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6.3.2)

Avifauna

A diversidade ambiental do Estado de São Paulo com relevo e vegetação variados, é a
responsável pela grande riqueza de espécies de aves aqui encontrada, sendo que, sem dúvida,
a mata atlântica contribui com a maior proporção destas espécies (Silva & Aleixo 1996). São
registradas para o de São Paulo 792 espécies de aves, o que corresponde a cerca de 45% da
avifauna brasileira (CEO, 2006).
De toda a avifauna registrada para o estado de São Paulo, algumas espécies já não ocorrem
mais e outras encontram-se com populações reduzidas e são ocasionais ou ameaçadas de
extinção no Estado. Na recém publicada obra sobre a fauna ameaçada de extinção do Estado
(Bressan et al. 2009), são apontadas 171 espécies de aves ameaçadas, dentre as quais 69
encontram-se classificadas como criticamente ameçadas de extinção e requerem atenção
urgente para a manutenção de suas populações.
A perda de hábitats provocada pela destruição ou alteração de ambientes naturais é certamente
a principal ameaça à diversidade biológica da Terra (Wilson 1994). A fragmentação das
paisagens naturais diminui a qualidade e a quantidade de recursos disponíveis, fazendo com
que muitas espécies silvestres busquem refúgio, abrigo, alimentação, locais para nidificação e
poleiros em praças, parques e jardins botânicos (Gavareski 1976, Gilbert 1989, MatarazzoNeuberger 1995, Souza 1995, Franchin e Marçal Júnior 2004 apud Valadão et. al. 2006).
As aves constituem um excelente indicador ecológico, tanto na avaliação da qualidade de
ecossistemas como no registro e monitoramento de alterações provocadas no ambiente, devido
à interação da avifauna com a vegetação (Andrade 1993, Regalado, Silva 1997). Entre as
vantagens da utilização de aves como bioindicadores, destacam-se a facilidade de serem
observadas, serem bem conhecidas e caracterizadas, com biologia e taxonomia geralmente
bem definidas (Matarazzo-Neuberger 1994) e serem extremamente móveis, podendo responder
de forma rápida as mudanças ambientais no tempo e no espaço (Gaese-Böhning et al. 1994
apud Agnello 2007).
Este estudo visa abordar de maneira qualitativa da avifauna urbana registrada nas áreas de
influência definidas para o empreendimento Linha 17 – Ouro do Metrô, tratando de aspectos da
sua biologia e estabelecendo relações com as características do meio urbano observado.
Destaca-se que o termo “avifauna urbana” é aqui empregado referindo-se às espécies de aves
registradas em áreas urbanizadas, não se aplicando, neste caso, a restrição àquelas espécies
privilegiadas pela antropização do ambiente, como proposto por Figueiredo (CEO, 2010).
Metodologia
Para o levantamento de informações sobre a avifauna urbana local, visando subsidiar a
composição do diagnóstico do grupo nas áreas de influência da Linha 17 – Ouro do Metrô foi
utilizada a seguinte metodologia:
● AII – Levantamento das espécies registradas para esta área por meio de revisões
bibliográficas da literatura especializada disponível para a avifauna urbana.
● AID e ADA – Levantamento de dados primários nos dias 21 e 26 de junho de 2010, no período
das 6:00h às 12:00h e 6:00 às 10:00h, respectivamente. Visando o levantamento qualitativo das
espécies, foram percorridos trajetos irregulares, em áreas pré-selecionadas, utilizando método
de registro direto (observações e identificação de cantos) e indireto (por identificação de ninhos,
quando presentes). Os animais foram identificados com o auxílio de guias de campo (Hofling &
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Camargo, 2002, Develey & Endrigo, 2004). Complementarmente, foram utilizados dados
secundários, por meio de revisões bibliográficas da literatura especializada disponível para estas
áreas.
A nomenclatura das espécies, das famílias e a ordem taxonômica utilizada seguem a lista das
aves do Brasil de 2009, atualizada e disponibilizada pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO, 2009). Foram destacadas, quando registradas, as espécies endêmicas e
espécies ameaçadas de extinção, de acordo com o Decreto Estadual Nº 53.494, de 2 de outubro
de 2008 que dispõe sobre as espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no estado de
São Paulo e a Instrução Normativa Nº 003, de 26 de maio de 2003 do Ministério do Meio
Ambiente, que apresenta a lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de
extinção.

