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Resumo 

 

As coleções ornitológicas brasileiras estão em crescente incremento e são utilizadas em 

diferentes tipos de investigações. Entre outros propósitos, elas têm servido de base para 

trabalhos sobre distribuição de aves. No Rio Grande do Sul, o estudo pioneiro a este respeito 

foi feito por William Belton, nas décadas de 1970 e 1980. De todas as coleções de aves de 

instituições no RS, a Coleção Ornitológica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

tem posição de destaque sendo a segunda maior coleção de aves desse Estado. A maioria dos 

espécimes tombados nessa coleção é oriunda de indivíduos encontrados mortos em diversos 

locais, como em rodovias, aeroportos e praias, coletados por pesquisadores ou pela 

comunidade em geral. Até o momento, nenhum estudo detalhado dos locais de procedência 

dos espécimes da coleção foi realizado, para que seja possível dirigir esforços de captura de 

espécies importantes ou detectar regiões carentes de coletas de dados em nível estadual. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivos a análise dos dados de distribuição e a 

elaboração de um mapa dos locais de coleta de aves no Rio Grande do Sul, com ênfase em 

seus biomas e regiões fisiográficas, a partir dos espécimes depositados na Coleção 

Ornitológica do MCT da PUCRS. Através do software Specify (versão 5.2.3), foram 

compilados os locais de coletas. Em planilhas eletrônicas (Excel 2007), os espécimes foram 

contabilizados conforme seus dados de origem. Para discernir os biomas, os locais foram 

situados em mapas eletrônicos do IBGE (2010) e para distinguir as regiões fisiográficas (n = 

11), em mapa de Fortes (1959). Os locais de coletas situados no RS totalizaram 61% de todos 

os registros armazenados no banco de dados do Specify (cerca de 55% do acervo), com 

representatividade de 260 espécies (aproximadamente 40% do total encontrado no RS). Em 

relação aos biomas, até o momento 212 espécies foram coletadas no Pampa e 73 espécies na 
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Mata Atlântica. Outras 78 espécies não tiveram o bioma definido. As regiões fisiográficas do 

RS com maior representatividade de espécimes e diversidade nessa coleção são o Litoral 

(indivíduos = 459; espécies = 141), a Depressão Central (indivíduos = 324; espécies = 119) e 

a Encosta do Sudeste (indivíduos = 80; espécies = 46). Os resultados das análises são 

preliminares, devendo ser complementados para se obter um panorama completo da 

distribuição espacial das coletas existentes e composição das espécies, direcionando esforços 

e recursos de pesquisa nesse sentido. 

 
 

 

 
 


