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1.RESUMO
O  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas,  da  Faculdade  de  São  Paulo 

UNIESP foi criado em 2005. Em 2012, criou-se a disciplina de Práticas Curriculares 

visando integrar os conteúdos da área biológica e de metodologia científica com 

aqueles da área de educação. Os temas escolhidos foram da área ambiental, sendo 

apresentado nesse trabalho, um estudo preliminar da comunidade de aves da Praça 

Dom José Gaspar, Município de São Paulo. A praça localiza-se sob as coordenadas 

geográficas de 23°32’49”S 46°38’31”W. Realizaram-se quatro visitas em manhãs 

ensolaradas com duração de uma hora. Identificaram-se as aves com o auxilio de 

um binóculo 8X40, uso de guia de campo e por  vocalizações. Analisaram-se os 

seguintes parâmetros: Curva do coletor, Índice de Linsdale e Abundância Relativa. 

Contou-se o número de aves por espécie, apenas uma vez. A unidade amostral foi o 

número de visitas. Como não houve estabilização da curva do coletor, podem existir 

mais de quatorze espécies de aves. As espécies avistadas com a maior frequência 

(100%)  foram:  Brotogeris  tirica,  Columba  livia  domestica,  Columbina  talpacoti, 

Thraupis sayaca e  Turdus rufiventris.  Também são consideradas constantes por 

apresentarem Índice  de Linsdale  na  faixa  de 50% a 75% as espécies  Coereba 

flaveola, Coragyps atratus,  Passer  domesticus  e Pitangus sulphuratus.  Por outro 

lado,  Caracara  plancus,  Thraupis  palmarum, Troglodytes  musculus e  Turdus 

amaurochalinus são consideradas espécies acessórias por apresentarem Índice de 

Linsdale de 25%.  Columbia livia domestica  é a espécie mais abundante da Praça 

Dom José Gaspar. É uma espécie exótica encontrada em quase todos os países. 

Alimenta-se de restos de alimentos humanos e de lixo. Brotogeris tirica é a segunda 

espécie  mais  abundante.  É  endêmica  da  Mata  Atlântica.  Outras  espécies  muito 

abundantes no estudo foram os pardais  (Passer  domesticus),  urubus-de-cabeça-

preta (Coragyps atratus)  e sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris)  que são aves que 

possuem grande potencial adaptativo a diversos habitats.
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2.INTRODUÇÃO

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FASP-UNIESP foi  criado em 

2005.  Como  parte  da  nova  grade  curricular  foi  criada  a  disciplina  de  práticas 

curriculares  que  é  desenvolvida  ao  longo  do  primeiro  semestre  até  o  quarto 

semestre do curso.

Os temas escolhidos para  esta  disciplina  versaram sobre  meio  ambiente,  sendo 

apresentado neste trabalho um estudo preliminar sobre a comunidade de aves da 

Praça Dom José Gaspar do município de São Paulo. 

As aves são partes significativas da fauna urbana, e por isso, tem ocupado um lugar 

de destaque nas pesquisas referentes ao ecossistema urbano. O estudo das aves 

em cidades fornecem, em geral,  informações importantes para a preservação de 

habitats e o convívio das aves com o homem e seu ambiente (São Paulo, 2010).

No  Brasil,  estudos  intensivos  sobre  a  avifauna  foram  conduzidos  por  Mitchell,  

(1957), que observou que: “A avifauna de áreas abertas é formada por elementos 

oportunistas, de ampla distribuição com notória capacidade de colonização”. Além 

disso, publicou uma lista de aves observadas em praças, parques e bairros de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Argel de Oliveira (1987) publicou observações preliminares 

sobre a avifauna da cidade de São Paulo. Matarazzo - Neuberger, (1990) publicou 

uma lista  de aves e verificou que os parques e praças possuem mais espécies 

temporárias, com pico na primavera e no verão, sendo estas insetívoras, onívoras, 

solitárias e que procuram preferencialmente o estrato arbóreo. 

Instituições públicas e privadas também realizam há mais de vinte anos inventários 

da  avifauna  no  município  de  São  Paulo,  como  a  Divisão  Técnica  de  Medicina 

Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre (DEPAVE-3), pertencente ao Departamento 

de  Parques  e  Áreas  Verdes,  Secretaria  Municipal  do  Verde  do  Meio  Ambiente, 

Prefeitura do Município de São Paulo (São Paulo, 2010) e o Centro de Estudos 
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Ornitológicos (CEO). O DEPAVE-3 realiza os inventários de avifauna em parques e 

fragmentos de mata e o CEO realiza os inventários em praças.

