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Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 

 

RESUMO 

Angola é um dos países que, pela sua grande gama de biomas e ecossistemas, contém 

uma das avifaunas mais ricas e diversificadas do continente africano. No entanto, devido 

principalmente à guerra colonial portuguesa (1961-1974) e à guerra civil angolana (1974-

2002) é ainda um local pouco estudado. Uma das poucas formas pelas quais se pode 

aumentar o conhecimento científico sobre a sua ornitologia é através do estudo de 

colecções biológicas disponíveis em diversos museus de história natural. Esta dissertação 

desenvolveu-se a partir da colecção de aves colectadas em Angola disponível nos acervos 

do Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT), com 1560 exemplares de 161 espécies 

que foram colectadas em 291 locais distintos. O objectivo principal foi demonstrar a 

importância da colecção, tanto no estudo da ecologia como dos padrões da distribuição 

espacial das espécies de aves angolanas. De modo a potenciar os dados obtidos nesta 

colecção, recorreu-se à reclassificação taxonómica, georreferenciação e posterior utilização 

de software específico denominado Maxent para modelar as ocorrências das aves presentes 

na colecção. Desta forma, pretendeu-se comprovar o papel fundamental que as colecções 

biológicas têm hoje em dia sobretudo em países tropicais pouco explorados e com poucos 

meios. 

 
Palavras-chave: Angola, colecções biológicas, museus de história natural, avifauna 
angolana, Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT). 
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Mapping and modelling of Angola´s avian diversity 
 
 
ABSTRACT 
 
Angola harbours one of the richest and most diverse avifaunas in Africa, due to its vast 

number of biomas and ecosystems. However, mainly due to the Portuguese Colonial war 

(1961-1974) and Angolan civil war (1974-2002), the country’s avian diversity and distribution 

is still poorly known. One way to increase the scientific knowledge of Angolan ornithology is 

by studying biological collections housed in various natural history museums around the 

world. This thesis was developed using the Angolan bird collection available at the Instituto 

de Investigação Científica Tropical (IICT) in Lisbon, consisting of 1560 specimens belonging 

to 161 species collected in 291 different locations. The main goal was to demonstrate the 

importance of biological collections in developing studies on avifaunal ecology and 

distribution patterns in poorly studied regions. To achieve this goal, we performed a full 

taxonomic revision and spatially georreferenced the entire collection. Lastly, we modelled 

species distributions in Angola using the software Maxent. This work therefore highlighted 

the important role of biological collections in studying biodiversity patterns in poorly explored 

tropical countries with limited means. 

 

Key words: Angola, biological collections, natural history museums, Avifauna of Angola, 

Instituto de Investigação Científica Tropical. 
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1.1. Breve história da ornitologia de Angola  

 

Até meados do século XIX o conhecimento da avifauna africana resumia-se a uma centena 

de espécies reunidas por Hartlaub em 1857, na sua obra System der Ornithology West-

Afrikas (Hartlaub, 1857). Este conhecimento foi o resultado da colecta de inúmeros 

espécimes, por parte de viajantes ocasionais com interesse na história natural, exploradores 

de ocasião, sobretudo nos diversos portos da costa africana, ou de rápidas e fragmentadas 

explorações que não obedeciam a qualquer plano e que muitas vezes se limitavam aos 

locais mais acessíveis do litoral. 

Nesse mesmo ano, começam a chegar ao Museu Nacional de Lisboa, solicitadas pelo Prof. 

Barbosa du Bocage, as primeiras ofertas de aves colhidas em Angola por funcionários 

administrativos, oficiais do exército e outros colonos ali residentes. Em 1858 surge aquele 

que deve ser considerado o primeiro ornitólogo/explorador português em Angola, o industrial 

Joaquim José Monteiro, que conseguiu reunir uma valiosa colecção de aves de algumas 

regiões de Angola, algumas das quais desconhecidas até então (Dean, 2000). Mas só no 

ano de 1864 chega a este território José Alberto de Oliveira Anchieta (1832-1897) 

considerado o maior naturalista/explorador português da zoologia africana e, por sua vez o 

maior nome da ornitologia angolana à época. Anchieta iniciou os seus trabalhos de 

exploração zoológica na costa do enclave de Cabinda e na do Luango, até ao ano de 1897, 

durante os quais recolheu plantas e animais (entre as quais aves) em viagens intensivas 

realizadas por diversos locais do país (Pinto, 1983). Este período é considerado por muitos, 

como o início do período áureo da ornitologia portuguesa, devido ao trabalho meticuloso de 

colector e observador, ao qual se junta o trabalho de estudioso, estudando e classificando 

no seu laboratório os espécimes colectados, aumentando o conhecimento ornitológico com 

a descrição de novas espécies para a ciência. O esforço de Anchieta, permitiu reunir uma 

colecção de 4386 espécimes de aves pertencentes a 560 espécies, das quais 46 eram 

novas para a ciência e uma grande parte para Angola. O trabalho de Anchieta foi um 

contributo valioso para a publicação da famosa obra em 1881 Ornithologie d’Angola (Figuras 

1.1a, 1.1b e 1.1c) da autoria do director do Museu Nacional de História Natural Professor 

José Vicente Barbosa du Bocage (Bocage, 1881). Para além disso, os estudos publicados 

por este autor no Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas e Naturais da Academia Real 

das Sciencias de Lisboa vieram a revelar-se de grande importância para dar a conhecer as 

descobertas e as informações colhidas durante as explorações realizadas no território 

angolano (Pinto, 1965). 
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O ambiente gerado por estas iniciativas e descobertas, provocou um grande interesse no 

mundo científico de então, particularmente na ornitologia, que fez despertar, no início do 

séc. XX, a curiosidade de países estrangeiros para a realização de explorações, missões e 

expedições por este território ainda pouco explorado. Para além das publicações nacionais, 

surgem publicações estrangeiras, nas quais são noticiadas as novidades descobertas e que 

levam à publicação da primeira grande obra de fundo sobre ornitologia africana Die Vogel 

Afrikas da autoria do Prof. Anton Reichenow, publicado em 3 volumes de 1902 a 1905, onde 

o conhecimento da avifauna angolana foi elevado ao nível dos países vizinhos (Reichenow, 

1902, 1903, 1905). 

A partir de 1905 são os ingleses, os americanos, os alemães, os franceses, os italianos e os 

suíços que levam as suas expedições ao terreno angolano, em busca de mais 

conhecimento sobre a avifauna de Angola, focando-se sobretudo nas zonas menos 

exploradas, proporcionando a posterior publicação, nos respectivos países de origem de 

numerosa e valiosa informação sobre as aves de Angola. A participação dos portugueses 

durante esta época foi inexistente, sendo que só na década de 40 do século XX o Museu de 

Angola e o Museu de Dundo retomaram as expedições com o objectivo de recolherem 

espécimes ornitológicos para iniciarem as suas próprias colecções. 

  

 

Figuras 1.1a, 1.1b e 1.1c. Capa (Figura 1.1a) e ilustrações das espécies Picanço-assobiador-dos-

pantanos (Bocagia minuta) (Figura 1.1b)  e Estorninho-de-dorso-violeta (Cinnyricinclus leucogaster 

verreauxi) (Figura 1.1c) da obra Ornithologie d’Angola do Professor José Vicente Barbosa du 

Bocage (Bocage, 1881) (Fonte: http://www.biodiversitylibrary.org). 
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Mas apenas em 1957, com a criação do Instituto de Investigação Cientifica de Angola, é que 

o estudo da ornitologia angolana teve o seu maior desenvolvimento, principalmente com a 

criação da sua Secção de Ornitologia em 1958 (Pinto, 1962). A chegada de António da Rosa 

Pinto em regime de comissão, de serviço como professor do Liceu Salazar em Maputo, foi 

fundamental para a criação deste novo departamento, ao prestar assistência técnica de 

forma a orientar a criação deste departamento no instituto (Pinto, 1965). 

Nesta fase preliminar, foram assim realizadas três grandes expedições ornitológicas com o 

objectivo de colher no campo o maior número de espécimes possíveis para que 

posteriormente pudessem ser analisadas nas instalações do instituto (Pinto, 1966). A 

primeira expedição foi realizada ainda no ano de inauguração da nova Secção, sendo 

efectuada na região nordeste do Distrito de Moxico onde, durante 39 dias, se procedeu ao 

estudo e recolha de cerca de 501 exemplares dos taxa da avifauna existentes naquela 

região. Esta expedição contou com a colaboração da Junta de Investigações do Ultramar 

chefiada pelo Professor Fernando Frade, que naquela altura se encontrava numa missão 

zoológica naquela mesma região, partilhando o mesmo interesse pela colheita de 

exemplares de aves (Frade, 1961). Este último autor também foi um dos maiores 

contribuidores para o conhecimento da fauna ultramarina, conseguindo com esta missão 

reunir uma colecção de aves que veio fortalecer a colecção já existente em Lisboa sobre as 

colónias portuguesas no Centro de Investigações do Ultramar (Pinto, 1983). A segunda 

expedição teve lugar no ano de 1960 e percorreu os distritos de Malange, Huambo e Huila, 

coligindo cerca de 875 espécimes de 234 espécies diferentes. Mais perto do final desse ano 

(Setembro a Novembro), realizou-se a ultima grande expedição do Instituto, na zona da 

escarpa Angolana e costa de Benguela. Esta foi, quer pela quantidade quer pela qualidade 

do material coligido, a expedição na qual se conseguiram realizar as melhores prospeções, 

coligindo-se um total de 1218 espécimes para mais de 239 espécies em apenas cerca de 55 

dias de expedição (Pinto, 1962). 

No entanto, só em 1963 é que Rosa Pinto, já como chefe da Secção de Ornitologia, 

ingressa definitivamente no Instituto de Investigação Cientifica de Angola, onde se começa 

um período longo de 12 anos na exploração ornitológica de praticamente todas as 

províncias de Angola ainda não estudadas, à excepção da Província do Zaire que devido às 

actividades bélicas, iniciadas em 1961, impossibilitaram a sua prospecção. Foram realizadas 

dezenas de pequenas prospeções que não ultrapassaram normalmente a duração de um 

dia, mas também outras mais longas com a duração de um a três meses, possibilitando a 

recolha de alguns milhares de indivíduos de diferentes espécies, mas também, ovos e 

ninhos. Deste modo, conseguiu-se reunir uma colecção com cerca de 40,000 exemplares, 

permitindo a descoberta de mais de 90 espécies e subespécies novas para a avifauna 
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angolana e para a ciência, fixando-se em 1137 o número de espécies e subespécies 

adicionais conhecidas para este país (Pinto, 1983). 

Ao mesmo tempo, como forma de aumentar os conhecimentos da avifauna angolana e fazer 

comparações entre diferentes épocas de colheita, foram estudadas as escassas colecções 

de aves em outras localidades do país, como a do Museu do Dundo em Lunda ou a do 

Museu de Angola em Luanda, mas também outras colecções existentes em outros países 

como Portugal (Museu de Lisboa, Porto e Universidade de Coimbra), Inglaterra (Natural 

History Museum of London), França (Le Muséum d´Histoire Naturelle de Paris), Suiça (La 

Chaux-de-Founds), tornando este Instituto e, por sua vez, a equipa que trabalhava na 

Secção de Ornitologia, os maiores contribuidores para o conhecimento actual da avifauna 

de Angola (Pinto, 1983). 

Este longo trabalho mais uma vez culminou com a organização de uma obra intitulada 

“Ornitologia de Angola“ (Pinto, 1983) que estava dividida em dois volumes, um sobre os não 

passeriformes e o outro sobre os passeriformes. No entanto, a obra acabou por não cumprir 

a meta que inicialmente ambicionava, já que apenas um dos dois volumes dedicado aos 

não-passeriformes foi publicado em 1983, devido ao falecimento do autor quando ainda se 

encontrava a desenvolver o segundo volume sobre os passeriformes. A partir de 1974, com 

a independência de Angola, a actividade do Instituto foi terminada, impossibilitando a 

realização de mais trabalhos de campo no país. 

Posteriormente a 1974 e até 1980, não se realizaram praticamente nenhuns estudos 

ornitológicos em Angola, sendo que os poucos que houve tiveram grandes 

condicionamentos em termos de deslocações, já que só podiam ser realizadas em áreas 

relativamente pequenas junto às zonas mais populosas que tinham sido limpas de minas 

antipessoais e permitiam melhores acessos. Entre 1981 e 1983, foi realizado um dos poucos 

estudos por dois biólogos alemães Rainer Gunther e Alfred Feiler que recolheram notas de 

campo sobre as espécies observadas e publicaram os resultados sobre as saídas de campo 

realizadas (Dean, 2000). Mais tarde, em 1992 realizou-se o último estudo chefiado pela 

BirdLife International, que integrado num programa de conservação, pretendia recolher 

dados sobre as espécies em perigo de extinção na zona da escarpa Angolana (Dean, 2000). 

Só a partir de meados da primeira década do século XXI e, já com a guerra civil terminada 

tiveram início novos trabalhos sobre a avifauna de Angola. Um dos primeiros estudos 

realizou-se em 2004 na floresta de Kumbira, na zona da escarpa que é conhecida por ser 

rica em espécies de aves endémicas ou com estatuto de conservação elevado. Mais tarde, 

em 2008 a equipa do ornitólogo sul-africano Michael Mills revisitou novamente a colecção do 

Lubango (no actual Instituto Superior de Ciências e Educação antigo IICA) de forma a 
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reclassificar e digitalizar a informação contida nos cerca de 40,000 exemplares, permitindo a 

actualização da taxonomia dos espécimes colectados, tornando ao mesmo tempo o acesso 

mais fácil à colecção (Dean, 2000). 

No entanto, devido a falta de organizações de ornitólogos de carácter local, de uma 

sociedade de ornitologia nacional em Angola, assim como de publicações especializadas na 

área continua a ser difícil a recolha e a disponibilização de dados sobre a avifauna deste 

país. 

