
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Instituto de Biologia 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas  

 

  Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

Impactos antrópicos sobre a avifauna silvestre nativa no extremo sul do Brasil 

 

 

 

Rosiele de Fátima Cabreira Monteiro 

 

 

 

 

Pelotas, 2015



 

 

Rosiele de Fátima Cabreira Monteiro 

 

 

 

 

 

Impactos antrópicos sobre a avifauna silvestre nativa no extremo sul do Brasil 

 

 

 

 

Trabalho apresentado ao Instituto de Biologia 
da Universidade Federal de Pelotas, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Bacharel em Ciências Biológicas. 

 

 

 

Orientador: Msc. Marco Antonio Afonso Coimbra 

Coorientador: Prof. Dr. Luiz Fernando Minello 

 

 

Pelotas, 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de catalogação na fonte: 
Ubirajara Buddin Cruz – CRB-10/901 

Biblioteca de Ciência & Tecnologia - UFPel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     M775i      Monteiro Rosiele de Fátima Cabreira 
     Impactos antrópicos sobre a avifauna silvestre nativa no 

extremo sul do Brasil / Rosiele de Fátima Cabreira Monteiro. – 
46f. : il. - Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em 
Ciências Biológicas).  Universidade Federal de Pelotas. 
Instituto de Biologia. Pelotas, 2015. – Orientador Marco 

Antonio Afonso Coimbra ; coorientador Luiz Fernando Minello. 
 

 

1.Biologia. 2.Comérico ilegal. 3.Biodiversidade. 
4.Espécies ameaçadas. 5.NURFS. 6.Passeriformes. 
I.Coimbra, Marco Antonio Afonso.. II.Minello, Luiz Fernando.  
III.Título. 

                                                                    

                                                                                   CDD: 598.09816 



 

 

ROSIELE DE FÁTIMA CABREIRA MONTEIRO 

 

 

Impactos antrópicos sobre a avifauna silvestre nativa no extremo sul do Brasil 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado, como requisito parcial, para obtenção do grau 

de Bacharel em Ciências Biológicas, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Pelotas. 

 

Data de Defesa: 

 

Banca examinadora: 

 

............................................................................................................................................ 
Biól.Msc. Marco Antonio Afonso Coimbra (Orientador) 
Mestre em Parasitologia pela Universidade Federal de Pelotas. 
 
 
 
............................................................................................................................................ 
Prof

a
. Dr

a
. Ana Maria Rui (Examinador 1) 

Doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília 
 

............................................................................................................................................ 
Prof. Dr. Rafael Antunes Dias (Examinador 2) 
Doutor em Ecologia pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul 
 

............................................................................................................................................ 
Prof. Dr. César Jaeger Drehmer (Suplente) 
Doutor em Biologia Animal pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho em especial ao meu 

companheiro Paulo Teixeira, e a todos que 

contribuíram de alguma forma para a minha 

formação profissional, minha família e amigos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

 

Primeiramente ao meu companheiro Paulo Teixeira por sempre estar do meu 

lado, ser o meu porto seguro, meu amigo e que sempre me incentivou nos 

momentos que eu mais precisava e nunca deixou que nada me abalasse. 

À minha família que sempre me ensinou a respeitar e cuidar da natureza, em 

especial a minha avó querida que eu admiro muito como mulher e mãe.  

Ao meu orientador que sempre me ajudou, busca sempre fazer o melhor 

como profissional e me ensinou muitas coisas que vou levar para vida inteira. 

Ao NURFS-CETAS/UFPEL que desempenha um importante trabalho na 

região sul do Rio Grande do Sul, e que possibilita aos acadêmicos essa experiência 

profissional extremamente interessante, e o aprendizado sobre a fauna local. 

As minhas colegas amadas que fizeram essa caminhada ser maravilhosa e 

que nunca vou esquecer Emily, Milene, Viviane, Karina, Camila Gotuzzo, Ândria, 

Izabel e Mayara. 

Aos professores que fizeram a parte principal na minha formação Rita, 

Robledo Gil, Marla Rocha, Edison Zefa, César Dhremer, Ana Maria Rui, José 

Eduardo Dornelles, Cristiano, Rafael Dias, Ricardo Robaldo, Raquel Ludtke, Leila 

Macias, Carol, Fred.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O homem é a mais insana das espécies. Adora um Deus 

invisível e mata uma Natureza visível, sem perceber que a 

Natureza que ele mata é esse Deus invisível que ele 

adora”.  

Hubert Reeves. 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

 

MONTEIRO, ROSIELE de FÁTIMA CABREIRA. Impactos antrópicos sobre a 
avifauna silvestre nativa no extremo sul do Brasil. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação em Ciências Biológicas, Instituto de Biologia, Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 

 

O Brasil é um dos países que apresenta maior biodiversidade, sendo intensas as 
atividades de exploração de seus recursos naturais tanto de forma lícita como ilícita. 
Neste processo diversas espécies foram extintas e outras estão ameaçadas devido 
as ações antrópicas como a fragmentação e degradação de habitat, a caça e o 
tráfico de animais silvestres. As aves cumprem importante papel no meio ambiente, 
como: polinizadores, dispersores de sementes, predadores e necrófagos e 
constituem um dos grupos mais impactados neste contexto. As informações 
levantadas pelo presente estudo visam proporcionar subsídios para ações de 
repressão ao tráfico, mudança nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente 
em especial à fauna silvestre e fomento a educação ambiental no seu sentido mais 
amplo. O trabalho teve por objetivo analisar quali-quantitativamente as espécies de 
aves silvestres nativas que chegaram ao NURFS-CETAS/UFPEL no período de 
2000 a 2014. As informações foram coletadas das fichas de controle de entrada e 
organizadas em tabelas de forma a facilitar as análises pertinentes, tais como: 
grupos taxonômicos envolvidos, presença de espécies ameaçadas e origem de 
entradas. Foram recebidos um total de 8.386 aves, sendo a categoria de apreensão 
a mais relevante (5.679 indivíduos), seguida da casuística outros (2.462), entrega 
voluntária (211), e 30 espécimes não tiveram origem identificada. As espécies de 
Passeriformes foram as mais recebidas e oriundas de tráfico. Paroaria coronata e 
Sicalis flaveola foram as mais atingidas, embora estas aves não estejam listadas 
como ameaçadas de extinção, é necessário maior atenção a sua conservação. 
Foram identificadas 12 espécies que estão ameaçadas de extinção, com um total de 
96 indivíduos, as mais atendidas foram Gubernatrix cristata (52 indivíduos) e  
Sporophila angolensis (22). Neste contexto, os esforços na obtenção de dados sobre 
a recepção de fauna em Centros de Triagem de Animais Silvestres podem auxiliar 
na elaboração de ações para preservação e conservação não só da avifauna, como 
de outros grupos zoológicos.  

Palavras-chave: comércio ilegal, biodiversidade, espécies ameaçadas, NURFS, 

Passeriformes. 



 

 

Abstract 

 

MONTEIRO, Rosiele de Fatima Cabreira. Anthropic impacts on native wildlife 
birds in southern Brazil. Final Article required for graduation at the Bilogical 
Sciences Graduation Course, Biology Institute, Federal University of Pelotas, 
Pelotas, 2015. 

 

Brazil is one of the countries where there is more biodiversity, and the exploitation of 
the country’s natural resources, both legally and ilegally, is intense. As a 
consequence of this process, several species were extinct and others are in danger, 
due to antropic actions such as the fragmentation and degradation of the habitats, 
the hunting and the traffic of wild animals. The birds have an importante role in 
environment as polinizers, dispersors of seeds, predators and scavengers and are 
one of the most affected groups in this context. The information brought about by this 
study intends to provide tools to help in the actions to avoid animal traffic, to 
implement changes related with environment and, especially, to the wild fauna, as 
well as to motivate the environmental education in a broader sense. The research 
aimed at analysing both qualitative and quantitatively the species of wild birds which 
arrived at the NURFS-CETAS/UFPEL, between 2000 and 2014. The information was 
collected from the records and organized in charts in order to make it easier to 
analyse aspects such as taxonomic groups involved, the existence of endangered 
species and the origin of entrances. A total of 8, 386 birds were received. From this 
total 5, 679 were aprehended, 2,462 were taken casually, 211 were turned in 
voluntarily and 30 had no identified origin. The species of Passeriformes, originated 
from trafic, were the majority. The Paroaria coronata e Sicalis flaveola were the most 
affected. Although these  are not considered endangered species, it is necessary to 
pay attention to their preservation.  Twelve (12) endangered species, with 96 
individuals, were identified. The most frequent ones were the Gubernatrix cristata (52 
individuals) and Sporophila angolensis (22 individuals). In this context, the efforts to 
obtain data about the fauna at wild animals screening centers can help to create 
actions towards the preservation and conservations of avifauna, as well as of other 
importante animal groups. 

