (Buckland et al. 2001; Thomas et al. 2002). O método de 233 

amostragem de distâncias considera as seguintes premissas: 1) Todas as aves no centro 234 

do ponto de amostragem serão detectadas (g(0)=1); 2) Os indivíduos de cada espécie 235 

serão detectados em sua posição inicial, antes de qualquer movimento aleatório ou em 236 

resposta a presença do observador; 3) As distâncias das aves em relação ao observador 237 

serão estimadas com exatidão (para dados não agrupados), ou as aves são corretamente 238 

alocadas nas categorias de distância definidas por limites (para dados agrupados em 239 

classes de distância) (Buckland et al. 2001; Thomas et al. 2002, 2010). 240 

A função de detecção (g(y)) pode ser modelada utilizando quatro funções chave 241 

(Hazard-rate, Half-normal, Negative exponential e Uniform) que podem ser adequadas 242 

sozinhas ou combinadas a expansões em série (Cosine, Hermite polynomial, Simple 243 

polynomial) que tornem o ajuste mais parcimonioso. Seis combinações recomendadas 244 

por Buckland et al. (2001) foram testadas para cada espécie: Uniform + Cosine, 245 

Uniform + Simple polynomial, Half-normal + Cosine, Half-normal + Hermite 246 

polynomial, Hazard-rate + Cosine, Hazard-rate + Simple polynomial. Após o ajuste de 247 

diferentes modelos, o melhor modelo para cada espécie foi selecionado com base no 248 

menor valor de AIC (Akaike’s Information Criterion - sendo que somente modelos com 249 

∆ AIC ≤ 2 são considerados bons modelos) e maior valor de p do teste de ajuste 250 

(Goodness of Fitness - GOF Test).  251 
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Estimativas de densidade populacional utilizando esse método são sensíveis à 252 

precisão das estimativas de distância dos objetos em relação ao observador (Buckland et 253 

al. 2001), sujeita a várias fontes de erro (Simons et al. 2009). Para minimizar essas 254 

dificuldades, os dados foram coletados por uma equipe treinada em estimativa de 255 

distância de aves que se manteve ao longo dos cinco anos de coleta. Além disso, dados 256 

agrupados em classes de distâncias aumentam a probabilidade de que os pressupostos 257 

sejam cumpridos (Buckland et al. 2001; Thomas et al. 2002).  258 

 259 

Análises estatísticas 260 

O teste de Mann-Whitney (α = 5%) foi aplicado para verificar se a média das 261 

densidades estimadas no programa Distance diferem nas categorias “comum” e 262 

“incomum” propostas por Cohn-Haft et al. (1997) para a região ao norte de Manaus. 263 

Aplicamos uma análise de regressão linear simples para examinar se existe relação (e se 264 

houver, qual o grau de intensidade dessa relação) entre nossas estimativas de densidades 265 

e as estimadas por Johnson et al. (2011) em um sítio de 100 ha na mesma região (“Km 266 

41” da ZF-3), com ambos os dados log-transformados em log natural para linearização. 267 

Para essa comparação, utilizamos somente as espécies que foram amostradas por 268 

Johnson et al. (2011) utilizando spot mapping, pois teoricamente esse método remove o 269 

problema de detecção imperfeita após várias visitas (Ralph et al. 1993).  270 

Utilizamos uma análise de regressão linear múltipla (α = 5%) (dados log-271 

transformados em log natural para linearização das variáveis contínuas), relacionando a 272 

densidade (indivíduos/km²) com a probabilidade de detecção e massa corpórea (g) das 273 

espécies (não foi detectada a presença de colinearidade entre as variáveis 274 

independentes). Examinamos a relação entre a probabilidade de detecção e a massa 275 
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corpórea das espécies (g) utilizando análise de regressão linear simples (α = 5%) 276 

também com dados log-transformados em log natural para linearização das variáveis 277 

contínuas. Os valores de massa corpórea (g) são provenientes de Johnson et al. (2011). 278 

Essas análises foram realizadas no programa R 2.15.2 (R Development Core Team 279 

2013).   280 

 281 

RESULTADOS 282 

Das 394 espécies previamente encontradas na área de estudo (Cohn-Haft et al. 283 

1997), 266 foram registradas nas amostragens e estão presentes no banco de dados 284 

original pertencente ao TEAM. Dessas, 122 espécies tiveram registros suficientes para 285 

análise (Apêndice), e 109 (representando 27,7% das espécies encontradas na região) 286 

tiveram uma estimativa de densidade adequada, conforme os critérios citados 287 

anteriormente. Para treze espécies (indicadas por * no Apêndice), nenhum modelo foi 288 

bem ajustado e, portanto, suas estimativas de densidade populacional não foram 289 

utilizadas. Não houve um modelo geral que descreva a maioria das espécies na região 290 

amostrada. Das 109 espécies, 36 (33%) tiveram o modelo Uniform + Simple 291 

Polynomial melhor ajustado, 35 (32,1%) tiveram o modelo Hazard-rate, 14 (12,9%) 292 

espécies Half-normal, nove espécies (8,3%) Uniform, nove espécies (8,3%) Uniform + 293 