6.3.2.1)

Área de Influência Indireta - AII

Como a área de influência indireta (AII) deste estudo foi delimitado como o terrirório do
município de São Paulo. O levantamento da avifauna para a AII do empreendimento, como
descrito na metodologia, foi realizado a partir de dados secundários disponíveis para a cidade de
São Paulo.
Os dados obtidos para a avifauna da AII revelam 469 espécies distribuídas em 67 famílias
(Figueiredo, 2010). Entre elas podemos encontras aves de ambientes aquáticos (como
Ardeidae, Anatidae e Alcedinidae, entre outras), aves tipicamente florestais (como alguns
furnariidae, thamnophilidae, tyrannidae e thraupidae) e aves de campo e áreas abertas (como,
por exemplo, Vanellus chilensis, Zenaida auriculata e Caracara plancus), que vem expandindo
sua área de distribuição para sudeste em função de desmatamentos (Willis, 1991).
Algumas espécies adaptaram-se bem às condições encontradas em ambientes urbanizados, e
entre elas podemos citar Pitangus sulphuratus, Brotogeris tirica e Turdus rufiventris, espécies
muito comuns, e facilmente observáveis, na cidade. Em parques ou bairros mais arborizados,
são encontradas espécies mais raras, como Celeus flavescens, Tityra cayana e Hemithraupis
ruficapilla (Develey & Endrigo, 2004). Cerca de 90 espécies são endêmicas da Mata Atlântica
(Bencke et al., 2006) e 3 são exóticas introduzidas – Estrilda astrild, Columba livia e Passer
domesticus, sendo as duas últimas muito abundantes em áreas extremamente urbanizadas (São
Paulo, 2010).
Foram constatadas, conforme Decreto Estadual Nº 53.494/08, 44 espécies ameaçadas de
extinção para o Estado de São Paulo, sendo que destas, 9 estão classificadas como
criticamente em perigo de extinção. Destaca-se o gênero de Passeriformes Sporophila, que é
verificada na lista estadual com 3 espécies na categoria criticamente em perigo e outras 3
espécies na categoria vulnerável. Outras 21 estão classificadas como quase ameçadas.
Das 44 espécies ameaçadas para o Estado, 8 espécies encontram-se também na lista nacional
de espécies ameaçadas, Instrução Normativa nº003/03 – MMA, sendo 1 considerada na
categoria criticamente em perigo e as demais na categoria vulnerável. Espécie da família
Columbidae, Claravis godefrida encontra-se classificada como criticamente em perigo tanto na
lista estadual, como na nacional de espécies ameaçadas. Sporophila aparece novamente na
lista nacional, com duas espécies vulneráveis à extinção.
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6.3.2.2)

