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1. INTRODUÇÃO 
 

 
De acordo com Sick (1997), a América do Sul possui a mais rica avifauna do               

planeta, com mais de 2950 espécies entre residentes e migratórias; o Brasil possui um              
número estimado de 1901 espécies de aves segundo o Comitê Brasileiro de Registros             
Ornitológicos (2014), o que ratifica a posição do Brasil como um dos países mais ricos em                
espécies de aves no mundo, junto de Colômbia e Peru. Estima-se que 4 bilhões de aves                
por ano sejam comercializadas ilegalmente; destas, 70% são destinadas para o comércio            
interno e cerca de 30% vão para o mercado da Europa, Ásia e Estados Unidos               
(VANNUCCI-NETO, 2000). Do total de aves comercializadas, poucas são apreendidas e um            
número muito menor possui condições de ser devolvida à natureza, como prevê o artigo 25               
§1º da Lei dos Crimes Ambientais (lei nº 3179/99), que diz: “Os animais serão libertados em                
seu habitat, ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas           
desde que fiquem sob responsabilidade de técnicos habilitados”. 

Porém o que ocorre, na grande maioria das vezes, é a soltura do animal sem               
nenhum critério científico, liberando-o no próprio local de apreensão (GIOVANINI, 2002),           
fora de sua distribuição geográfica natural e sem nenhuma avaliação do seu estado natural,              
sendo os efeitos dessas solturas não acompanhados e desconhecidos (MARINI e GARCIA,            
2005). Além disso, o pássaro preso é excluído do processo reprodutivo, ficando            
incapacitado de deixar descendentes, o que aumenta o risco de extinção de várias espécies              
(SICK, 1997). Segundo o Ministério do Meio Ambiente-MMA (BRASIL, 2003), o comércio            
gerado pelo tráfico já contribuiu para a extinção de algumas das espécies do Brasil, como a                
ararinha-azul (Cyanopsita spixii) e muitas outras. 

O impacto mais significativo gerado pelo tráfico de animais é o desequilíbrio            
populacional, já que a captura excessiva é a segunda principal causa da redução             
populacional de várias espécies, perdendo apenas para a degradação e perda de habitat             
provocada pelo desmatamento (MARINI e GARCIA, 2002). Dentre as consequências mais           
importantes da fragmentação de hábitats naturais está a diminuição da diversidade           
biológica existente nestes ambientes (Ab’Saber, 1992). As matas ciliares constituem áreas           
de preservação permanente (Brasil, 2004). Do ponto de vista ecológico, as matas ciliares             
têm sido consideradas como corredores extremamente importantes para o movimento da           
fauna ao longo da paisagem, assim como para a dispersão vegetal (Lima & Zakia, 2001). 

O Município de Muriaé situado no Sudeste de Minas Gerais, 21º 07' 50" S e 42º 21'                 
59" W, banhado pelo rio Muriaé que é formado pela confluência dos rios Bom Sucesso e                
Samambaia, cujas nascentes localizam-se no município de Miraí a 900 m de altitude. Na              
Serra das Pedras, derivação da Mantiqueira, quando se encontra com o rio Santo Antônio, a               



300 m de altitude. A cerca de 5 km a jusante da cidade de Muriaé recebe o rio Glória,                   
seguindo para leste e recebendo as águas de outro importante afluente, o rio Carangola,              
desaguando no estado do Rio de Janeiro até sua foz no Rio Paraíba do Sul, apresentando                
uma acentuada importância ecológica. 

O presente trabalho levantou dados dos registros de apreensão e soltura de aves no              
Município de Muriaé, Minas Gerais, dos órgãos Ambientais locais: Polícia do Meio            
Ambiente, 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Muriaé, Polícia Civil e Secretaria             
Municipal do Meio Ambiente, de 2016 à 2018; cruzando com dados obtidos à partir de               
levantamento ornitológico realizado no Rio Muriaé em perímetro urbano da cidade de            
Muriaé de maio à agosto de 2018. A inter-relação de aves apreendidas e aves em               
fragmentos vegetacionais ciliares urbanos é de extrema importância para a compreensão           
da dinâmica populacional desses indivíduos e sua interação ecológica, possibilitando          
futuros projetos de conservação desses indivíduos. 
 
 
 
 

2.OBJETIVO 
 

 
O objetivo do trabalho foi realizar o levantamento de aves constituintes da            

fragmentação vegetacional de Mata Ciliar presente no Rio Muriaé em Perímetro urbano e             
inter-relacionar os indivíduos levantados com os dados de registro dos órgãos Ambientais            
do Município de Muriaé, Minas Gerais. 
  