Cosine, três (2,7%) Half-normal + Cosine e três (2,7%) Half-normal + Hermite 294 

Polynomial.  295 
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Figura 2. Exemplos da probabilidade de detecção de quatro espécies. As barras 297 
representam a distribuição das detecções nas classes de distância e a curva sobreposta 298 

representa a função de detecção do modelo ajustado. A) Terenura spodioptila (modelo 299 

Half-normal + Cosine); B) Phoenicircus carnifex (modelo Half-normal); C) Amazona 300 
farinosa (modelo Hazard-rate); D) Micrastur gilvicollis (modelo Uniform).  301 
 302 

A média de densidade geral de todas as espécies foi de 9,3±9,0 indivíduos/km². 303 

As espécies com menores densidades foram: Hylopezus macularius, Tinamus major, 304 

Micrastur ruficollis, Jacamerops aureus, Micrastur gilvicollis, Geotrygon montana, 305 

Microcerculus bambla, Cyphorhinus arada, Bucco tamatia e Ibycter americanus, todas 306 

com densidade inferior a 2 indivíduos/km². As espécies mais abundantes foram: 307 

Hylophilus muscicapinus, Thamnomanes caesius, Pipra erythrocephala, Zimmerius 308 

gracilipes, Pionus menstruus, Hemitriccus zosterops, Glyphorynchus spirurus, 309 

Xiphorhynchus pardalotus, Lipaugus vociferans e Herpsilochmus dorsimaculatus, com 310 

densidades acima de 20 indivíduos/km².  311 

A comunidade analisada foi caracterizada por muitas espécies com densidade 312 

baixa e poucas espécies com densidade alta. Quarenta e cinco espécies tiveram 313 

densidade entre 0,8 a 5 indivíduos/km² (41,3%), 30 espécies entre 5 e 10 (27,5%), 24 314 

espécies entre 10 e 20 (22%) e somente 10 espécies tiveram densidade acima de 20 315 
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indivíduos/km² (9,2%). Conforme o aumento do valor da densidade, há um menor 316 

número de espécies consideradas incomuns nas categorias de abundância propostas por 317 

Cohn-Haft et al. (1997) (Figura 3).  318 
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Figura 3. Frequência dos valores de densidade das 109 espécies de aves analisadas, com 320 

a proporção de cada categoria de abundância proposta por Cohn-Haft et al. (1997) 321 
(preto: comum, listrado: incomum, branco: raro).  322 
  323 

 A densidade média de espécies tratadas como “comum” (10,3 ± 9,5, média e 324 

erro padrão) por Cohn-Haft et al. (1997) diferiu das espécies “incomuns” (4,8 ± 3,9) 325 

(U= 4,0174, df= 64,26, p=0,0001, α=0,05; Figura 4). A categoria comum abrange 326 

valores de 0,9 (Tinamus major) a 46 (Herpsilochmus dorsimaculatus), e a incomum 327 

abrange valores de 0,8 (Hylopezus macularius) a 15 (Phoenicircus carnifex) 328 

indivíduos/km².  Somente uma espécie da categoria “rara”, Tangara varia, teve 329 

registros suficientes para análise com uma densidade estimada de 7,2 indivíduos/km².  330 
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 331 
Figura 4. Média e erro padrão da densidade estimada nas categorias de abundância 332 
“comum” e “incomum” sugeridas por Cohn-Haft et al. (1997), e a densidade da única 333 

espécie rara analisada (c: comum, n = 90, u: incomum, n=18, r: rara - Tangara varia).   334 
 335 

Houve relação positiva entre as densidades estimadas no programa Distance e as 336 

densidades estimadas por Johnson et al. (2011) em 100 ha de floresta contínua na ZF-3 337 

pelo método de amostragem spot mapping (r²= 0,46, p<0,01, b= 0,74, n=89) (Figura 5). 338 

A densidade das aves foi negativamente relacionada à probabilidade de detecção (p = 339 

0,02, b = -1,4) e não houve relação da densidade com a massa corpórea das espécies (p= 340 

0,09, b= 0,13) (o modelo apresentou R² = 0,12, n = 109). (Figura 6). A probabilidade de 341 

detecção foi positivamente relacionada à massa corpórea (g) das espécies (p < 0,001, r² 342 

= 0,31, b = 0,07, n = 109) (Figura 7).  343 
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Figura 5. Regressão linear simples das densidades estimadas neste trabalho com as 345 
densidades estimadas por Johnson et al. (2011), para espécies amostradas com spot 346 

mapping. Os dados estão em log natural. Esferas em preto representam espécies 347 
incomuns e esferas vazias espécies comuns (r² = 0,46, b = 0,74, p < 0,001, n = 89).  348 
 349 