3.OBJETIVOS

Praticar  conteúdos  das  disciplinas  de  Ecologia,  Matemática  e  Bioestatística, 

Zoologia, Botânica e Metodologia Científica. 

Identificar e quantificar as aves.

4.METODOLOGIA

Coleta de dados: Identificação das aves por observação direta e por vocalização. 

Contagem do número de aves por espécie somente uma vez por visita. A unidade 

amostral definida foi o número de visitas.

Organização de dados

Cálculo dos parâmetros estatísticos: Curva do Coletor, Índice de Linsdale e 

Abundância Relativa.

Análise dos dados e redação científica

5.DESENVOLVIMENTO

O trabalho  foi  realizado  na  Praça  Dom  José  Gaspar,  localizada  no  centro  do 

município  de  São  Paulo,  sob  as  coordenadas  geográficas  de  23°32’49”S 

46°38’31”W.
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 Foram realizadas quatro visitas em manhãs ensolaradas com duração de uma hora 

cada. 

 As aves foram identificadas com o auxilio de um binóculo 8X40, uso de guia de 

campo e através de suas vocalizações.  Os dados coletados foram anotados em 

cadernetas de campo.

 Os parâmetros analisados foram: Curva do coletor, Índice de Linsdale e Abundância 

Relativa. Para obtenção de dados para o cálculo da abundância relativa, foram feitas 

contagens do número de aves por espécie, apenas uma vez durante as visitas.

 A unidade amostral foi o número de visitas.

6.RESULTADOS

Os resultados mostraram que podem existir  mais de quatorze espécies de aves, 

tendo em vista que não houve estabilização da curva do coletor (Figura 1).

Com relação ao Índice de Linsdale (Tabela 1),  pode-se afirmar que as espécies 

avistadas com a maior  frequência  (100%) foram:  Brotogeris  tirica,  Columba livia 

domestica, Columbina talpacoti,  Thraupis sayaca e Turdus rufiventris. Também são 

consideradas constantes por apresentarem Índice de Linsdale na faixa de 50% a 

75%,  as  espécies  Coereba  flaveola,  Basileuterus  culicivorus,  Coragyps  atratus,  

Passer  domesticus  e  Pitangus  sulphuratus.  Por  outro  lado,  Caracara  plancus,  

Thraupis  palmarum, Troglodytes  musculus e  Turdus  amaurochalinus são 

consideradas espécies acessórias, por apresentarem Índice de Linsdale de 25%. 

No que diz respeito à Abundância Relativa (Figura 2), observou-se que  Columbia 

livia domestica é a espécie mais abundante da Praça Dom José Gaspar. Esta é uma 

espécie exótica encontrada em quase todos os países. Esta espécie alimenta-se de 
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restos  de  alimentos  humanos  e  de  lixo.  Além disso,  existe  o  hábito  cultural  de 

oferecer alimentos aos pombos em parques e praças. 

A segunda espécie mais abundante é  Brotogeris tirica, espécie nativa e endêmica 

da  Mata  Atlântica.  Segundo  o  Centro  de  Estudos  Ornitológicos  (CEO)  chama 

atenção a abundância de  B. tirica na cidade de São Paulo,  parecendo ser  mais 

abundante na cidade do que na Mata Atlântica, seu habitat. Provavelmente, contribui 

para isto a diversidade de plantas e palmeiras, que produzem frutos apreciados por 

estas aves. 

Outras espécies muito abundantes no estudo foram os pardais (Passer domesticus), 

urubus-de-cabeça-preta  (Coragyps  atratus)  e  sabiá-laranjeira  (Turdus  rufiventris) 

que são aves sabidamente urbanas e que possuem grande potencial adaptativo a 

diversos habitats.

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresenta resultados preliminares e promissores. Deve-se obter a 

estabilização da curva do coletor, para que se possa finalizar o estudo da 

comunidade de aves da Praça Dom José Gaspar.
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Figura 1-Curva do coletor.

Figura 2-Abundância Relativa.
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Tabela 1- Índice de Linsdale
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