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Resumo 

 As aves de rapina ocupam o topo da cadeia alimentar, sendo responsáveis 

pelo equilíbrio e controle de roedores e insetos em ambientes urbanos. A 

intensificação da atividade humana no habitat natural destes animais e a 

disponibilidade de alimento nos centros urbanos trazem estas aves para este 

ambiente, estando sujeitas a acidentes como colisões, eletrocussões e 

atropelamentos. As aves acidentadas na região da Baixada Santista são 

encaminhadas ao Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos onde são 

tratadas. O objetivo deste projeto é fazer um levantamento da diversidade das aves 

de rapina recebidas por este parque no ano de 2013 com o intuito de identificar as 

espécies e os tipos de acidentes que ocorrem. Este levantamento foi elaborado a 

partir da análise de dados obtidos em fichas de recebimento preenchidas na entrada 

dos animais. Foram identificados 48 indivíduos de 15 espécies que em sua maioria 

são nativas.O município que apresentou maior frequência de ocorrências foi Santos, 

com 37,5%, seguido de São Vicente e Praia Grande, com 18,75%, Guarujá com 

12,5%, Mogi Guaçu com 9,37% e Itanhaém e Cubatão com 3,12%. Os animais 

foram encaminhados ao Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos por 

diversos motivos, dentre eles eletrocussões, animais com algum membro fraturado, 

enrolados e/ou atingidos por linhas de pipa, atacado por crianças, filhotes que foram 

encontrados fora do ninho, doações e animais apreendidos pela polícia ambiental. 

Analisando a participação do parque na recuperação das aves, foi concluído que 

aproximadamente 6,25% foram a óbito, 18,75% foram soltas no ambiente, 6,25% 

foram introduzidas no parque e 68,75% não possuem registro. 

Introdução 

 Conforme Sick (2001) um total de 1.677 espécies são apresentadas como 

pertencentes a avifauna brasileira. Isto significa 55,3% das aves residentes da 

América do Sul, e 54,1% do total das aves deste continente. A superfície do Brasil 

representa 47,8% da superfície da América do Sul.  

 De acordo com o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), 

existem mais de 550 espécies de aves de rapina no mundo. No Brasil, existem 98 

espécies de aves de rapina, sendo 48 da Ordem Accipitriformes (águias e gaviões), 

21 de Falconiformes (falcões), 23 Strigiformes (corujas) e 6Cathartiformes (urubus). 



As aves de rapina têm fundamental importância para o equilíbrio e controle de 

insetos e roedores nos ambientes urbanos. A perda de habitat é a maior ameaça 

para as espécies florestais, a intensificação de atividades humanas como a 

expansão de cidades e o aumento das demandas agropecuárias tem gerado forte 

pressão sobre as áreas naturais.As principais consequências dessas ações são a 

perda e fragmentação de habitats. Devido ao aumento da disponibilidade de presas, 

redução de competidores das espécies, e outros fatores, as aves de rapina se 

locomoveram para centros urbanos. Porém, acidentes como colisões, eletrocussões 

em fios de eletricidade e atropelamentos ocorrem e são as maiores ameaças para 

as aves da região da Baixada Santista, sendo elas muitas vezes encaminhadas ao 

Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos, onde é feito um diagnóstico, 

tratamento, e em seguida as que não vão a óbito, são encaminhadas para 

reintrodução no ambiente natural ou soltura no parque, que também recebe aves 

apreendidas pela Polícia Ambiental, devido ao contrabando ilegal destas aves. 

 De acordo com a XVIII Reunião dos Jardins Botânicos Brasileiros (2009), o 

Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos é um espaço público de 2.240 

m², inaugurado em 11 de novembro de 1945, em plena área urbana. Localiza-se na 

porção insular do município de Santos, São Paulo, em área do bioma da Mata 

Atlântica. A sua missão é de contribuir para a conservação da biodiversidade por 

meio de ações que envolvam preferencialmente espécies da fauna e flora locais e 

de um intenso trabalho de educação junto a comunidade. 

 Os gaviões, falcões, águias, corujas e urubus são aves que ocupam o topo da 

cadeia alimentar, caçando ativamente ou procurando animais mortos. Essa posição 

na cadeia alimentar faz das aves de rapina animais naturalmente raros, cujas 

necessidades de habitat os obrigam a ocupar vastos territórios. A comunidade 

envolvida na teia alimentar de um único espécime é composta por várias espécies 

de produtores e consumidores de diversas ordens. Sendo assim, a conservação das 

aves de rapina também assegura a proteção de várias outras espécies, ameaçadas 

ou não. (Plano de Ação Nacional para a Conservação de Aves de Rapina, 2008).  