 350 

 351 

 352 
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Figura 6. Parciais da regressão linear múltipla da densidade de 109 espécies variando 354 

em relação a: A) probabilidade de detecção (p = 0,02, b = -1,14); B) massa corpórea (g) 355 
(p = 0,13, b = -0,09); o modelo apresentou R² = 0,12 e os dados estão em log natural. Os 356 
valores de massa das espécies são provenientes de Johnson et al. (2011).  357 
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Figura 7. Regressão linear simples entre probabilidade de detecção e massa corpórea 360 
(g), ambas em log natural (p < 0,001, r² = 0,31, b = 0,07, n = 109). Os valores de massa 361 

das espécies são provenientes de Johnson et al. (2011). 362 
 363 
 364 
 365 

DISCUSSÃO  366 

Estimativas de abundância acompanhadas de medidas de precisão (erro padrão 367 

ou intervalo de confiança) permitem que comparações com a literatura, entre 368 

localidades e momentos no tempo, além de relações com variáveis biológicas sejam 369 

investigadas com maior acurácia do que com categorias de abundância que são 370 

subjetivas e relativas. A comunidade analisada é caracterizada por muitas espécies com 371 

densidade baixa e poucas espécies com densidade alta, padrão similar ao geralmente 372 

relatado para comunidades de aves e outros organismos em florestas tropicais (Terborgh 373 

et al. 1990; Thiollay 1994; Johnson et al. 2011). 374 

O método de amostragem de distâncias foi eficaz para estimar a densidade de 375 

um grande número de espécies em uma floresta amazônica de terra firme. 376 

Recomendamos sua utilização pela qualidade das estimativas de densidade populacional 377 

geradas no programa Distance, mesmo quando os dados estão agrupados em poucas 378 

classes de distância. Das 122 espécies analisadas, apenas treze (sinalizadas com 379 

asterisco no Apêndice) não tiveram modelos bem ajustados, e isso provavelmente se 380 

deve a erros de amostragem. No caso dos dois beija-flores analisados (Phaethornis 381 

bourcieri e Phaethornis superciliosus), ambos somente foram detectados quando 382 

estavam próximos ao observador. Consequentemente, a maioria das observações foi 383 

registrada na primeira classe de distância (0-10 m), e apenas algumas observações na 384 

segunda classe (10-25 m), e provavelmente suas densidades foram superestimadas. 385 

Outras espécies possivelmente apresentaram erros devido a características do 386 
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comportamento que dificultam a amostragem. Corapipo gutturalis tem um canto que 387 

não é detectado a longas distâncias e tem sistema reprodutivo em lek. Em períodos 388 

reprodutivos, os indivíduos se agrupam em poucos pontos da área de estudo e as 389 

vocalizações são emitidas apenas por alguns indivíduos alfa (Prum 1990; Théry 1995). 390 

Para os psitacídeos Amazona autumnalis, Brotogeris chrysoptera e Pyrilia caica que 391 

vivem em bandos e se movimentam muito, o erro associado pode ser resultado da 392 

dificuldade em contar o número de indivíduos presentes nos bandos amostrados. Além 393 

disso, Amazona autumnalis apresenta movimentos sazonais já registrados para a região, 394 

tendo grandes flutuações de abundância (Cohn-Haft et al. 1997; Naka 2004). As 395 

espécies Campylorhamphus procurvoides, Capito niger, Cyclarhis gujanensis, 396 

Myrmothera campanisona e Saltator grossus nunca foram detectadas na primeira classe 397 

de distância e portanto as estimativas de densidade foram possivelmente subestimadas. 398 

Uma grande vantagem do programa de análise Distance para obter estimativas de 399 

abundância de qualidade é reconhecer quando a densidade não foi estimada com 400 

acurácia (observando-se a dificuldade de ajuste dos modelos e valores muito altos de 401 

densidade, erro padrão ou coeficiente de variação nos modelos com menores valores de 402 

AIC). Isso é muito útil e permite que erros de amostragem sejam percebidos.  403 

 404 

Comparações com outras estimativas de densidade 405 

As estimativas de densidade em geral concordam com as categorias de 406 

abundância propostas por Cohn-Haft et al. (1997). Cerqueira et al. (2013) também 407 

concluiu com dados de ocupação que ornitólogos especialistas podem fazer previsões 408 

úteis sobre espécies raras e comuns, com apenas algumas exceções. As médias das 409 

densidades nas categorias “comum” e “incomum” propostas por Cohn-Haft et al. (1997) 410 
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foram diferentes, e notamos que valores de densidades acima de 15 indivíduos/km² 411 

foram exclusivos da categoria comum. Acreditamos que a grande sobreposição de 412 

valores entre as duas categorias esteja relacionada em parte à compensação intuitiva do 413 

tamanho corporal das espécies, relativizando as categorias de abundância com base na 414 

expectativa dos ornitólogos de que espécies com tamanho corporal maior são 415 

naturalmente menos comuns e não necessitam de um grande número de detecções para 416 

serem consideradas comuns. Dois exemplos são Tinamus major e Ibycter americanus, 417 

que tem massa corpórea superior a da maioria das espécies e alta probabilidade de 418 

detecção, e mesmo tendo densidades estimadas em até 2 indivíduos/km², foram 419 

consideradas comuns por Cohn-Haft et al. (1997).  420 

Tangara varia (densidade 7,2 indivíduos/km²) foi a única espécie classificada 421 

como “rara” com registros suficientes para análise no programa Distance e tem valor de 422 

densidade estimado que poderia ser classificada na categoria incomum ou comum. Sua 423 

classificação na categoria rara pode estar incorreta, pois na época, os autores estavam 424 

aprendendo a vocalização da espécie, e por isso ela pode ter sido subestimada (M. 425 