Área de Influência Direta - AID

A área de influência direta (AID) da Linha 17 – Ouro, para o meio biótico, teve como referência
espacial os limites territoriais das sub-bacias hidrográficas nas quais o empreendimento está
inserido. Para a avifauna foi realizado levantamento de campo e revisão bibliográfica de dados
para a localidade.
As áreas verdes mais significativas identificadas para a AID foram os parques: Burle Marx, da
Previdência, Raposo Tavares, Lina e Paulo Raia, além da Cidade Universitária Armando Salles
de Oliveira – USP. Os dados compilados estão apresentados no Quadro 6.3.2.2-1 e na Tabela
6.3.2.2-1. As coordenadas dos locais onde foram feitos levantamentos in situ, compreendendo o
parque Burle Marx e um transecto nas áreas de entorno, estão disponíveis no Quadro 6.3.2.2-2,
e as fotos referentes a estes locais estão apresentadas na Figura 6.3.2.2-1
Considerando as cinco áreas amostradas foram identificadas 178 espécies de aves. Dessas, 72
foram registradas apenas um dos levantamentos, ou seja, 61 espécies foram registradas apenas
na USP, 7 apenas no parque Burle Marx, 2 no parque da Previdência e apenas uma espécie
exclusiva para os parques Raposo Tavares e Lina e Paulo Raia. Por outro lado 13 espécies
ocorreram em todas as áreas amostradas, 10 espécies ocorreram em quatro áreas amostradas
e 32 espécies ocorreram em três das áreas amostradas, ou seja, 55 ocorreram na maioria das
áreas amostradas, indicando ampla distribuição.
Das espécies registradas nos levantamentos realizados para a cidade de São Paulo, 3 espécies
são exóticas, 8 espécies são endêmicas do bioma Mata Atlântica e 12 espécies estão com
algum grau de ameça considerando-se as listas da CITES e da legislação para o estado de São
Paulo e do IBAMA.
USP - Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira
Localizado no Butantã, com 4.420.284 m2, este campus da USP registra a maior diversidade de
avifauna para a AID. São 162 espécies, distribuídas em 43 famílias, sendo que nesta localidade
encontra-se a única espécie registrada para a AID que está ameçada de extinção
nacionalmente, considerando a Instrução Normativa nº003/03 (MMA).
Deve-se considerar, para esta diversidade encontrada, a grande variedade de ambientes ali
presentes, com extensos gramados e árvores esparsas, as avenidas bem arborizadas e o
remanescente de mata atlântica secundária com mais de 10 hectares, que abriga uma nascente,
um riacho, originado por ela, e um lago. Além disso, esta é uma das áreas verdes mais bem
estudadas da cidade em relação à avifauna, com projetos para esse fim desde a década de
1990.
Parque Burle Marx
Com 138.279 m² de área bem preservada, o parque é a área verde mais próxima ao
empreendimento. No levantamento realizado pela CEO estão registradas 99 espécies de aves,
entre elas aves aquáticas, aves características de áreas abertas e também de áreas bem
arborizadas (Quadro 6.3.2.2-1).
Deve ser destacada a presença de algumas espécies, como Pyroderus scutatus (pavó), espécie
ameaçada de extinção no estado de São Paulo e endêmica de Mata Atlântica. Há também
grande variedade da família Picidae, que somam 6 espécies, além de espécies incomuns na
cidade, como Tangara seledon (saíra-sete-cores) e Rhamphocelus bresilius (tiê-sangue), que
também é endêmica da mata atlântica.
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No levantamento in situ na AID foram observadas 12 espécies de aves e na área de entorno do
parque foram observadas 16 espécies, sendo que 6 foram comuns às duas áreas, embora as
outras 9 registradas também estejam listadas, por dados bibliográficos para o parque Burle Marx
– excluindo-se somente Columba livia, que foi observada na área de entorno (Tabela 6.3.2.2-1 e
Figura 6.3.2.2-2).
Parque da Previdência
Parque municipal situado no extremo oeste de São Paulo, próximo à rodovia Raposo Tavares.
Possui uma área de 91.500 m², mas apesar da grande área, a maior parte é fechada ao acesso
do público. Existe no local uma vegetação remanescente de Mata Atântica preservada, com
ocorrência de jequitibás, cedro, cangerana, jacarandas, embaúbas, pau-jacaré e tapiás.
Foram levantadas para este parque 57 espécies de aves, distribuídas em 27 famílias. Este
parque é o terceiro em número de espécies amostradas, mas é extremamente importante para a
conservação da avifauna de São Paulo, abrigando seis espécies endêmicas Brotogeris tirica
(periquito-rico), Picumnus temminckii (pica-pau-anão-de-coleira), Cranioleuca pallida (arrediopálido), Procnias nudicolis (araponga), Haplospiza unicolor (cigarra bambu) e Laniisoma elegans
(chibante), esta última sendo registrada apenas neste parque e com o grau de ameaça
criticamente em perigo segundo a lista paulista. Outras espécies com algum grau de ameaça
foram registradas para este local como Diopsittaca nobilis (maracanã-nobre) identificadada
como em perigo, Forpus xanthopterygius (tuim) e Brotogeris tirica (periquito-rico) citadas na lista
da CITES – apêndice II, e Procnias nudicolis (araponga) e Leptodon cayanensis (gavião-decabeça-cinza) listados para São Paulo como espécies vulneráveis, destacando que o gavião-decabeça-cinza foi registrado apenas para este parque.
Parque Raposo Tavares
Este parque, com aproximadamente 190 mil m² está sobre um antigo aterro de lixo, a vegetação
atual é decorrente de processo de plantio e recuperação, portanto sua implantação pode sser
denominada como totlamente introduzida, no entanto, com predomínio de espécies nativas. Tem
como característica apresentar diversos aparelhos de lazer.
Estão registradas para este parque 28 espécies de aves, em 22 famílias, sendo que todas as
espécies são de ampla distribuição e adaptadas às áreas antropizadas. Mesmo assim cabe o
destaque para o galo da campina (Paroaria dominicana) que foi registrada apenas neste parque,
e as espécies listadas como ameçadas pela CITES, no apêndice II (Elanus leucurus, Rupornis
magnirostris e Caracara plancus), três espécies de gaviões que mesmo em ameaça
normalmente são registrados sobrevoando a área e tem distribuição em grande parte do
território paulista.
Parque Lina e Paulo Raia
Este parque municipal ciom 15.000 m², possui bosque heterogêneo com espécies nativas e
exóticas, como embaúba, falsa-seringueira, aguaí-vermelho, cedro-rosa, paineira, copaíba,
jabuticabeira, araribá, guaxupita, tapiá-guaçu, jerivá e sibipiruna.
Estão registradas para o parque 24 espécies de aves, em 17 famílias todos
generalistas/oportunistas. Destaca-se neste parque o beija-flor-dourado (Hylocharis chrysura)
que foi registrado apenas neste parque, a coruja orelhuda (Asio clamator) que ocorre apenas
neste parque e na USP, e as espécies citadas no apêndice II da lista da CITES gavião-carijó
(Rupornis magnirostris), caracará (Caracara plancus) e periquito rico (Brotogeris tirica).
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Quadro 6.3.2.2-1
Lista da avifauna registrada para o campus da USP, Parque Burle Marx (BM), Parque da
Previdência (PP), Parque Raposo Tavares (RT) e Parque Lina e Paulo Raia (LPR) – dados
bibliográficos
TÁXON
ANSERIFORMES
Anatidae
Dendrocygna viduata
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Nycticorax nycticorax
Butorides striata
Ardea alba
Egretta thula
CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
FALCONIFORMES
Accipitridae
Leptodon cayanensis nt
Elanus leucurus*
Harpagus diodon
Accipiter striatus
Parabuteo unicinctus vu
Rupornis magnirostris*
Buteo albicaudatus
Falconidae
Caracara plancus*
Milvago chimachima*
Falco sparverius
Falco femoralis
GRUIFORMES
Rallidae
Pardirallus maculatus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus chilensis
Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columbina minuta vu
Columbina talpacoti
Columbina picui
Claravis godefrida cr,CP
Columba livia exo

