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A year-long survey on Nearctic shorebirds in a chain of coastal
lagoons in Northern Rio de Janeiro, Brazil

INTRODUCTION

Brazil plays an important role in Nearctic shorebirds 
migration routes, with stopovers across the country’s territory 
(siCk 1984, MesTre et al. 2010, valenTe et al. 2011). In 
this context, from the conservation perspective the coastal 
environments in the South, North and Northeast Brazilian 
regions stand out as important areas of increasing interest, 
due to the high concentration of migratory birds they receive 
every year, especially between September and April (RoDriGues 
2000, BarBieri & hveneGaarD 2008, CaMPos et al. 2008, Dias 
et al. 2011, silveira & uezu 2011, sCherer & PeTry 2012). 
In spite of that, there is a considerably wide gap in research 
on migratory shorebirds arriving in coastal lagoons in the 
country as a whole, mainly in the Brazilian Southeast region. 

Most information covers bird lists, with no abundance values, 
despite the importance of this kind of data in the detection of 
populational trends and in the selection of priority wintering 
sites for conservation and restoration (BenCke et al. 2006, 
RaMsar ConvenTion 2009a, BirDliFe InTernaTional 2013). 
However, studies on Nearctic shorebirds assemblage in São 
Paulo State provide punctual abundance data for some species 
(BarBieri & MenDonça 2005, BarBieri & Paes 2008, CesTari 
2008).

Although the Rio de Janeiro State enjoys a well-
documented ornithological history, the shortage of information 
on bird abundance poses an obstacle to assess the conservation 
status of a number of species (Alves et al. 2000). In fact, all 20 
migratory shorebird species occurring in the State are placed 
under the data deficient (DD) class, for the assessment of 

RESUMO. Um ano de pesquisas com aves limícolas migratórias em uma cadeia de lagoas costeiras no Norte Fluminense, 
Brasil. O presente trabalho tem os objetivos de fornecer dados inéditos de abundância de aves limícolas migratórias em 
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ABSTRACT. This present work aims to provide the very first data on abundance of migratory shorebirds in coastal lagoons 
of northern Rio de Janeiro State; to assess seasonal patterns; to test the null hypothesis that there are no significant 
differences in abundance between areas inside and outside the Restinga de Jurubatiba National Park boundaries; and 
to compare abundance results with reports from others stopovers on the coast of Brazil. Data on density, mean counts 
and maximum number of individuals were obtained monthly at counting points, between May 2012 and April 2013. 
We recorded 16 Nearctic shorebirds species. Mean density was 327 birds/km² and mean count was 1,188 individuals. 
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their conservation status (Alves et al. 2000, GaGliarDi 2011). 
In this sense, northern Rio de Janeiro State contains relevant 
environmental features, such as Brazil’s second freshwater 
lagoon in size (Feia Lagoon), the mouth of Paraíba do Sul River, 
and numerous coastal lagoons (LaMeGo 1945, esTeves 2011). 
Such environments have considerable relevance for aquatic 
birds in general, providing muddy flatlands and marshes that 
are appropriate as feeding and resting sites for several species, 
including shorebirds (Tavares & siCiliano 2013a). However, 
abundance data for migratory shorebirds that visit the region 
have not been obtained; the literature lists only descriptive 
research efforts carried out in the Restinga de Jurubatiba 
National Park and in Feia lagoon, or studies reporting counts 
obtained opportunistically (AnTas et al. 1986, PaCheCo et al. 
1996, Alves et al. 2004, sanTos & alves 2011, Tavares et al. 
2012). It should be stressed that even though coastal lagoons 
such as those in the region are considered rare ecosystems, they 
are submitted to intense anthropogenic pressure (KJerFve 1986, 
EsTeves 2011, SoFFiaTi 2013).

In this scenario, the objectives of the present study 
were to: (i) provide abundance data about migratory shorebirds 
in coastal lagoons in northern Rio de Janeiro State based on 
systematic sampling efforts; (ii) assess seasonality patterns; 
(iii) test the null hypothesis there are no significant differences 
in abundance between areas inside and outside the Restinga 

de Jurubatiba National Park boundaries; and (iv) compare 
abundance results with those reported for other stopovers in the 
Brazilian coast.

METHODS

Study area
Quissamã (22° 12’ 22” S and 41° 24’ 29” W) is located 

on the northern coast of Rio de Janeiro State, southeastern 
Brazil (Fig. 1). This municipality includes a chain of 21 coastal 
lagoons, of which Feia Lagoon stands out as the second in size 
in the country, communicating with the Atlantic Ocean through 
a canal called Canal das Flechas, in Barra do Furado (EsTeves 
2011). Of these 21 lagoons, 19 lie parallel to the shoreline, 
and vary in size between 0.24 km² and 2.17 km². Although 
no significant daily oscillations in water levels are observed, 
considerable variation occurs between the dry season (from 
April to September) and the rainy season (from October to 
March) (CarMouze et al. 1991, MaCeDo-soares et al. 2010). 
Also, approximately 65% of the total area of the Restinga de 
Jurubatiba National Park and 13 of the 18 lagoons protected 
therein are located in the Quissamã municipality (IBAMA 
2005). Notwithstanding, these lagoons are subjected to high 
anthropogenic pressure, due mainly to agricultural and cattle 
farming activities (SanTos et al. 2009, EsTeves 2011).

Figure 1. Location of study site along the coast of Quissamã municipality, northern Rio de Janeiro State, southeastern Brazil.
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Data collection
Migratory shorebird counts were carried out monthly, 

between May 2012 and April 2013, on the margins of 17 
coastal lagoons in Quissamã. Abundance data were obtained 
in 39 counting points linearly assigned at 1-km intervals along 
the shoreline. Bird counting events lasted 5 min maximum, in 
an attempt to prevent overestimating of individuals (BiBBy et 
al. 2000). However, of the 39 points sampled, only 27 were 
considered, since 12 were located in lagoons that remained 
dry throughout the study period. Each point was defined as a 
semicircular sighting scope with fixed radius of 300 m using 
a rangefinder (HuTTo et al. 1986) (Fig. 1). Birds were spotted 
using 8x24 binoculars and a 80x20-60 spotting scope.

