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RESUMO

As aves aquáticas representam um grupo expressivo na composição dos ecossistemas aquáticos continentais e a presença ou ausência de certas espécies pode ser usada como

indicativo de qualidade ambiental.Alguns fatores como a composição biótica e abiótica, geralmente estão relacionados com a estruturação de suas comunidades e suas

estratégias de forrageamento. O objetivo do presente estudo é inventariar e avaliar a distribuição de espécies de aves aquáticas ao longo do Rio Itapecerica dentro do perímetro

urbano do município de Divinópolis, MG. Foi utilizado o método de pontos de observação com quatro pontos amostrais, Parque Linear Danilo Passos (p1), Parque da Ilha (p2),

Mata dos vilelas no candelaria (p3), encontro dos rios Itapecerica e Pará (p4)  ao longo do rio.As observações foram realizadas no período matutino das 07h às 12h e vespertino

das 14h às 17h, havendo revezamento de horário(manhã/tarde) durante quatro dias consecutivos por mês. Foram registradas até o momento 15 espécies de aves aquáticas. A

família mais representativa foi Ardeidae com (33,33%), seguida por Alcedinidae (20,0%) e Rallidae (13,33%). As populações mais abundantes foram Phalacrocorax brasilianus

(40,92%), Egretta thula (21,56%) e Ardea alba (17,87%). A diversidade de espécies nos pontos amostrais foi equânime (nove a oito espécies), sendo que o ponto amostral Mata

dos Vilelas(p3) apresentou maior abundância de indivíduos (70,80%). Os resultados obtidos até o momento mostram uma quantidade expressiva de espécies de aves aquáticas,

reforçando ainda mais a importância da preservação de áreas verdes urbanas no município. No entanto, os resultados apresentados ainda são preliminares, uma vez que o

projeto terá continuidade entre os meses de setembro à Agosto de 2017, e mais registros poderão ser efetuados. Dessa forma, conclusões posteriores acerca do estudo, poderão

fornecer respostas ainda mais significativas.
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