NOME POPULAR

USP

BM

PP

irerê

X

X

X

mergulhão pequeno

X

biguá

X

savacu
socozinho
garça-branca-grande
garça-branca-pequena

X
X
X

urubu-de-cabeça-preta

X

X

gavião-de-cabeça-cinza
peneira
gavião-bombachinha
gavião-miúdo
gavião-asa-de-telha
gavião-carijó
gavião-do-rabo-branco

X
X
X
X
X
X

X

caracará
carrapateiro
quiriquiri
falcão-de-coleira

X
X
X
X

saracura-carijó
frango-d'água-comum

X
X

quero-quero

X

narceja

X

rolinha-de-asa-canela
rolinha caldo de feijão
rolinha-branca
pararu-espelho
pombo-doméstico

X
X

RT

LPR

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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TÁXON
Patagioenas picazuro
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Diopsittaca nobilis cr
Aratinga leucophthalma
Pyrrhura frontalis
Forpus xanthopterygius*
Brotogeris tirica* end
Brotogeris chiriri
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
Amazona aestiva nt
CUCULIFORMES
Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
STRIGIFORMES
Tytonidae
Tyto alba
Strigidae
Megascops choliba
Athene cunicularia
Asio clamator
CAPRIMULGIFORMES
Nyctibiidae
Nyctibius griseus
Caprimulgidae
Podager nacunda
Nyctidromus albicollis
Nyctiphrynus ocellatus
Caprimulgus parvulus
APODIFORMES
Apodidae
Streptoprocne zonaris
Chaetura meridionalis
Trochilidae
Phaethornis eurynome
Eupetomena macroura
Florisuga fusca
Colibri serrirostris
Thalurania glaucopis
Hylocharis chrysura
Leucochloris albicollis
Amazilia fimbriata
Amazilia lactea
Heliomaster squamosus

NOME POPULAR
asa-branca
juriti
gemedeira
pariri

USP
X
X
X
X

maracanã-nobre
periquitão-maracanã
tiriba-de-testa-vermelha
tuim
periquito-rico
periquito-de-encontroamarelo
periquito-rico
maitaca-de-maximiliano
papagaio verdadeiro

X
X
X
X
X

alma-de-gato
papa-lagarta
anu-preto
anu-branco
saci

X
X
X
X
X

suindara

X

corujinha-do-mato
buraqueira
coruja-orelhuda

X
X
X

urutau

X

corucão
curiango
bacurau-ocelado
bacurau

X
X
X
X

andorinhão-de-coleira
andorinhão-do-temporal

X
X

BM
X

PP

RT

LPR

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

rabo-branco-de-gargantarajada
tesourão
beija flor preto e branco
beija-flor-de-orelha-violeta
tesoura-de-fronte-violeta
beija flor dourado
papo-branco
beija-flor-de-gargantaverde
beija-flor-de-peito-azul
bico-reto-banda-branca

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
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TÁXON
Calliphlox amethystina
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
PICIFORMES
Ramphastidae
Ramphastos vitellinus
Ramphastos dicolorus
Picidae
Picumnus temminckii end
Melanerpes candidus
Veniliornis spilogaster
Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus
Campephilus melanoleucos vu

NOME POPULAR
estrelinha

USP
X

BM

PP

martim-pescador-grande
martim-pescador-verde
martim-pescador-pequeno

X
X
X

X

tucano-de-bico-preto
tucano-de-bico-verde

X
X

pica-pau-anão-de-coleira
birro
pica-pauzinho-verdecarijó
pica-pau-do-campo
pica-pau-de-cabeçaamarela
pica-pau-de-bandabranca
pica-pau-de-topetevermelho

