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A expansão urbana é um dos mais recorrentes e graves impactos na
natureza, uma vez que não permite o retorno à cobertura vegetacional
original e altera a composição de comunidades animais e vegetais
(Marzluff & Ewing 2001). De modo geral, a urbanização ocasiona
perda de hábitat, competição com espécies exóticas, exposição mais
acentuada das espécies aos predadores e parasitas, além da interferência direta das ações humanas na área de vida das espécies (Brawn
et al. 2001, Marzluff & Ewing 2001).
O grupo das aves, em particular, é um excelente bioindicador de
mudanças ambientais devido à sua conspicuidade, taxonomia
bem definida e grande diversificação, sendo um dos mais estudados em áreas urbanas (Turner 2003). Entretanto, o efeito das
mudanças no ecossistema depende das características ecológicas
das espécies, como tamanho, abundância, distribuição, posição
trófica e função ecológica desempenhada (Savard et al. 2000).
Variações dessas características fazem com que determinadas
aves consigam se adaptar às particularidades impostas pelo ambiente, distribuindo-se em áreas urbanizadas de acordo com os
recursos disponíveis (Tworek 2002, Crooks et al. 2004, Lim &
Sodhi 2004).
Em geral, trabalhos têm demonstrado que a urbanização modifica
a estrutura e composição da comunidade de aves e ocasiona a diminuição da riqueza de espécies devido à redução da qualidade e quantidade de recursos disponíveis (Crooks et al. 2004, Scherer et al.
2005, Palomino & Carrascal 2006). Além disso, o impacto gerado
pela expansão urbana afeta diretamente a estrutura trófica da avifauna. Alguns representantes de guildas especializadas como, por exemplo, grandes frugívoros pertencentes às famílias Psittacidae, Ramphastidae e Tinamidae declinam ou desaparecem completamente diante da diminuição da vegetação (Soares & Anjos 1999, Anjos 2001,
Lens et al. 2002, Sekercioglu et al. 2002).
No estado de São Paulo, a ação antrópica culminou na substituição
de 80% da vegetação original, restando hoje apenas fragmentos isolados de alguns ecossistemas (Câmara 1990). Apesar disso, a diversidade ambiental paulista, com relevos e tipos distintos de vegetação,
abriga aproximadamente 770 espécies de aves, o que corresponde cerca de 43% das espécies brasileiras (Willis & Oniki 2003). Surpreendentemente, quase um quarto da avifauna paulista ocorre em ambientes profundamente modificados pelo homem, como áreas de uso agropecuário, reflorestamentos, represamentos ou mesmo no interior das
cidades (Silva 1998).
Apesar dos impactos negativos causados pela expansão urbana, o
aumento do número de espécies que passam a utilizar áreas antrópicas é importante para conservação da biodiversidade desses locais.
Assim, o entendimento desses ecossistemas modificados representa
um instrumento essencial tanto para o conhecimento científico das
espécies de aves quanto para a manutenção da fauna nativa (Savard et
al. 2000). Diante disso, o presente trabalho teve o objetivo de: i) descrever a comunidade de aves de uma área antropizada no município
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de Ilha Solteira, São Paulo, e ii) avaliar a similaridade na riqueza e
composição trófica da avifauna entre os ambientes encontrados no
local.
Material e Métodos
Área de estudo
O trabalho foi realizado na cidade de Ilha Solteira que está localizada às margens do Rio Paraná, oeste do estado de São Paulo. A
cobertura vegetal natural do município é constituída por fitofisionomias da Floresta Atlântica, com predomínio de matas estacionais
semidecíduais (IBGE 2011). Entretanto, em algumas localidades são
encontrados elementos típicos do Cerrado, como por exemplo, cerrado stricto sensu e cerradão.
A região de estudo (20°23’09"S, 51°20’38"O) é considerada área
de lazer do município (Figura 1) e se encontra as margens do reservatório da Usina Hidrelétrica Ilha Solteira, empreendimento que resultou em grandes impactos ambientais, pois com a implantação do
reservatório, grandes áreas foram alagadas e desmatadas. Devido a
isso e a intensa ação humana atual, a região é constituída por uma paisagem modificada (Área urbana), formada por construções (bares,
quiosques, casas), campo aberto e árvores frutíferas exóticas, com
predomínio de Terminalia catappa, Mangifera indica e Syzygium
cumini. Além desse ambiente, a área apresenta dois fragmentos de floresta estacional semidecídual, de cerca de 7 e 15 ha, em estágio
sucessional secundário, que se encontram alterados devido ao intenso pastejo pelo gado e à presença de espécies arbóreas exóticas, como
Leucaena leucocephala, utilizadas no reflorestamento do entorno do
reservatório.
Métodos
O levantamento da avifauna foi realizado no período de outubro de
2007 a setembro de 2008 e as espécies foram registradas através do
método de censo por observação direta, que consiste em caminhar ao
longo de ambientes específicos e anotar todas as espécies observadas
ou ouvidas (Rodrigues et al. 2005). Entretanto, diferente do método
empregado, durante o estudo apenas foi registrada a riqueza de espécies.
Os dados foram coletados quinzenalmente, exceto nos meses de
junho e agosto de 2008, em que as coletas foram mensais. Cada campanha de campo foi realizada durante dois dias, nos quais trilhas préexistentes foram percorridas nos diferentes ambientes durante três
horas consecutivas, com início a partir das 6:30 h. Em cada dia, apenas um tipo de ambiente foi inventariado, totalizando ao final das
coletas de dados 22 dias (66 h) amostrados para ambos os locais estudados (Área urbana e Fragmentos). O registro das aves foi realizado
®
com auxílio de binóculos Nikon 8x42mm e câmera fotográfica Sam®
sung Pro 815, e as espécies não identificadas, quando avistadas,
foram posteriormente identificadas por meio de guias de campo (Ridgely & Tudor 1989, 1994, Mata et al. 2006), seguindo-se a ordem sistemática e nomenclatura científica do Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO 2011).
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Figura 1. Área de lazer do município de Ilha Solteira, São Paulo (20°23’09"S, 51°20’38"O). Fragmentos (1) e Área urbana (2).