 Segundo Newton (1997), a redução do habitat em fragmentos ou a 

transformação em áreas para agricultura ou pastagem são as formas mais comuns 

de deslocamentos de território e reduções nas populações de rapineiros. Estudos 

sugerem que as áreas inalteradas possuem maior diversidade do que a áreas 



alteradas, sendo assim pode-se perceber que existe uma correlação direta entre o 

estado de conservação do ambiente com a diversidade de rapinantes. 

Objetivo 

 O presente projeto teve como objetivo executar o levantamento da 

diversidade e da origem das aves de rapina recebidas pelo Parque Zoobotânico 

Orquidário Municipal de Santos,caracterizando aspectos da origem geográfica 

dessas aves e dos motivos que levaram a estes encaminhamentos. 

Tem também o intuito de subsidiar ações de preservação e manejo que 

tenham relação com as aves de rapina da região da Baixada Santista. Este 

levantamento abrange o período compreendido entre janeiro e dezembro de 2013. 

Metodologia 

 O projeto foi desenvolvido através de um estudo de caso de aves de rapina 

apreendidas e resgatadas na região da Baixada Santista, e encaminhadas ao 

Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos. Foram analisados os dados 

fornecidos pelo parque no ano de 2013, estes foram obtidos de uma ficha 

preenchida na chegada do animal ao parque, contendo data de entrada, local onde o 

indivíduo foi recolhido, motivo do recebimento, diagnóstico, tratamento, data de 

saída e destinação. 

 Foi feita uma pesquisa descritiva baseada nos registrose também a análise de 

dados sobre a correlação dos fatos ou fenômenos que contribuem para a ocorrência 

de problemas com as aves. Este tipo de pesquisa ocorre quando se registra, analisa 

e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN; DA 

SILVA, p. 79, 2007).Por meio destas pesquisas, procura-se descobrir com que 

frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações e conexões com outros fenômenos (BARROS E LEHFELD, p. 62, 2007) 

Desenvolvimento 

 Os dados coletados das fichas de recebimento de animais do Parque 

Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos, foram organizados e inseridos em um 

banco de dados. Através destes dados foi possível definir quais espécies sofrem 

mais impactos antrópicos e quais apareceram com mais frequência. 



 Foi feito um mapeamento, indicando os locais onde as aves foram 

encontradas, doadas, ou apreendidas. As frequências foram correlacionadas com as 

taxas anuais de crescimento populacional de cada cidade. A diversidade dos 

rapinantes recebidos pelo parque, foram relacionados com as dos ambientes 

naturais e urbanos da Baixada Santista, com o intuito de identificar as espécies 

pertencentes ou não a região.  

 A participação relativa do Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos 

na recuperação das aves atendidas foi verificada, analisando o estado de chegada 

relacionado com o diagnóstico e saída dos animais.  

Resultados  

 No ano de 2013 foram recebidas pelo Parque Zoobotânico Orquidário 

Municipal de Santos 48 e indivíduos de 15 espécies: Coragypsatratus, 

Caracaraplanus, Falcofemoralis, Falcoperegrinus,Falcosparverius, 

Milvagochimachima, Micrastursemitorquatus, Megascopscholiba, Tytofurcata, 

Pseudoscopsclamator, Athenecunicularia, Rupornismagnirostris, Parabuteounicictus, 

Amadonasturlacernulatus, Leptodoncayanensis. (TABELA 1) 

TABELA 1: Ordem, família, nome científico, nome popular e número de indivíduos 

das aves recebidas pelo Orquidário Municipal de Santos. 

 

 Das 15 espécies a grande maioria, 14 espécies são nativas, comuns em 

diversas áreas do Brasil inclusive na Mata Atlântica, e 1 espécie,Falcoperegrinus, 



que conforme SICK (2001), surge no Brasil como ave de arribação vinda da América 

do Norte. 

 Os motivos pelos quais os animais foram encaminhados ao Parque 

Zoobotânico Orquidário Municipal de Santos são diversos, conforme TABELA 2. 

TABELA 2: Motivos e número de indivíduos das 

avesrecebidas pelo Parque Zoobotânico Orquidário 

Municipal de Santos. 

 

De acordo com o Plano de Ação Nacional para Conservação de Aves de 

Rapina fios de alta tensão, posicionados no alto, tornam-se poleiros atrativos para as 

aves e constituem em armadilha fatal para as espécies de tamanho grande que 

conseguem tocar dois fios ao mesmo tempo. 

 Corujas e gaviões costumam pousar sobre as estradas para capturar insetos 

e acabam sendo atropelados. Nas estradas que cortam florestas, as aves costumam 

transitar de um fragmento para o outro podendo ser atingidas por veículos. (MENQ, 

2012). Os atropelamentos portanto, embora não sejam um motivo relatado no 

trabalho, é uma das causas de mortalidade mais conhecidas e estudadas e pode 

estar relacionada com algumas das causas levantadas como membros e asas 

fraturadas e traumas na cabeça. 