Key-words: illegal commerce; biodiversity; endangered species; NURFS, 

Passeriformes. 
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1 Introdução 

 

Nas últimas décadas houve um acréscimo significativo na preocupação 

pública quanto à situação crítica em que se encontra a biodiversidade, a qual 

vem sofrendo diversas formas de ameaça, tais como: fragmentação e 

degradação de habitat, superexploração de espécies para uso humano, 

introdução de espécies exóticas, poluição e aumento de doenças (PRIMACK e 

RODRIGUES, 2005; GANEM et al 2010).  

No Rio Grande do Sul (RS), as principais ameaças para a fauna em 

risco de extinção são a destruição de habitat, seguida da descaracterização do 

habitat, caça ilegal e pesca predatória, poluição, introdução de espécies 

exóticas, comércio ilegal, queimadas, efeitos de barragens, interação com a 

pesca comercial, atropelamentos em rodovias, coleta predatória, agentes 

patogênicos e hibridação (FONTANA et al 2003).  Sendo assim, para as aves a 

principal ameaça é a perda, fragmentação de habitat e a captura excessiva de 

espécimes (MARINI e GARCIA, 2005). De acordo com Staggemeier e Galetti 

(2007) foi observado que locais que sofrem alto grau de pressão antrópica, 

possuem menor riqueza de espécies de aves do que locais preservados.  

O comércio ilegal é uma das principais ameaças a avifauna silvestre, e 

está diretamente associado a problemas culturais, condições econômicas 

precárias, alto índice de pobreza e baixo de educação. Visando resolver o 

problema a primeira iniciativa seria dada através de mobilizações de órgãos 

federais, de empresas e imprensa, e também de se adotar projetos de 

educação que abordem a temática de preservação e conservação da natureza, 

mais especificamente nesse caso de fauna. No entanto, para dar início a 

projetos de conscientização, essas pessoas precisam ter acesso à saúde, 

educação, cultura, condições básicas de higiene, moradia e uma renda mínima 

(SOUZA, 2007). 
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Dessa forma os Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), os 

Centros de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) e outros Centros são 

locais responsáveis em receber, triar, tratar, reabilitar e destinar animais 

silvestres feridos, órfãos ou oriundos do tráfico e cativeiro ilegal. Estes Centros 

vêm colaborando para a conservação de fauna silvestre, assim como, na 

pesquisa e formação de mão-de-obra especializada para atender esta 

demanda crescente da sociedade (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 169, 2008, 

IBAMA). O Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (NURFS-CETAS/UFPEL) é uma referência nessa área no 

Rio Grande do Sul, pois, assiste a região sul do estado no recebimento de 

fauna silvestre (NURFS, 2014). 

Em relação à diversidade de aves, o Brasil segundo o Comitê Brasileiro 

de Registros Ornitológicos (CBRO) possui cerca de 1.900 espécies de aves 

silvestres, sendo considerado como um dos países mais ricos em avifauna, 

juntamente com a Colômbia e o Peru (CBRO, 2014).  O Rio Grande do Sul 

compreende uma parcela significativa desta diversidade da avifauna brasileira, 

com um número estimado em 661 espécies com ocorrência confirmada para o 

Estado (BENCKE et al 2010).          

Nesse contexto acredita-se que a maioria das espécies de aves que 

chegam ao NURFS são Passeriformes, e oriundos do tráfico e/ou cativeiro 

ilegal de animais silvestres. Além disso, que parte das espécies da avifauna 

recebida encontra-se ameaçada de extinção de acordo com entidades, como a 

União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). 
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1.1. Objetivo geral 

 Inventariar a avifauna silvestre nativa atendida pelo NURFS-

CETAS/UFPEL no período compreendido entre 2000 a 2014. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar quali-quantitativamente às espécies de aves atendidas; 

 Identificar a presença de espécies ameaçadas; 

 Identificar e quantificar a casuística de entrada de aves (comércio ilegal, 

entrega voluntária e demais formas); 
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2 Revisão de literatura 

 

Na América do Sul foram realizados diversos trabalhos divulgando 

dados referentes a apreensões, à recepção de animais silvestres através de 

entrega voluntária em países como Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina e Brasil. 

No estudo realizado em Chocó (Colômbia) foi relatado entre 2005 e 

2011 um total de 904 animais pertencentes à fauna silvestre. Deste total, 321 

são répteis, 316 são aves e o restante, mamíferos, anfíbios, aranhas e peixes. 

Os autores concluíram que há uma tendência em aumentar o número de 

animais apreendidos e que os locais responsáveis por receberem a fauna não 

estão de acordo com os requisitos legais e técnicos administrativos 

estabelecidos pela legislação ambiental do país (CUESTA et al 2011). 

No Peru, conforme a Direção Geral de Florestas e Fauna Silvestre 

(DGFFS) entre os anos de 2009 e 2012, estima-se que foram apreendidos 

mais de 13.030 animais silvestres. As aves foram o grupo mais traficado e que 

o comércio ilegal ocorre mais freqüentemente nas regiões amazônicas, sendo 

que os psittacídeos são os mais acometidos mais especificamente os gêneros 

Brotogeris, Aratinga e Amazona (PERLECHE, 2013). 

De acordo com o relatório do banco de dados da Direção Geral de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas (DGBAP) na Bolívia, os animais mais 

apreendidos nos anos de 2008 até 2011 foram os répteis seguidos das aves. 

Os Psittaciformes são os mais procurados pelo comércio ilegal em virtude de 

sua capacidade de imitar vozes humanas e coloração exuberante (MIRANDA, 

2013). 

Em estudo realizado em Bahía Blanca (Argentina), foram registradas 55 

espécies de aves entre os anos de 2000 e 2007 vitimas de tráfico ilegal, onde a 

maioria das espécies citadas foram os Passeriformes, principalmente as 

famílias Emberizidae, Icteridae, Tyrannidae, Thraupidae, Turdidae, Fringillidae, 

Furnariidae, Corvidae e Mimidae, além de outros grupos como Psittacidae, 

Columbidae, Picidae, Anatidae, Charadriidae, Cuculidae, Rallidae. No mesmo 

local foram observadas sendo comercializadas em lojas clandestinas, diversas 
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espécies, como Gubernatrix cristata (cardeal-amarelo), ave que encontra-se 

ameaçada de extinção em status global (LOYDI, 2008). Acosta (2013) registrou 

a captura de 48 espécies de aves para serem comercializadas ilegalmente. O 

estudo ocorreu na cidade de Santo Tomé (Santa Fé, Argentina), sendo 

observado que o critério de escolha da avifauna pelos infratores é a coloração, 

o canto e a sua capacidade de imitar as vozes humanas. 

No Brasil existem estudos em diversos estados, no entanto ainda 

subestima-se o impacto do tráfico ilegal de animais silvestres no território 

brasileiro.  

Dias et al (2014), registraram no Estado do Amapá, que as aves foram 

os animais mais apreendidos, sendo um total de 898 espécimes, distribuídos 

em 7 ordens, 11 famílias, 18 gêneros e 26 espécies, de Passeriformes e 

Psittaciformes.  As espécies mais apreendidas foram a Dendrocygna 

autumnalis (Asa-branca), Sporophila angolensis (Curió), Cairina moschata 

(Pato-do-mato) e Amazona amazonica (Papagaio-do-mangue), destacando a 

espécie Sporophila maximiliani (Bicudo), espécie ameaçada de extinção. 

No CETAS do IBAMA na Paraíba foi registrado que as aves 

correspondem a 88% dos animais recebidos durante o período de estudo que 

começou em agosto de 2006 a julho de 2007, com um total de 2.282 

espécimes e 98 espécies, as ordens com maior recebimento pelo CETAS 

foram os Passeriformes, seguido dos Columbiformes e Psittaciformes. Do total 

de avifauna recebida pelos CETAS, as oriundas de apreensões foram 1.929 

(84%), de entrega voluntária 201 indivíduos (9%) e de regates 150 (7%) 

(PAGANO et al 2009).  

As aves, tanto em número de indivíduos quanto de espécies, foi o táxon 

mais recebido pelo CETAS do IBAMA no Piauí, sendo as famílias preferenciais, 

em ordem decrescente, foram: Anatidae, Emberizidae, Icteridae e Psittacidae. 

As espécies mais atendidas foram: Dendrocygna viduata (marreca-piadeira), 

Dendrocygna autumnalis (marreca-verdadeira), Sporophila lineola (bigodinho), 

Paroaria dominicana (cardeal-do-nordeste), Sicalis flaveola (canário-da-terra), 

Chrysomus ruficapillus (garibaldi), Sporophila nigricollis (baiano), Amazona 
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aestiva (papagaio-verdadeiro), e Amazona amazonica (papagaio-do-mangue) 

(MOURA et al 2001). 