Análise dos dados
Para cada espécie, foi calculada a frequência de ocorrência (FO),
determinada pela proporção das campanhas em que a espécie foi
observada em relação ao número total de campanhas (Vielliard & Silva 1990).
A classificação da comunidade de aves em categorias tróficas foi
realizada através de bibliografia (Motta-Junior 1990, Sick 1997,
Scherer et al. 2005, Telino-Júnior et al. 2005) e as espécies foram
agrupadas de acordo com o principal item alimentar consumido: Carnívoros (CAR), Detritívoros (DET), Frugívoros (FRU), Granívoros
(GRA), Insetívoros (INS), Nectarívoros (NEC), Onívoros (ONI) e
Piscívoros (PIS). Foram avaliadas as frequências relativas de cada
um destes agrupamentos, levando-se em consideração o tipo de ambiente (urbano ou fragmento) onde as espécies foram observadas.
Para verificar se o esforço amostral empregado na área de estudo
foi satisfatório, foi construída uma curva cumulativa de espécie através do programa PAST 2.0® (Hammer et al. 2001). Ademais, a similaridade das comunidades de aves foi obtida através dos índices de
Sorensen e Jaccard (Krebs 1989).
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Resultados
Em 132 h de amostragem, foram registradas 115 espécies de aves
distribuídas em 19 ordens e 41 famílias (Tabela 1). Do total de espécies, 61 pertencem à ordem Passeriformes e 54 a outras ordens. Tyrannidae (n=20) foi à família mais representativa, seguida por Psittacidae (n=8), Columbidae (n=6), Thraupidae (n=6) e Emberizidae
(n=6). Entre as espécies observadas, cinco se destacam devido ao
interesse conservacionista, uma vez que são consideradas ameaçadas
de extinção no estado de São Paulo (Bressan et al. 2009): Ara ararauna, Diopsittaca nobilis, Alipiopsitta xanthops, Suiriri suiriri e Sporophila collaris.
Com 44 dias de campo pode-se inferir que a assíntota da curva
cumulativa do número de espécies não foi atingida (Figura 2) e que
mais horas de observação são necessárias para tentar registrar a real
riqueza de espécies na área de estudo.
Em relação aos ambientes analisados, foi registrado ao longo das
campanhas um número de espécie maior na Área urbana (n=108) do
que nos Fragmentos (n=93). Entretanto, os valores expressos pelos
índices de Sorensen (0,85) e Jaccard (0,75) demonstraram que esses
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Figura 2. Curva cumulativa do número de espécies registradas na área de lazer do município de Ilha Solteira, São Paulo.