 

1.2. Avifauna de Angola 

No território angolano podemos encontrar a confluência de três ecossistemas bem distintos 

como o deserto do Namib a sul, as florestas do Congo a norte e as formações de miombo 

da Zâmbia a leste, resultando numa diversidade de habitats que vão desde o deserto 

africano mais árido até a algumas das florestas mais húmidas do continente na bacia do 

Congo (Sekercioglu, 2005). Entre estes extremos encontramos também savanas áridas, 

grandes extensões de matas de Brachystegia e Julbernadia (miombo), interrompidas por 

pradarias pantanosas, florestas ripícolas e pântanos e zonas ecológicas muito ameaçadas e 

únicas de Angola: as florestas da escarpa ocidental e as terras altas do Bailundo com as 

suas pradarias e últimas manchas de florestas de montanha (Sinclair, 2004). 

Devido a esta diversidade de ecossistemas, Angola é umas das regiões do mundo mais 

ricas em avifauna, contendo a sexta maior lista de espécies de aves do continente africano 

(Mills et al., 2010) com aproximadamente 938 espécies descritas, das quais cerca de 800 

nidificam no país e 13 são endémicas. Para além disso, ainda contêm a “Western Angola 

Endemic Bird Area” que é uma das 19 “Endemic Bird Areas” com maior prioridade de 

conservação para as aves em África (Mills, 2010). 

Por conseguinte e, para uma melhor compreensão da distribuição da avifauna no território 

angolano, houve desde há muito a necessidade de traçar divisões do território angolano 

para perceber as diferenças e similitudes entre as espécies que ocupavam diferentes 

regiões com diferentes tipos de habitats. Assim, Chapin em 1923 propôs a divisão de Angola 

em quatro distritos faunísticos, baseando-se no tipo de formação vegetal dominante e 

avifauna associada (Pinto, 1983): 

 

i) Distrito das Florestas da Baixa Guiné; 

ii) Distrito das Savanas do Congo; 

iii) Distrito do Centro de África; 
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iv) Distrito Árido do Sudoeste 

 

No entanto com o avançar dos estudos e o aumento da informação disponível, Huntley 

(1974) criou um novo mapa biogeográfico de Angola (Figura 1.2), resultando numa divisão 

em seis biomas principais: 

 

I) Florestas da Guiné (Guinea Forest); 

II) Savanas do Congo (Congo Savanna); 

III) Florestas Afro-montanhosas (Afromontanes Forests); 

IV) Miombo (Brachystegia); 

V) Zona da Escarpa (Escarpment  Zone); 

VI) Zona do Sudoeste Árido (Southwest Arid). 

 

Esta classificação permitiu que a zoogeografia da avifauna angolana fosse reajustada, 

passando-se a considerar as diversas zonas avifaunísticas de acordo com a 

classificação dos referidos biomas. Todavia, esta distribuição apenas sumariza as 

origens e afinidades das espécies com o território, sobretudo por que o conhecimento 

sobre muitos taxa de aves de Angola é ainda muito limitado (Dean, 2000). 

 

Figura 1.2. Mapa dos biomas de Angola (Fonte: Dean, 2000). 
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1.2.1 Divisão em biomas por Huntley 

 

1.2.1.1 Florestas da Guiné 

 

Estas florestas de folha persistente ou semi-persistente, compreendem aquelas existentes 

nas províncias de Cabinda, Uíje, Zaíre, Kwanza Norte e Kwanza Sul. As suas características 

principais são serem fragmentadas, ocorrendo principalmente em zonas bem drenadas. 

Outras características são uma temperatura média anual superior a 23°C, nevoeiros 

frequentes principalmente no inverno e precipitação média anual de 1300 mm, com pelo 

menos 10 meses chuvosos. Desta forma as árvores, os arbustos e as lianas existentes 

neste bioma produzem uma abundante quantidade de frutos e flores ao longo do ano o que 

torna estas florestas ideais para aves frugívoras e nectarívoras. 

Além desta floresta natural existem ainda sistemas artificiais dominados por monoculturas 

de café e às quais algumas aves surpreendentemente se adaptaram. Exemplos de espécies 

associados a este bioma são o Tuta-verde-pequena (Eurillas virens),Tuta-de-suiças (Eurillas 

latirostris), Picanço-de-almofadinha de Angola (Dryoscopus angolensis) e Bico-azul-de-

cabeça-vermelha (Spermophaga ruficapilla). 

 

1.2.1.2 Miombo 

Estas formações correspondem à zona do planalto central de Angola (587000 km2) que 

percorre a parte superior da escarpa desde Quibala até Lubango, seguindo pelo centro do 

país até ao seu limite meridional. As altitudes aqui registadas estão compreendidas entre 

1400 m e os 2000 metros nos pontos mais elevados, rondando as temperaturas médias 

anuais entre os 18-20°C e a precipitação média anual os 1100-1400 mm. Sob o ponto de 

vista da vegetação, encontramos extensas faixas de bosques de Miombo, dominados por 5 

espécies do género Brachystegia e uma espécie do género Julbernadia.  

A avifauna dos bosques de Miombo é uma das mais diversificadas, pois partilha muitas 

espécies com a zona oeste da Zâmbia (na bacia do Rio Zambeze) e com a zona sul da 

Republica Democrática do Congo (na bacia do Rio Congo). Alguns endemismos destas 

formações são: Barbaças de Anchieta (Stactolaema anchietae),Barbaças-do-miombo 

(Tricholaema frontata), Pássaro-do-algodão-cinzento (Anthoscopus caroli), Rouxinol-da-

mata-de-miombo (Erythropygia barbata), Melro-das-rochas-do-miombo (Monticola 

angolensis), Eremomela-de-colar (Eremomela atricollis),Papa-moscas-sombrio (Muscicapa 

adusta), Picanço de Souza (Lanius souzae).  
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. 

1.2.1.3 Zona da Escarpa angolana  

Situa-se entre os biomas litorais do Sudoeste Árido e os Bosques de Brachystegia, 

estendendo-se de igual modo desde os biomas da Floresta da Guiné e da Floresta/savana 

do Congo. Esta zona é um local de confluência e barreira entre os três biomas, partilhando 

características distintas de todos. Devido a este facto, torna-se assim uma zona de bastante 

importância para a avifauna, contendo a maioria das espécies endémicas de Angola como é 

o caso da mais rara e desconhecida espécie Macrosphenus pulitzeri. Estas espécies 

endémicas são caracterizadas por padrões de distribuição descontínuos ao longo da 

escarpa ou muito localizados e de pequenas dimensões. Exemplos dessas espécies são 

Chasco-das-furnas (Xenocopsychus ansorgei), Turaco de Angola (Tauraco erythrolophus), 

Francolim-de – estrias-cinzentas (Pternistis griseostriatus), Francolim-malhado (Pternistis 

swierstrai), Pisco da Gabela (Sheppardia gabela). Outras espécies existentes mas não 

endémicas a Angola são o Rabo-espinhoso-malhado (Telacanthura ussheri), Rabo-de-junco 

de Angola (Colius castanotus),Barbaças-careca (Gymnobucco calvus). 

 

1.2.1.4 Mosaico da Savana/Floresta do Congo 

Este bioma compreende uma extensa área (51911 km2) de savanas de erva alta na zona de 

Lunda Norte e Sul. Entre estas savanas encontram-se manchas de floresta dispersas por 

zonas de planalto e vales de rios como o Cuango, o Luchico, o Luachimo,o Luia e o Cassai. 

Nas savanas os géneros de ervas dominantes são Hyparrhenia, Andropogon, Trachypogone 

e Loudetia, enquanto nas florestas dominam as árvores com uma copa de altura entre 30-40 

m dos géneros Ceiba, Xylopia e Clorophora. Aqui as espécies de aves são caracterizadas 

pelo facto de serem endémicas destas regiões, sendo alguns exemplos a íbis-de-peito-

malhado (Bostrychia rara), Pato-das-florestas-africano (Pteronetta hartlaubi), Barbaças-de-

garganta-cinzenta (Gymnobucco bonapartei), Alete-de-poupa-castanha (Alethe castanea), 

Rabicurta-limão (Sylvietta denti). 

 

1.2.1.5 Florestas afro-montonhosas 

As florestas afro e sub-afro-montanhosas são formações vegetais do tipo relíquia que se 

caracterizam por estarem associadas a um clima húmido e frio. Estas formações ocorrem de 

uma maneira geral, em fragmentos isolados nas encostas de certas montanhas no Huambo, 

Benguela, Cuanza Sul e Huila entre os 2000-2500 m acima do nível do mar. 
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Quanto ao tipo de vegetação, estas florestas contêm árvores maioritariamente dos géneros 

Podocarpus, Pittosporum e Olea com copas com alturas compreendidas entre os 10-15 m, 

formando-se autênticas ilhas rodeadas de pradarias com arbustos e pequenas árvores 

dispersas. Estas zonas que ocupam uma área menor que 200 ha, tem uma grande 

importância, sobretudo por albergarem taxa de animais e plantas que se encontram a mais 

de 2000 km dos seus congéneres mais próximos. Os melhores exemplos deste tipo de 

florestas, encontram-se actualmente no monte Moco no distrito de Luimlabale. 

A avifauna é caracterizada por espécies e subespécies endémicas ou quase endémicas, 

como são o caso de Républicano-de-cauda-cortada (Apaloderma vittatum), Barbadinho-da-

montanha (Pogoniulus coryphaea angolensis, Petinha-de-bico-comprido (Anthus similis 

moco), Chasco-montês (Oenanthe monticola nigricauda). 

 

1.2.1.6 Sudoeste Árido 

 

Este bioma estende-se pela linha costeira a sul de Luanda e toda a fronteira Sul de Angola 

com a Namibia, onde se encontra o deserto da Namíbe. O clima característico desta região 

é árido com uma época seca bastante alargada. Aqui a vegetação varia entre zonas de 

pradaria com pastagens permanentes (nas dunas costeiras), savanas de Acacia 

commiphora, bosques secos dominados por Adansonia digitata e Acacia welwitschii e 

bosques de mopane com a espécie Colophosphermum mopane. Nestes habitats, 

principalmente nas savanas, criam-se sazonalmente charcos que são muito utilizados por 

diversas espécies de aves aquáticas, sobretudo para se alimentarem e durante a época de 

nidificação. Um grande número de espécies são características deste bioma árido e seco 

como por exemplo: Calau de Bradfield (Tockus bradfieldi), Zaragateiro do Cunene 

(Turdoides melanops), Piçanço-rabilongo (Urolestes melanoleucus, Corredor-de-duas-golas 

(Rhinoptilus africanus). 

 

1.3. Importância das colecções biológicas 

 

Há mais de dois séculos que colecções biológicas de animais e plantas são mantidas e 

preservadas em museus e herbários de todo o mundo, sobretudo com o objectivo de serem 

exibidas como objectos de rara beleza ou utilizadas para estudos científicos ou de 

divulgação. O primeiro registo de um museu de história natural, remonta ao séc. XVIII, 

quando foi mandado construir em 1719 pelo Czar Pedro I na Rússia. Este museu funcionava 
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como um gabinete de curiosidades, onde se expunham as colecções particulares do Czar 

compostas por relíquias e raridades naturais (Pyke & Paul, 2010). 

Em geral, as grandes colecções biológicas e estudos associados têm recebido um 

considerável suporte da comunidade, levando a que por todo o mundo tenham sido 

construídos museus, aquários e herbários públicos com a função de armazenar colecções 

regionais, nacionais ou internacionais. Os mais conhecidos e antigos museus/herbários são 

o Museum d’Histoire Naturelle em Paris, o Humbodt Museum em Berlim, The Academy of 

Natural Sciences em Filadélfia e Gray Herbarium em Harvard (Suarez & Tsutsui, 2010). Hoje 

em dia, o vasto número de espécies (ca. de 2,5 a 3 mil milhões em todo o mundo) 

encontram-se preservadas em diferentes tipos de colecções e museus biológicos, 

constituindo um registo de valor incalculável para o estudo da evolução das diferentes 

espécies e da biodiversidade de uma maneira geral (Winker, 2004). 

O principal potencial das colecções biológicas é como base de dados históricos, já que os 

exemplares que as constituem contêm informações importantes, que nos podem ajudar na 

identificação e aumento do conhecimento da distribuição das espécies em diferentes 

escalas temporais: passado, presente e futuro. O papel das colecções é de extrema 

importância, principalmente em países subdesenvolvidos e com menos recursos financeiros 

e humanos sendo por vezes uma das poucas fontes disponíveis para estudar a 

biodiversidade destes (Ponder et al., 2001). As principais áreas da biologia para as quais 

estas colecções contribuem são as relacionadas com a taxonomia/sistemática e com a 

distribuição espacial das espécies. Para estas áreas, o estudo dos exemplares de colecção 

é mais acessível, já que se, encontram preservados em condições o mais naturais possíveis 

e contêm etiquetas com alguma informação detalhada (Graham et al., 2001). 

A relevância das colecções biológicas depende da qualidade e quantidade de informação 

que cada espécime nos pode fornecer (Suarez & Tsutsui, 2010). Tipicamente esta 

informação está descrita em etiquetas que estão associadas a cada exemplar, contendo na 

maior parte dos casos diferentes tipos de dados e informações como por exemplo:  

 

· a data e o local de colheita; 

· o nome do colector; 

· o sexo e o nome da espécie; 

· o nome da pessoa que fez a identificação; 

· medições e especificações morfológicas; 

· uma descrição do habitat onde a espécie foi colhida. 
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A informação disponível nas colecções costuma ser restrita devido ao modo oportunista que 

se utiliza para capturar os exemplares, pois as colheitas são geralmente realizadas perto de 

centros de actividades humanas ou ao longo das estradas. Desta forma, o esforço de 

amostragem é muito variável, existindo muitas áreas que são pouco amostradas ou nem o 

chegam a ser (Ponder et al., 2001). Além disso, é raro as etiquetas conterem informação 

detalhada sobre certos aspectos relevantes como os métodos de colheita, o esforço de 

amostragem, os habitats mais próximos do local da colheita, entre outros (Pyke & Paul, 

2010). 