No período de 2002 a 2007 no CETAS de Montes Claros (Minas Gerais), 

as aves foram os animais mais recebidos (n=9857). Os Passeriformes 

(n=8188) representaram a maior parte do total apreendido, seguidos pelos 

psitacídeos (n=1183). O autor concluiu que as aves são a classe preferida pelo 

comércio ilegal, e mostra um número considerável de animais da avifauna 

regional. As canoras se tornam animais de companhia, assim são um dos 

grupos de aves preferidos pelos traficantes (FRANCO et al 2012). 

No Estado de Santa Catarina os resultados indicam que ocorre 

predominância de Passeriformes, seguida por Anseriformes e Psittaciformes, 

que responderam respectivamente por 91,8%, 3,5% e 1,5% do total de aves 

apreendidas.  Entre 2004 e 2011, o 10º Batalhão da Polícia Militar de Proteção 

Ambiental apreendeu 1.360 espécimes de aves, dentre os quais 1.354 

pertencentes à fauna silvestre brasileira, distribuídos em 54 espécies, 21 

famílias e em nove ordens. Na conclusão do trabalho, os autores também 

comentaram que a falta de um CETAS no extremo sul catarinense dificulta a 

ação da fiscalização em relação, e que os infratores possuem preferência por 

aves canoras (VIANA e ZOCCHE, 2013). 

Segundo Ferreira et al (2004)  em levantamento dos registros de 

apreensões realizadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Brigada 

Militar do Estado de Rio Grande do sul (na Região Metropolitana) e IBAMA (no 

RS) no período de 1998 a 2000 foram recolhidos 3797 espécimes de aves. Os 

Passeriformes Paroaria coronata (cardeal), Sicalis flaveola (canário-da-terra), 

Cyanoloxia brissonii (azulão), Lanio cucullatus (tico-tico-rei), Sporophila 

caerulescens (coleirinho), Sporagra magellanica (pintassilgo), Stephanophorus 

diadematus (sanhaçu-frade), Turdus rufiventris (sabiá-laranjeira) foram as 

principais aves apreendidas. 

Para Araújo et al (2010) entre 2003 a 2005, segundo dados coletados do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)  

e 2º Companhia Ambiental da Brigada Militar que atende a região central do 
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Rio Grande do Sul (RS), foram recebidas 1.120 aves oriundas de apreensão e 

60 através de entrega voluntária. As espécies de Emberezidae e Psittacidae 

são as mais atingidas pelo tráfico ilegal na região central do Rio Grande do Sul 

e as espécies de aves mais prejudicadas são a Myiopsitta monachus 

(caturrita), o Paroaria coronata (cardeal), o Cyanoloxia brissonii (azulão) e o 

Sporagra magellanica (pintassilgo), sendo que algumas estão ameaçadas de 

extinção. O órgão que mais apreendeu, e também recebeu entregas 

espontâneas no período de 2003 a 2005, foi o IBAMA. 

No Rio Grande do Sul as aves apreendidas e entregues voluntariamente 

pelo IBAMA no período de 2008 a junho de 2010 foi equivalente a um total  de 

4580 espécimes, enquanto que, no Batalhão da Polícia Militar- BPA (de 2009 a 

2010) foram 1491 espécimes de aves vivas e 905 mortas. As aves conduzidas 

a esses Órgãos foram distribuídas em 18 famílias e 75 espécies, sendo que, 

entre as apreensões do IBAMA e do BPA as espécies mais apreendidas foram 

Paroaria coronata e Nothura maculosa.  No geral as espécies mais 

apreendidas foram a do P. coronata (Cardeal) e Sicalis flaveola (Canário-da-

terra). Já as espécies mais apreendidas pelo IBAMA foram: P. coronata (795 

espécimes), Saltator similis (497), Cyanoloxia brissonii (459), Sicalis flaveola 

(414), Stephanophorus diadematus (292), Sporophila caerulescens (255), 

Sporophila angolensis (169), Sporagra magellanica (136), Saltator 

aurantiirostris (131), Sporophila maximiliani (85), Gubernatrix cristata (85) e 

Myiopsitta monachus (61), sendo as famílias mais representativas a 

Thraupidae (1.806) seguida da Emberizidae (1.124). A avifauna apreendida 

pelo BPA totalizou 22 espécies, sendo as mais apreendidas, a N. maculosa 

(725), S. flaveola (118) e M. monachus (102), sendo Tinamidae a família mais 

representativa (LEITE, 2012). 

O levantamento realizado pelo Escritório Regional do IBAMA no período 

de 2006 a 2008 na cidade de Santa Maria, RS, constatou a apreensão de 

aproximadamente 1.250 espécimes de aves, entre as mais apreendidas está o 

P. coronata (390 indivíduos), S. flaveola (165), Cyanoloxia brissonii (142), S. 

similis (76), S.magellanica (65), S. caerulescens (55) e M. monachus (45). 
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Emberizidae foi o grupo mais registrado com 983 indivíduos seguida da 

Psittacidae com 109 (FELKER et al 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3 Materiais e métodos 

3.1  Coleta dos dados 

O estudo foi desenvolvido na sede do NURFS-CETAS/UFPEL localizada 

no Campus Capão do Leão da Universidade Federal de Pelotas. O NURFS-

CETAS/UFPEL possui uma grande área de abrangência (Figura 1) para 

recebimento de animais silvestres oriundos de diversos municípios do Sul do 

RS (Aceguá, Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio do Padre, Arroio Grande, 

Bagé, Caçapava do Sul, Camaquã, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, 

Cerrito, Chuí, Chuvisca, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Herval, Jaguarão, 

Mariana Pimentel, Morro Redondo, Mostardas, Pedras Altas, Pedro Osório, 

Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da 

Boa Vista, São Gabriel, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Tapes, 

Tavares e Turuçu).   

O Rio Grande do Sul apresenta de forma geral duas formações vegetais, 

silváticas e campestres, o restante são áreas de “cerrado”, vegetação litorânea, 

campos “inundáveis” e outros (RAMBO, 1994). A região sul do Estado está 

inserida no Biompa Pampa e constitui-se principalmente pelo Escudo Sul-

Riograndense e a Planície Costeira, apresentando uma precipitação 

pluviométrica que varia de 1299 a 1500mm com temperatura média anual varia 

de 16 a 20ºC (SEPLAN, 2015).  

 Figura 1 - Área de abrangência dos atendimentos do NURFS-CETAS/UFPEL a fauna 

silvestre no Rio Grande do Sul. Fonte: NURFS, 2015. 
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A coleta de dados teve início no mês de agosto de 2014 à abril de 2015. 

As informações foram obtidas a partir dos dados registrados nas fichas de 

controle individual de entrada do NURFS-CETAS/IB-UFPEL, no período 

compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2014.   

Foram coletados os seguintes dados: grupo taxonômico que pertence à 

espécie, números de indivíduos de cada espécie, status de conservação de 

acordo com o Decreto Nº 51.797 (2014), Portaria nº 444 (2014) e IUCN 

(2015), e identificado o motivo pelo qual cada ave foi atendida pelo NURFS-

CETAS/IB-UFPEL.  

Os dados foram organizados em tabelas para facilitar a análise das 

informações, e foram identificadas as seguintes casuísticas:  

- Apreensão: caracterizada pelo recebimento de uma ave de órgão 

apreensor (ex. Brigada militar) com origem de comércio ou posse ilegal, onde é 

lavrado um documento de apreensão (ex. termo circunstanciado) ao infrator;  

- Entrega voluntária: quando um indivíduo entrega por vontade própria 

um animal ao CETAS que mantinha em cativeiro (animal de estimação), e não 

é lavrado documento de aprenssão ao entregador; 

- Outros: todos os animais recebidos oriundos de traumatismos 

(atropelamento, colisão com prédios, vidraças, fios e outros), órfãos e 

encontrados em área urbana e resgates. 

A nomenclatura taxônomica adotada seguiu as normas do Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014). 

 

3.2  Triagem dos dados 

Em relação ao total de aves atendidas no NURFS-CETAS/IB-UFPEL no 

período de 2000 a 2014 foram calculados: 

- o número total de aves atendidas no período de 2000 a 2014 de acordo 

com os diferentes táxons (ordens, famílias e espécies); 
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- o número de aves atendidas anualmente de acordo com os diferentes 

táxons (ordens, famílias e espécies); 

Em relação à casuística de entrada ou atendimento das espécies 

atendidas no NURFS-CETAS/IB-UFPEL no período de 2000 a 2014 foram 

calculados: 

- o número de indivíduos para cada espécie considerando a casuística. 