ambientes são formados por uma composição de espécie similar.
Foram registradas apenas sete espécies exclusivas nos Fragmentos e
22 na Área urbana, sendo que 86 espécies foram comuns aos dois
ambientes (Tabela 1).
Os resultados da frequência de ocorrência da comunidade de aves
(Tabela 1) evidenciaram que a maioria das espécies (53 aves) foi
registrada apenas em 30% das campanhas, ao passo que, apenas 36
espécies foram registradas em mais de 77% das saídas de campo (Tabela 1). Entre essas, destacam-se Vanellus chilensis, Columbina talpacoti, C. squammata, Patagioenas picazuro, Zenaida auriculata,
Colaptes campestris, Furnarius rufus, Todirostrum cinereum, Pitangus sulphuratus, Tyrannus melancholicus, Troglodytes musculus,
Turdus leucomelas, Sicalis flaveola, Lanio cucullatus, Icterus
pyrrhopterus e Passer domesticus, que foram observadas em todas as
campanhas.
Os agrupamentos tróficos demonstraram que insetívoros e onívoros foram às categorias mais representativas na área de estudo, 47 e
34 espécies respectivamente, e detritívoros e nectarívoros foram as
guildas com menor número de espécies (duas cada) (Tabela 1). Esse
mesmo padrão se manteve ao observar os ambientes separadamente
(Figura 3).
Discussão
O número de espécies registrado para a área de lazer do município
de Ilha Solteira corresponde a 14,9% das espécies listadas para o estado de São Paulo (Willis & Oniki 2003). Esse valor foi similar a riqueza encontrada por outros trabalhos desenvolvidos em áreas urbanas
localizadas em São Paulo (Souza 1995, Bonança & Being 2010).
Em relação às famílias mais representativas, o fato de Tyrannidae
ter tido o maior número de espécies é devido às características ecológicas deste grupo. Nos Neotrópicos, Tyrannidae é a família mais rica
e seus representantes possuem grande variação morfológica e comportamental que possibilitaram a ocupação de diferentes ambientes
(Traylor & Fitzpatrick 1982, Silva 1995, Cintra 1997).
A ocorrência de Psittacidae e Thraupidae pode estar ligada a presença de árvores frutíferas exóticas encontradas principalmente na
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Área urbana. No entanto, apesar de Psittacidae ser a segunda família
com maior número de espécies, 62% dos seus representantes foram
esporadicamente observados na área de estudo (Tabela 1). Essa baixa
frequência de ocorrência pode sugerir que essas espécies utilizam a
área em épocas determinadas do ano, quando a disponibilidade de frutos é alta. Já a presença de Columbidae e Emberizidae pode ser justificada pela quantidade de alimento (sementes) encontrado nas áreas
de campo aberto, ambientes compostos principalmente por herbáceas exóticas. A prevalência de Tyrannidae e Emberizidae dentre as
famílias com maior número de espécies também foi constatada em
outros estudos (Motta-Junior 1990, Anjos & Bóçon 1999, Anjos
2001). Segundo Telino-Júnior et al. (2005), isso provavelmente
deve-se ao fato de que muitos dos seus representantes são mais tolerantes a ambientes perturbados.
O menor número de espécies registrado nos fragmentos pode ser
devido a degradação ambiental existente nesses locais, visto que a
descaracterização da cobertura vegetal e diminuição do hábitat
podem impossibilitar que determinadas espécies desenvolvam suas
atividades fundamentais (Gimenes & Anjos 2003). Espécies de aves
que precisam de um micro-hábitat específico podem desaparecer nos
fragmentos onde ele deixou de existir e as espécies que periodicamente requerem diferentes micro-hábitats, presentes em diferentes
fragmentos, podem ficar impossibilitadas de alcançá-los devido às
barreiras provocadas pela fragmentação (Wilcove & Robinson
1990).
A alta similaridade entre dois ambientes tão distintos (Área urbana
e Fragmentos) pode ser um indicativo do impacto causado pela ação
antrópica nos remanescentes florestais e consequentemente pela
homogeneização da comunidade de aves na área de estudo (Clergeau
et al. 2006). A urbanização pode aumentar a similaridade e modificar
a composição das comunidades biológicas através da diminuição do
número de espécies características de ambientes nativos (como por
exemplo, aves dependentes de ambientes florestados) e aumento de
espécies sinantrópicas (Marzluff 2001, Turner et al. 2004). Por outro
lado, a proximidade e conectividade dos ambientes podem ter contribuído para a similaridade na composição de espécies de aves.
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Figura 3. Categorias tróficas das espécies de aves registradas na Área urbana e nos Fragmentos da área de lazer do município de Ilha Solteira, São Paulo.