Cohn-Haft – comunicação pessoal). A espécie Celeus undatus (densidade 6,9 426 

indivíduos/km²) também havia sido tratada como “rara” (Cohn-Haft et al. 1997); 427 

entretanto, entendemos atualmente que isso foi resultado de um problema de 428 

identificação na época, quando a maioria dos indivíduos foram identificados como C. 429 

grammicus, espécie então listada como “comum”, mas que não foi registrada nas 430 

amostragens do TEAM. Portanto, hoje acreditamos que C. grammicus não ocorre na 431 

área de estudo, e então, reavaliamos que C. undatus, se identificado corretamente, teria 432 

sido listado como “comum” em 1997, e foi tratado como tal na nossa análise 433 

comparativa.  434 
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Algumas das espécies consideradas mais abundantes no dossel da região por 435 

Naka et al. (2004) também obtiveram as maiores densidades estimadas neste trabalho: 436 

Herpsilochmus dorsimaculatus (46 ind./km²), Pionus menstruus (31), Zimmerius 437 

gracilipes (27,8), Hylophilus muscicapinus (20). As densidades estimadas de 90 438 

espécies foram correlacionadas com as estimadas por Johnson et al. (2011) em 439 

amostragens feitas com o método spot mapping. Diferenças nas abundâncias estimadas 440 

de algumas espécies possivelmente estão atreladas a diferenças de métodos, análises e a 441 

abrangência geográfica dos dois trabalhos. As amostragens do TEAM abrangeram seis 442 

sítios de 100 ha e a densidade estimada aqui é uma média dos seis locais, enquanto a 443 

amostragem de Johnson et al. (2011) envolveu somente um local de 100 ha. 444 

Adicionalmente, as densidades estimadas pelo programa Distance consideram a 445 

probabilidade de detecção de cada espécie e ajustam os valores estimados para estimar a 446 

densidade.  447 

 Reconhecemos que podem existir diferenças na densidade de algumas espécies 448 

entre os sítios amostrados e encorajamos estudos futuros que analisem diferenças na 449 

distribuição da abundância das espécies entre locais. Entretanto, acreditamos que as 450 

informações de abundância geradas em escala regional também são de grande 451 

importância e utilidade, já que dados de biodiversidade nessa escala podem revelar mais 452 

sobre os processos que geram padrões de diversidade do que dados em escala local 453 

(Ricklefs 2008). Ainda, Naka et al. (2004) notou que a avifauna de dossel se mostrou 454 

homogênea em termos de riqueza e abundância relativa em três sítios de amostragem na 455 

mesma região deste estudo.  456 

 457 

Relações com variáveis biológicas  458 
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A densidade não teve nenhuma relação com a massa das espécies analisadas. Na 459 

Guiana Francesa, Thiollay (2002) também não observou relação entre a abundância das 460 

aves e o tamanho do corpo, e o autor acredita que isso seja devido à raridade de muitas 461 

espécies em florestas tropicais. Essa relação frequentemente é fraca quando grande parte 462 

da comunidade é amostrada, provavelmente porque espécies raras são limitadas por 463 

outros fatores além da disponibilidade de alimentos (Lawton 1989). Além disso, alguns 464 

padrões ecológicos somente são revelados em larga escala (Brown e Maurer 1989). 465 

A densidade das aves foi negativamente relacionada à probabilidade de detecção 466 

das espécies. Geralmente, considera-se que quanto maior o número de indivíduos de 467 

uma mesma espécie em um local, maior será a detectabilidade dessa espécie 468 

(MacKenzie 2005). Algumas espécies com baixa densidade analisadas tem 469 

detectabilidade alta, mas nossas análises não abrangem toda a comunidade. Acreditamos 470 

que muitas espécies que não obtiveram número de registros suficiente para análise têm 471 

baixa densidade e baixa detectabilidade, e isso poderia tornar diferente a relação entre 472 

densidade e detectabilidade encontrada nos nossos dados. Espécies com densidades 473 

menores podem ter a tendência de vocalizar mais alto para que o chamado alcance 474 

outros indivíduos, assim é provável que o canto de algumas espécies mais raras tenha 475 

evoluído no sentido de se tornar mais potente do que as mais comuns, sendo mais 476 

facilmente detectadas.  A probabilidade de detecção foi positivamente relacionada à 477 

massa das espécies. Alguns autores relataram uma relação negativa entre massa corporal 478 

e frequências acústicas para muitas espécies (Ryan e Brenowitz 1985, Bertelli e Tubaro 479 

1998). Neste trabalho não medimos a frequência do canto para inferir sobre isso, e é 480 

possível que este resultado esteja mais relacionado à detecção visual do que auditiva, 481 

indicando que animais maiores são mais fáceis de detectar. 482 



27 

 

 

 

Validação do método 483 

Para conseguir estimar a densidade de um grande número de espécies, foi 484 

necessário unir os registros de seis sítios e cinco anos de amostragem. Além disso, o 485 

ideal seria que os dados fossem coletados em mais do que quatro classes de distância. 486 