Uma das melhores soluções para reduzir este problema de falta de informação é combinar 

dados de mais do que uma colecção, pois ao reunir a informação de diferentes instituições é 

possível melhorar a qualidade da amostragem obtida. Para facilitar este processo, deve-se 

recorrer cada vez mais à digitalização dos dados das colecções, permitindo a criação de um 

suporte online que facilite a sua partilha. Por isso, com o uso das novas tecnologias poder-

se-á aumentar o acesso à informação existente e melhorar os estudos que usam as 

colecções biológicas como objecto de interesse (Kevin, 2004). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casal de Maracachão-d’asa-verde (Pytilia melba) 

 

Capítulo II 

  

       Enquadramento e metodologias de trabalho 
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2.1. Enquadramento geral do trabalho 

 

Os estudos sobre a avaliação da biodiversidade tem tido grandes desenvolvimentos nas 

últimas décadas, todavia permanecem ainda grandes lacunas, sobretudo nas zonas mais 

remotas do planeta (Newmark, 2008). Estas lacunas estão principalmente localizadas em 

países tropicais e subtropicais, que apesar de terem níveis elevados de biodiversidade, 

encontram-se ainda insuficientemente explorados. Tal deve-se sobretudo à inexistência de 

pouca informação sobre a distribuição das espécies e, previsões sobre cenários futuros 

tendo em conta os efeitos das alterações globais em curso. Uma das poucas formas de 

colmatar a falta de informação nestes países pouco explorados é através do estudo de 

colecções biológicas que foram criadas e mantidas desde o início do século XX em museus 

e herbários de todo o mundo (Cayuela et al., 2009). 

O Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT) no âmbito de uma parceria com o 

CIBIO/InBIO da Universidade do Porto tem vindo a desenvolver uma série de iniciativas, 

visando o estudo da biodiversidade angolana, passando por exemplo, pelo estudo das 

colecções biológicas existentes tanto em Portugal, como em Angola. O IICT apresenta 

excelentes condições para contribuir para a diminuição das referidas lacunas, não só pelo 

seu passado ligado às ex-colónias africanas, mas também por ser detentor de relevantes 

colecções biológicas representativas da biodiversidade dos países africanos de língua 

portuguesa, cuja informação tem sido paulatinamente disponibilizada através de um portal 

próprio (http://maerua.iict.pt/colecoes) e do GBIF. Este projecto aborda as problemáticas, 

anteriormente assinaladas, utilizando para isso as colecções biológicas recentemente 

digitalizadas em programas específicos de catalogação. O objectivo final é desenvolver um 

estudo de caso em planeamento sistemático de conservação neste local, que é um dos 

países menos explorados de África devido principalmente à guerra colonial portuguesa 

(1961-1974) e à guerra civil (1974 e 2002) que aqui ocorreram. Estes eventos incapacitaram 

a continuação dos estudos sobre a biodiversidade e, tornando o conhecimento científico da 

biodiversidade bastante reduzido e a precisar urgentemente de ser colmatado. 

No seguimento destas iniciativas, surge o tema que suporta esta tese que se intitula 

“Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola” visto que Angola é um 

dos países com maior diversidade avifaunística do continente africano (o sexto país africano 

em número de espécies) e o IICT é detentor de uma das mais vastas colecções de skins 

(aves embalsamadas) de Angola disponíveis em museus de todo o mundo (ca. de 1500 

exemplares). 
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2.2 Objectivos do trabalho 

 

O objectivo deste trabalho é dar a conhecer e tornar acessível à comunidade científica uma 

colecção de skins de aves capturadas em Angola durante as décadas de 40 e 60 do século 

XX, disponíveis no Departamento de Zoologia do IICT em Lisboa. A análise dos exemplares 

desta colecção possibilitará a extracção de informação relevante sobre as espécies e os 

seus locais de colheita, de forma a melhorar a compreensão dos padrões de distribuição no 

tempo e no espaço das aves deste país.  

Posteriormente serão disponibilizados todos os dados da colecção numa plataforma de 

dados de museus a nível mundial como é o Global Biodiversity Information Facility (GBIF), o 

que tornará o acesso à informação muito mais fácil e expedito. Todo este trabalho 

contribuirá para o aumento do conhecimento da riquíssima biodiversidade deste território tão 

abundante em vida selvagem, mas que devido à sua situação política, económica e social 

nas últimas décadas continua tão pouco explorado. 

 

 

2.3 Estrutura do trabalho 

 

A estrutura deste trabalho baseia-se em dois momentos distintos (Figura 2.1): 

 

· Data paper intitulado “The collection and database of Birds of Angola hosted at 

Instituto de Investigação Científica Tropical ”- onde é apresentada a colecção inteira 

de aves de Angola que se encontra preservada no IICT em Lisboa; 

· Modelação da Distribuição das Espécies - onde serão usados os dados provenientes 

da colecção para avaliar-se o efeito potencial das variáveis climáticas na distribuição 

da avifauna presente na colecção. 
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Figura 2.1. Esquema do trabalho a desenvolvido nesta tese. 

 

 

2.3.1 Data paper 

 

O acesso livre (open acess) de dados científicos relativos à colheita de espécimes é 

essencial para se tomar decisões sobre a conservação e desenvolvimento sustentável da 

biodiversidade. No entanto, hoje em dia, este tipo de informação não é de fácil acesso já 

que continua a existir uma falta de incentivos para se publicarem este tipo de dados e o 

reconhecimento por parte das revistas científicas para a sua divulgação é ainda bastante 

reduzido (Chavan & Penev, 2010). 

Recentemente surgiu uma forma nova de divulgar este tipo de dados presentes em 

colecções biológicas designado por Data paper. Este tipo de artigos tem como objectivo, 

descrever todo o tipo de fontes de dados relacionados com a biodiversidade e ambiente, 

numa apresentação estruturada e de leitura acessível, permitindo mais tarde ser publicável 

e citada noutros trabalhos. Por outro lado, também pode possibilitar uma melhor e mais 

rápida divulgação dos dados existentes numa dada colecção biológica, permitindo ainda um 

incremento de credibilidade científica à instituição responsável pela disponibilização dos 

dados e, ao mesmo tempo incentivar esforços ou investimentos para a descoberta e 

publicação de novas fontes dos mesmos (Huang et al., 2013). 
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O Data paper é no geral uma publicação científica, com o principal objectivo de descrever 

um conjunto de dados em vez de relatar uma pesquisa científica, ou seja, não é um 

documento que suporte hipóteses baseadas em dados (no caso de artigos científicos 

convencionais), mas apenas relata factos sobre esses mesmos dados (Chavan & Penev, 

2010). A descrição deste tipo de documento deve incluir um conjunto de elementos 

essenciais que relatem de uma forma sucinta e elucidativa o conjunto de dados, que devem 

responder às seguintes questões: 

 

· Como foram amostrados e colhidos os dados; 

 

· Quais os taxa representados, o período temporal e a área abrangida na colheita. 

 
 

· Quem são os detentores da colecção e os responsáveis pela colheita no campo; 

 

· Qual foi o software usado para criar a base de dados e como pode ser utilizada para 

os visualizar. 

 
 

Outro elemento importante, que deve ser apresentado, refere-se ao facto deste tipo de 

documento dever ter sempre uma extensão (URL) que torne possível o acesso do seu 

conteúdo através da internet (Huang et al., 2013). 

Para a concretização plena deste trabalho é de extrema importância elaborar um Data 

paper, visto que a quantidade de fontes de dados acessíveis em países tropicais é bastante 

escassa. Por conseguinte, todos os esforços para que se aumente o conhecimento da 

biodiversidade destes países devem ser feitos e divulgados sempre que seja possível 

(Chavan & Penev, 2010). 

  

2.3.2 Modelação da distribuição das espécies 

 

Devido ao facto de ao longo dos séculos os humanos terem observado e registado relações 

consistentes entre a distribuição das espécies e o ambiente físico, houve sempre a 

necessidade de criar ferramentas que permitissem analisar este tipo de questões (Elith & 

Leathwick, 2009). Uma dessas ferramentas, muito utilizadas nos últimos anos, são os 

modelos de distribuição de espécies (MDE ou Species Distribution Models (SDMs) em 

inglês), que combinam conceitos tradicionais de ecologia e história natural com os mais 
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actuais desenvolvimentos em estatística e tecnologia. A utilização destes modelos permite 

ainda a análise de padrões de distribuição históricos, actuais e futuros face às alterações 

ambientais que vão ocorrendo ao longo do tempo (Syfer et al., 2013). Estes modelos são 

ferramentas numéricas que combinam ocorrências de uma espécie com factores 

ambientais, ou seja, relacionam as localizações documentadas dessa mesma espécie com 

características ambientais ou físicas dos locais onde foram observadas. Sendo que o 

objectivo final é conceber um modelo representativo da previsão da probabilidade de 

ocorrência de uma espécie num determinada área de estudo e do conjunto de variáveis 

ambientais que descrevam os possíveis factores que a influenciam na adequabilidade ao 

meio (Ponder et al., 2001). Para além disso, obtêm-se uma projecção desta adequabilidade 

ecológica no espaço geográfico (mapa), onde são representadas as áreas previstas para a 

ocorrência dessa mesma espécie, tendo em conta os constrangimentos ambientais para a 

sua existência (Phillips et al., 2006). 

Desta forma, as suas aplicações cobrem uma vasta gama de problemas a diferentes 

escalas, numa grande diversidade de espécies e de locais, nomeadamente: 

· testar hipóteses ecológicas, biogeográficas e evolucionárias; 

· quantificar o nicho ambiental das espécies; 

· avaliar espécies invasoras; 

· avaliar o impacto das alterações climáticas na distribuição das espécies. 

 

Contudo, esta análise sobre a distribuição das espécies pode trazer alguns problemas a 

vários níveis que posteriormente, se reflectirão em enviesamentos da precisão dos modelos. 

Um desses problemas é o facto de os dados da amostragem realizada nem sempre estarem 

disponíveis em termos de presenças (locais com observações efectuadas da espécie) e 

ausências (locais sem observações efectuadas mas onde a espécie pode estar presente) 

(Syfer et al., 2013). Isto é consequência de uma parte substancial da informação utilizada 

hoje em dia provir de museus de história natural, herbários e portais da internet com livre 

acesso. Um desses portais é o Global Biodiversity Information Facility (www.gbif.org), cuja 

informação disponível refere-se apenas a observações confirmadas das espécies na 

amostragem e não às ausênciais destas obtidas ou confirmadas a partir de estudos (Syfer et 

al., 2013). Essa informação sobre as ausências, mesmo quando existe, apresenta 

geralmente um valor questionável, pois não há a certeza absoluta da “veracidade” da 

presença da espécie. Outro problema refere-se à falta de informação disponível, pois o 

conhecimento global, regional ou mesmo local da distribuição de muitos taxa é actualmente 

insuficiente. Tal deve-se ao facto de por vezes haver escassez de dados sobre uma 

determinada região, já que algumas áreas do mundo, como nos casos de vastas zonas 
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dominadas por países tropicais estarem subamostradas. Nestas regiões os meios existentes 

para se realizar uma boa amostragem são ainda limitados, existindo ainda muitas áreas 

inacessíveis, levando a que as amostragens se concentrem nas zonas de mais fácil acesso 

(e.g., perto de povoações ou estradas) (Yackulic, 2012). 

Por esta razão, as melhores técnicas de modelação a usar nestes casos são aquelas que 

requerem apenas informação sobre as variáveis ambientais e sobre os dados de presença 

das espécies (Phillips et al., 2006). De facto, usando apenas estes dados, estas técnicas 

conseguem prever a distribuição potencial dessas espécies mesmo nos locais onde não 

foram amostradas, principalmente como já foi referido, quando a informação disponível é 

incompleta e os estudos são sobre locais muito pouco amostrados. 

 

2.4 Metodologias 

 

2.4.1 Elaboração do Data paper 

 

Para a criação do Data paper recorreu-se à análise dos dados presentes nas etiquetas dos 

vários exemplares da colecção de aves de Angola, que anteriormente tinham já sido 

digitados no gestor de dados das colecções do IICT, o software Specify 6 

(http://specifysoftware.org/content/welcome-specify-6). Este processo (Figura 2.2) permitiu 

melhorar a qualidade das informações sobre as espécies, já que possibilitou a sua 

actualização e correcção nos casos em que foi necessário. 
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Figura 2.2. Processo de actualização e correcção dos dados da colecção necessário à elaboração do 

Data paper. 

 

 

2.4.1.1 Revisão Taxonómica 

 

Nesta tarefa, realizou-se uma verificação da taxonomia das diferentes espécies, como 

também do sexo e de outras características morfológicas de cada exemplar, pois pretendia-

se verificar se todos os exemplares estavam bem identificados ou se a sua classificação 

estava actualizada. Para tal, analisou-se cuidadosamente a etiqueta de identificação que 

cada skin trazia consigo, consultando para isso principalmente a lista das espécies de aves 

da IOC World Bird List Names version 3.4 (http://www.worldbirdnames.org) , mas também 

por vezes outros registos em manuais e “sites”, como o caso da colecção de 16 volumes 

intitulada Handbook of the Birds of the World (Lynx Editions) (Del Hoyo et al, 1992, 1994, 

1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) e os 

sites da internet The Internet Bird Collection (http://ibc.lynxeds.com) e Avibase 

(http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN). 

Este trabalho contou ainda com a colaboração do ornitólogo sul-africano Michael S.L. Mills, 

com uma vasta experiência na avifauna do continente africano. A experiência e colaboração 

deste ornitólogo foi imprescindível na identificação de certas espécies e subespécies que 

eram difíceis de reconhecer. Esta colaboração culminou com a sua co-autoria no Data paper 
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submetido e intitulado The collection and database of Birds of Angola hosted at Instituto de 

Investigação Científica Tropical, Lisboa, Portugal. 