A frequência de ocorrência da avifauna listada condiz com outros
trabalhos (Donatelli et al. 2004, Donatelli et al. 2007), demonstrando
que muitas espécies apresentam uma baixa FO e poucas são amostradas em todas as coletas. Um resultado importante e que fortalece a
idéia de homogeneização da comunidade de aves é que a maioria das
espécies que possuíram uma alta FO são aves oportunistas, favorecidas em paisagens alteradas, e que se beneficiam de recursos disponibilizados pela ação antrópica (Crooks et al. 2004).
A estrutura trófica da avifauna foi similar ao padrão encontrado por
outros autores em áreas perturbadas (Argel-de-Oliveira 1995, Scherer et al. 2005, Telino-Júnior et al. 2005, Valadão et al. 2006), com
predomínio de insetívoros e onívoros. A alta porcentagem de aves
insetívoras registradas nos dois ambientes é um padrão comum para a
região tropical (Sick 1997). Além disso, muitos dos insetívoros (V.
chilensis, Progne chalybea, Troglodytes musculus e outras) listados
na área de estudo são aves beneficiadas pelo desmatamento, devido à
eliminação de seus predadores e competidores naturais. (Villanueva
& Silva 1996, Sick 1997). A presença de onívoros, segundo Willis
(1979), é esperada em ambientes perturbados, pois a onivoria teria
um efeito tampão contra as variações no suprimento de alimento nestes ambientes. No entanto, apesar da dominância dessas guildas tróficas, foram poucos os insetívoros especialistas (representantes de Picidae e Dendrocolaptidae) e onívoros de solo (Tinamidae) registrados.
Isso pode estar relacionado ao grau de sensibilidade dessas aves às
perturbações ambientais, muitas vezes sendo as primeiras espécies a
serem extintas em processos de fragmentação florestal (Aleixo &
Vielliard 1995, Soares & Anjos 1999).
Os granívoros foram bem representados devido à riqueza de
Columbidae e Emberizidae. Segundo Anjos (1998) e Motta-Júnior
(1990), o consequente aumento da área de borda, formação de clareiras e áreas abertas compostas por gramíneas, tendem a favorecer
membros dessa guilda. Em contrapartida, aves de dieta mais especializada, compostas pelos frugívoros, normalmente são dependentes
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de ambientes florestais pela riqueza e abundância de árvores frutíferas existentes nesses locais (Bersier & Meyer 1994, Sick 1997). No
estudo, as aves frugívoras foram apenas a quarta categoria trófica
com maior número de espécie, indício da descaracterização da comunidade de aves. Esse resultado está diretamente relacionado as alterações na flora e consequente baixa disponibilidade e diversidade de
frutos encontrados na área (Fadini & Marco Jr 2004). Dificilmente
pequenos fragmentos ou áreas urbanizadas podem oferecer frutos ao
longo de todo o ano para sustentar uma comunidade de frugívoros
(Galina & Gimenes 2006).
Por fim, na escala de representatividade, piscívoros, carnívoros,
detritívoros e nectarívoros foram as guildas compostas por um reduzido número de espécies se comparadas às demais categorias tróficas. As aves carnívoras são naturalmente raras em comparação com
outros grupos, já que predadores tendem a ocupar grandes territórios
e serem menos abundantes que suas presas, enquanto necrófagos são
normalmente abundantes, mas representados por poucas espécies
(Sick 1997). Além disso, piscívoros, carnívoros e detritívoros são
diretamente prejudicados em áreas perturbadas, devido às suas
necessidades específicas, como grande área de vida requerida e alta
abundância de suas presas (Aleixo 1999).
Os nectarívoros registrados, Eupetomena macroura e Chlorostilbon lucidus, são comumente encontrados em áreas de capoeira e no
interior de pequenos fragmentos florestais, sendo eficientes em
explorar ambientes modificados onde existam flores nativas ou exóticas disponíveis ao longo do ano (Guilherme 2001). No entanto, a
baixa representatividade dessa guilda pode ser resultado da alta especialização na dieta de suas espécies e da carência de recursos alimentares, quando comparada aos insetívoros e onívoros (Willis 1979,
Sick 1997).
Esse estudo corrobora outros trabalhos que demonstram a descaracterização e homogeneização da comunidade de aves frente às perturbações ambientais e confirma o pressuposto de que insetívoros e
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onívoros tendem a ser menos prejudicados, enquanto outras guildas
representadas por nectarívoros e, principalmente, frugívoros e insetívoros especializados desaparecem com as alterações geradas pela
ação antrópica. Apesar da área de estudo ser pequena e isso consequentemente não permite que generalizações sejam feitas, os resultados aqui apresentados contribuem como fonte de informação importante sobre comunidades de aves em áreas urbanizadas e podem servir de subsídios para estudos mais detalhados. Ademais, o registro de
espécies ameaçadas de extinção para o estado de São Paulo demonstra a necessidade de uma política de manejo e conservação da área de
lazer do município de Ilha Solteira para permitir a manutenção dessas
espécies, assim como das demais listadas.
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Tabela 1 - Espécies de aves registradas na Área de Lazer do município de Ilha Solteira, São Paulo. Ambientes: 1 (Fragmentos), 2
(Área urbana). Frequência de ocorrência (FO). Categorias Tróficas (CT): carnívoros (CAR), detritívoros (DET), frugívoros (FRU),
granívoros (GRA), insetívoros (INS), nectarívoros (NEC), onívoros (ONI) e piscívoros (PIS).