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RT

LPR

X

PASSERIFORMES
Thamnophilidae
Thamnophilus ruficapillus
Thamnophilus caerulescens
Conopophagidae
Conopophaga lineata
Dendrocolaptidae
Dendrocincla turdina
Furnariidae
Furnarius rufus
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Cranioleuca pallida end
Anumbius annumbi nt
Automolus leucophthalmus
Lochmias nematura
Tyrannidae
Todirostrum cinereum
Phyllomyias fasciatus
Elaenia flavogaster
Elaenia mesoleuca
Elaenia cristata

en

Camptostoma obsoletum
Serpophaga subcristata
Tolmomyias sulphurescens
Myiophobus fasciatus
Lathrotriccus euleri
Pyrocephalus rubinus

choca-de-chapéuvermelho
choca-da-mata

X
X

chupa-dente

X

arapaçu-liso

X

joão-de-barro
pichororé
joão-teneném
arredio-pálido
cochicho
barranqueiro-de-olhobranco
joão-porca

X

relógio
piolhinho
guaracava-de-barrigaamarela
tuque
guaracava-de-topeteuniforme
risadinha
alegrinho
bico-chato-de-orelhapreta
filipe
enferrujado
verão

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

263

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

TÁXON
Knipolegus lophotes
Satrapa icterophrys
Xolmis cinereus
Colonia colonus
Machetornis rixosa
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus
Megarynchus pitangua
Empidonomus varius
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Myiarchus swainsoni
Attila rufus
Cotingidae
Procnias nudicolis end, vu
Pyroderus scutatus vu
Tityridae
Laniisoma elegans end, vu
Tityra cayana
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus
Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus
Corvidae
Cyanocorax chrysops
Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Progne chalybea
Stelgidopteryx ruficollis
Troglodytidae
Troglodytes musculus
Turdidae
Turdus flavipes
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
Turdus albicolis
Mimidae
Mimus saturninus
Motacillidae
Anthus lutescens
Coerebidae
Coereba flaveola
Thraupidae
Saltator similis
Thlypopsis sordida
Trichothraupis melanops
Tachyphonus coronatus

NOME POPULAR
maria-preta-de-penacho
suiriri-pequeno
maria-branca
viuvinha
bem-te-vi-do-gado
bem-te-vizinho-penachovermelho
bem-te-vi
bem-te-vi-rajado
bentevi de bico chato
peitica
suiriri
tesoura
irrê
capitão-de-saíra
araponga
pavó
chibante
anambé-branco-de-rabopreto
caneleiro-preto
caneleiro-de-chapéunegro
pitiguari
juruviara

USP
X
X
X
X
X

BM

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

RT

LPR

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

gralha-picaça
andorinha-pequena-decasa
andorinha-domésticagrande
andorinha-serrador

PP

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

corruíra

X

X

X

X

X

sabiá-una
sabiá-laranjeira
sabiá-barranco
sabiá-poca
sabiá-coleira

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

sabiá-do-campo

X

X

X

X

caminheiro-zumbidor

X

cambacica

X

X

X

X

trinca-ferro-verdadeiro
canário-sapé
tiê-de-topete
tiê-preto

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
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TÁXON
Ramphocelus bresilius end
Thraupis sayaca
Thraupis cyanoptera
Thraupis ornata
Thraupis palmarum
Thraupis bonariensis
Pipraeidea melanonota
Tangara seledon
Tangara cayana
Tangara preciosa
Tersina viridis
Dacnis nigripes vu
Dacnis cayana
Hemithraupis ruficapilla end
Conirostrum speciosum
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
Haplospiza unicolor

end

Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens
Paroaria dominicana
Parulidae
Parula pitiayumi
Geothlypis aequinoctialis
Basileuterus culicivorus
Basileuterus leucoblepharus
Icteridae
Icterus cayanensis
Gnorimopsar chopi nt
Molothrus bonariensis
Sturnella superciliaris
Fringillidae
Sporagra magellanica
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Euphonia cyanocephala
Estrildidae
Estrilda astrild exo
Passeridae
Passer domesticus exo

NOME POPULAR
tiê-sangue
sanhaço-cinzento
sanhaço-de-encontro-azul
sanhaço-de-encontroamarelo
sanhaço-do-coqueiro
sanhaço-papa-laranjas
viúva
sete-cores
saíra-amarelo
saíra-preciosa
saí-andorinha
saí-de-pernas-pretas
saí-azul
saíra-da-mata
figuinha-de-rabo-castanho