Data analysis
Occurrence status of species was assessed using the 

constancy index (C) (C= i*100/N), where i is the number of 
counts where one species was spotted and N is the total of 
counting events. According to the index, species were classified 
as: constant (C ≥ 50%); accessory (25% > C < 50%) or 
accidental (C ≤ 25%) (DaJoz 1973, CaMPos et al. 2008). The 
representativeness of each species in monthly counting events 
was evaluated by relative abundance (Vooren & ChiaraDia 
1990).

Variation in abundance (birds/km²) across months 
was tested using the analysis of variance (ANOVA) with log-
transformed data (Log (x+1)), selected using the Box-Cox 
method (vernaBles & riPley 2002). Multiple comparisons were 
carried out with the Tukey test. The difference in abundance 
inside and outside the limits of the Restinga de Jurubatiba 
National Park was tested using the Student’s t test with 10,000 
bootstrap replicates (Davison & hinkley 1997). Confidence 
intervals were obtained with 10,000 bootstrap using the BCa 
method (bias-corrected and accelerated bootstrap) (DiCiCCio 
& eFron 1996). Statistical analyses were carried out using the 
software R 3.0.0 (ihaka & GenTleMan 1996).

Abundance of shorebirds in the study area was 
compared with that observed in other Brazilian stopovers based 
on literature data using mean counts, bird density and maximum 
number of individuals recorded in one counting event (Colwell 
& CooPer 1993, Collazo et al. 1995). In this review effort, we 
considered only studies that addressed these variables. Total 
counts resulting from the sum of multiple samplings were 
not used, due to the trend associated with overestimating of 
individuals.

RESULTS

In total, 16 migratory shorebird species were detected, 
all from the northern hemisphere. Annual mean density was 
327 birds/km² and mean total count was 1,188 ±1,698 birds. 
Maximum number of birds in a survey event was 6,133 birds, in 
April 2013. The most abundant species was Calidris fuscicollis 
(99 birds/km²), followed by Calidris alba (80 birds/km²) and 
Tringa flavipes (66 birds/km²) (Fig. 2). Mean density and 
maximum counts values for each species are shown in Tab. I. Of 
the 16 species sighted, seven were constant (43.7%), three were 
accessory (18.8%) and six were accidental species (37.5%) 
(Tab. I). 

Figure 2. Abundance ranking for Nearctic shorebirds in a chain of costal 
lagoons at Quissamã, northern Rio de Janeiro State.

Inter-month abundance varied significantly (ANOVA, 
F = 5.34, P = 3.49*10-8) (Fig. 3A). In January and April 2013, 
bird densities were significantly higher than the values observed 
for months during the southern hemisphere winter (Tukey test, 
P = 0.03); however, these values were not significant when 
compared to other summer months (Tukey test, P > 0.05). Bird 
density presented a clear decline from April on. Monthly data 
about density, number of individuals and relative abundance 
for each species are shown in Fig. 3. Small flocks of Pluvialis 
squatarola, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Charadrius 
semipalmatus and Calidris alba remained in the coastal lagoons 
sampled, during the whole year. Although T. flavipes, C. alba 
and C. fuscicollis were constant in the study area, we observed 
opposing trends in abundance patterns between these species 
along months (Fig. 3B). This pattern became more evident at the 
end of March and April 2013. During this period, mean density 
of C. fuscicollis increased from 38.7 birds/km² to 1,086 birds/
km², while for C. alba this parameter dropped from 225 birds/
km² to 132 birds/km². Similarly, between February and March 
2013, mean density of T. flavipes fell, while that of C. alba 
increased. When the whole 12-month period is considered, T. 
flavipes was the prevailing species in July, September, October 
and November 2012 as well as January 2013, with values 
between 32.1% and 66.4% of the total number of birds. On the 
other hand, C. alba prevailed in May, June, August, December 
2012, and in February and March 2013, with values ranging 
between 57.3% and 65.25% of the total number of birds (Fig. 
3B).

Mean bird density was significantly higher outside the 
limits of the Restinga de Jurubatiba National Park (423 birds/
km², lower CI: 153, upper CI: 1385) than inside the protected 
area (292 birds/km², lower CI: 186, upper CI: 492) (Student 
test, t = 54.7, P = 2.2*10-16). Although the confidence interval 
was wide for the data obtained outside the Park’s limits, most 
of the variation was observed for density values greater those 
recorded inside the conservation unit.

In comparison with other 17 stopovers in the Brazilian 
coast, the Quissamã coastal lagoons occupied the seventh 
position in an abundance ranking (Tab. II).
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Table I. Maximum number, mean density and status of occurrence of Nearctic shorebirds recorded in a chain of coastal lagoons in northern Rio de 
Janeiro State.

Figure 3. Above – Seasonal abundance of Nearctic shorebirds; Below – Seasonal Relative abundance of Nearctic shorebirds. Data obtained in a 
chain of coastal lagoons in Quissamã, northern Rio de Janeiro State. Legend: Cf (Calidris fuscicollis); Ca (Calidris alba); Tf (Tringa flavipes); Cs 
(Charadrius semipalmatus); Cc (Calidris canutus); Tm (Tringa melanoleuca); Ps (Pluvialis squatarola); Ot (Other species).
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DISCUSSION
 

Regarding data collection, although the distance 
sampling method affords more accurate density results 
(BuCklanD et al. 1993), it was ruled out due to the difficulty to 
obtain precise measurements of distance for large mixed flocks 
of birds for all counting points in one morning. Yet, we believe 
that our data do not have considerable bias, since counting 
points covered a small radius in lagoons of open waters, which 
makes it easier to detect individuals (BiBBy et al. 2000).