Em relação ao status de conservação das espécies atendidas no 

NURFS-CETAS/IB-UFPEL no período de 2000 a 2014 foram calculados: 

- o número total de espécies ameaçadas considerando as categorias de 

cada uma delas nas listas de fauna ameaçada; 

- o total de indivíduos de uma espécie “x” ameaçada considerando a 

categoria conforme as lista de fauna ameaçada. 
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4 Resultados e discussão 

No período de 2000 a 2014 o NURFS-CETAS/UFPEL recebeu um total 

de 8.386 indivíduos distribuídos em 27 ordens, 54 famílias e 201 espécies 

(Tabela 1 - Apêndice) de aves, das quais 12 estão ameaçadas de extinção, 

sendo cinco espécies inseridas em todos os níveis de classificação de ameaça, 

regional, nacional e global.  

Os Passeriformes foi o grupo mais relevante, com 76 espécies, seguida 

por Gruiformes (14) e Psittaciformes (14), Pelecaniformes (13), Anseriformes 

(12) e Charadriiformes (9) (Tabela 1 - Apêndice).  

Apreensão foi a principal causa de entrada das aves no NURFS-CETAS, 

com um total de 5.679 indivíduos, seguida da casuística “outros” com 2.462, 

entrega voluntária com 211, e 30 espécimes não tiveram sua casuística 

identificada. Em relação as espécies endêmicas do Brasil de acordo com o 

CBRO (2014), foram identificadas cinco, a Aratinga auricapillus (jandaia-de-

testa-vermelha), Amazona rhodocorytha (chauá), Icterus jamacaii (corrupião), 

Ramphocelus bresilius (tié-sangue) e Paroaria dominicana (cardeal-do-

nordeste). Sendo que uma delas, segundo a Lista Oficial da Fauna Ameaçada 

(PORTARIA Nº 444, 2014) a A. rhodocorytha (chauá) está ameaçada de 

extinção em nível nacional.   

As espécies mais recebidas em ordem decrescente foram a Paroaria 

coronata (cardeal), Sicalis flaveola (canário-da-terra), Cyanoloxia brissonii 

(azulão), Myiopsitta monachus (caturrita), Saltator aurantiirostris (bico-duro), 

Lanio cucullatus (tico-tico-rei), Sporophila caerulescens (coleirinho), Pitangus 

sulphuratus (bem-te-vi), Saltator similis (trinca-ferro), Stephanophorus 

diadematus (sanhaçu-frade), Sporagra magellanica (pintassilgo), Sporophila 

collaris (coleiro-do-brejo), Sicalis luteola (tipio), Vanellus chilensis (quero-

quero), Tyto furcata (coruja-da-igreja), Falco sparverius (quiri-quiri), Zenaida 

auriculata (pomba-de-bando), Columbina talpacoti (rolinha-roxa), (Gubernatrix 

cristata (cardeal-amarelo), Anas flavirostris (marreca-pardinha) e Athene 

cunicularia (coruja-buraqueira).  
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Na casuística considerada como apreensão, onde é lavrado um 

documento de apreensão para o infrator, foram apreendidos 5.679 espécimes, 

distribuídos em 83 espécies, das quais as mais atendidas foram P. coronata 

com 1.727 indivíduos, sendo 1.645 oriundos de apreensão. Seguida da S. 

flaveola com 1.641 indivíduos, onde 1.560 são de apreensão. Cyanoloxia 

brissonii com 562 espécimes divididos em 554 de apreensão, M. monachus 

(caturrita) com 453 animais, onde 253 são de origem de apreensões, 152 de 

outros e 43 de entrega voluntária. Saltator aurantiirostris com um total de 447 

espécimes, sendo 446 oriundos de apreensões e apenas um de entrega 

voluntária. Lanio cucullatus com 409 indivíduos, onde 400 são de apreensões e 

nove classificados como “outros”. Sporophila caerulescens contabilizou um 

total de 284 indivíduos, sendo 281 de apreensão, dois de entrega voluntária e 

um oriundo de outros. S. similis, S. diadematus, S. luteola, e G. cristata foram 

recebidos pelo NURFS-CETAS/UFPEL somente com origem de apreensões, 

contabilizando respectivamente um total de 208, 183, 116 e 52 espécimes.  

Sporagra magellanica contabilizou 149 indivíduos, sendo 148 oriundos 

de apreensões e um apenas de entrega voluntária, já S. collaris, foi recebido 

158 espécimes, onde 141 são de apreensões, 15 de entrega voluntária e dois 

de outros.  

Segundo Ferreira e Glock (2004), em estudo realizado durante o período 

de 1998 a 2000 no estado, já constataram que as espécies mais apreendidas 

em ordem decrescente foram o P. coronata (1.088 indivíduos), seguida do S. 

flaveola (586), M. monachus (385), C. brissonii (207), L. cucullatus (158), S. 

caerulescens (143), S. magellanica (130), S. diadematus (109), e o T. 

rufiventris (86). 

          Os dados obtidos no presente estudo corroboram os registros realizados 

em outras regiões do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Araujo et al 

(2010) em trabalho realizado durante 2003 a 2005 em uma unidade do 

Escritório Regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) na região central do estado abrangendo 100 

municípos, observou que as espécies M. monachus, P. coronata, C. brissonii e 

S. flaveola são as mais procuradas pelo comércio ilegal de fauna silvestre. 
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Fellker et al (2013) também em estudo desenvolvido na cidade de Santa Maria 

durante 2006 a 2008, relataram que as espécies mais apreendidas pelo IBAMA 

foram P. coronata, S. flaveola e o C. brissonii.  

Viana e Zocche (2013) em estudo no extremo sul catarinense apontam 

que as espécies mais apreendidas pertencem das ordens Passeriformes, estas 

distribuídas nas famílias Emberezidae e Thraupidae, Anseriformes e 

Psittaciformes.  

A avifauna classificada na categoria “outros” são animais que sofreram 

algum tipo de traumatismo (atropelamento, colisões com prédios, alvo de tiros 

com armas de fogo e apedrejadas por pessoas), animais doentes, órfãos e 

também aves que por algum motivo foram encontradas em residências na área 

urbana, e encaminhadas pela comunidade através da Polícia Ambiental ou 

entregue diretamente no NURFS. Nessa categoria foram recebidos um total de 

2.466 indivíduos pertencentes a 150 espécies, das quais as mais atendidas 

foram D. viduata (465 espécimes), P. sulphuratus (228), V. chilensis (83), T. 

furcata (76), F. sparverius (75), Z. auriculata (55) e C. talpacoti (55), C. picui 

(51), A. flavirostris (45), A. cunicularia (44), P. tapera (39), B. virginianus (38), 

C. plancus e M. chimango com 36 indivíduos.  

Os Anseriformes Dendrocygna viduata (marreca-piadeira) e Anas 

flavirostris (pardinha), e o Passerforme Pitangus sulpuhuratus (bem-te-vi) são 

animais que já estão adaptados a viver próximos a áreas urbanas e utilizam-se 

destes recursos para sobreviver. Geralmente são recolhidos por serem órfãos 

encontrados próximos as residências, e encaminhados ao NURFS.  As 

pessoas solicitam ajuda, pois acreditam que os “pais” não estão por perto, 

porém como essas aves muitas vezes fazem postura em área urbana, assim 

deixam seus filhotes por exemplo para buscar alimento, e voltarão após algum 

tempo ao local (SEMA, 2013).  

Os Strigiformes como Tyto furcata (coruja-da-igreja), Athene cunicularia 

(coruja-buraqueira) e Bubo virginianus (jacurutu), os falcões como Falco 

sparverius (quiri-quiri), Caracara plancus (caracará) e Milvago chimango 

(chimango) foram atendidos pelo NURFS principalmente devido algum tipo de 
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traumatismo, como apedrejamento, alvo de armas de fogo, colisões com 

prédios, veículos automotivos e antenas. Os Columbiformes Z. auriculata, C. 

talpacoti e C. picui são recebidas também por traumatismo provocados 

geralmente por animais domésticos e orfãos. 

Os animais atendidos por entrega voluntária, tiveram números baixos se 

comparados as outras casuísticas, as espécies mais atendidas dentro dessa 

categoria foram S. flaveola com 67, P. coronata 56, M. monachus 43, S. collaris 

15, Pyrrhura frontalis e A. aestiva com seis indivíduos. No ano de 2007 houve 

um aumento nas entregas voluntárias de aves ao NURFS, pois com uma 

parceria da Brigada Militar e Ministério Público foi criado um projeto chamado 

Vôo Livre, que visava a conscientização das pessoas para que não 

mantivessem animais silvestres como animais de estimação em suas 

residências, assim houve um aumento no número de aves entregues 

voluntariamente (Figura 2).  

