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Apesar de ser uma floresta antiga e aparentemente estável, 
a Amazônia apresenta-se como uma floresta delicada, forma-
da em sua maior parte sobre solos pobres e arenosos, muito 
sensíveis a modificações climáticas naturais ou de origem 
antrópica, não sendo incomum o encontro de árvores aparen-
temente saudáveis caídas no meio da floresta, possivelmente 
devido a fortes ventos e a falta de consolidação do solo (Lui-
zão et al. 2009). 

Desde 1991 o desmatamento na Amazônia tem aumentado, 
estando relacionado principalmente aos interesses econômicos 
regionais, com um pico de derrubada da floresta em 1995, com 
grande influência também do aumento da malha rodoviária na 
região, fato que aumentará rapidamente a destruição da floresta 
se não foram implementadas políticas e estratégias de preserva-
ção (Fearnside 2005, 2006).

A união de fatores como a exploração madeireira, o aumen-
to da malha rodoviária na região e a agricultura afetam dras-
ticamente o regime florestal e os animais que dele dependem 
(Shukla et al. 1990, Fearnside 2005, 2006). Um dos primeiros 
ciclos afetados é o de evapotranspiração, com a perda do ci-

Figura 1. Exemplares de Athene cunicularia registrados pelos autores no estado do Amazonas, entre os anos de 2010 e 2012: 
A) Ramal do Pau-rosa; B) Condomínio Porto Real, Tarumã-mirim; C) Aeroporto Eduardo Gomes; D) Presidente Figueiredo.
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Figura 2. Mapa do estado do Amazonas, indicando as localidades onde os exemplares de Athene cunicularia foram registrados. 
Em amarelo, registros do presente trabalho. Eem vermelho, registros do site Wikiaves. Fonte base: GoogleEarth.

clo hídrico e a consequente diminuição das chuvas (Shukla 
et al. 1990), em resposta, a floresta seria em até 60% de sua 
extensão substituída por uma floresta menos dependente da 
pluviosidade, com características de cerrados ou savanas, de 
onde se origina o termo “Savanização da Amazônia” (Oyama 
& Nobre 2003).

Apesar da maior parte do desmatamento na região amazô-
nica estar ligada a pecuária e a agricultura de grandes latifun-
diários, pequenos agricultores, quando agrupados ocasional-
mente (ou assentados regularmente) em comunidades podem 
causar grande dano a vegetação natural (Fearnside 2006). 
Exemplos dessa atividade podem ser observados na região 
de Manaus, Amazonas, ambos em assentamentos do INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), como 
o assentamento “Tarumã-Mirim”, localizado a oeste de Ma-
naus, que tinha como objetivo inicial a agricultura familiar e 
de subsistência, mas devido aos solos arenosos impossibilita-
rem tal atividade, a retirada ilegal de madeira para produção 
de carvão prevaleceu e, “Ramal do Pau-rosa”, localizado a 21 
km da capital, pela rodovia BR-174, com o mesmo objetivo, 
tornou-se uma área de sítios de final de semana e especulação 
imobiliária. Em ambas as áreas, a cada mês de visita, pode-
mos observar uma grande expansão da área aberta, suprimin-
do a vegetação nativa.

Tais ações antrópicas, apesar de prejudiciais para as espécies 
mais especialistas, podem trazer benefícios a muitas outras es-
pécies mais generalistas, que se aproveitando da mudança da 
estrutura ambiental aumentam sua área de distribuição. Como 
exemplo disto podemos citar o que vem ocorrendo com a coru-

ja-buraqueira, Athene cunicularia (Molina 1782) (Strigiformes: 
Strigidae).

A coruja A. cunicularia é uma ave terrícola e inconfundível, 
apresentando na plumagem traços que lembram a coloração do 
solo da região (p. ex. avermelhado). Diferente da maioria dos 
membros desta família, apresenta atividade diurna, alimentan-
do-se de roedores, répteis, anfíbios e insetos (Sick 1997). Refu-
gia-se em tocas escavadas no solo ou em cupinzeiros, ocupando 
campos, pastos e restingas. Distribui-se do Canadá á Terra do 
Fogo, ocupando praticamente todo o Brasil (Sick 1997), com 
exceção de ambientes florestais.

Nosso objetivo neste estudo é relatar novos pontos de ocorrên-
cia e comentar sobre a ampliação da distribuição de A. cunicula-
ria no bioma amazônico, relacionando esse aumento territorial à 
destruição da floresta.

Os registros foram obtidos ao longo de três anos, sem amos-
tragem ou metodologia padronizada. Os locais onde a espécie 
foi registrada foram georreferenciados, e quando possível foram 
obtidas fotografias dos exemplares. Foram constatados indivídu-
os nas seguintes localidades e datas: 

Assentamento do Ramal do Pau-rosa (2º49’45,80”S, 
60º09’51,0”W) – maio de 2011 - entre dois e três indivíduos fo-
ram observados, constantemente, numa pastagem, no início do 
assentamento. Possuíam uma toca próxima a um grande tronco 
caído (Figura 1A).