Few studies have quantified the abundance of 
migratory shorebirds in Brazil, especially in coastal lagoons. 
However, some researches have indeed contributed with data 
that allow comparisons. The abundance numbers for shorebirds 
in the coastal lagoons in Quissamã was higher and, in some 
instances, similar to the values reported for other important 
stopovers located along the Brazilian coast. As previously 
suggested by Barbieri and Paes (2008), data such as provided 
in the present study indicate that coastal areas in southeastern 
Brazil play an important role in the migratory routes of Nearctic 
shorebirds. It is important to mention that considering the land 
tract covered herein, the stopover areas in Coroa do Avião, 
Pernambuco State (Telino-Júnior et al. 2003), and of Aracaju, 
Sergipe State (BarBieri 2007) were subject of a lesser sampling 
effort. In turn, taking into account only the sightings made in 
summer, we obtained a mean number of individuals similar to 
that seen in the salt ponds of Galinhos, Rio Grande do Norte 

State (LarrazáBal et al. 2000). Nevertheless, some areas in 
southern and northern Brazil receive a considerably higher 
number of migratory birds during the winter (RoDriGues 2000, 
MäDer 2011). 

Although migratory shorebirds usually present 
moderate tolerance to urbanization (CesTari 2008), we believe 
that the high abundance of individuals in the coastal lagoons 
in Quissamã is a consequence of the low urbanization and 
industrialization levels in the region, in comparison to other 
wetlands in Rio de Janeiro State (alves & Pereira 1998, 
GuiMarães 2001, MalleT-roDriGues et al. 2008). Also, the 
high productivity and the low water depths of the lagoons 
surveyed provide a wide variety and a large abundance of food 
resources to shorebirds (CallisTo et al. 1998, FarJalla et al. 
2001, EnriCh-PrasT et al. 2004, Tavares et al. 2015). The mean 
density of Heleobia australis (d’Orbigny 1835) (Gastropoda) 
was estimated at 40,000 individuals/m³ using three samples 
of sediments collected in one of the lagoons surveyed. Also, 
C. alba was often sighted feeding on gastropods associated to 
aquatic plant species of the genus Utricularia Linnaeus, 1753 
(Lentibulariaceae).

The highest concentration of migratory shorebirds 
(1,607 birds/km²) was recorded in April 2013, followed by a 
sharp decline in May (38 birds/km²). Large flocks have also 
been recorded leaving for the northern hemisphere from April 
on, in Rio Grande do Sul State (vooren & ChiaraDia 1990, 
sCherer & PeTry 2012). In the same period, a marked decline 
occurs in waders abundance in Ilha Comprida, southeastern 

Table II. Mean density, mean number and maximum number of shorebirds for 17 wintering sites along the Brazilian coast. Asterisk indicates 
possibly biased data due to overestimating. Filled triangle indicates spring migration period.
1Bibliographic references: 1 – BarBieri & Paes (2008); 2 - nasCiMenTo (2001); 3 - CesTari (2008); 4 – CarDoso & zePPelini (2011); 5, 6 and 7 - 
roDriGues (2007); 8 – sCherer & PeTry (2012); 9 - CaMPos et al. (2008); 10 - BarBieri (2007); 11 - valleJos et al. (2011); 12 - MäDer (2011); 13 
- Telino-Júnior et al. (2003); 14 - roDriGues (2000); 15 – vooren & ChiaraDia (1990); 16 - CreMer et al. (2011); 17 - larrazáBal et al. (2000).
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Brazil (BarBieri & Paes 2008). Therefore, our data suggest 
that the chain of coastal lagoons in Quissamã is a stopover 
used by waders, mainly during their departure to the northern 
hemisphere.

The permanence of Nearctic shorebirds recorded 
during southern hemisphere winter in the present study has also 
been observed in the shores of the states of Rio Grande do Sul, 
São Paulo and Pernambuco (Telino-Júnior et al. 2003, BarBieri 
& Paes 2008, SCherer & PeTry 2012). Given that these species 
migrate to the northern hemisphere intending to reproduce 
during this period, it is generally suggested in the literature that 
the individuals that remain along the Brazilian coastline have 
not reached adult age as yet (BarBieri & saTo 2000, AzeveDo-
Júnior et al. 2001, OlMos & silva 2001). However, in the 
present study, a few T. flavipes adults exhibiting plumage with 
typical reproductive characteristics were observed. Although 
the hypothesis of immature individuals is plausible, it is also 
likely that adult individuals that have not reached the body mass 
required for migration back to the northern hemisphere remain 
in the tropical wintering sites.  This might be due to the fact that 
the cold season in the tropics is not as harsh as in colder regions, 
and that birds enjoy better chances of securing energy supplies 
for the next migration period (Johnson & herTer 1990, newTon 
2006). In fact, these individuals could be under lower pressure 
of interference by competition and less exposed to the effects of 
resource exploitation (STillMan et al. 2000, Vahl et al. 2005).

The opposing trends in abundance between C. 
fuscicollis, C. alba and T. flavipes observed in the present study 
may be associated to competition by interference. In general, 
different species exhibit agonistic behaviors when sharing one 
same foraging site, even when food resources are not scarce 
(STawarCzyk 1984, CalDow et al. 1999). Vahl et al. (2005) 
have reported that, in a scenario of increased bird density, 
Arenaria interpres and C. canutus consumed significantly less 
prey due to the competition by interference. Also, BarBieri 
& Paes (2008) suggest that the opposing trends in abundance 
values of C. alba and T. flavipes in Ilha Comprida, São Paulo 
State might be a consequence of the competition between these 
two species, similarly to what the authors observed for other 
species recorded in their survey efforts. 

The numbers of C. fuscicollis were higher than those 
reported for other coastal areas in Brazil (vooren & ChiaraDia 
1990, BarBieri 2007, BarBieri & Paes 2008). However, large 
flocks of this species are also seen in southern parts of the 
country, while Calidris pusilla seems to be more common in 
the north (roDriGues 2000, CaMPos et al. 2008, Carvalho & 
roDriGues 2011). Here, in the study area, the maximum number 
of C. fuscicollis was recorded in April 2013 (1,086 birds/km²), 
which may explain its greater abundance recorded. So, our data 
confirm the migratory chronology of this species, whose return 
to the northern hemisphere starts in March, leaving from Lagoa 
do Peixe, Rio Grande do Sul State (HarrinGTon et al. 1991).