Diversos estudos apontam que as aves são as mais atendidas pelos 

CETAS do Brasil, onde a maioria são oriundas de apreensões, ou seja, 

procedentes de comércio ilegal, sendo a grande parte pertencente a ordem dos 

Passeriformes e Psittaciformes. Há algumas características marcantes nas 

aves que atraem as pessoas para comercializá-las ilegalmente e/ou criá-las 

como animais domésticos, como a beleza das cores nas plumagens, o canto 

agradável dos pássaros canoros e a capacidade de imitação das vozes 

humanas, como por exemplo os psittacídeos conhecidos popularmente como 

caturritas e papagaios (MOURA et al 2001; PAGANO et al 2009; FRANCO et al 

2012; DIAS et al 2014. VIANA et al 2013). 
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             Figura 2 - Casuísticas de atendimento a avifauna silvestre nativa pelo NURFS-  
             CETAS/UFPEL no período de 2000 a 2014. 

 

Em relação as espécies ameaçadas, foram recebidos 96 indivíduos 

pertencentes a 12 espécies, algumas listadas em categorias da IUCN (Tabela 

2). Predominaram as ordens Passeriformes e Psittaciformes, sendo as mais 

recebidas o Gubernatrix cristata (cardeal-amarelo), com 52 indivíduos, todos 

oriundos de apreensão, classificado nas categorias de Criticamente em Perigo 

para o estado (DECRETO Nº 51.797, 2014) e no país (PORTARIA Nº 444, 

2014), Em Perigo para o mundo (IUCN, 2015). Esta espécie possui uma 

distribuição geográfica restrita, em apenas três países da América do Sul, 

Argentina, Brasil e Uruguai, ela está ameaçada principalmente pela retirada 

excessiva de espécimes da natureza para comércio ilegal e criação como pets, 

a plumagem colorida e o canto agradável são suas principais características 
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atrativas. Na Argentina há relatos de fêmeas de G. cristata que estão 

acasalando com a outro thraupídeo o Diuca diuca (diuca), assim gerando 

híbridos, pois nesta localidade há uma captura acentuada de machos em 

relação as fêmeas, ficando as mesmas com números superiores aos dos 

machos (MARTINS-FERREIRA et al 2013).  

 

Tabela 2 – Espécies ameaçadas de extinção recebidas pelo NURFS-CETAS/UFPEL no 
período de 2000 a 2014. Número de indivíduos e status regional de acordo com a lista de 
avaliação do estado de conservação de espécies da fauna do RS (DECRETO Nº 51.797, 
2014), status nacional segundo a lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de 
extinção (PORTARIA Nº 444, 2014), e status global seguindo a lista vermelha das espécies 
ameaçadas (IUCN, 2015). Suas respectivas inserções nas categorias de ameaça classificadas 
como vulnerável (VU), em perigo (EN) e criticamente em perigo (CR). 

 

 

 

Espécie 
Número de 
indivíduos 

Status regional 
Status 

nacional 

Status 

global 

Amazona rhodocorytha 02 - VU - 

Amazona pretrei 03 VU VU VU 

Aratinga solstitialis 01 - EN EN 

Gubernatrix cristata 52 CR CR EN 

Pyroderus scutatus 

Procellaria aequinoctialis 

Sporophila angolensis 

01 

01 

23 

VU 

VU 

EN 

- 

VU 

- 

- 

VU 

- 

Sporophila palustris 05 VU VU EN 

Saltator  fuliginosus 07 VU - - 

Sporophila ruficollis 01 VU VU - 

Xanthopsar flavus 01 VU VU VU 

Circus cinereus 01 VU VU - 

Total              12 96 10 09 06 
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O Sporophila angolensis (curió) com 23 exemplares, sendo 22 de 

apreensão, e apenas um de entrega voluntária. No RS está classificado como 

Em Perigo e sua população encontra-se em declínio contínuo (DECRETO Nº 

51.797, 2014), porém não há dados suficientes para sua classificação nacional 

e global.  O curió também tem como principal ameaça a retirada crônica de 

indivíduos do ambiente natural para posterior tráfico de fauna silvestre, sendo 

esta a causa do número reduzido de espécimes na região sul e sudeste do 

Brasil (WILLIS e ONIKI, 1992; 1993, SICK, 1997; MACHADO et al 1998).  

Saltator fuliginosus (bico-de-pimenta) está classificado na categoria de 

Vulnerável para o estado (DECRETO Nº 51.797, 2014). Esta é uma ave muito 

visada para pássaro de gaiola e sofre pressão de captura intensa em várias 

regiões do RS, no mercado clandestino atinge preços consideráveis. No 

entanto, foi muito afetado pela destruição e fragmentação de florestas no 

estado, pois a espécie exige florestas em bom estado de conservação para 

sobreviver (FONTANA et al 2003). 

Houve o recebimento de três espécimes de Sporophila palustris 

(caboclinho-de-papo-branco) oriundos de apreensão, e dois de outros, a 

espécie encontra-se classificada no estado e no país como vulnerável 

(DECRETO Nº 51.797, 2014; PORTARIA Nº 444, 2014) e globalmente como 

Em Perigo (IUCN, 2015). A descaracterização e degradação do habitat natural, 

associada a retirada de indivíduos da natureza para criação são as fortes 

ameaças a espécie (MARTINS-FERREIRA et al 2013).  

Foi recebido através a casuística de apreensão somente um indivíduo de 

Sporophila ruficollis (caboclinho-de-papo-escuro), ele está classificado 

regionalmente (DECRETO Nº 51.797, 2014) e nacionalmente (PORTARIA Nº 

444, 2014) como Vulnerável, segundo a IUCN (2015), a espécie encontra-se 

quase ameaçada.  Entre as principais ameaças estão a perda e degradação de 

habitat, de áreas campestres e úmidas, associadas a sua distribuição 

geográfica restrita (MARTINS-FERREIRA et al 2013).  

Xanthopsar flavus (veste-amarela) também teve apenas um indivíduo 

atendido, e oriundo de apreensão, encontra-se classificado como Vulnerável  
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em todas categorias (regional, nacional e global) (DECRETO Nº 51.797, 2014; 

PORTARIA Nº 444, 2014; IUCN, 2015). De acordo com Martins-Ferreira et al 

(2013), as principais ameaças são a descaracterização e destruição do habitat, 

e a modificação dos campos para o cultivo de monoculturas como a plantação 

de árvores exóticas pinus e eucalipto. 

Procellaria aequinoctialis (pardela-preta) está classificada como 

Vulnerável nas três categorias (regional, nacional e global) (Decreto Nº 51.797, 

2014; IUCN, 2015; PORTARIA Nº 444, 2014). De maneira geral, há diversas 

ameaças as aves marinhas, sendo as principais, a introdução de predadores 

como ratos, gatos, cães e porcos, que têm dizimado colônias de aves, a 

introdução de espécies exóticas (IBAMA, 2006), e também a captura acidental 

por espinhéis (FONTANA et al 2003). Outra ameaça ocorre devido ao hábito 

alimentar da avifauna marinha, alguns Procelariiformes como a pardela-preta, 

ingerem presas mortas ou já fracas, ou restos de animais deixados por grandes 

peixes e mamíferos marinhos, assim os descartes pesqueiros atraem estas 

aves e as mesmas acabam sendo capturadas incidentalmente por 

embarcações brasileiras (IBAMA, 2006).  

Pyroderus scutatus (pavó) está classificado como Vulnerável para o 

estado do RS (DECRETO Nº 51.797, 2014). Entre as ameaças a espécie está 

destruição e fragmentação das florestas de ocorrência natural da espécie, e 

foram os fatores responsáveis pelo declínio de suas populações. O aumento no 

corte de árvores nativas para secagem de fumo, no cultivo da fumicultura 

reduzem o habitat e também acabam o fragmentando, levando ao isolamento 

das áreas de mata, e acaba sendo inviável a sobrevivência do pavó (ALEIXO e 

GALETTI, 1997; ALEIXO, 1999). 

Circus cinereus (gavião-cinza) está ameaçado e classificado como 

Vulnerável para o estado e o país (DECRETO Nº 51.797, 2014; PORTARIA Nº 

444, 2014). Entre as ameaças estão a destruição e alteração de seus habitats 

naturais de reprodução, áreas úmidas foram convertidas em açudes e 

plantações de arroz, e simultaneamente os Campos Sulinos foram alterados 

para cultivo da pecuária, e invasão de espécies exóticas (DIAS e MAURÍCIO, 

2002). O hábito alimentar de caçar sobre lavouras de arroz pode estar levando 
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a espécie a acúmulo de substâncias nocivas, a principal presa do C. cinereus, 

o Chrysomus ruficapillus (garibaldi), é praga do cultivo de arroz, e as vezes é 

combatido com pesticidas, assim pode estar havendo acúmulo dessas 

substâncias nas populações do RS (FONTANA et al 2003).  

