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Introdução: O Brasil abriga uma das maiores variedades de espécies de aves do
mundo. Entretanto a destruição e modificação acelerada dos ambientes naturais têm
levado ao desaparecimento de inúmeras espécies. A redução da cobertura florestal
nativa e fragmentos menores têm trazido consequências negativas para a avifauna,
ocasionando empobrecimento na riqueza específica. Porém ainda se encontra grande
variedade de espécies nos remanescentes dos fragmentos de mata Atlântica. Estudos de
monitoramento da avifauna são importantes, pois as aves, são bio-indicadoras da
qualidade ambiental, além de serem controladoras de pragas, ajudam na dispersão de
sementes, polinização e ainda sem torna belezas do paisagismo. Objetivo: O objetivo
do presente trabalho foi identificar as espécies de aves, encontradas na RPPN fazenda
Macedônia na cidade de Ipaba, Minas Gerais, através de levantamentos fotográficos.
Metodologia: O presente estudo foi realizado na RPPN Fazenda Macedônia, situada no
município de Ipaba-MG.  As coletas ocorrem através de buscas ativas com auxilio de
registro fotográfico das aves avistadas nos diferentes pontos de amostragem (lagoa -
PI; pomar - PII; borda de mata - PIII; interior de mata - PIV). Durante os
monitoramentos, os equipamentos utilizados para auxiliar nas observações foram:
binóculo Nikon Monarch, ficha comportamental e máquina fotográfica Fujifilm S4000
FinePix. As identificações foram realizadas de acordo com os livros “Ornitologia
brasileira” (Helmut Sick, 1997), e o livro: lista das aves do Brasil do CRBO (2010).
Resultados: Foram identificadas 39 espécies distribuídas em 11 ordens e 22 famílias. A
distribuição destas espécies, de acordo com os diferentes pontos de amostragem foi: 30
espécies no ponto I, 5 no ponto II, 3 no ponto III e 1 no ponto IV. As guildas tróficas
de maior representação foram os onívoros com (38,46%), insetívoras com (28,20%).
Baseando-se no substrato onde foram avistadas as aves, foi possível determinar que
48,71% das aves avistadas encontravam-se sobre a vegetação, 7,94% na água, 10,25%
na borda da lagoa, 10,25% no solo e 12,82% em outros locais (como fio, cercas etc).
Houve a ocorrência de três indivíduos da ordem Pelecaniformes próximo à lagoa, estes
são difamadas como destruidoras da nossa Ictiofauna, o que é injusto, pois os peixes
são apenas parte de sua dieta. A ordem mais representativa foi à ordem passeriforme,
com total de dezessete indivíduos, estes que encontravam-se distribuídas no I e ponto
II na vegetações e/ou solo. Há ocorrência de uma espécie da ordem Charadriiformes a
Tringa solitária, Esse espécime é um visitante sazonal oriundo do hemisfério norte
CBRO (2010). Reproduz-se na América do Norte, migrando durante o inverno para a
região entre o México e a Argentina, incluindo o Brasil. Conclusão: A preservação da
reserva contribui para a permanência e sobrevivência de muitas espécies de aves,
apesar de existirem, ao redor dos fragmentos de mata, áreas de monocultura. A
ocorrência de diferentes espécies neste ambiente contribui para a sua preservação, uma
vez que as aves controlam pragas e dispersão de sementes.
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