Although Myers et al. (1985) have mentioned that 
the Atlantic migration route is less used by C. alba, recent 
research has recorded representative flocks of this species 
on the Brazilian coast, especially in the south (Telino-Júnior 
et al. 2003, BarBieri & Paes 2008, sCherer & PeTry 2012). 
Here, in the coastal lagoons surveyed, this species’ abundance 

values were higher than those seen in some wintering sites in 
northern Rio Grande do Sul State and in the northern Brazilian 
coast (CaMPos et al. 2008, CosTa & sanDer 2008), and lower 
than in other coastal sites along the Brazilian coast (BarBieri 
et al. 2003, CaBral et al. 2006, RoDriGues 2007, Carvalho & 
roDriGues 2011)

The maximum number of Tringa flavipes individuals 
was recorded in January 2013 (997 birds). For this species, few 
studies have mentioned similar numbers along the Brazilian 
coast. Although Dias et al. (2011) have reported the occurrence 
of 400 individuals for the estuary of Lagoa dos Patos, the largest 
freshwater lagoon in Brazil, located in Rio Grande do Sul State. 
RoDriGues (2000) recorded only three individuals between April 
1991 and March 1992, in the gulf of Maranhão, in northern 
Brazil, an area of considerable concentration of shorebirds. 
Similarly, BarBieri (2007) observed a total of 246 individuals 
during 92 field excursions between January 2003 and April 
2005, in Sergipe State, northeastern Brazil. The author reports 
similar numbers of this species for Ilha Comprida (BarBieri & 
Paes 2008). It should also be emphasized that some studies on 
shorebirds surveyed on the Brazilian coast do not even reported 
T. flavipes (Telino-Júnior et al. 2003, CaBral et al. 2006, 
RoDriGues 2007, CaMPos et al. 2008). From the conservation 
perspective, the high numbers of individuals observed in the 
present study have special importance, since a decline in this 
species’ populations has been reported (BirDliFe inTernaTional 
2012), possibly as an outcome of the drop in coastal wintering 
sites in recent decades. In Mar Chiquita lake, Argentina, as 
many as 15,000 individuals of this species were recorded in the 
1970’s and 1980’s. Yet, due to the ensuing rise in water levels 
observed in the region, currently no more than 1,500 birds are 
recorded (Nores 2011).

Here, of the six accidental species, Limosa 
haemastica, Phalaropus tricolor and Calidris minutilla are rare 
in southeastern Brazil. However, Crozariol (2009) suggests 
that C. minutilla may occur regularly in the region. It has been 
sighted in Rio de Janeiro State, though without documented 
evidence (PaCheCo 1988, sanTos & alves 2011). In the present 
study, C. minutilla occurrence was documented based on 
photographs taken in December 2012 and in January and April 
2013. These photographs represent the first documented record 
of this species in Rio de Janeiro State, and are deposited in a 
private collection, as recommended by Carlos et al. (2002). In 
spite of the fact that BelTon (1984) mentioned that L. haemastica 
is rare in Rio Grande do Sul State, FeDrizzi & Carlos (2011) 
recorded flocks of up to 1,300 individuals in that state’s coast. 
In the present study, the species was sighted in May and in 
September 2012, which suggests that it uses the region as a 
stopover both at arrival and at departure from South America. 
As for Rio de Janeiro State, there are no data that afford an 
accurate analysis of this species conservation status, although in 
southeastern Brazil, it has been included in the list of threatened 
birds in São Paulo, an adjacent State (Bressan et al. 2009). siCk 
(1997) reports that P. tricolor is abundant in the Campos dos 
Goytacazes lowlands, northern Rio de Janeiro State. However, 
we observed only five individuals in January 2013.  Previous 
descriptive studies do not mention the occurrence of this species 
in the region (alves et al. 2004, sanTos & alves 2011). By 
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the time this study was finished, no documented record of the 
species was available for Rio de Janeiro State.

Although Restinga de Jurubatiba National Park 
includes 11 of the lagoons surveyed (64.7%), the larger bird 
abundances recorded outside the protected area boundaries 
uncovers the need for protection of these water bodies. In 
Carrilho lagoon, for instance, 2,246 C. fuscicollis individuals 
were sighted actively feeding in April 2013. Also, in the 
lagoons located outside the protected area, large Ciconia 
maguari flocks and one Mycteria americana individual were 
recently documented (Tavares & siCiliano 2013b) – despite 
the considerable anthropogenic pressure these water bodies 
have been subjected to, in the form of canal digging works, 
agricultural and cattle farming activities, and a sea harbor 
logistics unit recently opened in Barra do Furado (Tavares et al. 
2012, SoFFiaTi 2013).