Atualmente o estado de conservação dos psittacídeos se deve a 

diversas ameaças, sendo as principais perda de habitat e comércio ilegal, onde 

a primeira colaborou com a entrada dos papagaios em listas de espécies 

ameaçadas e contribui para o declínio de populações de espécies não 

ameaçadas. O comércio ilegal afeta fortemente os psittacídeos, justamente 

pelas características da coloração vistosa nas plumagens, fácil adaptação ao 

cativeiro e a capacidade de imitar vozes humanas (ICMBio, 2011). 

Amazona pretrei (papagaio-charão) está classificado regionalmente, 

nacionalmente e mundialmente como Vulnerável (DECRETO Nº 51.797, 2014; 

PORTARIA Nº 444, 2014; IUCN, 2015). Para o papagaio-charão, a perda e a 

degradação de habitat nos locais de reprodução, mais precisamente nas áreas 

onde ele passa o inverno, ficando os filhotes suscetíveis a captura para o 

tráfico, constitui as principais ameaças. A degradação das matas de galeria e 

capões onde ocorre sua reprodução consequentemente a entrada do gado e o 

corte de árvores para a produção de lenha, atinge diretamente seu local de 

reprodução (VARTY et al 1994). 

De acordo com a Lista Nacional Oficial das Espécies Ameaçadas (2014) 

Amazona rhodocorytha (chauá) está classificado como Vulnerável. Constitui a 

maior ameaça a espécie a fragmentação do habitat natural, que fica localizado 

em regiões com alto grau de população humana. A outra ameaça é a retirada 

dos filhotes para comércio ilegal, como o papagaio-charão, o chauá possui 

beleza de cores e capacidade de imitação de vozes, sendo uma das espécies 

mais procuradas pelos traficantes (ICMBio, 2011).  

Aratinga solstitialis (jandaia-amarela) está classificado para o Brasil e o 

mundo como Em Perigo segundo a Portaria Nº 444 (2014) e IUCN (2015). A 

espécie é endêmica ao Escudo das Guianas do norte da América do Sul, está 

ameaçada pela retirada excessiva de espécies da natureza para comércio 
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ilegal, e nos locais de ocorrência o número das populações está em declínio 

(ICMBIO, 2014; IUCN, 2012). 
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5 Conclusão 

 

A região de abrangência do NURFS-CETAS é grande, correspondendo 

aproximadamente 1/3 da área total do estado (RS) e nesta região os animais 

são utilizados pela população das mais diversas formas, como animais de 

estimação, caça, para venda entre outras. Acredita-se que atividade de captura 

excessiva e de forma ilegal de espécimes da natureza é uma prática comum na 

região e provavelmente abastece o mercado clandestino regional. Algumas 

espécies atendidas no NURFS encontram-se ameaçadas de extinção. Em 

contrapartida Paroaria coronata e Sicalis flaveola embora não estejam 

ameaçadas podem estar sofrendo impactos negativos, uma vez que foram as 

espécies mais apreendidas.  

Neste contexto, os esforços na obtenção de dados sobre a recepção de 

fauna em Centros de Triagem de Animais Silvestres pode auxiliar na 

elaboração de ações para preservação e conservação não só da avifauna, 

como de outros grupos zoológicos. 
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Apêndice  – Diversidade de aves atendidas pelo NURFS-CETAS/UFPEL. 

 

Tabela 1. Diversidade de aves atendidas pelo NURFS-CETAS/UFPEL no município do Capão 
do Leão, Rio Grande do Sul, Brasil, no período de 2000 a 2014. 

Ordem Família Espécie 
Nome 

Popular 
RHEIFORMES  
Forbes, 1884 

RHEIDAE 
Bonaparte, 1849 

Rhea americana  
(Linaeus, 1758) 

Ema 

TINAMIFORMES 
Huxley, 1872 

TINAMIDAE  
Gray, 1840 

Nothura maculosa 
(Temminck, 1815) 

Codorna-
amarela 

  
Crypturellus obsoletus 
(Temminck, 1815) 

Inhambuguaçu 

ANSERIFORMES 
Linnaeus, 1758 

ANHIMIDAE  
Stejneger, 1885 

Chauna torquata  
(Oken, 1816) 

Tachã 

 
ANATIDAE  
Leach, 1820 

Dendrocygna bicolor 
(Vieillot, 1816) 

Marreca-
caneleira 

  
Dendrocygna viduata 
(Linnaeus, 1766) 

Irerê 

  
Cygnus 
melancoryphus 
(Molina, 1782) 

Cisne-de-
pescoço-negro 

  
Coscoroba coscoroba 
(Molina, 1782) 

Capororoca 

  
Cairina moschata 
(Linnaeus, 1758) 

Pato-do-mato 

  
Callonetta leucophrys 
(Vieillot, 1816) 

Marreca-de-
coleira 

  
Amazonetta 
brasiliensis (Gmelin, 
1789) 

Pé-vermelho 

  
Anas flavirostris 
(Vieillot, 1816) 

Marreca-
pardinha 

  
Anas georgica 
(Gmelin, 1789) 

Marreca-parda 

  
Netta peposaca 
(Vieillot, 1816) 

Marrecão 

  
Heteronetta atricapilla 
(Merrem, 1841) 

Marreca-de-
cabeça-preta 

GALLINIFORMES     
Linnaeus, 1758 

CRACIDAE  
Rafinesque, 1815 

Penelope obscura 
(Temminck, 1815) 

Jacuaçu 

 
 

Ortalis guttata 
(Spix, 1825) 

Aracuã 

PODICIPEDIFORMES 
Furbringer, 1888 

PODICIPEDIDAE 
Bonaparte, 1831 

Podicephorus major 
(Boddaert, 1783) 

Mergulhão-
grande 

SPHENISCIFORMES 
Sharpe, 1891 

SPHENISCIDAE 

Bonaparte, 1831 

Spheniscus 
magellanicus (Forster, 
1781) 

Pingüim-de-
magalhães 

PROCELLARIIFORMES 
Furbringer, 1888 

PROCELLARIIDAE 
Leach, 1820 

Procellaria 
aequinoctialis 
(Linnaeus, 1758) 
 

Pardela-preta 

  
Fulmarus glacialoides 
(Smith, 1840) 

Pardelão-
prateado 

CICONIIFORMES 
Bonaparte, 1854 

CICONIIDAE  
Sundevall, 1836 

Ciconia maguari  
(Gmelin, 1789) 

Maguari 
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Mycteria americana 
Linnaeus, 1758 

Cabeça-seca 

SULIFORMES 
Sharpe, 1891 

PHALACROCORACIDAE 
Reichenbach, 1849 

Phalacrocorax 
brasilianus (Gmelin, 
1789) 

Biguá 

PELECANIFORMES 
Sharpe, 1891 

ARDEIDAE  
Leach, 1820 

Tigrisoma lineatum 
(Boddaert, 1783) 

Socó-boi 

  
Botaurus pinnatus  
(Wagler, 1829) 

Socó-boi-baio 

  
Ixobrychus involucris 
(Vieillot, 1823) 

Socó-boi-
amarelo 

  
Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) 

Savacu 

  
Ardea cocoi Linnaeus, 
1766 

Garça-moura 

  
Butorides striata  
(Linnaeus, 1758) 

Socozinho 

  
Bubulcus ibis  
(Linnaeus, 1758) 

Garça-
vaqueira 

  
Ardea alba  
(Linnaeus, 1758) 

Graça-branca-
grande 

  
Syrigma sibilatrix 
(Temminck, 1824) 

Maria-faceira 

  
Egretta thula  
(Molina, 1782) 

Garça-branca-
pequena 

 
THRESKIORNITHIDAE 
Poche, 1904 

Plegadis chihi  
(Vieillot, 1817) 

Caraúna-de-
cara-branca 

  
Phimosus infuscatus 
(Lichtenstein, 1823) 

Tapicuru-de-
cara-pelada 

  
Theristicus caudatus 
(Boddaert, 1783) 

Curicaca 

CATHARTIFORMES 
Seebohm, 1890 

CATHARTIDAE 
Lafresnaye, 1839 

Coragyps atratus 
(Bechstein, 1793) 

Urubu-de-
cabeça-preta 

  
Cathartes aura  
(Linnaeus, 1758) 

Urubu-de-
cabeça-

vermelha 

  
Cathartes burrovianus 
(Cassin, 1845) 

Urubu-de-
cabeça-
amarela 

ACCIPITRIFORMES 
Bonaparte, 1831 

ACCIPITRIDAE  
Vigors, 1824 

Circus buffoni  
(Gmelin, 1788) 

Gavião-do-
banhado 

 
 

Circus cinereus  
(Vieillot, 1816) 

Gavião-cinza 

 
 

Accipiter bicolor  
(Vieillot, 1817) 

Gavião-
bombachinha 

grande 
 

 
Urubitinga urubitinga 
(Gmelin, 1788) 

Gavião-preto 

  
Rostrhamus sociabilis 
(Vieillot, 1817) 

Gavião-
caramujeiro 

  
Parabuteo unicinctus 
(Temminck, 1824) 