 

2.4.1.2 Georreferenciação 

 

Este processo converteu as descrições das localidades de colheita nas etiquetas dos 

espécimes da colecção em coordenadas de latitude/longitude para que posteriormente 

pudessem ser analisadas do ponto de vista geográfico (Garcia-Milagros & Funk, 2010). Para 

uma atribuição das coordenadas com maior precisão possível, recorreu-se à comparação 

dos nomes das localidades descritos nessas etiquetas com informações já 

georreferenciadas. As informações puderam ser encontradas através do uso de ferramentas 

como o software Google Maps, os Índices Toponímicos, informações de localidades já 

georreferenciadas acessíveis pelo GBIF e Cartografia de Angola em SIG. No entanto, 

apesar da melhor aproximação das coordenadas ao local descrito nas etiquetas, 

permaneceu um grau de incerteza associado à localização precisa cuja extensão depende 

de exemplar para exemplar. 

 

 

 

2.4.2 Modelação da Distribuição das Espécies 

 

Os dados obtidos pelo estudo da colecção juntamente com outros complementares 

pertencentes à colecção de aves do ISCED, permitiram a construção de modelos de 

distribuição de espécies (MEDs) (Figura 2.3), de forma a avaliar-se a associação entre um 

conjunto de variáveis climáticas e a distribuição das espécies de aves estudadas, assim 

como a sua relação com os habitats e biomas existentes em Angola. Por isso, recorreu-se 

ao uso de um programa de modelação denominado Maxent muito utilizado na previsão da 

distribuição de espécies tendo em conta dados fornecidos por museus de história natural e 

herbários (Randin et al., 2006). 
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Figura 2.3. Processo de elaboração dos modelos de distribuição de espécies. 

 

 

 

2.4.2.1 Maxent 

 

Um dos métodos recentemente criados que apresenta um excelente desempenho no caso 

da utilização de dados só de presença e com uma baixa amostragem, como é o caso da 

colecção de aves de Angola do IICT, é o Método de Modelação de Máxima Entropia 

(Maximum Entropy Modelling) usado com o software Maxent (Phillips et al., 2006). Este 

método é actualmente uma das ferramentas mais utilizadas em ecologia, biogeografia e 

biologia evolutiva para modelar e mapear a distribuição das espécies, usando registos de 

presença e variáveis ambientais para estimar probabilidades de adequabilidade de habitat e 

de presença de uma determinada espécie (Fitzpatrick et al., 2013). 

A ideia dos modelos desenvolvidos pelo Maxent é estimar a distribuição de uma 

probabilidade alvo, encontrando para isso a probabilidade de distribuição com máxima 

entropia (a mais próxima do uniforme). Sendo para isso necessário ter em conta, a 

informação disponível sobre essa distribuição alvo (informação das variáveis) e os 

constrangimentos a que está sujeita, ou seja, o valor esperado de cada variável deve igualar 
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a sua média empírica (valor médio de um conjunto de pontos amostrados retirados da 

distribuição alvo) (Phillips et al., 2006). 

A aplicação desta ideia na modelação da distribuição de espécies só com registos de 

presença (pois também pode ser aplicado em modelos com dados de ausências) é estimar 

a distribuição potencial de uma espécie para um dado local (distribuição alvo) tendo em 

conta os valores obtidos das variáveis que afectam a área de estudo e a espécie. Portanto, 

o espaço onde a probabilidade de distribuição do Maxent é definida corresponde à área de 

estudo divida em pixéis; os pontos de amostragem georreferenciados são pixéis onde a 

presença da espécie foi confirmada e as variáveis são ambientais ou físicas como por 

exemplo o tipo de solo, a elevação, o tipo de vegetação, as variáveis climáticas, entre outras 

(Yackulic, 2012). 

No resultado do processo de modelação, obtêm-se mapas contínuos da probabilidade de 

distribuição de cada espécie com valores que variam entre 0 e 1, onde os valores mais altos 

indicam uma maior probabilidade de encontrar uma espécie e os mais baixos uma menor. 

Sendo que, quanto maior a probabilidade de ocorrência da espécie num determinado pixel, 

mais próximos são os valores das varáveis ambientais que mais condicionam a espécie no 

pixel em relação aos valores das mesmas variáveis nos pixéis onde a espécie foi realmente 

amostrada. (Phillips et al., 2006). 
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3.1 Abstract 

 

The bird collection of the Instituto de Investigação Cientítica Tropical (Lisbon, Portugal) holds 

5598 preserved specimens (skins), mainly from Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, São 

Tomé and Principe, and Cape Verde. The subset collection from Angola includes 1560 

specimens, which were taxonomically revised and georeferenced for the publication of this 

data paper. The collection contains a total of 522 taxa, including 161 species and 361 

subspecies. Two species are classified by the IUCN Red List as Endangered - the wattled 

crane (Grus carunculata) and the Gabela bush-shrike (Laniarius amboimensis) - and two are 

classified as vulnerable - African penguin (Spheniscus demersus) and the white-headed 

vulture (Trigonoceps occipitalis). The temporal span of the database ranges between 1943 

and 1979, but 32% are from years 1958-1959, and 25% from years 1968-1969. The spatial 

coverage of the collection is uneven, with 2/3 of the records representing only four of the 

eighteen provinces of the country, namely Huíla, Moxico, Namibe and Cuanza Sul. It adds, 

however, valuable information for the Huíla area of the Angolan Scarp, which is probably a 

biodiversity hotspot of global conservation priority. Furthermore, this georeferenced 

database adds invaluable bird information to the GBIF network, for one of the countries with 

highest but less known biodiversity in Africa. 

 

Keywords: Occurrence; Specimen; Angola; Instituto de Investigação Científica Tropical 

(IICT); Animalia; Chordata; Aves. 

 

3.2 Introduction 

 

Angola is one of the countries in Africa with highest bird diversity (938 native species, 

according to Mills & Melo (2013)), including a high number of endemic and threatened 

species (Stattersfield et al., 1998). It encompasses four main types of ecosystems: Congo 

lowland basin forests in the north, Angolan miombo woodlands in the centre, Zambesian 

miombo woodlands in the east, and Namib Desert in the south-west (Dean, 2001). Despite 

its richness, Angola is still one of the least known countries for birds. This lack of knowledge 

is mainly a consequence of both the Portuguese Colonial war (1961-1974) and the Angolan 

civil war (1974-2002), which together lasted 41 years, halting scientific studies and 

expeditions (Dean, 2000). Since the end of the civil war, Angolan society and government 

have focused primarily on infrastructure reconstruction and economic development, with 

limited attention given to scientific research and natural history studies. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

23 
 

Even today, basic information on Angolan bird species dates mostly from before the national 

independence in 1974 (Dean, 2000; Ministry of Environment, 2009). Some recent work has 

updated our knowledge to some degree (Ryan et al., 2004, Mills, 2009, 2010, Mills & Dean, 

2007, Mills et al., 2011, 2013), including the publication of a national check-list (Mills & Melo, 

2013). However, historical collections still play a major role in the description of the country's 

biodiversity. Access to the substantial information collected on the Angolan avifauna is of 

great importance, considering that the IUCN Red List indicates, the occurrence in the 

country of one critically endangered, 14 endangered and 10 vulnerable bird species (IUCN, 

2013). Records should thus be made available in a form that can be readily found and used.  

In this paper we provide a comprehensive dataset based on the digitalization, taxonomic 

revision and georeferencing of the Angolan ornithological collection held by the Instituto de 

Investigação Científica Tropical (IICT), Lisbon. The dataset is freely available via the 

Internet, on the IICT IPT provider (http://maerua.iict.pt/ipt), and on the Global Biodiversity 

Information Facility (GBIF) data portal (http://www.gbif.org). It comprises information on 1560 

specimens collected in 291 localities throughout Angola. The specimens were collected in 

expeditions carried out between 1949 and 1979, by 64 collectors. The collection contains 

some very valuable skins of endemic species, such as of the endemic Red-crested Turaco 

(Tauraco erythrolophus (Vieillot, 1819)) and Grey-striped Francolin (Pternistis griseostriatus 

(Ogilvie-Grant, 1890)). It also contains skins of species listed as conservation concern in 

IUCN Red List, including two endangered species (the wattled crane (Grus carunculata 

(Gmelin, JF, 1789)) and the Gabela bush-shrike (Laniarius amboimensis Moltoni, 1932)), of 

which there are few skins in other collections (Dean, 2000). There are also two species 

classified as vulnerable (African penguin (Spheniscus demersus (Linnaeus, 1758)) and the 

white-headed vulture (Trigonoceps occipitalis (Burchell, 1824))). 

 

3.3 General description 

 

The dataset is a subset of the parent bird collection of the Instituto de Investigação Cientítica 

Tropical, which holds 5598 preserved specimens (skins), mainly from Angola, Mozambique, 

Guinea-Bissau, São Tomé and Principe, and Cape Verde, available through GBIF at 

http://maerua.iict.pt/ipt/resource.do?r=iict_cz. The collection scrutinized through this data 

paper is the subset from Angola, which includes 1560 specimens that were taxonomicaly 

revised and georeferenced. The collection shares the largest collectors (A. Rosa Pinto, D. 

Mumputu and J. Carlos) with the related biggest collection of birds of Angola, based on 

Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla (ISCED-Huíla), in Lubango. That 
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institute inherited the collections of the former Instituto de Investigação Científica de Angola 

(IICA), including a bird collection with more than 35 thousand specimens, making it the 

largest in Africa. Although showing an uneven geographic distributions of samples, with 2/3 

of the records concentrated in only four provinces (Huíla, Moxico, Namibe and Cuanza Sul), 

the collection adds, invaluable information for the Huíla's area of the Angolan Scarp, which is 

probably a biodiversity hotspot of global conservation priority (Myers et al., 2000), and an 

important area of bird endemism (Mills, 2010). 

 

3.4 Project details 

 

Project title: Online Catalogue of Biological Collections of IICT 

Funding: This project was funded by the Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

through the project “Recovering the past, recording the present, and preparing the future of 

zoological collections in Portugal (ARCA)” (PTDC/BIA-QOR/71492/2006), and was co-

funded by CIBIO/InBio, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos 

from the University of Porto. 

 

3.5 Taxonomic coverage 

 

General taxonomic coverage description: The taxonomic coverage of this dataset 

spans class Aves, and it includes 24 orders and 69 families (Figure 3.1). Nearly two thirds of 

the specimens belong to the order Passeriformes. The Coraciiformes order ranks second, 

with 5% of the specimens. The families Cisticolidae, Estrildidae and Ploceidae have the 

highest number of records (136, 114 and 113 records respectively) (Figure 3.2). The families 

with fewest records are Bucorvidae, Ciconiidae, Picidae, Spheniscidae, Trogonidae, 

Turnicidae and Tytonidae, with one record each. The database contains 522 taxa (161 

species and 361 subspecies). 
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Figure 3.1. Number and percentage of specimens per orders. Only the categories of orders having 20 

or more specimens are labeled. 

Fig 3.2. Number of specimens per family. The families pictured represent 80% of the number of 

specimens in collection. 
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3.6 Taxonomic ranks 

 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata 

Class: Aves 

Order: Accipitriformes, Anseriformes, Apodiformes, Bucerotiformes, Caprimulgiformes, 

Charadriiformes, Ciconiiformes, Coliiformes, Columbiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, 

Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Musophagiformes, Passeriformes, Pelecaniformes, 

Piciformes, Podicipediformes, Psittaciformes, Pterocliformes, Sphenisciformes, Strigiformes, 

Trogoniformes 

Family: Accipitridae, Alaudidae, Alcedinidae, Anatidae, Apodidae, Ardeidae, Bucerotidae, 

Bucorvidae, Campephagidae, Caprimulgidae, Certhiidae, Charadriidae, Ciconiidae, 

Cisticolidae, Coliidae, Columbidae, Coraciidae, Cuculidae, Dicruridae, Emberizidae, 

Estrildidae, Eurylaimidae, Falconidae, Fringillidae, Glareolidae, Gruidae, Hirundinidae, 

Indicatoridae, Jacanidae, Laniidae, Laridae, Malaconotidae, Meropidae, Monarchidae, 

Motacillidae, Muscicapidae, Musophagidae, Nectariniidae, Numididae, Oriolidae, Otididae, 

Paridae, Passeridae, Phalacroracidae, Phasianidae, Phoeniculidae, Picidae, Platysteiridae, 

Ploceidae, Podicipedidae, Psittacidae, Pteroclidae, Pycnonotidae, Rallidae, Ramphastidae, 

Remizidae, Scolopacidae, Spheniscidae, Strigidae, Sturnidae, Sylviidae, Timaliidae, 

Trogonidae, Turdidae, Turnicidae, Tytonidae, Upupidae, Viduidae, Zosteropidae 

Common names: Birds 

 

3.7 Spatial and temporal coverage 

 

General spatial coverage: The geographic range of the collection covers the whole 

Angola. Distribution of sampling locations is presented in Figure 3.4, including counts of 

records per grid cell, in a half a minute grid. The distribution among the Angolan provinces is 

uneven, with the following series: 

Huíla (320), Moxico (293), Namibe (202), Cuanza Sul (166), Cuanza Norte (107), Cunene 

(88), Cuando Cubango (54), Huambo (51), Malanje (51), Benguela (35), Bengo (29), 

Cabinda (26), Bie (21), Lunda Norte (16), Lunda Sul (9), Uige (9), Luanda (1). No records 

occur in the province of Zaire, in the north-west region of Angola. The province of collection 

is unknown for 82 specimens. The research unit in Angola where the main collectors where 

based was located in Huíla, which justifies the highest value found for that province. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

27 
 

Coordinates: 18°30'36''S and 4°5'60''S Latitude; 10°2'24''E and 24°51'0''E Longitude  

 

Temporal coverage: The temporal range of the records is between 1943 and 1979, 

(Figure 3.4). Two peak periods are observed, in 1958-1959, and in 1968-1968, with more 

than 200 samples per year. 