 Segundo Joppert (2007) as linhas de pipa podem causar lacerações graves 

do patágio, lacerações e necrose da asa dentre outros ferimentos. 



 Em ambientes urbanos, muitas vezes infestados de pombos, moradores de 

edifícios se protegem utilizando repelentes com a finalidade de espantar estes 

animais. Produtos com colas são aplicados nos beirais e calhas com este objetivo. 

Aves de rapina tendem a se utilizar destes mesmos locais para confecção de seus 

ninhos ou somente para repouso, ficando envolvidaspor estes produtos 

impossibilitando seu voo. 

 Zoológicos de outras cidades e regiões que não possuem recintos 

apropriados para aves de rapina ou que estão com superlotação doam seus animais 

para outros zoológicos e orquidários para serem melhor acomodados, permutas 

também são práticas frequentes. 

 Dos 48 animais que chegaram ao parque, aproximadamente 68,08% tinham 

procedência informada. A cidade com maior frequência de aves foi Santos, com 

37,5%, seguido de São Vicente e Praia Grande, com 18,75%, Guarujá com 12,5%, 

Mogi Guaçu com 9,37% e Itanhaém e Cubatão com 3,12%. 

FIGURA 1: Localização de origem das aves 

recebidas pelo Parque Zoobotânico Orquidário 

Municipal de Santos. 

 

 De acordo com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, dentre as cidades da Baixada Santista e Mogi Guaçu, Santos teve a menor 



taxa de crescimento populacional comparada as demais cidades que enviaram 

animais ao parque. 

Com relação a menor taxa de crescimento populacional da cidade de Santos, 

concluímos que este fato não está relacionado ao maior número de aves recebidas 

pelo parque, provenientes desta cidade. Indicando que, neste caso, o crescimento 

populacional não influenciou no número de ocorrências de aves acidentadas. 

 Analisando a participação do Parque Zoobotânico Orquidário Municipal de 

Santos na recuperação das aves, foi concluído que aproximadamente 6,25% foram 

a óbito, 18,75% foram soltas no ambiente, 6,25% foram introduzidas no parque e 

68,75% não possuem registro.Quanto ao diagnóstico e o tratamento, as fichas de 

controle não foram disponibilizadas pelo parque, o que dificultou a pesquisa e 

impediu a análise da relação da destinação do animal com a participação efetiva do 

parque. 

Considerações finais 

 Foram registrados 48 indivíduos de 15 espécies com maior frequência de 

ocorrência para o município Santos, com 37,5%, seguido de São Vicente e Praia 

Grande com 18,75%, Guarujá com 12,5%, Mogi Guaçu com 9,37%, Itanhaém e 

Cubatão com 3,12%. A rápida e elevada urbanização dos municípios da Baixada 

Santista pode ser um dos vários fatores que interferem no modo de vida dessas 

aves, tendo em vista que Santos, São Vicente e Praia Grande apareceram com as 

maiores ocorrências. Sendo assim o desenvolvimento de estudos voltados à biologia 

e ecologia das espécies e a busca de novas populações permitiriam inferir na 

distribuição e conservação de muitas aves de rapina. 

 A qualidade do habitat, original ou alterado, tem uma grande influência na 

diversidade, na densidade, na taxa de ocupação, na fidelidade ao território e no 

sucesso reprodutivo das aves de rapina (Del Hoyo, 1994), por esse motivo, o 

ambiente urbano precisa suprir as necessidades mínimas para que as espécies se 

adaptem. Segundo o Plano Nacional de Conservação de Aves de Rapina a 

sobrevivência de espécies que requerem habitats de “boa qualidade”, face ao atual 

cenário de fragmentação e alteração dos habitats naturais, vai depender da 

capacidade para explorar um conjunto de pequenas manchas de ambientes 



naturais, juntamente com as porções alteradas, que acabam formando um território 

funcional. 

 Segundo MENQ (2012), as medidas mais importantes e urgentes para 

preservar os rapinantes consistem na proteção de seu hábitat e na conservação dos 

remanescentes. Tão importante quanto estas medidas, faz-se necessário o incentivo 

a novos estudos científicos quanto a biologia e a ecologia de aves de rapina, 

possibilitando ampliar a distribuição e conservação de muitas destas espécies. A 

criação de novas unidades de conservação, o correto manejo e reintrodução são de 

fundamental importância para salvar populações e até mesmo repovoar áreas de 

florestas onde algumas espécies já foram extintas. 
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