Gavião-asa-
de-telha 

  
Buteo brachyurus  
(Vieillot, 1816) 

Gavião-de-
cauda-curta 

  
Heterospizias 
meridionalis (Latham, 
1790) 

Gavião-
caboclo 

  Rupornis magnirostris Gavião-carijó 
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(Gmelin, 1788) 
GRUIFORMES 
Bonaparte, 1854 

ARAMIDAE  
Bonaparte, 1852 

Aramus guarauna 
(Linnaeus, 1766) 

Carão 

 
RALLIDAE  
Rafinesque, 1815 

Aramides cajaneus  
(Statius Muller, 1776) 

Saracura-três-
potes 

  
Pardirallus maculatus 
(Boddaert, 1783) 

Saracura-
carijó 

  
Coturnicops notatus 
(Gould, 1841) 

Pinto-d’água-
carijó 

  
Aramides ypecaha 
 (Vieillot, 1819) 

Saracuruçu 

  
Laterallus 
melanophaius (Vieillot, 
1819) 

Sanã-parda 

  
Porphyrio martinicus 
(Linnaeus, 1766) 

Frango-
d’água-azul 

  
Porphyrio flavirostris 
(Gmelin, 1789) 

Frango-
d’água-
pequeno 

  
Fulica armillata 
 (Vieillot, 1817) 

Carqueja-de-
bico-

manchado 

  
Fulica rufifrons  
(Philippi & Landbeck, 
1861) 

Carqueja-de-
escudo-

vermelho 

  
Fulica leucoptera 
( Vieillot, 1817) 

Carqueja-de-
bico-amarelo 

  
Pardirallus 
sanguinolentus 
(Swainson, 1837) 

Saracura-do-
banhado 

  
Gallinula galeata 
(Lichtenstein, 1818) 

Frango-
d’água-comum 

  
Gallinula melanops 
(Vieillot, 1819) 

Frango-
d’água-carijó 

CHARADRIIFORMES 
Huxley, 1867 

CHARADRIIDAE  
Leach, 1820 

Vanellus chilensis  
(Molina, 1782) 

Quero-quero 

 
RECURVIROSTRIDAE 
Bonaparte, 1831 

Himantopus melanurus 
(Vieillot, 1817) 

Pernilongo-de-
costas-
brancas 

 
SCOLOPACIDAE 
Rafinesque, 1815 

Calidris canutus  
(Linnaeus, 1758) 

Maçarico-de-
papo-

vermelho 

 
JACANIDAE  
Chenu & Des Murs, 1854 

Jacana jacana  
(Linnaeus, 1766) 

Jaçanã 

 
ROSTRATULIDAE 
Mathews, 1914 

Nycticryphes 
semicollaris (Vieillot, 
1816) 

Narceja-de-
bico-torto 

 
LARIDAE  
Rafinesque, 1815 

Chroicocephalus 
maculipennis 
(Lichtenstein,1823) 

Gaivota-maria-
velha 

  
Chroicocephalus 
cirrocephalus  
(Vieillot, 1818) 

Gaivota-de-
cabeça-cinza 

  
Larus dominicanus 
(Lichtenstein, 1823) 

Gaivotão 

 
STERNIDAE  
Vigors, 1825 

Sterna trudeaui  
(Audubon, 1838) 

Trinta-réis-de-
coroa-branca 

COLUMBIFORMES 
Latham, 1790 

COLUMBIDAE  
Leach, 1820 

Columbina talpacoti 
(Temminck, 1811) 

Rolinha-roxa 
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Columbina picui 
(Temmincl, 1813) 

Rolinha-picuí 

  
Patagioenas picazuro 
(Temminck, 1813) 

Pombão 

  
Leptotila verreauxi 
Bonaparte, 1855 

Juriti-pupu 

  
Leptotila rufaxilla  
(Richard & Bernard, 
1792) 

Juriti-
gemedeira 

  
Zenaida auriculata  
(Des Murs, 1847) 

Pomba-de-
bando 

CUCULIFORMES 
Wagler, 1830 

CUCULIDAE  
Leach, 1820 

Piaya cayana  
(Linnaeus, 1766) 

Alma-de-gato 

  
Crotophaga ani  
(Linnaeus, 1758) 

Anu-preto 

  
Coccyzus 
melacoryphus (Vieillot, 
1817) 

Papa-lagarta-
acanelado 

  
Tapera naevia  
(Linnaeus, 1766) 

Saci 

  
Guira guira  
(Gmelin, 1788) 

Anu-branco 

STRIGIFORMES 
Wagler, 1830 

TYTONIDAE  
Mathews, 1912 

Tyto furcata  
(Temminck, 1827) 

Coruja-da-
igreja 

 
STRIGIDAE  
Leach, 1820 

Megascops choliba 
(Vieillot, 1817) 

Corujinha-do-
mato 

  
Bubo virginianus  
(Gmelin, 1788) 

Jacurutu 

  
Strix hylophila  
(Temminck, 1825) 

Coruja-listrada 

  
Asio stygius  
(Wagler, 1832) 

Mocho-diabo 

  
Athene cunicularia  
(Molina, 1782) 

Coruja-
buraqueira 

  
Asio clamator  
(Vieillot, 1808) 

Coruja-
orelhuda 

NYCTIBIIFORMES  
Yuri et al., 2013 

NYCTIBIIDAE  
Chenu & Des Murs, 1851 

Nyctibius griseus  
(Gmelin, 1789) 

Mãe-de-lua 

CAPRIMULGIFORMES 
Ridgway, 1881 

CAPRIMULGIDAE 
Vigors, 1825 

Hidropsalis albicollis 
(Gmelin, 1789) 

Bacurau 

  
Antrostomus rufus 
(Boddaert, 1783) 

João-corta-
pau 

  
Hydropsalis torquata 
(Gmelin, 1789) 

Bacurau-
tesoura 

  
Chordeiles nacunda 
(Vieillot, 1817) 

Corucão 

APODIFORMES 
Peters, 1940 

TROCHILIDAE  
Vigors, 1825 

Hylocharis chrysura  
(Shaw, 1812) 

Beija-flor-
dourado 

  
Florisuga fusca  
(Vieillot, 1817) 

Beija-flor-preto 

  
Chlorostilbon lucidus 
(Shaw, 1812) 

Besourinho-
de-bico-
vermelho 

TROGONIFORMES  
 A. O. U., 1816 

TROGONIDAE  
Lesson, 1828 

Trogon surrucura  
(Vieillot, 1817) 

Surucuá-
variado 

CORACIIFORMES 
Forbes, 1844 

ALCEDINIDAE 
Rafinesque, 1815 

Megaceryle torquata 
(Linnaeus, 1766) 

Martim-
pescador-

grande 
  Chloroceryle amazona Martim-
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(Latham, 1790) pescador-
verde 

PICIFORMES 
Meyer & Wolf, 1810 

RAMPHASTIDAE  
Vigors, 1825 

Ramphastos toco  
(Statius Muller, 1776) 

Tucanuçu 

  
Ramphastos dicolorus 
(Linnaeus, 1766) 

Tucano-de-
bico-verde 

 
PICIDAE  
Leach, 1820 

Colaptes 
melanochloros 
(Gmelin, 1788) 

Pica-pau-
verde-barrado 

  
Colaptes campestris 
(Vieillot, 1818) 

Pica-pau-do-
campo 

CARIAMIFORMES 
Furbringer, 1888 

CARIAMIDAE  
Bonaparte, 1850 

Cariama cristata  
(Linnaeus, 1766) 

Seriema 

FALCONIFORMES 
Bonaparte, 1831 

FALCONIDAE  
Leach, 1820 

Caracara plancus  
(Miller, 1777) 

Caracará 

  
Milvago chimanchima 
(Vieillot, 1816) 

Carrapateiro 

  
Milvago chimango  
(Vieillot, 1816) 

Chimango 

  
Micrastur 
semitorquatus (Vieillot, 
1817) 

Falcão-relógio 

  
Falco sparverius  
(Linnaeus, 1758) 

Quiiri-quiri 

PSITTACIFORMES 
Wagler, 1830 

PSITTACIDAE 
Rafinesque, 1815 

Pyrrhura frontalis  
(Vieillot, 1817) 

Tiriba-de-
testa-vermelha 

  
Myiopsitta monachus 
(Boddaert, 1783) 

Caturrita 

  
Amazona aestiva 
(Linnaeus, 1758) 

Papagaio-
verdadeiro 

  
Ara ararauna  
(Linnaeus, 1758) 

Arara-canindé 

  
Ara chloropterus  
(Gray, 1859) 

Arara-
vermelha-

grande 

  
Psittacara 
leucophthalmus 
(Statius Muller, 1776) 

Periquitão-
maracanã 

  
Aratinga auricapillus  
(Kuhl, 1820) 