Mesmo com essas imperfeições, comprovamos por meio das comparações com a 487 

literatura que o método de amostragem e análise foi eficiente para gerar estimativas 488 

confiáveis de densidade para um grande número de espécies em escala regional. 489 

 490 

Perspectivas futuras  491 

Pesquisar aves em ambientes tropicais apresenta muitas dificuldades não 492 

encontradas em ambientes temperados, devido à alta riqueza de espécies, sendo muitas 493 

espécies raras (Haselmayer e Quinn 2000). Para estimar a densidade de espécies raras e 494 

com poucos registros, seria necessário um esforço de campo ainda maior devido ao 495 

número mínimo de registros recomendado para que seja possível estimar a densidade de 496 

uma espécie com precisão. Métodos de amostragem combinados provavelmente são 497 

imprescindíveis para conseguir estimar a densidade de uma maior proporção da 498 

comunidade de aves em florestas tropicais (Terborgh et al. 1990). Assim, é 499 

aconselhável utilizar métodos padronizados de amostragem que complementem a 500 

detecção das espécies mais raras (p. ex. mapeamento de território, radio telemetria e 501 

redes de neblina).  502 

Uma abordagem para classificar a abundância das espécies de maneira 503 

categórica (que são úteis em listas, p. ex. IUCN) seria considerar intervalos de valores 504 

de densidade independentemente do tamanho das espécies em cada categoria. Dessa 505 

maneira, espécies maiores não seriam classificadas como comuns somente devido a um 506 
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viés do observador. De fato, nossos dados mostraram que pode não haver um efeito de 507 

massa sobre a densidade, e sim sobre a probabilidade de detecção das espécies de aves. 508 

 509 

Conclusões 510 

Sabemos que nem sempre é possível realizar amostragens rigorosas para estimar 511 

a abundância de maneira acurada e constatamos que mesmo quando as estimativas não 512 

são provenientes de amostragens tão rigorosas, revelam um padrão geral da 513 

comunidade. Ainda assim, devemos nos esforçar para obter estimativas de densidade de 514 

qualidade com os métodos já disponíveis, principalmente por meio de pesquisas de 515 

monitoramento em longo prazo, e não somente com diagnósticos rápidos. Este trabalho 516 

é o primeiro a gerar estimativas de densidade considerando a probabilidade de detecção 517 

para um grande número de espécies em escala regional na Floresta Amazônica. 518 

Sugerimos que as densidades estimadas sirvam como referência para estudos de 519 

populações e comunidades da avifauna na região ao norte de Manaus, permitindo 520 

também comparações com estimativas de abundância de aves de outras regiões da 521 

Amazônia, bem como viabilizando estudos relacionados à conservação. 522 
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APÊNDICE 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Espécies de aves analisadas, incluindo o modelo selecionado para estimativa de densidade no programa Distance 6.0 (Modelo), 

densidade estimada em indivíduos/km² (Dens.), intervalo de confiança de 95% da densidade estimada (IC Dens.), % coeficiente de 

variação da densidade (D CV), valor de p do teste de ajuste do modelo selecionado - Goodness of fitness – GOF test (p GOF), 

probabilidade de detecção (P), número de observações total em cinco anos de amostragem (Obsn), categorias de abundância: c = 

comum, u = incomum, r = raro (Ab. - retirado de Cohn-Haft et al. 1997), densidade estimada por Johnson et al. (2011) pelo método 

spot mapping (Dens. J), massa em gramas (Massa (g) - retirado de Johnson et al. 2011). Espécies em ordem taxonômica segundo a 

Lista das aves do Brasil (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO 2011).* Indica espécies que não tiveram boas 

estimativas de densidade e os valores estimados não devem servir como referência. 

 

 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

TINAMIDAE 
          

Tinamus major U+C 0,96 0,55-1,68 28,28 0,004 0,62 45 c 6 1112,3 

Crypturellus variegatus U 4,51 4,51-4,52 0,08 0,001 1 339 c 8 382,3 

FALCONIDAE 
          

Ibycter americanus U 2,01 2,01-2,02 0,11 0,470 1 151 c 3 595 

Micrastur ruficollis U+S 1,16 0,78-1,73 19,77 0,230 0,45 39 c 1 197,6 

Micrastur gilvicollis U 1,30 1,30-1,31 0,07 0,934 1 98 c 3,5 211,4 

PSOPHIIDAE 
          

Psophia crepitans HR 9,38 7,56-11,65 10,91 0,224 0,13 92 u 10 1250 

COLUMBIDAE 
          

Patagioenas plumbea U 14,41 14,39-14,43 0,07 0,000 1 1081 c 15 201,5 

Patagioenas subvinacea U 2,27 2,27-2,28 0,08 0,013 1 171 c 3,5 172 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