 
 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

 
3.1 - Caracterização da pesquisa e área de estudo 
 

Neste estudo foram realizados levantamento quantitativo e qualitativo, divididos em          
duas etapas, uma primeira com bancos de dados de órgãos ambientais e uma segunda a               
partir de levantamento ornitológico em Mata Ripária, em trecho urbano do Rio Muriaé,             
ambos estudos realizados no município de Muriaé, Minas Gerais. 

O Município de Muriaé está localizado na região Sudeste com a latitude 21º 07' 50"               
S e longitude 42º 21' 59" W com altitude de 209m e uma área de 841,693 km² com a                   
densidade demográfica de 119,72 hab/km² (IBGE, 2010). O rio Muriaé é um rio de              
proporções significativas, sendo um dos principais afluentes do rio Paraíba do Sul, de             
grande importância para o sudeste brasileiro. A bacia do rio Paraíba do Sul ocupa              
aproximadamente 55.400 km2, compreendendo parte dos estados de São Paulo (13.500           
km2 ), Rio de Janeiro (21.000 km2 ) e Minas Gerais (20.900 km2 ). A tipologia típica da                  
bacia hidrográfica do rio Muriaé, segundo Köeppen (1948), é a Aw, cujas características são              



típicas de clima tropical chuvoso com inverno seco, sendo que no trimestre menos chuvoso,              
as médias pluviométricas são inferiores aos 60 mm. 
 
3.2 - Procedimentos  
 

Na primeira etapa foram avaliados os históricos de registros de diferentes órgãos            
ambientais sendo eles: O 4º BBM (Batalhão de Bombeiros de Muriaé), à Secretaria             
Municipal do Meio Ambiente e registros de termos de soltura da DRPC- Muriaé (Delegacia              
Regional de Polícia Civil). Os dados foram obtidos das documentações de março de 2016 a               
maio de 2018, onde os órgãos apresentaram natureza de registros específicas, variando            
entre apreensão, resgate e soltura. 

Para realização do levantamento ornitológico foi delimitada uma área de 6,3 km de             
extensão do Rio Muriaé em perímetro urbano (Figura 1), onde foram demarcados pontos de              
observação em períodos que variaram de acordo com a abundância de espécies de 10-20              
minutos, esses foram intercalados por caminhadas utilizando observação visual, sonora e           
registro fotográfico. Foram realizadas 20 repetições, intercalando os horários matutino 05:45           
as 07:30h e vespertino 16:00 as 17:30h. Os materiais utilizados para o registro e              
identificação foram: Um binóculo 8x36, uma câmera fotográfica com lente 75x300mm e            
prancheta de anotações. 

 

 
Figura - 1 - Perímetro urbano do Rio Muriaé - Município de Muriaé - Minas Gerais. 

 
3.3 -   Cálculos levantamento 
 

A frequência de ocorrência corresponde ao número de dias em que determinada            
espécie foi observada em relação ao número total de dias de observação: 

 
FO = Nt

No  100*  
No = número de dias em que a espécie foi observada 
Nt = número total de dias de observação.  
 

Índice de densidade (ID): O índice de densidade corresponde ao número de 
indivíduos de cada espécie registrado em relação a 100 horas de observação: 

 
ID= Ho

n 100*  



 
n = número de indivíduos de cada espécie  
Ho = número de horas de observação 
 

 
4.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 
4.1- Dos registros 
  

Nos registros contidos pela Secretaria do Meio Ambiente de Muriaé localizada na            
Unidade de Conservação Guido Manieri baseados nos termos de soltura da DRPC na área              
da unidade de conservação, foram registrados 72 indivíduos: 2 ordens, 6 famílias, 12             
espécies e 7 indivíduos não identificados (tabela 1).  
 

Passeriformes Soltos pela Polícia do Civil 

Nome popular Nome Científico Família Ordem Quantidade 

Coleiro Sporophila caerulescens Thraupidae Passeriformes 27 

Canário da Terra Sicalis flaveola Thraupidae Passeriformes 3 

Maritaca Psittacara leucophthalmus Psittaciadae Psittaciformes 11 

Trinca Ferro Saltator similis Thraupidae Passeriformes 13 

Cardeal Paroaria coronata Thraupidae Passeriformes 2 

Sabiá Turdus leucomelas Turdidae Passeriformes 1 

Galo do Campo Mimus saturninus Mimidae Passeriformes 2 

Corrupião Icterus jamacaii Icteridae Passeriformes 1 

Papagaio Amazona aestiva Psittaciadae Psittaciformes 1 

Pintasilgo Spinus magellanicus Fringillidae Passeriformes 1 

Coleiro pardo Sporophila sp. Thraupidae Passeriformes 2 

Coleiro preto 

bico branco Sporophila sp. Thraupidae Passeriformes 1 

Não Identificado 7 

Total Indivíduos 72 

Tabela1 - Passeriformes apreendidos e soltos pela Polícia Civil. 
 