 

3.8 Natural collections description 

 

Parent collection identifier: 24798813-aaff-4292-98ef-8c9bc415ff14 

Collection name: IICT - Colecção de Aves de Angola 

Collection identifier: 9B48F857-91B6-4029-9AEF-A80F7852EC89 

Specimen preservation method: Dried 

Curatorial unit: 1560 with an uncertainty of 0 (skins) 

 

3.9 Methods 

 

Method step description: The general procedure for the processing of specimens 

databasing and georeferencing is represented in Figure 3.5. The mammal and bird 

collections of the IICT were initially catalogued under the scope of project ARCA (2008-

2010), using the software Specify Workbench, and afterwards imported to software Specify 

version 6. Whenever available, the descriptions of eye, beak and foot colour, and total length 

were also included. 

Since at that time no taxonomic specialists were available to revise the collection, records 

were catalogued as they were labelled, without taxonomic revision or update of taxonomic 

names. In 2012-2013, the IICT collection of Angolan birds was fully taxonomically revised. 

This taxonomic revision followed the IOC bird list (Gill & Donsker, 2013) and all skins were 

labelled with a new catalogue number and the original information was thereafter included in 

the collection manager software Specify 6 (Specify Software Project, 2013). Additionally, the 

specimens' original information was re-checked at this phase for any initial cataloguing 

errors. 
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Figure 3.3. Distribution of occurrence records with indication of number of records indicated on a half 

a minute grid system. 
 

 

Figure 3.4. Temporal profile of the specimens in the collection. The time lag for each order is 

represented by the horizontal bars. 
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Since no georeferencing information was available on specimen labels or associated 

documentation, geographic coordinates were determined following procedure and 

recommendations by Chapman & Wieczorek (2006). Several geographic gazetteers were 

used to determine coordinates, based on the location information: Geolocate, Google Maps, 

Google Earth. Furthermore, the cartographic series 1:100 000 of Angola was used to find 

additional sites not available at gazetteers or to fine-tune coordinate uncertainty. The 

uncertainty of the coordinate was recorded whenever possible. For 88 records it was not 

possible to determine coordinates due to insufficient location information. All coordinates are 

given in geographic format, decimal degrees, datum WGS 84. 

Study extent description: The study covers most of Angola, including 17 out of the 18 

provinces. The best-represented provinces are Huíla, Moxico, Namibe and Cuanza Norte. 

Only the province of Zaire (NW Angola) is not represented in the collection. The temporal 

distribution is mainly concentrated in the decades of 1950s (especially in years 1958 and 

1959) and 1960s, corresponding to 95% of the records. 

Sampling description: More than one thousand records of this dataset resulted from 

expeditions and studies carried out by the former Section of Ornithology at the Instituto de 

Investigação Científica de Angola, coordinated by António Augusto da Rosa Pinto between 

1958 and 1974. Some scientific results of these studies, for the non-passerine group were 

published in Rosa Pinto (1983). 

 

Quality control description: Information from each specimen was catalogued in Specify 

6, which involved two steps: i) digitalization of specimen's records (performed by MR, DR, 

IQN and SC); and ii) taxonomic revision and data checking (performed by the first author). 

The authors LR and MM also contributed to taxonomic revision of the specimens. Scientific 

names were checked with a taxonomic thesaurus built from the IOC World Bird List (v 3.4) 

(Gill & Donkster, 2012). Georeferencing followed recommendations by Chapman and 

Wieczorek (2006), including the determination of uncertainty of coordinates, in particular 

when no sufficient information was available from the specimens' records and label, to 

attribute a specific locality of origin (e.g. names of administrative regions, names of rivers). 
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Figure 3.5. Synoptic of the procedure to digitize and publish the dataset online. 

 

3.10 Datasets 

 

Dataset description 

Object name: Darwin Core Archive The collection and database of Birds of Angola hosted 

at IICT 

Character encoding: UTF-8 

Format name: Darwin Core Archive format 

Format version: 1.0 

Distribution: http://maerua.iict.pt/ipt/archive.do?r=iict_bird_angola 

Publication date of data: 2013-10-09 

Language: Portuguese 
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Licenses of use: Use of the data for commercial or for-profit applications is permitted only 

via written permission from Instituto de Investigação Científica Tropical. Data are provided to 

users, but should not be passed on to third parties or redistributed. It is explicitly forbidden to 

incorporate these data into other databases of free or restricted access. 

Metadata language: English 

Date of metadata creation: 2013-08-22 

Hierarchy level: Dataset 
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4.1 Modelação da distribuição das aves de Angola – um caso de 

estudo com base em colecções biológicas 

 

Nos últimos anos, a modelação da distribuição de espécies tem tido um papel importante na 

realização de estudos sobre biodiversidade em diferentes escalas geográficas e temporais 

(Elith et al., 2009). A modelação com base na aplicação dos modelos de nicho é baseada 

nos nichos ecológicos das espécies, ou seja, os modelos relacionam um conjunto de 

observações para uma determinada espécie (recolhidas durante um certo período de tempo) 

com vários atributos ambientais tais como topografia, clima e geologia (Peterson, 2006). Os 

objectivos destes estudos são a reconstrução dos requisitos ecológicos de cada espécie e a 

previsão da distribuição geográfica da mesma. Estes resultados permitem entender os 

factores limitantes para a ocorrência das espécies e qual a sua contribuição para a 

biogeografia de cada uma (Randin et al., 2006). 

O recente desenvolvimento tecnológico, resultante do aparecimento de numerosos 

programas e aplicações informáticas passíveis de ser utlizados na área da ecologia, foi um 

dos factos que mais impulsionou o desenvolvimento da modelação da distribuição de 

espécies na última década (Phillips et al., 2006). Entre estes destacamos o aparecimento do 

Maxent (Syfert et al., 2013), que permitiu o uso de informação geográfica limitada, por 

exemplo como a modelação de distribuição de espécies como um número reduzido de 

ocorrências conhecidas (Yackulic et al., 2012). Estes modelos permitiram assim a 

modelação de inúmeros dados que até então não tinham merecido a devida atenção, 

incluindo a utilização de dados resultantes de coleções biológicas que até então não tinham 

sido utilizadas nestes cenários de modelação de distribuições (Syfert et al., 2013). 

 

4.2 Métodos de modelação e avaliação dos modelos 

 

4.2.1 Preparação dos dados da colecção para a modelação 

 

Para obter um maior número de presenças das aves e abranger uma área mais vasta de 

território, foram utilizados para a modelação os dados referentes à colecção de aves de 

Angola do Instituto de Investigação Cientifica Tropical (IICT) em Lisboa, mas também os 

dados da colecção do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) em Angola. No 

entanto, como a colecção do ISCED (ca. 40.000 exemplares) é de dimensão muito superior 

à do IICT (1.563 exemplares), houve a necessidade de encontrar as espécies em comum 

entre as duas colecções, simplificando e objectivando este trabalho. Por isso, introduziram-
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se no Excel as listas de espécies dos dois institutos, onde através da fórmula do valor 

procurado “PROCV” se obteve as espécies em comum. Porém, como mesmo assim se 

obteria um número ainda elevado de espécies em comum e muitas dessas não tinham um 

número de presenças significativo, teve-se de utilizar o critério de apenas escolher os taxa 

em comum com mais de 30 ocorrências na colecção do ISCED. Como resultado desta 

selecção obteve-se um conjunto de 55 espécies que foi posteriormente importado para o 

Maxent (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Conjunto de espécies resultantes do cruzamento dos dados das colecções do IICT e do 

ISCED. Os nomes em português foram retirados do documento Checklist of the birds of Angola (Mills 

e Mello, 2013). 

 

Nomes em português Nomes científicos 

Beija-flor-violeta Anthreptes longuemarei angolensis 

Petinha-creme Anthus vaalensis neumanni 

Apalis-de-peito-amarelo Apalis flavida flavida 

Batis-comum Batis molitor pintoi 

Papa-moscas-pálido Bradornis pallidus murinus 

Andorinha-estriada-pequena Cecropis abyssinica unitatis 

Beija-flor-preto Chalcomitra amethystina deminuta 

Estorninho-de-dorso-violeta Cinnyricinclus leucogaster verreauxi 

Beija-flor-de-peito-roxo Cinnyris bifasciatus bifasciatus 

Beija-flor-cobreado Cinnyris cupreus chalceus 

Fuinha-d'asa-curta Cisticola brachypterus loanda 

Rabo-de-junco de Angola Colius castanotus 

Rolieiro-de-peito-lilás Coracias caudatus caudatus 

Lagarteiro-cinzento Coracina pectoralis 

Cossifa de Heuglin Cossypha heuglini subrufescens 

Picanço-de-almofadinha-austral Dryoscopus cubla hamatus 

Escrevedeira-de-peito-dourado Emberiza flaviventris princeps 

Escrevedeira-das-pedras Emberiza tahapisi tahapisi 

Eremomela-de-barrete-verde Eremomela scotops pulchra 

Rouxinol-do-mato-do-miombo Erythropygia barbata 

Rouxinol-do-mato-estriado Erythropygia leucophrys 

Cardeal-tecelão-d'uropígio-amarelo Euplectes capensis 
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Nomes em português Nomes científicos 

Cardeal-tecelão-de-coroa-vermelha Euplectes hordeaceus 

Pica-peixe-de-barrete-castanho Halcyon albiventris prentissgrayi 

Pica-peixe-riscado Halcyon chelicuti chelicuti 

Pica-peixe-de-barrete-cinzento Halcyon leucocephala pallidiventris 

Hiliota-de-papo-amarelo Hyliota flavigaster barbozae 

Indicador-grande Indicator indicator 

Indicador-pequeno-de-cabeça-cinzenta Indicator minor minor 

Estorninho-de-cauda-acuminada Lamprotornis acuticaudus 

Estorninho do Cabo Lamprotornis nitens 

Picanço-dos-pântanos Laniarius bicolor guttatus 

Picanço-fiscal-comum Lanius collaris capelli 

Barbaças-de-colar-preto Lybius torquatus bocagei 

Picanço-de-cabeça-cinzenta Malaconotus blanchoti interpositus 

Papa-moscas-preto-meridional Melaenornis pammelaina ater 

Abelharuco-dourado Merops pusillus meridionalis 

Papa-moscas-azulado Muscicapa caerulescens impavida 

Chasco-formigueiro-preto Myrmecocichla nigra 

Brubru Nilaus afer brubru 

Chapim-preto-d'asa-branca Parus leucomelas insignis 

Felosa-musical Phylloscopus trochilus trochilus 

Tecelão-de-máscara Ploceus velatus 

Tecelão-dourado Ploceus xanthops 

Prínia-de-flancos-castanhos Prinia subflava graueri 

Atacador-branco Prionops plumatus poliocephalus 

Bulbul-negro-do-norte Pycnonotus tricolor 

Maracachão-d'asa-dourada Pytilia afra 

Cartaxo-comum Saxicola torquatus 

Rola-de-olhos-vermelhos Streptopelia semitorquata 

Picanço-assobiador-de-coroa-castanha Tchagra australis ansorgei 

Papa-moscas-do-paraíso-comum Terpsiphone viridis plumbeiceps 

Pombo-verde Treron calvus ansorgei 

Rola-esmeraldina Turtur chalcospilos 

Poupa-africana Upupa africana 
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4.2.2 Construção dos modelos no Maxent 

 

Construiu-se uma matriz referente às ocorrências das 55 espécies de aves assinaladas na 

Tabela 1 (formato vectorial), conjuntamente com uma outra matriz com um conjunto de 

variáveis bioclimáticas (formato raster) provenientes do WorldClim - Global Climatic Data 

(http://www.worldclim.org/bioclim). Posteriormente foram importadas para o Maxent com o 

objectivo de desenvolver e aplicar os modelos de distribuição. Estes modelos foram corridos 

individualmente espécie-a-espécie, sendo que todos os pontos de amostragem serviram 

para construir e validar o modelo (amostras de treino) (ver Tabela A1 do Anexo). Devido ao 

número de presenças para as aves ser reduzido em Angola, obteve-se a vantagem de todas 

as ocorrências contribuírem para melhorar as estimativas das distribuições potenciais, pelo 

que não se reservou uma percentagem dos pontos para testar o modelo (amostras de 

teste). Os pontos de presença que apresentavam as mesmas coordenadas geográficas, 

foram removidos evitando duplicados. 

Aos modelos foram ainda aplicados dois tratamentos “modelos sem correcção de fundo” e 

“modelos com correcção de fundo”. A diferença entre os dois, esteve no facto de o primeiro 

tratamento (modelos sem correcção) utilizando como fundo toda a área de estudo (Angola), 

enquanto o segundo utilizou apenas os locais onde existem amostras de aves, 

independentemente da espécie observada. No total foram construídos 116 modelos para 

todas as espécies, cada uma com uma réplica (58 modelos para cada tratamento). 

Os modelos foram corridos recorrendo às definições automáticas dos atributos do software, 

nas quais se utilizou um conjunto de valores por defeito. Esses atributos foram utilizados 

tanto com valores fixos como com valores variáveis, consoante a importância da espécie 

contribuísse ou não, para os seus valores finais, como listado de seguida: 

Atributos utilizados: 

· O número máximo de interações, ou seja, o número de aproximações máximo para 

atingir o limite do modelo mais correcto (500); 

· A tolerância de convergência para o intervalo de valores em que se aceita o modelo 

(0,00001); 

· O valor de corte em relação ao número de amostras a ser utilizadas para produzir os 

modelos (percentil 10); 

· O número de pontos de presença utlizados para determinar a distribuição do Maxent 

(dependente da espécie); 

· O número de pontos para validar o modelo “amostras de treino” (dependente da 

espécie). 
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Quanto às varáveis bioclimáticas utilizadas nos algoritmos do Maxent, foram seleccionadas 

oito de um conjunto de dezanove varáveis derivadas de valores mensais de temperatura e 

precipitação (Tabela 2). 