Geotrygon montana U+C 1,39 0,90-2,15 22,12 0,665 0,52 54 c  
 

111,6 

PSITTACIDAE 
          

Brotogeris chrysoptera* HN+H 29,08 25,34-33,37 7,00 0,000 0,13 284 c 
 

63,5 

Touit purpuratus HN 3,21 2,25-4,56 17,66 0,427 0,22 51 u 
 

60 

Pyrilia caica* HN+H 21,52 18,42-25,14 7,91 0,000 0,13 209 u 
 

132 

Pionus menstruus HN+C 31,10 24,63-39,28 11,90 0,982 0,15 320 c  
 

252 

Pionus fuscus HN 9,98 8,21-12,12 9,86 0,876 0,24 173 u  
 

204 

Amazona farinosa HR 10,61 6,36-17,71 26,46 0,660 0,38 296 c  
 

650,5 

Amazona autumnalis* HN+C 22,76 12,75-40,63 30,12 
 

0,22 357 c  
 

399,5 

Deroptyus acciptrinus U+S 3,08 2,43-3,90 11,88 0,000 0,32 75 c 
 

245 

STRIGIDAE 
          

Glaucidium hardyi U+S 2,07 1,56-2,77 14,39 0,596 0,34 53 c 2 55 

TROCHILIDAE 
          

Phaethornis bourcieri* HR 62,08 45,46-84,79 15,73 0,360 0,02 75 c 
 

4,2 

Phaethornis superciliosus* U+S 58,97 53,41-65,11 5,02 0,000 0,04 183 c 
 

5,5 

CAPRIMULGIDAE 
          

Lurocalis semitorquatus HN 10,06 7,76-13,05 13,10 0,569 0,1 73 u 4 82,8 

TROGONIDAE 
          

Trogon melanurus U+S 7,92 6,82-9,21 7,67 0,150 0,5 298 c 4,5 87 

Trogon viridis U+S 7,93 6,80-9,24 7,82 0,218 0,53 314 c 8 84 

Trogon violaceus HR 4,97 3,75-6,61 14,44 0,001 0,43 169 c 8,5 47,5 

Trogon rufus U+S 3,98 3,22-4,92 10,76 0,129 0,5 148 u 6,5 49,9 

MOMOTIDAE 
          

Momotus momota U+C 7,18 4,37-11,82 25,71 0,004 0,57 305 c 11 122,2 

GALBULIDAE 
          

Galbula albirostris U+S 8,54 7,50-9,73 6,59 0,139 0,23 145 c 8 17,8 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

Galbula dea HR 9,88 7,63-12,80 13,19 0,448 0,32 239 c 9,5 29,5 

Jacamerops aureus U+S 1,28 0,88-1,87 18,72 0,054 0,43 41 u 4 69 

BUCCONIDAE 
          

Bucco tamatia U+S 1,97 1,46-2,67 15,22 0,704 0,45 67 u 11,5 34,3 

Monasa atra U+C 2,77 2,15-3,58 12,77 0,733 0,33 69 c 12 88 

CAPITONIDAE 
          

Capito niger* HR 2,88 1,80-4,64 24,17 0,043 0,3 64 c 7 56,5 

RAMPHASTIDAE 
          

Ramphastos tucanus U 14,08 14,05-14,10 0,08 0,000 1 1056 c 13 607,5 

Ramphastos vitellinus U 4,29 4,29-4,30 0,07 0,005 1 322 c 8 370 

Selenidera piperivora U+S 5,93 5,04-6,98 8,26 0,861 0,31 138 c 3 147 

PICIDAE 
          

Melanerpes cruentatus U+S 3,04 2,47-3,75 10,45 0,520 0,19 44 c 
 

56 

Veniliornis cassini HR 2,73 1,68-4,45 24,66 0,536 0,28 58 c 5 31 

Piculus flavigula HN 7,82 6,27-9,76 11,23 0,546 0,21 126 c 13 53,5 

Celeus undatus HR 6,98 5,12-9,53 15,89 0,425 0,42 218 c 6,5 65 

Celeus torquatus U+S 2,09 1,58-2,76 13,75 0,613 0,26 41 u 
 

120 

Campephilus rubricollis HN 4,34 3,32-5,68 13,67 0,383 0,42 136 c 4 208,5 

THAMNOPHILIDAE 
          

Terenura spodioptila HN+C 16,39 13,26-20,25 10,63 0,183 0,05 65 c 10 7 

Myrmeciza ferruginea U+C 10,09 8,92-11,40 6,24 0,468 0,3 225 c 17 24,6 

Myrmotherula brachyura HR 14,02 11,30-17,40 10,99 0,038 0,3 320 c 11 7 

Myrmotherula axillaris* HN+H 7,88 5,80-10,71 15,37 0,026 0,09 53 u 18 7,6 

Myrmotherula longipennis U+C 12,24 9,29-16,14 13,99 0,309 0,1 96 c 18 8,4 

Myrmotherula menetriesii HR 6,61 4,86-8,98 15,60 0,984 0,25 126 c 18 8,1 

Thamnomanes ardesiacus HR 15,78 13,09-19,03 9,51 0,790 0,19 223 c 18 18,1 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