Ordem

Família

Espécie

Ambientes

FO

CT

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus parvirostris

1

0,14 ONI

Anseriformes

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

2

0,09 ONI

Suliformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

1,2

0,32

PIS

Anhingidae

Anhinga anhinga

2

0,05

PIS

Ardeidae

Butorides striata

1,2

0,32 ONI

Ardea cocoi

1,2

0,50 ONI

Ardea alba

1,2

0,50 ONI

Syrigma sibilatrix

1,2

0,23 ONI

Egretta thula

1,2

0,32 ONI

Cathartes aura

1

0,05 DET

Coragyps atratus

2

0,09 DET

Ictinia plumbea

2

0,05

Rostrhamus sociabilis

2

0,05 CAR

Rupornis magnirostris

1,2

0,82 CAR

Caracara plancus

1,2

0,54 ONI

Milvago chimachima

1,2

0,09 CAR

Falco sparverius

2

0,27 CAR

Pelecaniformes

Cathartiformes
Accipitriformes

Falconiformes

Cathartidae
Accipitridae

Falconidae

INS

Gruiformes

Rallidae

Aramides cajanea

1

0,23 ONI

Cariamiformes

Cariamidae

Cariama cristata

2

0,05

INS

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus chilensis

1,2

1

ONI

Jacanidae

Jacana jacana

2

Columbidae

Columbina talpacoti

1,2

1

GRA

Columbina squammata

1,2

1

GRA

Columbina picui

2

Patagioenas picazuro

1,2

1

GRA

Zenaida auriculata

1,2

1

GRA

Leptotila verreauxi

1,2

0,32 GRA

Ara ararauna

2

0,09 FRU

Diopsittaca nobilis

1,2

0,36 FRU

Aratinga leucophthalma

1,2

0,36 FRU

Aratinga aurea

1,2

0,96 FRU

Forpus xanthopterygius

1,2

0,59 FRU

Brotogeris chiriri

1,2

0,77 FRU

Alipiopsitta xanthops

1,2

0,09 FRU

Amazona aestiva

1,2

0,36 FRU

Columbiformes

Psittaciformes

38

Psittacidae

0,14 ONI

0,05 GRA

Atualidades Ornitológicas On-line Nº 169 - Setembro/Outubro 2012 - www.ao.com.br

Ordem
Cuculiformes

Família
Cuculidae

Espécie

Ambientes

FO

CT

Piaya cayana

1

0,14

INS

Crotophaga ani

1,2

0,81

INS

Guira guira

1,2

0,73

INS

Tapera naevia

1,2

0,05

INS

Strigiformes

Strigidae

Athene cunicularia

2

0,05

INS

Caprimulgiformes

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

1

0,14

INS

Caprimulgidae

Chordeiles acutipennis

1,2

0,86

INS

Trochilidae

Eupetomena macroura

1,2

0,95 NEC

Chlorostilbon lucidus

1,2

0,77 NEC

Megaceryle torquata

1,2

0,59

PIS

Chloroceryle amazona

1,2

0,14

PIS

Chloroceryle americana

1

0,14

PIS

Ramphastidae

Ramphastos toco

1,2

0,18 ONI

Picidae

Picumnus cirratus

1,2

0,68

INS

Melanerpes candidus

1,2

0,14

INS

Veniliornis passerinus

1,2

0,82

INS

Colaptes melanochloros

1,2

0,95

INS

Colaptes campestris

1,2

1

INS

Dryocopus lineatus

1,2

0,23

INS

Thamnophilus doliatus

1,2

0,18

INS

Taraba major

1,2

0,23

INS

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes angustirostris