Condomínio Porto Real, Tarumã-Mirim (3°0’11,57”S, 
60°4’48.29”W) – fevereiro e junho de 2012. A toca onde a fa-
mília se abrigava estava localizada próxima a uma rocha, e apa-
rentemente tratava-se de um casal, que permanecia sempre na 
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entrada do ninho, defendendo-o à aproximação dos observado-
res (Figura 1B).

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Tarumã 
(3º01’50,59”S, 60º02’37,35”W) – julho de 2010 - aparentemen-
te tratava-se de uma família, com três ou quatro indivíduos (Fi-
gura 1C). Os exemplares possuíam uma toca escavada próximo 
a um arbusto. Tais exemplares foram recentemente relocados, 
pois foram iniciadas obras para a implementação de um novo 
estacionamento para o aeroporto. 

Presidente Figueiredo (2º03’15,51”S, 60º01’15,71”W) – se-
tembro de 2011 - dois indivíduos foram observados em uma área 
descampada, próxima da entrada da cidade (Figura 1D). Aparen-
temente possuíam uma toca escavada na areia, da qual pouco se 
afastavam. 

Discussão
Em Ornitologia Brasileira, Sick (1997) já citava que A. 

cunicularia aproveita-se de modificações na paisagem flores-
tal para ampliar sua distribuição, ocupando “morros pelados” 
no Rio de Janeiro, e colonizando extensas áreas em Brasília. 
Na Amazônia brasileira esta espécie tem sido registrada nas 
savanas naturais ou em extensas áreas abertas. Consideran-
do a literatura disponível, o primeiro registro para o bioma é 
proveniente do Estado de Roraima (Pinto 1966); em seguida, 
foi registrado em 1991, em Alta Floresta, norte de Mato Gros-
so (Zimmer et al. 1997); em 1992 um espécime foi coletado 
no Pará (Museu Paraense Emilio Goeldi 48527 apud Aleixo 
& Poletto 2007) e, nesse mesmo ano, a espécie foi registrada 
no Estado do Amazonas, em ambiente de pastagem (Cohn-
-Haft et al. 1997); e em 1994 foi realizado um novo registro 
em Alta Floresta (Zimmer et al. 1997). 

Para a região de Manaus, o primeiro registro de A. cunicu-
laria ocorreu em 1992 por Bierregaard, que observou um úni-
co individuo em uma área de pasto próxima aos fragmentos 
florestais isolados do “Projeto Dinâmica Biológica de Frag-
mentos Florestais” (PDBFF). Em julho de 1994, Whittaker 
registrou um indivíduo neste mesmo local (in Cohn-Haft et 
al. 1997).

Em revisão no site Wikiaves, encontramos registros de A. 
cunicularia em outros pontos do Amazonas, além dos indica-
dos acima, sendo a maioria realizada entre os anos de 2006 
e 2012, nos municípios de Presidente Figueiredo (próximo 
da represa de Balbina), Humaitá, Careiro, Iranduba e Novo 
Airão (Wikiaves 2012) (Figura 2). Tais registros indicam que 
a ampliação da distribuição da espécie não está ocorrendo de 
forma linear, mas sim em várias localidades, independentes, 
e possivelmente são relacionados aos mesmos fatores antró-
picos. 

No trabalho de Cohn-Haft et al. (1997), num intervalo de 
oito anos após o ultimo inventário na área de estudo, acres-
centou-se 15 espécies consideradas como novos colonizado-
res na área, devido a mudanças antropogênicas. Barreiros e 
Gomes (2010) e Gomes et al. (2010) observaram a expansão 
da distribuição da arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacin-
thinus) e do sanhaço-de-coleira (Schistochlamys melanops), 
no estado do Amazonas. Em ambos os casos, foi também su-
gerido que as atividades humanas, como o desflorestamento 
e a consequente savanização, são as principais responsáveis 
por essa ampliação de distribuição, já que ambas espécies 
são mais comuns em ambientes abertos, e não florestais. Os 

registros recentes de Athene cunicularia para a região cen-
tral do estado do Amazonas também sugerem que a espécie 
está expandindo sua distribuição pela Amazônia seguindo a 
extensiva transformação de áreas florestadas em pastos e/ou 
terrenos para agricultura (Aleixo & Poletto 2007).

Em vista das atuais políticas governamentais brasileiras, pro-
vavelmente não demorará muito para que outras espécies de am-
bientes abertos e pastagens sejam encontradas na região ama-
zônica, aproveitando-se de beiras de estradas, pastagens para 
pecuária ilegal, clareiras de desmatamento e da tão conhecida 
“savanização da amazônia”.
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