For a site to be included in the list of internationally 
important wetlands by the Ramsar Convention, at least one 
of six general criteria has to be met (See raMsar ConvenTion 
2009b). The area surveyed in the present study seems to not meet 
the criterion that a wetland should be considered internationally 
important if it supports 20,000 or more waterbirds regularly 
(criterion 5). However, the area meets criteria 1 (contains rare 
example of a natural wetland type found within the appropriate 
biogeographic region) and 4 (supports animal species at a 
critical stage in their life cycles, or provides refuge during 
adverse conditions). In a biogeographic context, the uniqueness 
of the chain of coastal lagoons in Quissamã has been underlined 
in several studies (FarJalla et al. 2001, esTeves et al. 2008, 
MaCeDo-soares et al. 2010, esTeves 2011). In this sense, the 
high abundance of Nearctic shorebirds recorded in the area 
surveyed bears evidence of the importance of these lagoons 
concerning energy supplies demanded by different species 
during periods of adverse conditions in North America, where 
these species originally breed (newTon 2006). Moreover, we 
believe that the coastal lagoons of Quissamã, if considered 
together with other representative regional wetlands, could 
meet criterion 5 of the Ramsar Convention, since we recorded, 
on average, 2,187 waders in summer, in an effort that covered 
only a small part of the coastal lagoons in northern Rio de 
Janeiro State. It should also be stressed that Tavares et al. 
(2012a) reported, for Chroicocephallus cirrocephalus alone, 
aggregations of over 1,000 individuals on these lagoons, in a 
scenario in which abundances of at least other 60 bird species 
remain to be monitored. On top of that, the region also has 
another important lagoon, Feia Lagoon, which is the second 
freshwater lagoon in Brazil that seems to bear critical relevance 
for aquatic birds, and that, notwithstanding this importance, 
has not had its bird abundances surveyed (anTas et al. 1986, 
PaCheCo et al. 1996). All in all, the exact assessment of the 
conditions that the chain of coastal lagoons in Quissamã possess 
with respect to meeting criterion 5 of the Ramsar Convention 
depends on accurate estimates of aquatic bird species that 
resort to the region’s wetland in their feeding, reproduction and 
migration cycles. In this sense, such estimates require further 
studies based on prediction models built over multiple habitat-
associated variables which in turn fittingly reflect environment 
usage patterns by aquatic birds in a coastal region of such 
crucial conservation relevance. 
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Spring migration of semipalmated sandpiper Calidris pusilla 
in the Amazonian coast of Brazil

INTRODUCTION

In their aerial surveys in South America, which 
included both Atlantic and Pacific coasts, Morrison & ross 
(1989) recorded the presence of approximately 2.9 million 
migratory shorebirds. Of this total, 85.6% (2.5 million birds) 
were recorded in the Amazonian coast (between the state 
of Maranhão, in Brazil, and Venezuela), emphasizing the 
importance of this area for shorebirds. Of these, 2.1 million 
individuals were of small-bodied species, and the majority 
identified as semipalmated sandpipers, Calidris pusilla. 
Results of these surveys led to the inclusion of the coasts of 
Suriname and western Maranhão (Reentrâncias Maranhenses) 
in the Western Hemisphere Shorebird Reserve Network. 

Unfortunately the recent counts in the numbers of small calidrid 
across 2008 and 2011 shows a severe decline (Mizrahi 2010, 
Morrison et al. 2012).

The terrestrial surveys of roDriGues (2000) recorded 
large numbers of a variety of shorebird species on the coast of 
Maranhão. This included flocks between 24,000 and 26,000 C. 
pusilla at the region of the Gulf of Maranhão during the autumn 
migration (August to November) and the wintering period 
(December to February), this species being the most abundant 
shorebird on this sector of the coast of Maranhão (roDriGues 
2000).

Based on the formula of MCneil & CaDieuX (1972), 
roDriGues (2000) estimated that C. pusilla would be capable 
of flights of 2,000 to 2,800 km on migration routes from the 

RESUMO. Migração da primavera de Calidris pusilla na costa amazônica brasileira. A costa amazônica brasileira é uma das 
mais importantes áreas de invernada para Calidris pusilla na América do Sul. Estudos aéreos na América do Sul registraram 
aproximadamente 2,1 milhões de indivíduos de espécies de pequeno porte, a maioria C. pusilla. O presente estudo fornece 
informações das populações de C. pusilla durante a migração da primavera em três localidades (praia de Panaquatira, ilha de 
Maiaú e praia de Maçarico) na costa amazônica brasileira, incluindo dados sobre ganho de peso e estimativas da distribuição 
do voo. Os primeiros migrantes de C. pusilla chegam na costa amazônica em meados de agosto. Populações invernantes 
variaram de 2.000 indivíduos na praia do Maçarico e Panaquatiraa 4.500 indivíduos na ilha de Maiaú. Evidentes declínios 
no número de adultos com plumagem reprodutiva de C. pusilla em meados de maio foram observados nas três áreas. Durante 
esse período, grupos de 30 a 50 indivíduos de C. pusilla foram observados diariamente voando a uma altura de 100 a 150 m 
na direção do oceano Atlântico, não retornando para a ilha de Maiaú, sugerindo que migraram. A capacidade de voo dos 
adultos em plumagem reprodutiva das três áreas em abril e maio teoricamente permitiria voos sem parada até o leste dos 
Estados Unidos. Portanto, os dados disponíveis sugerem que C.pusilla durante a migração da primavera na costa amazônica 
brasileira pode seguir uma rota diferente das aves que partem de áreas de invernada mais ao norte (Suriname, Guiana, 
Guiana Francesa e Venezuela), não mostrando conectividade com aves que partem destas áreas.
PALAVRAS-CHAVE. Migração da primavera, Calidris pusilla, costa amazônica, Brasil.

ABSTRACT. The Brazilian Amazonian coast is one of the most important wintering areas for the semipalmated sandpiper 
(Calidris pusilla) in South America. Aerial surveys in South America recorded the presence of about 2.1 million individuals 
of small-bodied shorebird species, and the majority were identified as semipalmated sandpipers. The present study provides 
information of C. pusilla populations during the spring migration at three localities (Panaquatira Beach, Maiaú Island and 
Maçarico Beach) on the Brazilian Amazonian coast of Brazil, including data on mass gain and estimates of flight range. 
The first C. pusilla migrants arrive at the Amazonian coast by mid-August. Wintering populations varied between 2,000 
individuals at Maçarico and Panaquatira, and 4,500 birds at Maiaú Island. Sharp decline in the number of reproductive 
adults of C. pusilla in mid-May was observed at the three areas. During this period, groups of 30 to 50 C. pusilla were observed 
on a daily basis, flying at a height of 100-150 m in the direction of the Atlantic Ocean, not subsequently returning to the 
island, suggesting that they had migrated. Flight range capacity of  adult C. pusilla from the three areas in April and May 
would theoretically allow them flying nonstop to the eastern United States. However, the available data suggest that C. 
pusilla during spring migration in the Brazilian Amazonian coast may follow a different route from birds departing from 
the most northern wintering areas (Suriname, Guyana, French Guyana and Venezuela), not showing connectivity with birds 
departing from these areas.
KEY WORDS. Spring migration, semipalmated sandpiper, Amazon coast, Brazil.
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Gulf of Maranhão. Survey data indicated that the majority of 
the population first migrates to areas further north in South 
America, such as Suriname or the Guianas, before continuing 
to North America (roDriGues 2000), although until the moment 
there is no recovery of banded birds at these countries, which 
might confirm this route. From estimates of flight capacity, 
MCNeil & CaDieuX (1972) suggested that the population 
wintering in northeastern Venezuela follows a route through the 
Greater Antilles to southern Florida. 