Thamnomanes caesius HR 23,25 19,84-27,24 8,07 0,908 0,22 375 c 18 17,5 

Herpsilochmus dorsimaculatus U+S 46,07 38,66-54,89 8,95 0,056 0,28 952 c 20 10 

Thamnophilus murinus HR 19,67 16,22-23,86 9,85 0,000 0,43 633 c 25 17,7 

Cymbilaimus lineatus HR 5,87 4,15-8,29 17,69 0,228 0,43 189 c 10 34,6 

Percnostola rufifrons U+S 11,26 7,98-15,90 17,68 0,005 0,53 446 c 16 28,9 

Cercomacra cinerascens HR 15,52 12,59-19,11 10,64 0,069 0,35 413 c 14,5 18 

Hypocnemis cantator U+C 16,92 15,34-18,66 4,98 0,176 0,31 396 c 30 11,8 

Pithys albifrons HR 4,69 3,47-6,34 15,02 0,762 0,12 43 c 
 

20,1 

Willisornis poecilinotus HR 6,67 4,85-9,15 16,15 0,473 0,34 169 c 27 16,8 

Gymnopithys rufigula HN+H 6,66 5,17-8,58 12,77 0,419 0,18 88 c 
 

29 

GRALLARIIDAE 
          

Grallaria varia U 3,85 3,85-3,86 0,07 0,000 1 289 c 6,5 120,1 

Hylopezus macularius U 0,85 0,85-0,85 0,05 0,530 1 64 u 
 

48 

Myrmothera campanisona* U 1,76 1,76-1,76 0,06 0,043 1 132 c 2 49,9 

FORMICARIIDAE 
          

Formicarius colma HR 9,22 7,03-12,10 13,85 0,001 0,37 256 c 11 46,2 

Formicarius analis U+S 5,02 4,16-6,06 9,57 0,212 0,45 171 c 5,5 62,7 

DENDROCOLAPTIDAE 
          

Dendrocincla fuliginosa HR 11,41 9,21-14,13 10,85 0,339 0,15 130 c 9,5 37,4 

Deconychura longicauda U+S 3,49 2,82-4,32 10,73 0,942 0,26 69 c 6 29,1 

Sittasomus griseicapillus HR 9,17 7,01-11,99 13,69 0,194 0,32 222 c 3 14,3 

Glyphorynchus spirurus HN 36,32 31,45-41,93 7,30 0,597 0,09 235 c 33 13,6 

Xiphorhynchus pardalotus HN+H 42,03 33,08-53,40 12,24 0,245 0,18 557 c 18 37,7 

Campylorhamphus procurvoides* U+S 2,86 2,27-3,60 11,50 0,289 0,26 55 u 3 34,3 

Lepidocolaptes albolineatus HR 2,46 1,48-4,10 25,61 0,333 0,26 48 c 10 26,7 

Dendrocolaptes certhia HR 5,43 3,81-7,76 18,14 0,396 0,39 160 c 7 66,9 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

Dendrocolaptes picumnus U+S 2,92 2,33-3,67 11,36 0,139 0,24 53 u 2 78,5 

Hylexetastes perrotii U+S 3,25 2,58-4,11 11,83 0,021 0,49 119 u 5,5 114,2 

FURNARIIDAE 
          

Xenops minutus U+S 3,71 3,13-4,40 8,49 0,644 0,16 46 c 9 12,2 

Automolus infuscatus U+S 4,06 3,39-4,84 8,93 0,484 0,2 62 c 7 34,8 

PIPRIDAE 
          

Tyranneutes virescens HR 11,84 9,48-14,78 11,32 0,000 0,43 378 c 34 7,3 

Pipra erythrocephala HN+H 24,61 16,86-35,91 19,36 0,947 0,12 228 c 
 

11,7 

Lepidothrix serena U+S 6,14 5,32-7,09 7,23 0,409 0,19 88 c 
 

10,5 

Dixiphia pipra U+S 5,09 4,36-5,94 7,72 0,485 0,15 58 c 
 

11,9 

Corapipo gutturalis* HN 18,71 15,17-23,07 10,60 0,005 0,08 112 c 
 

8,1 

TITYRIDAE 
          

Terenotriccus erythrurus HN 9,88 7,01-13,92 17,13 0,062 0,06 44 c 8,5 6,6 

Schiffornis turdina HR 4,42 2,98-6,57 20,19 0,013 0,4 132 c 5,5 33,6 

Pachyramphus marginatus U+S 2,38 1,82-3,12 13,48 0,030 0,29 52 c 5 18 

Pachyramphus surinamus U+S 2,52 1,97-3,23 12,34 0,720 0,24 46 c 2 20 

COTINGIDAE 
          

Lipaugus vociferans HR 42,24 37,21-47,95 6,48 0,001 0,61 2075 c 
 

73,8 

Xipholena punicea HR 11,08 8,78-13,97 11,68 0,762 0,1 79 c 4,5 66,5 

Perissocephalus tricolor U+C 2,28 1,59-3,25 18,19 0,755 0,6 103 u 
 

339 

Phoenicircus carnifex HN 15,05 12,36-18,33 9,99 0,538 0,11 127 u 
 

91,2 

TYRANNOIDEA (Incertae sedis) 
          

Platyrinchus coronatus U+S 3,87 2,47-6,04 22,35 0,241 0,13 38 c 9,5 8,6 

Piprites chloris HR 8,42 6,34-11,19 14,47 0,021 0,38 242 c 13 18 

RYNCHOCYCLIDAE 
          

Corythopis torquatus HR 2,19 1,25-3,81 28,28 0,002 0,35 57 u 3,5 15,9 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

