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assimilis (Thamnophilidae), associada a ambientes de várzea, 
apresentou três moluscos aquáticos semelhantes (Classe 

Eupera). Cranioleuca 
gutturata (Furnariidae) e Dendroplex picus (Dendrocolaptidae) 
apresentaram em sua dieta espécies de moluscos terrestres, 

Assim, a presença de moluscos na dieta das aves levanta várias 
questões acerca da dieta das espécies da várzea Amazônica, 
o segundo maior tipo de habitat dentro do bioma. As aves 
poderiam estar em busca de cálcio ao ingerir moluscos na 
dieta ou estariam sendo simplesmente oportunistas?
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Espécies endêmicas possuem distribuições restritas e requerem 
atenção especial nas estratégias de conservação. A Caatinga 
apresenta um alto grau de endemismo, mas vem sofrendo um 
extenso processo de degradação ambiental. O objetivo deste 
trabalho é apresentar uma lista dos taxa de aves endêmicos 
da Caatinga, e determinar as áreas prioritárias para a sua 
conservação. Para determinar os taxa endêmicos, utilizamos 

Produzimos modelos de nicho ecológico no programa 
BioEnsembles para gerar modelos de consenso de vários 
algoritmos, utilizando variáveis bioclimáticas de Wordclim, e 

Foram listados 56 taxa (35 espécies e 21 sub-espécies) 
endêmicos, pertencentes a 7 Ordens e 22 Famílias. Segundo 
a mais recente lista de espécies ameaçadas do Brasil, 6 destas 
taxa estão em perigo de extinção, 5 são vulneráveis e 2 
estão criticamente ameaçadas (uma delas, Cyanopsitta spixii, 
provavelmente extinta na natureza). Segundo os modelos, 
quatro ecorregiões da Caatinga concentram a maior quantidade 
de taxa endêmicos: a Depressão Sertaneja Setentrional e o 
Raso da Catarina (com 27 taxa endêmicos), e o Planalto da 
Borborema e a Depressão Sertaneja Meridional (26 taxa 
endêmicos). Estas áreas são importantes estrategicamente 
para a conservação da avifauna da Caatinga, entretanto, vêm 
sofrendo com a pressão de uso antrópico e abrangem poucas 

e políticas públicas para a preservação da biodiversidade local.
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