As variáveis foram selecionadas com base na sua relevância em termos de significado 

biológico, mas também procurando evitar a colinearidade das variáveis seleccionadas. 

Este conjunto de procedimentos pretendia construir mapas de distribuição potencial, 

baseados numa probabilidade de ocorrência de cada espécie para cada pixel da região e 

que o modelo validado correspondesse à melhor das aproximações à distribuição real das 

espécies. 

 

Tabela 2. Conjunto de variáveis climáticas provenientes do World Clim Data para construir os 

modelos. 

 

Variável climática Acrónimo Unidades Fonte 

Temperatura média anual  Bio_1 ºC×10  WorldClim 

Temperatura média diária Bio_2 ºC×10  WorldClim 

Temperatura média sazonal Bio_4 ºC×10  WorldClim 

Temperatura média do trimestre mais quente Bio_10 ºC×10  WorldClim 

Temperatura média do trimestre mais frio Bio_11 ºC×10  WorldClim 

Precipitação média anual Bio_12 ºC×10  WorldClim 

Precipitação média sazonal Bio_15 ºC×10  WorldClim 

Precipitação do trimestre mais húmido Bio_16 ºC×10  WorldClim 

 

 

4.2.3 Avaliação dos modelos 

 

Para avaliar a qualidade dos modelos gerados pelos algoritmos do Maxent, recorreu-se a 

uma análise quantitativa dos dados obtidos. Esta análise tinha como objetivo demonstrar o 

desempenho dos modelos na descrição da área de distribuição, mas também na 

compreensão dos nichos ecológicos das espécies. 

Em primeiro lugar os modelos foram sujeitos a uma comparação entre os dois tratamentos 

“modelos sem correcção de fundo” versus “modelos com correcção de fundo”. O objectivo 

era perceber se através da análise dos mapas e tabelas produzidos pelos modelos, a 

restrição da área de estudo tinha influência na previsão das áreas potencialmente ocupadas 

para cada espécie modelada. Para este processo, contabilizou-se o número de vezes que 
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as presenças da espécie no tratamento “modelos sem correcção” foram superiores ao 

tratamento “modelos com correcção” atribuindo o valor “1” e vice-versa atribuindo o valor “0”. 

No final, foi utilizada uma análise de variância (Anova) de factor único (Anova one-way), 

para calcular se existiam diferenças significativas entre as médias aritméticas dos conjuntos 

resultantes. Além disso, foram comparadas as diferentes áreas produzidas pelos modelos e 

a diferente importância das variáveis climáticas quando se aplicavam os diferentes 

tratamentos. 

Para verificar “com mais detalhe” as diferenças entre a biogeografia das diferentes espécies 

em cada um dos tratamentos foram ainda verificadas as diferenças espécie-a-espécie. 

Desta forma, escolheu-se um pequeno conjunto de três espécies, às quais foi realizada não 

só uma comparação em termos ecológicos das áreas de distribuição previstas nos modelos 

e as descritas na literatura, como também foi verificado se os modelos eram aceitáveis 

(valor AUC) e qual a contribuição das variáveis climáticas para a sua potencial distribuição 

(tabelas de contribuição das variáveis climáticas (ver Tabela 4)). Utilizou-se como critério de 

selecção das espécies o valor da área abaixo da curva (Area Under the Curve (AUC)), 

representada no gráfico ROC (Receiver Operating Characteristic plot) que determina a 

capacidade de previsão da área de distribuição das espécies pelos modelos. Regra geral, os 

modelos são considerados como selecionáveis a partir do momento em que o valor da área 

abaixo da curva (AUC) do gráfico ROC é igual ou superior a 0.75 [0-1]) (Phillips et al., 2006). 

Quanto ao valor a partir do qual se considerou que uma espécie estaria potencialmente 

presente, considerou-se como o valor de corte o parâmetro “10 percentil training presence”. 

Este parâmetro possibilitou que dez por cento das amostras totais contabilizadas fossem 

mal classificadas pelo modelo. 

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Análise global dos resultados sobre a avifauna angolana 

 

4.3.1.1 Comparação das áreas ocupadas e da probabilidade de presença 

 

Através da comparação dos mapas produzidos pelos modelos, percebeu-se que as áreas 

ocupadas pelas espécies eram diferentes consoante a correcção de fundo era contabilizada 

ou não. No geral, verificou-se que nos modelos sem correcção de fundo a área potencial 

ocupada pelas espécies era bastante mais alargada (Figuras 4.1a e 4.1b), ou seja, as 

regiões e a gama de condições ambientais eram muito mais amplas para a maioria das 

espécies. Pelo contrário, nos modelos com correcção de fundo verificou-se que a 
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probabilidade de presença era muito maior nalgumas regiões (valores mais próximos de 1 

[0-1]) para a maioria das espécies, correspondendo a maior descriminação dos valores das 

variáveis ambientais associados à maior probabilidade de ocorrência. 

 

 

4.3.1.2 Comparação do número de presenças entre tratamentos 

 

Pela análise do número potencial de presenças nos dois tratamentos, verificou-se que a 

soma do número total de presenças para 55 espécies era maior quando se consideravam os 

modelos sem correcção do fundo (41038 presenças) do que na situação oposta (36722 

presenças) (ver Tabela A2 do Anexo). Verificou-se de igual modo um menor número 

substancial de presenças para uma maioria considerável de espécies (39 das 55 espécies), 

quando se aplicava a correcção de fundo para o cálculo dos modelos (Figura 4.2). A 

diferença entre os dois tipos de tratamentos, considerando o tipo de correcção como factor, 

revelou um p value de 2,2x10-5 altamente significativo (Anova one-way, p<0,001) (ver 

  

 

Figuras 4.1a e 4.1b. Exemplo dos mapas dos modelos de distribuição da espécie Estorninho-de-

dorso-violeta (Cinnyricinclus leucogaster verreauxi), sendo o primeiro mapa “sem correcção de 

fundo” e o segundo “com correcção de fundo”. As cores do mapa formam um gradiente que varia 

a valores entre 0 e 1 (quanto mais próximo de 1, maior a probabilidade de ocorrência). 
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Tabela A3 em Anexo), demonstrando que as duas abordagens apresentam resultados 

substancialmente distintos e com significado estatístico. 

 

 

Figura 4.2. Diferença de potenciais presenças de cada espécie dos modelos sujeitos aos dois 

tratamentos aplicados. Cada espécie é representada por uma linha vertical. 

 

4.3.1.3 Importância das variáveis climáticas na distribuição das espécies 

 

Através da análise das Figuras 4.3a e 4.3b, podemos verificar que das oito variáveis 

utilizadas para construir esses modelos, a variável temperatura média diária (bio_2) é 

aquela que mais contribui para o modelo de um maior número de espécies de aves, 

independentemente do tratamento (ver também tabela A4 em Anexo). Para além disso, é de 

realçar que esta variável é a mais importante para um maior número de espécies nos casos 

em que os modelos são construídos tendo em conta a “correcção de fundo” (modelos com 

base na amostragem efectivamente realizada). 

Finalmente, verifica-se que para 58% dos modelos das espécies (Figura 4.4) essa variável é 

a mesma, independentemente de se usar o tratamento “com correcção de fundo” ou o 

tratamento “sem correcção de fundo” para construir os modelos. 
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Figuras 4.3a e 4.3b. Número de espécies para as quais cada variável descriminada actua como a 

mais relevante para os dois tratamentos considerados. 

 

 

Figura 4.4. Dependência da variável principal na distribuição das espécies em relação ao tratamento 

“com correcção de fundo” e “sem correcção de fundo” aplicados aos modelos. 

 

4.3.2 Análise de três espécies da avifauna angolana 

 

As espécies escolhidas para analisar com mais detalhe os resultados da modelação em 

Maxent e provar a veracidade dos modelos do ponto de vista ecológico foram o Beija-flor-

violeta (Anthreptes longuemarei angolensis), o Brubru (Nilaus afer brubru) e o Rabo-de-

junco de Angola (Colius castanotus). Esta selecção foi baseada na capacidade predictiva da 

área de distribuição que os modelos demonstraram para as espécies de aves. Como critério 

para essa selecção, recorreu-se ao valor abaixo da curva (AUC) apresentado pelos gráficos 

ROC em cada modelo. 

 

 

58 % 

42 % 

Dependência da variável principal ao 
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Espécies 
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tratamento 

Espécies 

dependentes do 
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4.3.2.1 Avaliação dos modelos obtidos 

Verificou-se que os valores AUC obtidos para as três espécies, independentemente do 

tratamento são superiores a 0,75, podendo-se considerar, por conseguinte como aceitáveis. 

Por outro lado, pode-se verificar que os modelos com correcção de fundo apresentam 

valores superiores no teste AUC em comparação com o outro tratamento (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores dos testes AUC para os dois tratamentos nas espécies escolhidas. 

 

 

4.3.2.2 Variáveis climáticas associadas à distribuição das espécies seleccionadas 

 

Beija-flor-violeta (Anthreptes longuemarei angolensis) 

 

A variável mais importante na distribuição desta espécie é em ambos os casos a 

temperatura média do trimestre mais quente (bio_10). Em segundo lugar de importância, 

encontra-se a variável temperatura média diária (bio_2) no caso dos “modelos com 

correcção de fundo” e o coeficiente de variação da precipitação (bio_15) sazonal no caso 

dos “modelos sem correcção de fundo” (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Contribuição das varáveis climáticas mais relevantes em percentagem (%) para as 

espécies em cada tratamento. 

Espécies 
Modelos c/ correcção 

de fundo 

Modelos s/ correcção 

de fundo 

Anthreptes longuemarei angolensis 0,900 0,886 

Nilaus afer brubru 0,891 0,862 

Colius castanotus 0,912 0,909 

Espécies 

Mod. c/ 

correcção 

de fundo 

Contribuição 

das var. para 

o modelo (%) 

Mod. s/ 

correcção de 

fundo 

Contribuição 

das var. para 

o modelo (%) 

Anthreptes longuemarei 

angolensis 

bio_10 44,5 bio_10 47,1 

bio_2 22,4 bio_15 34,5 

Nilaus afer brubru 
bio_2 40,6 bio_2 36,7 

bio_10 27,6 bio_10 22,9 

Colius castanotus 
bio_2 77,4 bio_2 70,9 

bio_15 14,7 bio_15 19,7 
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Brubru (Nilaus afer brubru) 

A distribuição desta espécie parece ser claramente influenciada, para ambos os tratamentos 

pela temperatura média diária (bio_2). Contudo, nos modelos obtidos “sem correcção de 

fundo”, as variáveis temperatura média do trimestre mais quente (bio_10) e temperatura 

média anual (bio_1) também se mostraram relevantes (Tabela 4). 

 
Rabo-de-junco de Angola (Colius castanotus) 

 

As principais variáveis que contribuem para a distribuição espacial desta espécie são as 

mesmas e pela mesma ordem. Por conseguinte e, para ambos os tratamentos a 

temperatura média diária (bio_2) é a variável mais relevante, seguida do coeficiente de 

variação da precipitação sazonal (bio_15) (Tabela 4). 

 

4.3.2.3 Mapas da distribuição espacial das espécies 

 

Beija-flor-violeta (Anthreptes longuemarei angolensis) 

Através da análise dos mapas verificou-se que em termos ecológicos, o bioma com maior 

probabilidade de ser ocupado por esta espécie em ambos os tratamentos é o Brachystegia 

segundo Huntley (1974) (Figuras 4.5a e 4.5b). Para esta espécie o valor de corte utilizado 

foi de 0,260. 

 

Brubru (Nilaus afer brubru) 

Quanto a esta espécie, os mapas representados nos modelos nos dois tratamentos, revelam 

que o bioma no qual habita é a Zona do Sudoeste Árido (segundo Huntley, (1974). O valor 

de corte utilizado para esta espécie foi de 0,213 (Figuras 4.6a e 4.6b). 

 

Rabo-de-junco de Angola (Colius castanotus) 

Os biomas representado nos mapas para os quais esta espécie habita com mais certeza 

são principalmente a Zona da Escarpa e a Zona do Sudoeste Árido segundo Huntley (1974) 

(Figuras 4.7a e 4.7b). Utilizou-se como valor de corte os valores de 0,213. 
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Figuras 4.5a e 4.5b. Mapas de distribuição prevista da espécie Beija-flor-violeta (Anthreptes 

longuemarei angolensis) em Angola. Em primeiro lugar encontra-se o mapa resultante do tratamento 

“sem correcção de fundo” e em segundo o mapa com o tratamento “com correcção de fundo”. 

 

  
Figuras 4.6a e 4.6b. Mapas de distribuição prevista da espécie Brubru (Nilaus afer brubru) em 

Angola. Em primeiro lugar encontra-se o mapa resultante do tratamento “sem correcção de fundo” e 

em segundo o mapa com o tratamento “com correcção de fundo”. 
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Figuras 4.7a e 4.7b. Mapas de distribuição prevista da espécie Rabo-de-junco de Angola (Colius 

castanotus) em Angola. Em primeiro lugar encontra-se o mapa resultante do tratamento “sem 

correcção de fundo” e em segundo o mapa com o tratamento “com correcção de fundo. 

 

4.4 Discussão 

 

4.4.1 Discussão dos resultados globais 

 

Os resultados deste estudo revelaram-nos que não é indiferente construir os modelos de 

distribuição das espécies, baseando-se nos tratamentos “com correcção de fundo” ou “sem 

correcção de fundo”. Ao aplicar diferentes tratamentos à mesma espécie verificou-se, não só 

alterações nos padrões de distribuição, mas também no número de presenças potenciais 

obtidas. Por outro lado, também se verificaram diferenças na contribuição das variáveis 

explicativas, entre tratamentos distintos para a mesma espécie. 