Phylloscartes virescens HN 8,76 6,23-12,32 17,03 0,207 0,07 44 c 8 8 

Tolmomyias assimilis HR 15,78 12,84-19,40 10,52 0,003 0,34 408 c 17,5 15,3 

Myiornis ecaudatus U+S 4,61 4,01-5,30 6,93 0,367 0,15 51 u 6 4,2 

Hemitriccus zosterops U+S 32,72 30,64-34,94 3,34 0,139 0,17 416 c 31 8,4 

Lophotriccus vitiosus U+S 14,53 13,17-16,02 4,97 0,766 0,21 229 c 13 7,3 

TYRANNIDAE 
          

Zimmerius gracilipes HR 27,79 24,22-31,88 6,99 0,019 0,17 359 c 
 

7,5 

Myiopagis gaimardii HR 10,02 7,84-12,81 12,48 0,836 0,23 175 c 12,5 12,5 

Tyrannulus elatus HR 3,73 2,44-5,71 21,71 0,003 0,36 100 c 3,5 7,3 

Attila spadiceus U+S 3,87 3,09-4,86 11,55 0,082 0,58 168 c 3 33,3 

Sirystes sibilator U+S 3,96 3,28-4,78 9,44 0,310 0,22 66 c 1,5 34,9 

Rhytipterna simplex HR 8,05 6,00-10,80 14,96 0,002 0,39 236 c 11 33,5 

Conopias parvus U+S 6,65 5,68-7,78 7,97 0,117 0,3 151 c 9 21 

VIREONIDAE 
          

Cyclarhis gujanensis* U+S 2,33 1,79-3,04 13,22 0,755 0,23 41 c 
 

28 

Vireolanius leucotis HR 10,61 8,50-13,25 11,34 0,000 0,48 383 c 11 26 

Hylophilus muscicapinus HR 20,54 17,16-24,59 9,17 0,088 0,33 509 c 17 11 

Hylophilus ochraceiceps U+S 7,87 6,87-9,02 6,89 0,855 0,23 134 c 14 10 

TROGLODYTIDAE 
          

Microcerculus bambla U+S 1,56 1,12-2,17 1,64 0,357 0,33 39 c 3 16,5 

Cyphorhinus arada U+C 1,65 1,19-2,30 1,62 0,927 0,32 40 u 4,5 20,1 

POLIOPTILIDAE 
          

Microbates collaris HR 5,18 3,62-7,41 18,22 0,518 0,32 126 c 10 10,7 

Ramphocaenus melanurus U+S 3,29 2,71-4,01 9,75 0,913 0,18 44 c 14 9,1 

TURDIDAE 
          

Turdus albicollis HN 9,93 8,22-12,02 9,66 0,963 0,25 188 c 5,5 49,2 
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 Espécie Modelo Dens. 
IC 

Dens. 
D CV p GOF P Obsn Ab. Dens. J 

Massa 

(g) 

COEREBIDAE 
          

Coereba flaveola HN 15,03 12,11-18,66 10,92 0,331 0,09 105 c 12 9,3 

THRAUPIDAE 
          

Saltator grossus* U+S 3,81 3,07-4,72 10,84 0,135 0,37 105 c 3 44,7 

Lamprospiza melanoleuca* HN 14,04 11,25-17,52 11,19 0,064 0,09 100 c 3,5 39 

Lanio fulvus U+S 6,18 5,31-7,21 7,74 0,368 0,2 92 u 2 25,9 

Lanio surinamus HN 17,07 13,78-21,15 10,83 0,183 0,08 107 c 14 20,5 

Tangara varia HN 7,2 5,04-10,29 17,78 0,075 0,07 41 r 7 10 

CARDINALIDAE 
          

Caryothraustes canadensis U+S 11,89 10,65-13,27 5,59 0,671 0,24 214 c 15,75 33 

ICTERIDAE 
          

Psarocolius viridis HN+C 3,46 1,81-6,64 33,74 0,190 0,47 123 c 
 

300 

Cacicus haemorrhous HN 4,81 3,53-6,56 15,52 0,040 0,16 57 u 
 

84,5 

FRINGILLIDAE 
          

Euphonia cayennensis HR 4,37 2,99-6,40 19,35 0,483 0,27 88 c 11 13,5 
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Conclusões 

Sabemos que nem sempre é possível realizar amostragens rigorosas para estimar a 

abundância de maneira acurada e constatamos que mesmo quando as estimativas não são 

provenientes de amostragens tão rigorosas, revelam um padrão geral da comunidade. Ainda 

assim, devemos nos esforçar para obter estimativas de densidade de qualidade com os 

métodos já disponíveis, principalmente por meio de pesquisas de monitoramento em longo 

prazo, e não somente com diagnósticos rápidos. Este trabalho é o primeiro a gerar estimativas 

de densidade considerando a probabilidade de detecção para um grande número de espécies 

em escala regional na Floresta Amazônica. Sugerimos que as densidades estimadas sirvam 

como referência para estudos de populações e comunidades da avifauna na região ao norte de 

Manaus, permitindo também comparações com estimativas de abundância de aves de outras 

regiões da Amazônia, bem como viabilizando estudos relacionados à conservação. 
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