Jandaia-de-
testa-vermelha 

  
Aratinga solstitialis 
(Linnaeus, 1766) 

Jandaia-
amarela 

  
Pionopsitta pileata 
(Scopoli, 1769) 

Cuiú-cuiú 

  
Pionus maximiliani  
(Kuhl, 1820) 

Maitaca-verde 

  
Amazona petrei 
(Temminck, 1830) 

Papagaio-
charão 

  
Amazona amazonica 
(Linnaeus, 1758) 

Curica 

  
Amazona 
rhodocorytha 
(Salvadori, 1890) 

Chauá 

  
Amazona 
ochrocephala (Gmelin, 
1788) 

Papagaio-
campeiro 

PASSERIFORMES 
Linnaeus, 1758 

THAMNOPHILIDAE 
Swaison, 1824 

Mackenziaena leachii 
(Such, 1825) 

Borralhara-
assobiadora 

 FURNARIIDAE  Furnarius rufus  João-de-barro 
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Gray, 1840 (Gmelin, 1788) 

  
Syndactyla 
rufosuperciliata 
(Lafresnaye, 1832) 

Trepador-
quiete 

 

  
Synallaxis spixi  
(Sclater, 1856) 

João-teneném 

 
TYRANNIDAE 
 Vigors, 1825 

Pitangus sulphuratus 
(Linnaeus, 1766) 

Bem-te-vi 

  
Machetornis rixosa  
(Vieillot, 1819) 

Suiriri-
cavalheiro 

  
Tyrannus savana  
(Vieillot, 1808) 

Tesourinha 

  
Tyrannus 
melancholicus Vieillot, 
1819 

Suiriri 

  
Pyrocephalus rubinus 
(Boddaert, 1783) 

Príncipe 

  
Xolmis irupero  
(Vieillot, 1823) 

Noivinha 

 
PIPRIDAE  
Rafinesque, 1815 

Chiroxiphia caudata 
 (Shaw & Nodder, 
1793) 

Tangará 

 
COTINGIDAE  
Bonaparte, 1849 

Pyroderus scutatus  
(Shaw, 1792) 

Pavó 

 
VIREONIDAE 
Swaison, 1837 

Cyclarhis gujanensis 
(Gmelin, 1789) 

Pitiguari 

 
CORVIDAE 
Leach, 1820 

Cyanocorax chrysops 
(Vieillot, 1818) 

Gralha-picaça 

 
HIRUNDINIDAE 
Rafinesque, 1815 

Pygochelidon 
cyanoleuca (Vieillot, 
1817) 

Andorinha-
pequena-de-

casa 

  
Progne tapera  
(Vieillot, 1817) 

Andorinha-do-
campo 

  
Tachycineta 
leucorrhoa (Vieillot, 
1817) 

Andorinha-de-
sobre-branco 

  
Progne chalybea  
(Gmelin, 1789) 

Andorinha-
doméstica-

grande 

 
TROGLODYTIDAE 
Swaison, 1831 

Troglodytes musculus 
(Naumann, 1823) 

Corruíra 

 
POLIOPTILIDAE  
Baird, 1858 

Turdus leucomelas 
( Vieillot, 1818) 

Sabiá-
barranco 

  
Turdus flavipes  
( Vieillot, 1818) 

Sabiá-uma 

  
Turdus rufiventris  
(Vieilot, 1818) 

Sabiá-
laranjeira 

  
Turdus 
amaurochalinus 
(Cabanis, 1850) 

Sabiá-poca 
 

  
Turdus albicollis  
(Vieillot, 1818) 

Sabiá-coleira 

  
Turdus subalaris 
(Seebohm, 1887) 

Sabiá-ferreiro 

 
MIMIDAE 
Bonaparte, 1853 

Mimus saturninus 
(Lichtenstein, 1823) 

Sabiá-do-
campo 

 
PASSERELLIDAE 
Cabanis & Heine, 1850 

Zonotrichia capensis 
(Statius Muller, 1776) 

Tico-tico 

 PARULIDAE  Basileuterus Pula-pula 
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Wetmore et al. 1947 culicivorus (Deppe, 
1830) 

  
Myiothlypis 
leucoblephara (Vieillot, 
1817) 

Pula-pula-
assobiador 

  
Setophaga pitiayumi 
(Vieillot, 1817) 

Mariquita 

 
ICTERIDAE 
Vigors, 1825 

Cacicus chrysopterus 
(Vigors, 1825) 

Tecelão 

  
Icterus cayanensis 
(Linnaeus, 1766) 

Inhapim 

  
Gnorimopsar chopi 
(Vieillot, 1819) 

Graúna 

  
Icterus pyrrhopterus 
(Vieillot, 1819) 

Encontro 

  
Amblyramphus 
holosericeus (Scopoli, 
1786) 

Cardeal-do-
banhado 

  
Icterus jamacaii  
(Gmelin, 1788) 

Corrupião 

  
Chrysomus ruficapillus 
(Vieillot, 1819) 

Garibaldi 

  
Agelasticus thilius  
(Molina, 1782) 

Sargento 

  
Molothrus rufoaxillaris 
(Cassin, 1866) 

Vira-bosta-
picumã 

  
Agelaioides badius  
(Vieillot, 1819) 

Asa-de-telha 

  
Pseudoleistes 
guirahuro (Vieillot, 
1819) 

Chopim-do-
brejo 

  
Sturnella superciliaris 
(Bonaparte, 1850) 

Polícia-
inglesa-do-sul 

  
Xanthopsar flavus  
(Gmelin, 1788) 

Veste-amarela 

  
Molothrus bonariensis 
(Gmelin, 1789) 

Vira-bosta 

 
THRAUPIDAE 
Cabanis, 1847 

Coereba flaveola 
(Linnaeus, 1758) 

Cambacica 

  
Saltator similis 
(d’Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

Trinca-ferro-
verdadeiro 

  
Saltator aurantiirostris 
(Vieillot, 1817) 

Bico-duro 

  
Saltator fuliginosus 
(Daudin, 1800) 

Pimentão 

  
Tachyphonus 
coronatus (Vieillot, 
1822) 

Tié-preto 

  
Ramphocelus bresilius 
(Linnaeus, 1766) 

Tiê-sangue 

  
Lanio cucullatus  
(Statius Muller, 1776) 

Tico-tico-rei 

  
Lanio pileatus  
(Wied, 1821) 

Tico-tico-rei-
cinza 

  
Tangara seledon  
(Statius Muller, 1776) 

Saíra-sete-
cores 

  
Tangara sayaca 
 (Linnaeus, 1766) 

Sanhaçu-
cinzento 
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Tangara preciosa 
(Cabanis, 1850) 

Saíra-preciosa 

  
Stephanophorus 
diadematus 
(Temminck, 1823) 

Sanhaçu-frade 

  
Paroaria coronata  
(Miller, 1776) 

Cardeal 

  
Paroaria dominicana 
(Linnaeus, 1758) 

Cardeal-do-
nordeste 

  
Pipraeidea bonariensis 
(Gmelin, 1789) 

Sanhaçu-
papa-laranja 

  
Poospiza nigrorufa 
(d’Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

Quem-te-
vestiu 

  
Sicalis flaveola  
(Linnaeus, 1766) 

Canário-da-
terra 

  
Sicalis luteola 
 (Sparrman, 1789) 

Tipio 

  
Embernagra platensis 
(Gmelin, 1789) 

Sabiá-do-
banhado 

  
Volatinia jacarina 
(Linnaeus, 1766) 

Tiziu 

  
Sporophila collaris 
(Boddaert, 1783) 

Coleiro-do-
brejo 

  
Sporophila lineola 
(Linnaeus, 1758) 

Bigodinho 

  
Sporophila nigricollis 
(Vieillot, 1823) 

Baiano 

  
Sporophila 
caerulescens (Vieillot, 
1823) 

Coleirinho 

  
Sporophila angolensis 
(Linnaeus, 1766) 

Curió 

  
Sporophila ruficollis 
(Cabanis, 1851) 

Caboclinho-
de-papo-
escuro 

  
Sporophila palustris 
(Barrows, 1883) 

Caboclinho-
de-papo-
branco 

  
Gubernatrix cristata 
(Vieillot, 1817) 

Cardeal-
amarelo 

 
CARDINALIDAE 
Ridgway, 1901 

Cyanoloxia 
glaucocaerulea 
(d’Orbigny &                      
Lafresnaye, 1837) 

Azulinho 

  
Cyanoloxia brissonii 
(Lichtenstein, 1823) 

Azulão 

 
FRIGILLIDAE 
Leach, 1820 

Sporagra magellanica 
(Vieillot, 1805) 

Pintassilgo 

  
Euphonia violacea 
(Linnaeus, 1758) 

Gaturamo-
verdadeiro 

Total          27 54 201 201 

 

 

 