Quando se aplicam os “modelos sem correcção de fundo”, devido à área utilizada abranger 

uma extensão mais alargada, reduz-se a capacidade discriminatória do modelo, sendo que 

as áreas potenciais resultantes do tratamento aplicado são mais extensas e o número de 

presenças potenciais nelas previstas é maior. Para estes modelos, verificou-se a ausência 

de uma padrão consistente na capacidade de uma variável climática apresentar uma maior 

capacidade explicativa para as espécies modeladas. Desta forma, a probabilidade de se 

conseguir prever com maior certeza os locais de presença de uma espécie é mais baixa, já 
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que o espaço considerado é maior e a grandeza das variáveis climáticas varia muito ao 

longo do território. 

Pelo contrário, no caso da utilização de “modelos com correcção de fundo”, o número de 

presenças e a área prevista de distribuição é muito menor porque apenas foram 

contabilizados os locais onde as espécies foram de facto amostradas. Por isso, a 

probabilidade das espécies ocorrerem em áreas consideradas como potenciais pelos 

modelos é muito maior. Em relação às variáveis climáticas principais, destacam-se a 

temperatura média diária (bio_2) e a temperatura média do trimestre mais quente (bio_10) 

como sendo aquelas que contribuem mais para a distribuição da avifauna angolana. Estes 

resultados sugerem que a variação da temperatura no território angolano, como um dos 

factores determinantes para a modelação da distribuição da avifauna angolana, 

condicionando muito provavelmente a diversidade e distribuição dos habitats associados 

aos diversos biomas em Angola. Todos estes factores contribuiem para elevar a 

probabilidade deste tratamento prever que num local certa espécie pode estar presente. 

Pode-se concluir que a utilização de modelos com “correcção de fundo” em relação ao outro 

tratamento é muito mais fiável na previsão das áreas de distribuição das espécies de aves n 

o território angolano. Esta fiabilidade permite afirmar com maior probabilidade que um local 

é ocupado por determinada espécie ou que possui as características climáticas necessárias 

para ser ocupada pela mesma. 

 

4.4.2 Discussão dos resultados para as espécies seleccionadas 

 

Beija-flor-violeta (Anthreptes longuemarei angolensis) 

Na literatura consultada o Beija-flor-violeta (Anthreptes longuemarei angolensis) habita os 

bosques de miombo na zona central de Angola (Dean, 2000). Os mapas obtidos nos nossos 

modelos confirma que a espécie habita a zona central, onde o bioma Brachystegia é 

caracterizado por esses mesmos bosques de miombo. 

 

Brubru (Nilaus afer brubru) 

Os nossos modelos sugerem que esta espécie está associada aos ecossistemas de savana 

e bosque seco que fazem parte do bioma conhecido como Zona do Sudoeste Árido. Estes 

resultados estão de acordo com o sugerido por Dean (2000), permitindo-nos afirmar que 

existe uma boa associação dos modelos obtidos com o descrito na bibliografia. Podemos 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

51 

 

ainda referir que o padrão de distribuição obtido é bastante semelhante ao assinalado no 

Handbook of the Birds of the World (Del Hoyo et al., 2009). 

 

Rabo-de-junco de Angola (Colius castanotus) 

Esta espécie é comum nas zonas de bosque fechado, florestas secundárias e bosques 

ribeirinhos que percorrem a Zona da Escarpa de onde é característica (Dean, 2000). Esta 

descrição encontrada na bibliografia corresponde com a área do mapa onde é mais provável 

encontrar-se esta espécie. Contudo os mapas obtidos pelos nossos modelos sugerem que a 

espécie poderá ter uma distribuição potencial mais alargada sobretudo, a Sul. Todavia, este 

resultado não é confirmado pelos mapas disponíveis em diversas fontes (e.g., Del Hoyo et 

al., 2001). 

 

Pela comparação dos mapas resultantes dos modelos e a bibliografia consultada sobre as 

espécies selecionadas, verificou-se que a nível ecológico existia uma correspondência 

satisfatória do ponto de vista biogeográfico. Por outras palavras, os biomas normalmente 

assinalados para estas espécies na bibliografia foram os descritos pelos padrões de 

distribuição obtidos pela modelação. No entanto, os modelos “com correcção de fundo” 

apresentavam uma área de distribuição muito mais coincidente e perfeita em relação aos 

“modelos sem correcção de fundo”. Este facto deve-se a que, os primeiros modelos são 

baseados em apenas presenças confirmadas das espécies e, por isso as áreas de 

distribuição potenciais são muito mais coincidentes com a distribuição real. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turaco de Schalow (Tauraco schalowi) 

 

Capitulo V  

 

Conclusões 
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5.1 Conclusões finais 

 

As colecções biológicas preservadas ao longo dos anos em várias instituições espalhadas 

pelo mundo, são autênticas bases de dados que armazenam informações importantes sobre 

a biologia e ecologia da biodiversidade existente no nosso planeta. Esta importância muitas 

vezes é esquecida, devido ao facto de muitas destas colecções continuarem armazenadas e 

desconhecidas da comunidade científica em vários museus e herbários espalhados pelo 

mundo. Portanto, é urgente demonstrar o contributo que estas podem apresentar no 

aumento da informação sobre muitas espécies, principalmente em países tropicais 

subdesenvolvidos muito pouco conhecidos. 

Uma boa estratégia para conciliar a informação contida nos espécimes preservados e as 

mais recentes e fiáveis tecnologias é através da “modelação de dados de distribuição das 

espécies” recorrendo ao uso de software especializado. Esta técnica, permite não só utilizar 

uma quantidade de dados amostrados reduzida, como também extrapolá-los a uma escala 

territorial muito maior. No entanto, de forma a se conseguir resultados mais precisos deve-

se considerar uma modelação baseada em apenas locais onde a amostragem das espécies 

foi realizada para que as áreas de distribuição resultantes sejam o mais próximo possível da 

distribuição real das espécies. Um bom software para se realizar este tipo de análises é o 

Maxent, já que se conseguem obter excelentes resultados em termos da precisão das áreas 

de distribuição das espécies principalmente em países com muito pouca informação sobre 

as espécies e os seus habitats. 

Com esta dissertação pretendeu-se demonstrar o papel fundamental das colecções 

biológicas e da modelação dos dados de distribuição dos seus exemplares, através do 

estudo da avifauna angolana que é actualmente uma das mais desconhecidas do continente 

africano e do mundo. Concluindo-se, que a colecção de aves preservada no IICT trouxe um 

grande contributo para o estudo desta avifauna e que este tipo de abordagem poderá ser 

uma excelente ferramenta num território tão vasto e pouco explorado como é o caso de 

Angola. 



 

 

 

 

 

 

 

Bufo-malhado (Bubo africanus) 

 

Bibliografia 





Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

57 

 

Bibliografia 

 

Avibase (2013). http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN. Acedido em: 01/01/2013. 

Bocage, J.V.G. (1981). Ornithologie D’Angola. Casa de Impressão Nacional. Lisboa. 

Biodiversity Heritage Library (2009) http://www.biodiversitylibrary.org. Acedido em: 

01/06/2013. 

Cayuela, L., Golicher, D.J., Newton, A.C., Kolb, M., Albuquerque, F.S., Arests, E.J.M.M. & 

Alkemade, J.R.M. (2009). Species distribution modellingin in the tropics: problems, 

potencialities, and the role of biological data for effective species conservation. Tropical 

Conservation Science, 2: 319-352. 

Chavan, V. & Penev, L. (2010). The datapaper: a mechanism to incentivize data publishing 

in biodiversity science. BMC Bioinformatics, 12: 1-13. 

Dean, W.R.J. (2000). The Birds of Angola. BOU Checklist Series 18. British Ornithologist’s 

Union. Reino Unido. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (1992) Handbook of the Birds of the World. Vol. 1: 

Ostrich to Ducks. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (1994). Handbook of the birds of the world. Vol. 2 New 

World vultures to guinea fowl. Linx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (1996). Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Lynx 

Editions, Barcelona. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (1997). Handbook of the birds of the World. Vol. 4: 

Sangrouse to Cuckoos. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (1999). Handbook of the birds of the world, Vol. 5 

Barnwols to Hummingbirds. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (2001). Handbook of the birds of the World. Vol. 6. 

Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions. Barcelona. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

58 

 

Del Hoyo J., Elliot, A. & Sargatal, J. (2002). Handbook of the birds of the World. Vol 7. 

Jacamars to Woodpeckers. Lynx Editions. Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2003). Handbook of the birds of the world. Vol. 8: 

Broadbills to Trushes. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2004). Handbook of the birds of the world. Vol. 9: 

Cotingas to Pipits and Wagtails. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2005). Handbook of the birds of the world, Vol. 10: 

Cuckoo-Shrikes to Pipits and Wagtails. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2006). Handbook of the birds of the world. Vol. 11: Old 

World Flycatchers to old World Warblers. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2007). Handbook of the birds of the world. Vol. 12: 

Picathartes to Tits and Chickadees. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2008) Handbook of the birds of the world. Vol.13: 

Penduline-Tits to Old Shrikes. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2009) Handbook of the birds of the world. Vol. 14: 

Bush Shrikes to Old World Sparrows. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2010). Handbook of the birds of the world. Vol.15: 

Weavers to New World Warblers. Lynx Editions, Barcelona. 

Del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. (2011). Handbook of the birds of the world. Vol.16: 

Tanagers to New World Blackbirds. Lynx Editions, Barcelona. 

Elith, J., Leathwick, J. (2009). Species distribution models: ecological explanation and 

prediction across space and time. The Annual Review of Ecology, Evolution, and 

Systematics, 40: 677-697. 

Fitzpatrick, M.C., N.J. Gotelli, & Ellison, A.M. (2013). Maxent versus maxlike: empirical 

comparisons with ant species distributions. Ecosphere, 4: 1-15. 

Frade, A. (1961). Memórias da Junta de Investigação Ultramarina. Junta de Investigação 

Ultramarina. Lisboa. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

59 

 

Garcia-Milagros, E. & Funk, V.A. (2010). Improving the use of information from museums 

specimens: Using Google Earth to georreference Guiana Shield specimens in the US 

National Herbarium. Frontiers of Biogeography, 2: 71-77. 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2013). http://www.gbif.org. Acedido em 

01/02/2013. 

Graham, C.H., Ferrier, S., Huettman, F., Moritz, C., Peterson, A.T. (2001). New 

developments in museum based informatics and applications in biodiversity analysis. 

Trends in Ecology and Evolution, 19: 497-503. 

Hartlaub, G. (1857). System der Ornithologie Westafrica’s. Berman. 

Huang, X., Bradford, A.H., Qiao, G. (2013). Biodiversity Data Sharing: Will Peer Reviewed 

Data Papers Work? BioScience, 63: 5-6. 

Huntley, B. J. (1974) Outlines of wildlife conservation in Angola. Journal of South  
Africa Wildlife Management Association, 4: 157–166. 

 

Gill, F., Donsker, D. (Eds) (2013) IOC World Bird List Names (v 3.4). 

http://www.worldbirdnames.org. Acedido em: 01/06/2013. 

IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1. <www.iucnredlist.org>. 

Download em 05 November 2013. 

Jardim Botânico Tropical (2013) Colecções do JBT. http://maerua.iict.pt/colecoes. Acedido 

em: 04/06/2013  

Kevin, W. (2004). Natural history museums in a post biodiversity era. Biosciense., 54:455-

459 

Mills, M.S.L. & Dean, W. (2007). Notes on Angolan birds: new country records, range 

extensions and taxonomic questions. Ostrich, 78: 55–63. 

Mills, M.S.L (2009). Vocalisations of Angolan birds: new descriptions and other notes. Bull. 

ABC, 16: 150–166. 

Mills, M.S.L (2010). Angola´s central scarp forests: patterns of bird diversity and conservation 

threats. Biodiversity and Conservation, 19: 1883–1903. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

60 

 

Mills, M.S.L, Olmos, F., Melo, M. & Dean, W.R.J. (2011). Mount Moco: its importance to the 

conservation of Swierstra’s Francolin Pternistis swierstrai and the Afromontane 

avifauna of Angola. Bird Conservation International, 21: 119–133. 

Mills, M.S.L., Franke, U., Joseph, G., Miato, F., Milton, S., Monadjem, A., Oaschdleus, D.,  

& Dean, W.R.J. (2010). Catalloguing the Lubango Bird Skin Collection: towards an Atlas of 

Angolan Bird Distribution. Bull ABC, 1: 43-52. 

Mills, M.S.L. & Mello, M. (2013). The Checklist of the birds of Angola. Assoçiação Angolana 

para Aves e Natureza, Luanda. 

Mills, M.S.L, Melo, M. & Vaz, A. (2013). The Namba mountains: new hope for Afromontane 

forest birds in Angola. Bird Conservation International, 23: 159–167. 

Ministry of Environment (2009). Framework report of Angola´s Biodiversity. Republic of 

Angola, Luanda. 

Myers N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Fonseca, G.A.B. & Kent, J. (2000). 

Biodiversity Hotspots for Conservation Priorities. Nature, 403: 853–858. 

Newmark, W.D. (2008). Isolation of African protected areas. Frontiers in Ecology and the 

Environment, 6: 321-328. 

Peterson, A.T. (2006). Use and requirements of ecological niche models and related 

distributional models. Biodiversity Informatics, 3: 59-72. 

Phillips, S.J., Anderson, R.P. & Schapire, R.E. (2006). Maximum entropy modeling of 

species geographic distributions. Ecological Modelling, 190: 231-259. 

Pinto, A.A.R. (1962). As observações de maior destaque das expedições ornitológicas do 

Instituto de Investigação Cientifica de Angola de 1959 a 1961. Boletim do Instituto de 

Investigação Cientifica, 1: 21-31. 

Pinto, A.A.R. (1965). Contribuição para o conhecimento da Avifauna da Região Nordeste do 

Distrito de Moxico, Angola. Boletim do Instituto de Investigação Cientifica, 1: 153-259. 