While roDriGues (2000) presented some data on the 
migratory patterns of sandpipers in the Gulf of Maranhão and 
roDriGues (2007) have shown high site fidelity of C. pusilla 
at the Brazilian Amazonian coast, few records are available 
on the spring migrations of these birds at the Amazonian coast 
of Brazil. In an attempt to fulfill this gap, the present study 
provides information from surveys of C. pusilla populations 
during the spring migration at a number of localities, including 
data on body mass gain and estimates of flight range.

STUDY AREAS AND METHODS

Data presented in this study were from birds censused, 
captured and banded at three localities on the Amazonian coast 
of Brazil between 1996 and 2000: Panaquatira Beach (02º28’S, 
44º02' W), Maçarico Beach (00o30'S, 47o20' W) and Maiaú 
Island (01º10'S, 44º50' W) (Fig. 1). Birds were captured at high 
tide, using mist nets 36 mm-mesh size (12 m long), and banded 
with metal bands provided by the Brazilian Center for Research 
and Conservation of Wild Birds (CEMAVE - ICMBio). Body 
mass was recorded with a 100 g Pesola spring balance (accurate 
to ±1 g). Age classes (adult, juvenile) were defined according 
to plumage (hayMan et al. 1986). After banding, all birds were 
released close to the capture site.

We assume that birds that winter in a particular place 
and are in preparation for spring migration remaining the same 

areas, showing a high fidelity to their wintering sites, as reported 
by roDriGues et al. (2007). It was not possible to separate the 
sexes because this species has no apparent sexual dimorphism. 
Unfortunately, it is very difficult to recapture all birds in order 
to get the individual body mass gains, which would be ideal. 
Only a small proportion of banded birds are recaptured. In order 
to assess the pattern of mass gain of birds captured at the same 
season in the same area from the three study sites, a regression 
analysis of body mass recorded in a sample interval was 
conducted using Bio Estat 2.0 (ayres et al. 2000), assuming 
that individuals remain in the area during the sampling interval, 
as reported by roDriGues et al. (2007).Values are presented as 
mean ± standard deviation.

Flight range for C. pusilla was estimated according to 
the formula of CasTro & Myers (1980), where: 

R = 26.88 x S x L1.614 x (M1
-0.464 – M2

-0.464), where

M2 = original body mass, in g, at the start of the flight (i.e. at 
capture); 
M1 = body mass, in g, at the end of the flight, that is, free of fat 
(based on the assumption that all body fat is metabolized during 
the flight), calculated by M1 = 9.0513 + 0.3135 x wing length, 
in mm (PaGe & MiDDelTon 1972); 
S = 75 kmh-1 (flight velocity); 
L = wing length in cm.

Census were carried out at high tide, when shorebirds 
were observed with binoculars and counted (direct counts or 
estimates) on the beaches of Panaquatira, Maçarico and Maiaú 
Island. Given the highest abundance of birds at Maiaú Island 
in comparison with other sites, it was chosen for captures and 
daily counts in May 1998, in order to identify oscillations in 
numbers and body mass.

Figure 1. Study sites where semipalmated sandpipers (Calidris pusilla) were censused and sampled at the Amazonian coast of Brazil in 1998 and 
1999.

RESULTS

Abundance
The first migrants C. pusilla arrived on the Amazon 

coast by mid-August. Wintering populations recorded in the 

present study (December to February) varied between 2,000 
individuals at Maçarico and Panaquatira, and 4,500 birds at 
Maiaú Island.

On Maiaú Island, there was a sharp decline in the 
number of adults in reproductive plumage by mid-May 1998 
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(Fig. 2), with only 70 individuals counted on 23 May. During 
this period, groups of 30 to 50 C. pusilla were observed on a 
daily basis, flying at a height of 100-150 m in the direction 
of the Atlantic Ocean. Monitoring with binoculars confirmed 
that these groups did not returned to the island, probably  they 
had migrated. Due to the sampling schedule, it is not possible 
precisely to establish the date of the departure of the last 
migrants, although some adults were captured on 20 May (Fig. 
3), with body mass suitable for northbound migration. In May 
1999, C. pusilla was recorded in negligible numbers on Maiaú 
Island, in comparison with 1998, ranging from 400 (12 May) 
to 1,000 individuals (18May). In May 2000, abundance was 
similar to 1998, which suggests that some ecological factor, 
such as a decline in the availability of prey, may have influenced 
the pattern observed in 1998. No such fluctuations were 
observed at Maçarico Beach, where approximately the same 
number of sandpipers, around 2,000 individuals, was recorded 
in May 1999 and 2000. However, there was a marked decline in 
numbers at the beginning of the month in both years, with the 
population quickly reaching levels similar to those recorded at 
Maiaú on 23 May 1998.

A drastic reduction was recorded in the number of 

birds wintering on Panaquatira Beach in 1999. In May 1997, 
between 3,500 and 4,000 individuals were counted, whereas in 
the same month of 1999 and 2000, only 1,000 were observed.

Body mass gain
Rates of mass gain varied considerably among years 

and sites. The highest rates were recorded at Maiaú Island 
in 2000 (0.39 gday-1, Tab. I) and Panaquatira Beach in 1996 
(0.32 gday-1). In May 1998, sandpipers on Maiaú Island gained 
0.1 grams per day on average (Tab. I). During this period of 
the year, birds are presumably near to the mass required for 
northward migration, when further gain is limited. The mass 
gain for individual birds recaptured during the same period 
varied between 0.1 g and 1.0 g per day (Tab. II).