Do banco de dados de apreensão da Polícia do Meio Ambiente Registrados na             
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, foi levantando os registros de apreensões no total             
de 39 indivíduos, que apresentavam diferentes natureza de apreensão: Anilhas erradas e            
ou adulteradas, filhotes, feridos e asas cortadas. (Tabela 2). 
 

Apreensão Polícia Meio Ambiente 

Estado do animal Nome popular Nome científico Quantidade 

Ferido Maritaca Psittacara leucophthalmus 1 

Asas cortada Maracanã verdadeira Psittacara leucophthalmus 4 

Filhotes Maritacas Psittacara leucophthalmus 3 



Ferido Tucano Ramphastos toco 1 

Ferido Araçari Pteroglossus aracari 1 

Não identificada   6 

Anilhas errada Curió Sporophila angolensis 4 

Anilhas errada Bicudo verdadeiro Sporophila maximiliani 3 

Anilhas errada Azulao verdadeiro Cyanoloxia brissonii 2 

Anilhas errada Tiê-sangue Ramphocelus bresilius 1 

Anilhas errada 

Trinca ferro 

verdadeiro Saltator maximus 10 

Anilhas errada Papa-capim Sporophila sp. 3 

Total 39 

Tabela 2 - Registros de apreensão da Polícia do Meio Ambiente. 
 

Desses 3 indivíduos conhecido popularmente como Bicudo verdadeiro (Sporophila         
maximiliani) encontram-se criticamente em perigo (CR) de acordo com o Livro Vermelho da             
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBIO, 2016). Sobre o relatório gerado através     
do Sistema Integrado de Defesa Social de Minas Gerais e de cópia do extrato de histórico                
dos referidos registros 4º BBM (Batalhão de Bombeiros de Muriaé), foram registrados            
apenas 2 resgates envolvendo aves no período de 2016 à 2018. 

 

 
Gráfico 1 - Histórico dos referidos registro 4º BBM  
 

Dentro dos registros os animais recebidos, apreendidos e soltos pelos orgãos           
ambientais citados somaram 113 indivíduos, desse apenas 17 foram encaminhados ao           
CETAS - IBAMA de Juiz De Fora, onde 1 indivíduo obteve óbito no transporte. Apenas 18%                
dos animais tiveram destinação correta. (Gráfico 2)  
 
 



 
Gráfico 2 - Animais encaminhados e entregues ao CETAS - IBAMA - Juiz de Fora. 

 
 
4.2 - Do levantamento  
 

Para levantamento ornitológico foram realizadas 20 repetições totalizando 65 horas          
de observação, levantando: 12 ordens, 23 famílias, 42 espécies, onde foi realizada à             
frequência de ocorrência e índice de densidade das espécies. Dos indivíduos observados a             
família Ardeaidae demonstrou maior frequência de ocorrência e índice de densidade.           
(Figura 1 e 2). Isso pode ser explicado pois estas aves apresentam rápido crescimento              
minimizando o tempo de exposição e vulnerabilidade a predadores, maximizando o           
tamanho dos filhotes o que aumenta a taxa de sobrevivência (RICKLEFS, 1984; ÁVILA,             
2011).  
 
 
 
Ordem Família Nome científico Nome Popular FO ID 

Anseriformes Anatidae 

Amazonetta brasiliensis Pé vermelho 5 1,53 

Cairina moschata 
momelanotus Pato do mato 30 12,3 

Apodiformes 

Trochilidae Eupetomena macroura Beija flor tesoura 25 7,69 

 Phaethornis pretrei Rabo branco acanelado 5 1,53 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu de cabeça preta 85 369,23 

Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana Jaçanã 15 6,15 

 Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 20 16,92 

Ciconiiformes Ardeidae 

Nycticorax nycticorax Socó                        ** 95  667,69 

Nycticorax nycticorax Socó Juvenil 60 112,3 

Butorides striata Socozinho 90 215,38 



Ardea alba Garça branca grande 75 280 

Egretta thula Garça branca pequena  ** 100 2944,61 

Acrocoracidae 
Phalacrocorax 
brasilianus Biguá 70 255,38 

 
Rallidae Gallinula chloropus Frango d'água comum 15 6,2 

  
Gallinula chloropus 
(juvenil) Juvenil 30 24,61 

Columbiformes Columbidae 

Patiogenas speciosa Trocal 70 144,61 

Columbina minuta Rolinha 45 46,15 

Columba livia Pombo doméstico 65 264,61 

Coraciiformes Cerylidae 

Chloroceryle amazona Martin pescador verde 70 76,92 

Chloroceryle americano Martin pescador pequeno 45 27,69 

Cuculiformes 
Opisthocomida
e Crotophaga ani Anu preto 80 230,76 

Falconiformes 

Falconidae 

Milvago chimachima Gavião carrapateiro 30 15,38 

Urubitinga urubitinga Gavião preto 10 3,07 

Caracara plancus Carcara 25 7,69 

 Falco femoralis Falcão de coleira 5 1,53 

Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carão 85 126,15 

Passeriformes Passeridae Passer domesticus Pardal Fêmea 10 3,07 

Turdidae Turdus rufiventris Sabiá laranjeira 20 10,76 

Thraupidae 

Sicalis flaveola Canário da terra 75 167,69 

Tangara sayaca Sanhaçu cinzento 20 7,69 

Sporophila 
caerulescens Coleirinho 70 9,23 

Paroaria coronata Cardeal 20 10,76 

Troglodytidae Troglodytes musculus Garrinchinha 45 60 

Furnarioidea 
Certhiaxis 
cinnamomeus Curutié 60 136,92 

 Furnarius rufus João de barro 5 3,07 

Mimidae Mimus saturninus Sabiá do campo 5 3,07 

Hirundinidae 

Tachyneta albiventer Andorinha de Rio 100 543,07 

Tachyneta albiventer Juvenil 15 10,76 

Tyrannidae 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 90 166,15 

Conopias trivirgatus Bem-te-vi pequeno 55 64,61 

Myiozetetes 
granadensis Bem-te-vi cabeça cinza 65 98,46 

Fluvicola nengeta Lavadeira Mascarada 80 141,5 



Psittaciformes 

Psittacidae 

Aratinga 
leucophthalmus Periquitão maracanã 80 532,3 

 Brotogeris tirica Periquito rico 5 6,15 

Suliformes Anhingidae Anhinga anhinga Biguatinga 20 6,15 

 
 
Tabela 3 - Levantamento ornitológico. FO(frequência de ocorrência), ID(Índice de densidade), **            
Indivíduos com maior FO e ID. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Setas indicando Egretta thula indivíduos com maior FO e ID. 
 



 
Figura 2 - Nycticorax nycticorax  segundo indivíduo com maior FO e ID. 
 
 

 
4.3 Do percurso 
 
 

Todo o percurso foi realizado a partir da demarcação de pontos específicos de             
acordo com a abundância de espécies, sendo intercalado por caminhadas e percurso mais             
longo de bicicleta, totalizando um percurso de 126 km. Desse modo de acordo com a               
calculadora verde calculando a pegada de carbono foi economizada uma emissão em Kg de              
CO2e: 109.77. Diminuindo os efeitos emitidos na atmosfera, além de facilitar aproximação            
de determinados indivíduos. 

 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 

Os indivíduos levantados no Rio apresentam um descontrole populacional como na           
família de Ardeidae, denotando sua melhor capacidade de adaptação. Pode-se notar a            
presença de passeriformes migratórios o que ressalta a importância ecológica desses           



indivíduos. Entre as espécies levantadas do entorno do Rio Muriaé e as espécies             
apreendidas por órgão ambientais somente há ocorrência de semelhança entre alguns           
indivíduos da ordem Passeriformes e Psitaciformes acentuando o processo de          
domesticação desses indivíduos ao longo dos anos. Estima-se que, anualmente, em função            
do tráfico de animais silvestres, cerca de 12 milhões de espécimes são retirados de seus               
biomas. Deste apenas uma pequena porcentagem de indivíduos é recuperada. A           
destinação adequada da fauna silvestre apreendida apresenta-se como um dos principais           
problemas a serem resolvidos pelos órgãos ambientais. Através desse trabalho é possível            
concluir a importância de um centro de triagem mais próximo a cidade de Muriaé, a fim de                 
manter a conservação das espécies, além de realizar projetos de plano de manejo com os               
órgãos ambientais, tanto em relação à avifauna como das espécies faunística que            
compõem a Mata Ciliar, a fim de garantir abrigo e alimento para as mesmas. 
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