Pinto, A.A.R. (1966). Notas sobre as colecções ornitológicas recolhidas em Angola nas 

expedições efectuadas pelo Instituto de Investigação Cientifica de Angola de 1959 a 

1961. Boletim do Instituto de Investigação Cientifica, 1: 149-236. 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

61 

 

Pinto, A.A.R. (1983). Ornitologia de Angola (não passeriformes). Instituto de Investigação 

Cientifica Tropical. Lisboa. 

Ponder, W.F., Carter, G.A., Flemons P. & Chapman R.R. (2001). Evaluation of museum 

collections data for use in biodiversity assessment. Conservation Biology, 15: 648-657. 

Pyke, G.H. & Paul, R.E. (2010). Biological collections and ecological/environmental research: 

a review, some observations and a look to the future. Biological Revisions, 85: 247-266 

Randin, C.F., Dimbock, T., Dullinger, S., Zimmermann, N.E., Zappa, M. & Guisan, A. (2006). 

Are niche-based species distribution models transferable in space? Journal of 

Biogeography, 33: 1689-1703. 

Reichenow, A. (1902). Die Vögel Afrikas. Vol. 1. J. Neumann, Neudamm. 

Reichenow, A. (1903). Die Vögel Afrikas. Vol. 2. J. Neumann. Neudamm. 

Reichenow, A. (1905). Die Vögel Afrikas. Vol. 3. J. Neumann. Neudamm. 

Sekercioglu, H. & Riley, A. (2005). A brief survey of the birds in Kumbira Forest, Gabela, 

Angola. Boletim do Instituto de Investigação Científica de Angola, 76: 111-117. 

Sinclair, I. & Ryan, P. (2003) Birds of Africa south of the Sahara, Struik, Cape Town. 

Sinclair, I., Spottiswoode, C., Cohen, C., Mills, M.S.L., Cassidy, R., Pinto, P.V. & Ryan, P. 

(2004). Birding in Angola. Bull ABC, 11: 152-160. 

Specify 6 (2013). http://specifysoftware.org/content/welcome-specify-6. Acedido em: 

01/03/2013. 

Stattersfield, A.J., Crosby, M.J., Long, A.J. & Wege, D.C. (1998) Endemic Bird Areas of the 

World. BirdLife Conservation Series No. 7. BirdLife International, Cambridge, Reino 

Unido. 

Suarez A.V. & Tsutsui, N.D. (2010). The value of Museum Collections for Research and 

Society. Biosciense, 54: 66-74 

Syfert, M.M., Smith, M.J. & Coomes, D.A. (2013). The effects of sampling bias and model 

complexity on the predictive performance of maxent species distribution models. Plos 

One., 8(2): e55158. doi:10.1371/journal.pone.0055158 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

62 

 

The Internet Bird Collection (2013). http://ibc.lynxeds.com,. Acedido em: 01/01/2013 

WorldClim - World Climate Data (2013) http://www.worldclim.org/bioclim. Acedido em: 

03/06/2013. 

Yackulic, C.B., Chandler, R., Zipkin, E.F., Royale, J.A., Nichols, J.D., Grant, E.H.C. & Veran, 

S. (2012). Presence-only modeling using maxent: When can we trust the inferences? 

Methods in Ecology and Evolution, 4: 236–243. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turaco de Angola (Tauraco erythrolophus) 

 

Anexo



 

 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

65 

 

Anexo - Tabelas 

Tabela A1. Número de amostras de treino utilizadas para construir os modelos em cada espécie. 

 

Espécie Nº amostras de treino 

Anthreptes longuemarei angolensis 43 

Anthus vaalensis neumanni 45 

Apalis flavida flavida 41 

Batis molitor pintoi 35 

Bradornis pallidus murinus 67 

Cecropis abyssinica unitatis 35 

Cercotrichas barbata 40 

Cercotrichas leucophrys 69 

Chalcomitra amethystina deminuta 83 

Cinnyricinclus leucogaster verreauxi 73 

Cinnyris bifasciatus bifasciatus 37 

Cinnyris cupreus chalceus 43 

Cisticola brachyptera loanda 65 

Colius castanotus 40 

Coracias caudatus caudatus 42 

Coracina pectoralis 43 

Cossypha heuglini subrufescens 46 

Dryoscopus cubla hamatus 68 

Emberiza flaviventris princeps 64 

Emberiza tahapisi tahapisi 41 

Eremomela scotops pulchra 36 

Euplectes capensis 33 

Euplectes hordeaceus 46 

Halcyon albiventris prentissgrayi 34 

Halcyon chelicuti chelicuti 55 

Halcyon leucocephala pallidiventris 42 

Hyliota flavigaster barbozae 52 

Indicator indicator 41 

Indicator minor minor 39 

Lamprotornis acuticaudus 54 

Lamprotornis nitens 45 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

66 

 

Espécie Nº amostras de treino 

Laniarius bicolor guttatus 39 

Lanius collaris capelli 48 

Lybius torquatus bocagei 43 

Malaconotus blanchoti interpositus 32 

Melaenornis pammelaina ater 60 

Merops pusillus meridionalis 65 

Muscicapa caerulescens impavida 46 

Myrmecocichla nigra 46 

Nilaus afer brubru 37 

Parus leucomelas insignis 32 

Phylloscopus trochilus trochilus 46 

Ploceus velatus 46 

Ploceus xanthops 70 

Prinia subflava graueri 36 

Prionops plumatus poliocephalus 72 

Pycnonotus tricolor 97 

Pytilia afra 37 

Saxicola torquatus 37 

Streptopelia semitorquata 46 

Tchagra australis ansorgei 67 

Terpsiphone viridis plumbeiceps 74 

Treron calvus ansorgei 40 

Turtur chalcospilus 34 

Upupa africana 41 
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Tabela A2. Número total de presenças de cada espécie previstas pelos modelos com correcção de 

fundo (Modelos c/cf) e sem correcção de fundo (Modelos s/cf). 

Espécie Modelos c/ cf Modelos s/ cf 

Anthreptes longuemarei angolensis 470 646 

Anthus vaalensis neumanni 797 755 

Apalis flavida flavida 389 532 

Batis molitor pintoi 268 311 

Bradornis pallidus murinus 783 931 

Cecropis abyssinica unitatis 712 704 

Chalcomitra amethystina deminuta 691 823 

Cinnyricinclus leucogaster verreauxi 904 809 

Cinnyris bifasciatus bifasciatus 194 217 

Cinnyris cupreus chalceus 512 674 

Cisticola brachypterus loanda 830 856 

Colius castanotus 576 575 

Coracias caudatus caudatus 983 1182 

Coracina pectoralis 647 686 

Cossypha heuglini subrufescens 506 580 

Dryoscopus cubla hamatus 554 704 

Emberiza flaviventris princeps 746 931 

Emberiza tahapisi tahapisi 856 866 

Eremomela scotops pulchra 674 703 

Erythropygia barbata 343 367 

Erythropygia leucophrys 705 886 

Euplectes capensis 218 276 

Euplectes hordeaceus 679 726 

Halcyon albiventris prentissgrayi 411 393 

Halcyon chelicuti chelicuti 1.140 1.196 

Halcyon leucocephala pallidiventris 1.040 791 

Hyliota flavigaster barbozae 419 704 

Indicator indicator 932 968 

Indicator minor minor 819 810 

Lamprotornis acuticaudus 450 408 

Lamprotornis nitens 426 407 

Laniarius bicolor guttatus 237 268 



Mapeamento e modelação da diversidade avifaunística em Angola 2014 

 

68 

 

Espécie Modelos c/ cf Modelos s/ cf 

Lanius collaris capelli 1.025 1.147 

Lybius torquatus bocagei 387 548 

Malaconotus blanchoti interpositus 631 584 

Melaenornis pammelaina ater 832 940 

Merops pusillus meridionalis 906 1.017 

Muscicapa caerulescens impavida 906 990 

Myrmecocichla nigra 936 751 

Nilaus afer brubru 648 552 

Parus leucomelas insignis 1.045 1.205 

Phylloscopus trochilus trochilus 729 624 

Ploceus velatus 553 601 

Ploceus xanthops 530 560 

Prinia subflava graueri 514 551 

Prionops plumatus poliocephalus 748 1.049 

Pycnonotus tricolor 703 743 

Pytilia afra 556 528 

Saxicola torquatus 900 972 

Streptopelia semitorquata 1.006 1.110 

Tchagra australis ansorgei 359 831 

Terpsiphone viridis plumbeiceps 1.015 974 

Treron calvus ansorgei 628 587 

Turtur chalcospilos 720 838 

Upupa africana 992 1.215 

Número total de presenças 37.180 40.602 
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Tabela A3. Anova one –way realizada ao factor enviesamento, de forma a demonstrar se existia ou 

não diferenças significativas nos resultados aquando a sua aplicação. 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

Entre grupos 4,245614 1 4,245614 19,61216 2,22x10-05 3,925834 

Dentro de grupos 24,24561 112 0,216479    

Total 28,49123 113         

 

Tabela A4. Principais variáveis (var) que contribuíram para a distribuição das espécies de aves nos 

modelos com correcção de fundo (Modelos c/cf), e sem correcção de fundo (Modelos s/cf). As 

legendas dos acrónimos das variáveis são fornecidas na Tabela 2. 

Espécies Modelos c/ cf  Modelos s/ cf 

  1ª var 2ª var  1ª var 2ª var 

Anthreptes longuemarei angolensis bio_10 bio_2  bio_10 bio_15 

Anthus vaalensis neumanni bio_10 bio_1  bio_2 bio_1 

Apalis flavida flavida bio_12 bio_15  bio_12 bio_15 

Batis molitor pintoi bio_15 bio_2  bio_12 bio_2 

Bradornis pallidus murinus bio_15 bio_1  bio_11 bio_15 

Cecropis abyssinica unitatis bio_2 bio_4  bio_2 bio_4 

Chalcomitra amethystina deminuta bio_10 bio_2  bio_1 bio_15 

Cinnyricinclus leucogaster verreauxi bio_2 bio_15  bio_15 bio_2 

Cinnyris bifasciatus bifasciatus bio_2 bio_15  bio_2 bio_12 

Cinnyris cupreus chalceus bio_10 bio_4  bio_15 bio_4 

Cisticola brachypterus loanda bio_10 bio_2  bio_10 bio_12 

Colius castanotus bio_2 bio_15  bio_2 bio_15 

Coracias caudatus caudatus bio_16 bio_2  bio_11 bio_12 

Coracina pectoralis bio_10 bio_11  bio_11 bio_10 

Cossypha heuglini subrufescens bio_2 bio_10  bio_2 bio_10 

Dryoscopus cubla hamatus bio_2 bio_12  bio_2 bio_4 

Emberiza flaviventris princeps bio_10 bio_11  bio_11 bio_2 

Emberiza tahapisi tahapisi bio_2 bio_4  bio_4 bio_11 

Eremomela scotops pulchra bio_1 bio_10  bio_11 bio_1 

Erythropygia barbata bio_1 bio_12  bio_1 bio_12 

Erythropygia leucophrys bio_15 bio_16  bio_15 bio_16 

Euplectes capensis bio_10 bio_2  bio_10 bio_12 
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Espécies Modelos c/ cf  Modelos s/ cf 

  1ª var 2ª var  1ª var 2ª var 

Euplectes hordeaceus bio_2 bio_4  bio_4 bio_2 

Halcyon albiventris prentissgrayi bio_2 bio_15  bio_4 bio_15 

Halcyon chelicuti chelicuti bio_2 bio_10  bio_15 bio_12 

Halcyon leucocephala pallidiventris bio_2 bio_16  bio_2 bio_12 

Hyliota flavigaster barbozae bio_2 bio_1  bio_10 bio_2 

Indicator indicator bio_2 bio_11  bio_12 bio_2 

Indicator minor minor bio_11 bio_2  bio_11 bio_16 

Lamprotornis acuticaudus bio_2 bio_10  bio_1 bio_2 

Lamprotornis nitens bio_2 bio_15  bio_2 bio_12 

Laniarius bicolor guttatus bio_2 bio_15  bio_2 bio_15 

Lanius collaris capelli bio_10 bio_2  bio_12 bio_2 

Lybius torquatus bocagei bio_2 bio_15  bio_2 bio_15 

Malaconotus blanchoti interpositus bio_2 bio_10  bio_10 bio_2 

Melaenornis pammelaina ater bio_2 bio_10  bio_2 bio_10 

Merops pusillus meridionalis bio_12 bio_2  bio_12 bio_16 

Muscicapa caerulescens impavida bio_2 bio_16  bio_2 bio_16 

Myrmecocichla nigra bio_15 bio_12  bio_15 bio_12 

Nilaus afer brubru bio_12 bio_16  bio_12 bio_11 

Parus leucomelas insignis bio_12 bio_4  bio_12 bio_4 

Phylloscopus trochilus trochilus bio_2 bio_15  bio_15 bio_2 

Ploceus velatus bio_12 bio_16  bio_12 bio_11 

Ploceus xanthops bio_2 bio_15  bio_2 bio_4 

Prinia subflava graueri bio_4 bio_2  bio_4 bio_12 

Prionops plumatus poliocephalus bio_11 bio_12  bio_11 bio_12 

Pycnonotus tricolor bio_2 bio_16  bio_12 bio_16 

Pytilia afra bio_2 bio_10  bio_10 bio_2 

Saxicola torquatus bio_10 bio_16  bio_10 bio_12 

Streptopelia semitorquata bio_2 bio_12  bio_12 bio_2 

Tchagra australis ansorgei bio_12 bio_15  bio_12 bio_15 

Terpsiphone viridis plumbeiceps bio_2 bio_1  bio_10 bio_2 

Treron calvus ansorgei bio_2 bio_10  bio_2 bio_1 

Turtur chalcospilos bio_16 bio_12  bio_12 bio_2 

Upupa africana bio_12 bio_2  bio_12 bio_2 

 