USP
X
X

BM
X
X

PP

RT

LPR

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

tico tico
tico-tico-do-campoverdadeiro
cigarra bambu
canário da terra
verdadeiro
tipio
tiziu
coleirinho
galo da campina

X

Mariquita
pia cobra
pula pula
pula pula assobiador

X
X
X

Inhapim
melro
chopim
polícia inglesa do sul

X
X
X

pintassilgo
fi-fi-verdadeiro
gaturamo-verdadeiro
gaturamo-rei

X
X
X

bico-de-lacre

X

X

pardal

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Centro de Estudos Ornitológicos - CEO, 2006 e São Paulo, 2010. Legenda: * = espécie que consta na lista de espécies
ameaçadas de extinção da CITES – Apêndice II; cr, en e vu= espécie ameaçada de extinção na categoria criticamente em
perigo, em perigo e vulnerável, respectivamente, para o estado de São Paulo, nt= espécie considerada quase ameaçada para o
estado de São Paulo; CP= espécie ameaçada de extinção pela lista nacional, na categoria criticamente em perigo; end= espécie
endêmica; exo= exótica.
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Quadro 6.3.2.2-2
Locais de levantamento in situ de avifauna na AID
Localidade
Parque Burle Marx
Áreas de entorno do Parque Burle
Marx

Coordenadas (UTM)
23K 0324365 7385371
início: 23K 0324370 7386279
final: 23K 0324253 7386083

A

B

C

D

E
Figura 6.3.2.2-1 – Áreas onde foram realizados levantamentos in situ de avifauna para a
AID: A e B referem-se ao Parque Burle Marx, enquanto C, D, E e F referem-se a áreas no
entorno do Parque.
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Tabela 6.3.2.2-1
Lista da avifauna registrada no Parque Burle Marx (BM) e Área de Entorno (AE) – AID.
TÁXON
CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus chilensis
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columbina talpacoti
Columba livia exo
Patagioenas picazuro
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Brotogeris tirica * end
Trochilidae
Amazilia lactea
PICIFORMES
Picidae
Veniliornis spilogaster
PASSERIFORMES
Furnariidae
Furnarius rufus
Tyrannidae
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Troglodytidae
Troglodytes musculus
Turdidae
Turdus rufiventris
Mimidae
Mimus saturninus
Coerebidae
Coereba flaveola
Thraupidae
Thraupis sayaca
Thraupis palmarum
Emberizidae
Zonotrichia capensis
Fringillidae
Euphonia violacea
Passeridae
Passer domesticus exo

NOME POPULAR

urubu-de-cabeça-preta

BM

AE

X

X

quero-quero

X

rola
pombo-doméstico
asa-branca

X
X
X

periquito-rico

X

beija-flor-de-peito-azul

X

picapauzinho-verde-carijó

X

joão-de-barro

X

X

bem-te-vizinho-penacho-vermelho
bem-te-vi
suiriri

X

X
X
X

pitiguari

X

X

corruíra

X

X

sabiá-laranjeira

X

sabiá-do-campo

X

cambacica

X

sanhaço-cinzento
sanhaço-do-coqueiro

X
X

tico-tico

X

gaturamo-verdadeiro

X

pardal
Riqueza

12

X

X
16

Legenda: * = espécie que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção da CITES – Apêndice II; end=
espécie endêmica; exo= exótica.
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A - Veniliornis spilogaster

B - Veniliornis spilogaster

C - Euphonia violacea

D - Zonotrichia capensis

E - Zonotrichia capensis
F - ninho de Furnarius rufus
Figura 6.3.2.2-2 – Espécies registradas para a AID por levantamento in situ: de A a E –
Parque Burle Marx, F – Área de Entorno.

6.3.2.3)

Área Diretamente Afetada - ADA

A Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação e operação da Linha 17 – Ouro do Metrô
compreende locais com limites bem definidos, restringindo-se às áreas de intervenção. São
localidades passíveis de sofrerem alguma intervenção paisagística e/ou estrutural pelas ações
geradas na implantação e operação deste empreendimento.
Com base em imagens aéreas da área foram selecionadas as áreas verdes mais significativas
para o levantamento da avifauna. Levantamentos de campo ao longo de trechos onde se
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pretende implantar o empreendimento também foram realizados, utilizando métodos de registro
direto e indireto. Foram concentradas ações de levantamento de avifauna em 2 áreas, cujas
respectivas localizações estão apresentadas no Quadro 6.3.2.3-1 e fotos na Figura 6.3.2.3-1.
Quadro 6.3.2.3-1
Locais de levantamento de avifauna na ADA
Localidade
Cemitério do Morumbi
Av. Jornalista Roberto Marinho

Coordenadas (UTM)
23K 0324253 7386083
início: 23K 0329371 7385713
final: 23K 0327399 7387417

A

B

C
D
Figura 6.3.2.3-1 – Áreas onde foram feitos levantamentos in situ de avifauna para a ADA:
A e B: cemitério do Morumbi, C e D: espécies atrativas para a avifauna no cemitério do
Morumbi.

CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

269

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

A

B

C

D

E
F
Figura 6.3.2.3-1 – Áreas onde foram feitos levantamentos in situ de avifauna para a ADA:
A e B: Av. Jorn. Roberto Marinho, destacando vegetação à margem do córrego Água
Espraiada, C e D: espécies de árvores comuns ao longo da avenida, E e F: pequenas
áreas verdes arborizadas à margem da avenida.
No cemitério do Morumbi, além do levantamento de dados primários, foi realizada entrevista
com Sr. José, funcionário do cemitério a 30 anos, que foi indicado por outros funcionários por
conhecer as aves que freqüentam o local. Os dados obtidos por levantamento in situ estão
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apresentados Tabela 6.3.2.3-1, sendo que os registros somente por entrevista estão marcados
por “E”.
Na avenida Jornalista Roberto Marinho, o levantamento abrangeu também a Praça Arlindo Rossi
e a rua Bartolomeu Feio, rua bem arborizada, paralela à avenida. Por se tratar da mesma
avifauna, os dados são apresentados em conjunto na Tabela 6.3.2.3-1.

Tabela 6.3.2.3-1
Lista da avifauna registrada para a ADA
TÁXON
CATHARTIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
FALCONIFORMES
Falconidae
Caracara plancus*
Falco sparverius
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus chilensis
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columbina talpacoti
Columba livia exo
Zenaida auriculata
Leptotila sp.
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Forpus xanthopterygius*
Brotogeris tirica* end
CUCULIFORMES
Cuculidae
Piaya cayana
STRIGIFORMES
Strigidae
Athene cunicularia
Rhinoptynx clamator
APODIFORMES
Trochilidae
Eupetomena macroura
Amazilia lactea
PICIFORMES
Picidae
Picumnus temminckii
Melanerpes candidus
Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus

NOME POPULAR

CEMITÉRIO DO
MORUMBI

urubu-de-cabeça-preta

X

caracará
quiriquiri

X
X

quero-quero

X

rola
pombo-doméstico
pomba de bando
juriti

E

tuim
periquito-rico

AV. JORN. ROBERTO
MARINHO

X
X

X
E
X
X

X

alma-de-gato

X

buraqueira
coruja-orelhuda

E
E

tesourão
beija-flor-de-peito-azul

X

pica-pau-anão-de-coleira
birro
pica-pau-do-campo
pica-pau-de-cabeçaamarela
pica-pau-de-bandabranca

X
X

E
X
X
X
X
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TÁXON
PASSERIFORMES
Furnariidae
Furnarius rufus
Tyrannidae
Myiozetetes similis

NOME POPULAR

joão-de-barro
bem-te-vizinho-penachovermelho
bem-te-vi
bem-te-vi-rajado

Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus
Vireonidae
pitiguari
Cyclarhis gujanensis
Troglodytidae
corruíra
Troglodytes musculus
Turdidae
sabiá-laranjeira
Turdus rufiventris
sabiá-barranco
Turdus leucomelas
Coerebidae
cambacica
Coereba flaveola
Thraupidae
trinca-ferro-verdadeiro
Saltator similis
sanhaço-cinzento
Thraupis sayaca
sanhaço-do-coqueiro
Thraupis palmarum
Emberizidae
tico-tico
Zonotrichia capensis
coleirinho
Sporophila caerulescens
Icteridae
pássaro-preto
Gnorimopsar chopi nt
Passeridae
pardal
Passer domesticus exo
Total registrado por levantamento in situ
Total registrado por levantamento por entrevista

CEMITÉRIO DO
MORUMBI

AV. JORN. ROBERTO
MARINHO

X

X
X

X
E

X

X
E
X
E

X
X

E
X

X
X

E
E
E
X
15
-

16
12

Legenda: * = espécie que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção da CITES – Apêndice II; cr, en e vu= espécie
ameaçada de extinção na categoria criticamente em perigo, em perigo e vulnerável, respectivamente, para o estado de São
Paulo, nt= espécie considerada quase ameaçada para o estado de São Paulo; end= espécie endêmica; exo= exótica. X=
espécie registrada em levantamento in situ; E= espécie registrada somente por entrevista.