Potential flight range
Estimates of flight range capacity of adult C. pusilla 

from Maçarico, Panaquatira and Maiaú in April and May ranged 
from 508 to 4,539 km. Based on the ten highest values (Tab. III) 
and considering the tail wind, the majority of individuals would 
theoretically be capable of flying nonstop to the eastern United 
States (ca. 5,000 km).

Figure 2. Census of Calidris pusilla in May 1998, at Maiaú Island, Amazonian coast of Brazil.

Figure 3. Daily captures of Calidris pusilla at Maiaú Island in May 1998, Amazonian coast of Brazil.
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Table II. Body mass gain of individual semipalmated sandpipers (Calidris pusilla) at Maiaú Island in 1998 and 1999, Amazonian coast of Brazil.

Table III. Ten highest estimates of potential flight capacity (in km) in Calidris pusilla just before the spring migration to North America, Amazonian 
coast of Brazil.

Table I. Results of the regression analyses of the effect of date on body mass of semipalmated sandpiper (Calidris pusilla) from three study sites 
on the Brazilian Amazonian coast.
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DISCUSSION

The average counts of 4,500 semipalmated sandpipers 
on Maiaú Island during the first eleven days of May was much 
higher than values recorded for Panaquatira and Maçarico 
Beaches, or those recorded on Cajual Island by RODRIGUES 
(2000). While it is difficult to safely determine factors 
accounting for such difference, it is suggested that at Maiaú the 
abundance of food resources is higher than at the other 2 sites 
(A. T. Lopes, unpublished data).

During the northward spring migration, RODRIGUES 
(2000) suggested that the reduced abundance of C. pusilla at 
early May in the Gulf of Maranhão reflects the movement of 
birds to areas further north in South America, i.e. the Guianas 
and Suriname. RODRIGUES (2000) also concluded that many 
individuals observed in the Gulf of Maranhão in breeding 
plumage towards late spring (May) may have flown directly 
across the ocean to North America. The results of the present 
study support this conclusion. The numbers of C. pusilla on 
Maiaú Island remained stable until 11 May when decline started, 
suggesting migrants departure. On Maçarico and Panaquatira 
Beaches, numbers remained low at early May, indicating earlier 
departures in comparison with those recorded on Maiaú.

Although at early May it is still too early for northward 
spring migration, considering that the peak abundance of C. 
pusilla at Delaware Bay (Delaware-New Jersey), the main 
stopover area before the final bound to breeding grounds, 
occurs at the end of May or early June (CLARKE et al. 1993), 
probably not all C. pusilla need to fly to Delaware Bay in a 
direct flight. The Central America and southern North America 
(COLLAZO et al. 1995, WEBER & Haig 1997) are important 
northbound migratory corridors for C. pusilla (COLLAZO et 
al. 1995, WEBER & HAIG 1997), where peak migration occurs 
early in May (WEBER & HAIG 1997), although there is no 
band recovery from Amazon coast at these localities. While data 
presented here suggest that C. pusilla leave Panaquatira and 
Maçarico Beaches earlier, body mass data suggest that some 
individuals, which remained in the areas until mid-May, gained 
extra body mass before departure.

Few estimates of body mass gain during the spring 
migration are available from South American wintering areas 
for comparison with results presented here. In Venezuela, 
MCNEIL (1970) recorded a mass gain between March and 
mid-May, with a mean body mass of 27 g in May, sufficient for 
a maximum nonstop flight of 2,200 km. GRATTO-TREVOR 
(1992) reported a mean body mass of 27.6±3.3 g for C. pusilla 
in May, a value similar to that recorded by MCNEIL (1970). 
The largest body mass recorded in the current study (39 g) at the 
time of departure for the northbound migration, is also similar 
to the one recorded by MCNEIL (1970) in New Jersey during 
the southward autumn migration (43 g).

Data presented in this study indicate that C. pusilla 
leaving the northern coast of Brazil on their spring migration 
were potentially capable of flying nonstop between 2,160 and 
4,539 km. Taking into account the influence of a favorable 
tailwinds, these estimates indicate that they could potentially 
reach the eastern coast of the United States, or even Canada. 
In this scenario, it is important to note that culmen lengths of 

individuals captured in the Guianas and Suriname during the 
spring migration are shorter than those recorded in Maranhão 
and Pará. MIZRAHI (2010) have shown that culmen lengths 
of birds (known sex) captured in Suriname and French Guyana 
are significantly shorter than birds captured in Delaware Bay 
from 1995–2008. Resightings of individually marked birds in 
North America, including Delaware Bay, suggest that C. pusilla 
wintering in French Guyana and Suriname consist of individuals 
from various breeding populations (MIZRAHI, 2010). 

Birds wintering in the Guianas and Suriname present 
maximum potential flight capacity of approximately 2,200 
km (MCNEIL, 1970), which would allow them to migrate 
not farther than southern Florida, United States. This value is 
considerably lower than those recorded here at the Amazon 
coast of Brazil. Such differences in flight capacity among 
populations appear to be related to differences in the subsequent 
migration legs, supporting the hypothesis that populations 
follow distinct migration routes. Long term data (1992–2000) 
on C. pusilla site fidelity from the same areas of the present 
study on the Brazilian Amazonian coast (RODRIGUES 2007), 
have shown that no bird was recaptured away from banding 
sites. Individuals returning to the same area 1 to 6 years after 
their original capture indicate a high degree of site fidelity to the 
Brazilian Amazonian coast.

