
Atualidades Ornitológicas completa 30 anos
Comitê Editorial da Atualidades Ornitológicas

Os jovens ornitólogos e amantes das aves, atualmente 
imersos em uma enorme quantidade de informações disse-
minadas em uma variedade de veículos e em alta velocida-
de, possivelmente têm dificuldades em imaginar como era 
o fluxo de conhecimento sobre as aves há três décadas. Foi 
da necessidade de um meio de comunicação na ornitologia 
brasileira e “favorecendo o consequente estímulo ao cresci-
mento de nossa ornitologia” (como consta em sua primeira 
edição), que nasceu o periódico Atualidades Ornitológicas, 
o AO, em 1984, fruto da visão e esforço denodado do editor 
Pedro Salviano Filho, ao conseguir amealhar no decorrer dos 
anos grande número de colaboradores. Inicialmente, o AO 
era apresentado em formato de tabloide, em preto e branco, 
contendo apenas quatro páginas. Em seu primeiro aniver-
sário dobrou o número de páginas e passou a contar com 
o auxílio do computador em sua elaboração. Com o passar 
dos anos, o número de páginas foi aumentando e algumas 
começaram a ser apresentadas em cores. Em 1996 foi criado 
o site da revista www.ao.com.br e em 2005 passaram a ser 
publicados artigos originais na seção AO online, ampliando 
substancialmente o volume de informações veiculadas pelo 
periódico. Também nesse ano ocorreu uma mudança em sua 
versão impressa, que passou a ser apresentada em revista 
com 32 páginas em cores, formato que mantém até hoje.

Atualidades Ornitológicas sempre se destacou por se 
manter como um espaço aberto para veicular os mais varia-

dos temas relacionados às aves. Assim, um único periódico 
se tornou relevante àqueles que se interessam pelas aves 
tanto nos aspectos acadêmico, profissional, científico ou 
simplesmente por prazer. Artigos científicos, notas, teses, 
opiniões, crônicas, relatos, entrevistas, ilustrações, fotogra-
fias e outros tipos de informações foram divulgadas em suas 
182 edições publicadas (as seis edições anuais lançadas bi-
mestralmente, uma edição especial, além da presente edi-
ção). Os autores e colaboradores também foram igualmente 
diversos, brasileiros e estrangeiros, desde autodidatas, ini-
ciantes acadêmicos, observadores de aves, até ornitólogos 
experientes e renomados, alguns já falecidos, com destaque 
para Helmut Sick, o “pai” da ornitologia brasileira.

Atualmente, mesmo com a abundância de meios de co-
municação, o periódico Atualidades Ornitológicas é um dos 
mais relevantes para a ornitologia brasileira. Trata-se de um 
dos poucos periódicos brasileiros dedicados integralmente 
às aves que ainda prioriza artigos em língua portuguesa, 
embora também os veicule em outros idiomas, e é o único 
que mantém sua publicação de forma ininterrupta há três 
décadas. Ao completar trinta anos, a equipe do Atualidades 
Ornitológicas agradece a colaboração de todos que atuaram 
na construção e manutenção deste veículo, cujo principal 
alvo é a satisfação dos mais diversos tipos de leitores. Es-
peramos que possamos continuar cumprindo a proposta ori-
ginal de propagar conhecimentos sobre as aves e estimular 
o desenvolvimento da ornitologia por muitos anos. Vida 
longa ao AO!

O texto acima foi publicado na página 30 edição 182 (novembro/dezembro de 2014) 
da revista Atualidades Ornitológicas, em comemoração aos seus 30 anos de existência.

Para saber mais sobre Atualidades Ornitológicas e sua história:
- Leia uma entrevista com Pedro Salviano Filho, editor e fundador do AO, 

publicada em 2001 em Aves - Revista sul americana de ornitofilia: 
www.ao.com.br/download/Aves1N1.pdf

- Acesse alguns dos artigos históricos recém 
disponibilizados em nosso site: www.ao.com.br/indice.htm.

- Resgate edições antigas adquirindo coleções anteriores da revista impressa 
ou o DVD do AO Eletrônico com todas as edições: www.ao.com.br/loja.

- Acompanhe as edições recentes por meio da assinatura anual 
da revista impressa (www.ao.com.br/loja) e acessando os artigos 

disponíveis no AO online: www.ao.com.br/aoonline.htm.
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