A – Caracara plancus

B – Vanellus chilensis
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C – Furnarius rufus

D – ninho de Furnarius rufus

E – Pitangus sulphuratus

F – Columba livia

G – Brotogeris tirica

H – Piaya cayana
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I - Eupetomena macroura

J – Furnarius rufus

K - ninho de Furnarius rufus

L – Pitangus sulphuratus

M – Turdus rufiventris
N – Thraupis sayaca
Figura 6.3.2.2-2 – Espécies registradas para a ADA por levantamento in situ: A até E –
registros feitos para o cemitério do Morumbi; F até N – registros para a av. Jorn. Roberto
Marinho.
Foram identificadas 36 espécies, distribuídas em 19 famílias, sendo 10 de Passeriformes
(52,6%) e 9 espécies (47,4%) de não passeriformes. Dentre os não passeriformes, destacam-se
a família Picidae e Columbidae, com 5 e 4 espécies, respectivamente (Figura 6.3.2.2-3). Os
Picidae são bons indicadores por serem, a maior parte das espécies, extremamente arborícolas
e não se benificiarem de capoeiras nativas ou reflorestamentos com eucaliptos e Pinus (Sick,
1984). São importantes na natureza por serem capazes de escavar seu próprio ninho, que é
reaproveitado por muitas outras aves (como Strigidae, Psittacidae e Ramphastidae) e serve de
refúgio também para alguns mamíferos (Sick, 1984).
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Dentre os Passeriformes, as famílias com maior riqueza registrada foram Tyrannidae e
Thraupidae, com 3 espécies cada (Figura 6.3.2.2-4). A predominância de Tyrannidae é esperada
por ser a maior família de aves do hemisfério ocidental, apresentando grande plasticidade ao
ocupar diversos tipos de ambientes (Sick, 1984).
6
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Figura 6.3.2.2-3 – Número de espécies por família entre os não passeriformes.
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Figura 6.3.2.2-4 – Número de espécies por família entre os passeriformes.
Quanto ao hábito alimentar (Figura 6.3.2.2-5), observa-se predominância dos insetívoros não
especializados, com 13 espécies (36%), seguido do hábito granívoro, com 7 espécies (19,4%).
O predomínio de insetívoros é constantemente observado em estudos de avifauna em
ambientes urbanos (Argel-de-Oliveira, 1995; Krügel e Anjos, 2000; Motta-Júnior, 1990;
Matarazzo-Neuberger, 1995). A baixa representatividade de frugívoros e nectarívoros pode ser
resultado da carência, no ambiente urbano, de recursos alimentares utilizados por espécies
dessas duas guildas quando em comparação com insetívoros e onívoros (Willis, 1979).

CODIGO:
RT-17.00.0000/0N4-003

EMISSÃO:
Agosto / 2010

Folha:

APROVAÇÃO:
................................./../....

VERIFICAÇÃO:
................................./../....

REVISÃO: 0

275

EIA‐RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
LINHA 17 – OURO – Ligação do Aeroporto de Congonhas à Rede Metroferroviária

CAPÍTULO II

14

Nº de espécies

12
10
8
6
4
2
0
necrófago

frugívoro

nectarívoro/
insetívoro

onívoro

carnívoro

granívoro

insetívoro

Hábito alimentar

Figura 6.3.2.2-5 – Hábito alimentar (predominante) da avifauna registrada para a ADA.
A maioria das espécies registradas, excetuando-se algumas espécies florestais de Picidae, é de
ocorrência sinantrópica, distribuindo-se por áreas de campos, cerrados abertos, áreas
cultivadas, jardins e até mesmo centros urbanos. Espécies de aves que não têm muitas
exigências ecológicas podem ocorrer em grandes números mesmo em ambientes perturbados,
encontrando recursos alimentares e locais para abrigo e reprodução (Sick, 1984). Muitas são
comumente observadas na cidade de São Paulo (Develey & Endrigo, 2004) e nenhuma ocorre
exclusivamente na ADA.
De acordo com o Decreto Estadual Nº 53.494, de 2 de outubro de 2008 que dispõe sobre as
espécies da fauna silvestre ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo e Instrução
Normativa Nº 003, de 26 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente que apresenta a lista
nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, não foram registradas para a
ADA espécies ameaçadas, sendo que uma das espécies, Gnorimopsar chopi, está classificada
como quase ameaçada para o Estado de São Paulo. Para o apêndice II da lista da CITES, que
inclui as espécies ainda não ameaçadas, mas cujo comércio deve ser controlado, foram
encontradas três espécies.
De frente ao cenário apresentado, pelas características de ambiente urbano consolidado que se
observa na paisagem atual da ADA, e, avaliando o número de espécies da avifauna observados
in situ, e as características biológicas destas espécies, que apresentam em sua maioria hábitos
generalistas e/ou oportunistas, considera-se que o empreendimento proposto aqui, não irá
causar impactos significativos e de alta relevância para a avifauna da ADA.
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