1,2

0,96

INS

Furnariidae

Furnarius rufus

1,2

1

ONI

Certhiaxis cinnamomeus

1,2

0,32

INS

Synallaxis frontalis

1,2

0,27

INS

Todirostrum cinereum

1,2

1

INS

Poecilotriccus latirostris

2

0,09

INS

Camptostoma obsoletum

1,2

0,23

INS

Elaenia flavogaster

1,2

0,36 ONI

Suiriri suiriri

1,2

0,59

INS

Serpophaga subcristata

2

0,05

INS

Legatus leucophaius

2

0,05

INS

Myiarchus swainsoni

1,2

0,64

INS

Myiarchus ferox

1,2

0,41

INS

Myiarchus tyrannulus

1,2

0,18

INS

Apodiformes
Coraciformes

Piciformes

Passeriformes

Alcedinidae

Thamnophilidae

Rhynchocyclidae
Tyrannidae
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Ordem

Família

Ambientes

FO

CT

Pitangus sulphuratus

1,2

1

ONI

Machetornis rixosa

1,2

0,96

INS

Myiodynastes maculatus

1,2

0,68

ONI

Megarynchus pitangua

1,2

0,09

ONI

Myiozetetes cayanensis

1,2

0,46

ONI

Tyrannus melancholicus

1,2

1

INS

Tyrannus savana

1,2

0,50

INS

Griseotyrannus
aurantioatrocristatus

0,14

ONI

1,2

Empidonomus varius

1,2

0,05

INS

Pyrocephalus rubinus

1,2

0,41

INS

Fluvicola albiventer

1,2

0,14

INS

Xolmis cinereus

1,2

0,50

INS

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

1,2

0,96

INS

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

1,2

0,77

INS

Stelgidopteryx ruficollis

1,2

0,18

INS

Progne tapera

1,2

0,59

INS

Progne chalybea

1,2

0,50

INS

Tachycineta albiventer

2

0,05

INS

Tachycineta leucorrhoa

2

0,14

INS

Troglodytidae

Troglodytes musculus

1,2

1

INS

Donacobiidae

Donacobius atricapilla

2

0,09

INS

Polioptilidae

Polioptila dumicola

1,2

0,91

INS

Turdidae

Turdus leucomelas

1,2

1

ONI

Turdus amaurochalinus

1

0,05

ONI

Mimidae

Mimus saturninus

1,2

0,64

ONI

Coerebidae

Coereba flaveola

1,2

0,82

ONI

Thraupidae

Nemosia pileata

1,2

0,59

ONI

Lanio cucullatus

1,2

1

GRA

Tangara sayaca

1,2

0,96

ONI

Tangara palmarum

1,2

0,68

ONI

Tangara cayana

1,2

0,27

ONI

Conirostrum speciosum

1,2

0,96

ONI

Sicalis flaveola

1,2

1

GRA

Volatinia jacarina

1,2

0,96 GRA

Sporophila collaris

2

0,04 GRA

Sporophila lineola

2

0,41 GRA

Sporophila caerulescens

1,2

0,96 GRA

Sporophila leucoptera

2

0,04 GRA

Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

2

0,09

INS

Icteridae

Icterus pyrrhopterus

1,2

1

ONI

Gnorimopsar chopi

1,2

0,05

ONI

Molothrus bonariensis

1,2

0,77

ONI

Emberizidae
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Espécie

Sturnella superciliaris

2

0,23

ONI

Fringillidae

Euphonia chlorotica

1,2

0,36

ONI

Passeridae

Passer domesticus

1,2

1

ONI
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