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RESUMO

Aves aquáticas são aquelas que dependem, direta ou indiretamente, dos recursos provenientes de regiões alagadiças como rios, lagoas e brejos para alimentação, nidificação e

sobrevivência. Com isso, as alterações nestes hábitats podem interferir nos padrões de comportamento e distribuição das aves associadas a estes ambientes. Entretanto há

poucos estudos sobre a influência destas mudanças na dinâmica das populações da avifauna aquáticas. Desta forma, o objetivo do presente estudo é determinar a relevância de

fatores bióticos e abióticos na distribuição, riqueza e comportamento de aves aquáticas ao longo da paisagem urbana do rio Itapecerica em Divinópolis – MG. Foram demarcados

4 transectos amostrais ao longo do rio Itapecerica, são eles: Parque Linear Municipal, no Bairro Danilo Passos (20°07’01”S, 44°52’31”O), no Parque Sebastião Gomes Guimarães

conhecido como “Parque da Ilha” (20°08’04”S, 44°52’52”O) no Bairro Candelária (20°06’38”S, 44°52’34”O) e no encontro do rio Itapecerica com o rio Pará, na zona rural há cerca

1,8km do bairro Candelária (20°05’27”S, 44°51’42”O). Foram realizadas 4 visitas consecutivas, mensais com duração de 1 hora em cada ponto, alternadas entre a parte da

manhã (07:00 às 11:00) e a parte da tarde (14:00 às 18:00). 

Até o momento foram registradas 18 espécies pertencentes a 16 gêneros e 8 famílias. A espécie com maior frequência de aparições foi Amazonetta brasiliensis. A espécies com

o maior número de indivíduos avistados foram de Phalacrocorax brasilianus. Foram observados comportamentos agonísticos interespecíficos entre Chloroceryle americana e C.

amazona e intraespecíficos em C. amazona, Gallinula galeata, P. infuscatus, Aramides cajanea. Pareamentos de casais com A. brasiliensis e G.galeata. Agrupamentos

abundantes apenas de P. brasilianus, Egretta thula e Ardea alba. A continuidade do levantamento de dados poderá propiciar maiores informações a respeito da influência das

condições ambientais do rio no comportamento de aves aquáticas
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