We suggest, based on the available data, that C. pusilla 
during spring migration in the Brazilian Amazonian coast, 
may follow a nonstop flight to the North America, showing no 
connectivity with birds departing from Guianas and Suriname 
and probably Venezuela and the more western sectors of South 
America. In fact, SPAANS (1978) recorded few movements of 
birds from Suriname during spring migration, which suggests 
that birds wintering further south (Brazilian Amazonian coast) 
may follow different routes on their northbound migration.
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Densidade e distribuição espacial de aves limícolas em habitats de 
forrageio na costa amazônica brasileira

INTRODUÇÃO

Aves limícolas são habitantes de áreas úmidas e a 
maioria migrante transequatorial. Essas aves reproduzem-se 
principalmente nas regiões árticas e posteriormente migram 
para o hemisfério sul, à procura de áreas de descanso e forrageio 
(Myers 1983, Morrison 1984, swennen & sPaans 1985, 
BurGer et al. 1997a).

O setor litorâneo entre o Maranhão e o Pará (região 
compreendida entre o Salgado Paraense e as Reentrâncias 
Maranhenses) é a segunda área de invernada mais importante da 
América do Sul para aves limícolas migratórias intercontinentais, 
sendo superada apenas pela costa do Suriname (Morrison & 
ross 1989). Por essa razão, as Reentrâncias Maranhenses foram 
incluídas na Rede Hemisférica de Reservas de Aves Limícolas, 
além de ser um sítio Ramsar, incluída na Lista de Zonas Úmidas 
de Importância Internacional a partir de 1996 (Brasil 1996). 

As regiões entre-marés com diferentes tipos de 
habitats atraem grandes densidades de aves limícolas à procura 
de invertebrados bentônicos (reCher 1966, skaGen & knoPF 
1993, sMarT & Gill 2003, Coelho 2007). Embora a costa 
amazônica brasileira seja de importância internacional para 
diversas espécies, a maioria dos estudos enfoca quase que 
exclusivamente censos populacionais (Morrison & ross 
1989, roDriGues & loPes 2000, roDriGues 2000, roDriGues 

2007), com poucos estudos sobre uso de habitats, como por 
exemplo koBer & Bairen (2006a,b, 2009). Na ilha de São 
Luís, o canal da Raposa foi apontado como tendo expressiva 
abundância de aves limícolas (Morrison et al. 1986, Morrison 
& ross 1989, roDriGues 2000) e também um ambiente de altas 
densidades de organismos bentônicos (Coelho 2007). Esses 
organismos atraem grandes densidades de aves limícolas por 
se constituirem o principal item alimentar de aves limícolas 
em áreas de invernada (reCher, 1966; skaGen & knoPF, 1993; 
sMarT & Gill, 2003). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o uso 
de diferentes habitats entre-marés (lamoso, areno-lamoso e 
arenoso) por aves limícolas que utilizam o canal da Raposa 
como área de forrageio, a fim de contribuir para um melhor 
entendimento da distribuição espacial das aves em áreas 
de forrageio entre-marés e da conservação de suas áreas de 
invernada.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo
A área de estudo compreende uma área de 10 ha no 

canal da Raposa (02° 24’ S; 44° 05’ W), ao norte da ilha de 
São Luís, golfão maranhense, costa amazônica brasileira (Fig 
1).  É um canal com cerca de 50 m de largura, margeado por 

ABSTRACT. Density and spatial distribution of shorebirds in foraging habitats in the brazilian amazonian coast. This 
study aimed to characterize the use of intertidal habitats for shorebirds in the Raposa channel, on the island of São Luís, 
Maranhão in the amazonian coast of Brazil. We selected three types of habitats (muddy, sandy-muddy and sandy), each 
with 3 ha, used as feeding area for shorebirds. The censuses occurred during two weeks of each month between February 
and November 2006 and were conducted during a spring and a neap tide of each month. 17,407 shorebirds were censused 
during the study period. Most shorebirds was found foraging in the muddy substrate (180.95 ind/ha), followed by sand-
muddy (100.25 ind/ha) and sandy (27.10 ind/ha). Calidris pusilla was the most abundant species (n = 8,922) in the Raposa 
channel, also more abundant in muddy susbtrate (n = 7,578). In sandy-muddy, Tringa semipalmata was most abundant (n = 
1,270). Pluvialis squatarola was most abundant in sandy substrate (n = 130). There was a higher density of shorebirds foraging 
in neap than in spring tides, due to a greater availability of foraging areas.
KEY WORDS. Shorebirds, intertidal habitats, Raposa channel, amazonian coast, Brasil.

RESUMO. Este trabalho teve como objetivo caracterizar o uso de hábitats entre-marés por aves limícolas em um canal 
localizado na praia da Raposa, ilha de São Luís, Maranhão, costa amazônica brasileira. Foram selecionados três tipos de 
habitats (lamoso, areno-lamoso e arenoso), cada um com 3 ha, utilizados pelas aves para alimentação. Os censos ocorreram 
durante duas semanas consecutivas de cada mês entre fevereiro e novembro de 2006 e foram realizados durante uma maré 
de sizígia e uma de quadratura de cada mês. Foram censadas 17.407 aves limícolas durante o período de estudo. A maior 
densidade de aves limícolas em forrageio foi verificada no habitat lamoso (180,95 ind/ha), seguido pelo areno-lamoso 
(100,25 ind/ha) e pelo arenoso (27,10 ind/ha). Calidris pusilla foi a espécie mais abundante (n = 8.922) no canal da Raposa, 
sendo também mais abundante no habitat lamoso (n = 7.578). No areno-lamoso, Tringa semipalmata foi mais abundante (n = 
1.270). Pluvialis squatarola foi mais abundante no arenoso (n = 130). Nas marés de quadratura houve uma maior densidade de 
aves limícolas forrageando do que nas marés de sizígia, devido a uma maior disponibilidade de área de forrageio.
PALAVRAS-CHAVE. Aves limícolas, habitats entre-marés, canal da Raposa, costa amazônica brasileira.

Laís de Morais Rego Silva1 & Antonio Augusto Ferreira Rodrigues2

1Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Av. Colares Moreira, Q. 19, Nº 09, 65085-580, Calhau, São Luís, MA, Brasil.
2Departamento de Biologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, s/n, 65085-580, Bacanga, São Luís, MA, Brasil.
E-mail: laismoraisrego@yahoo.com.br, augustoufma@yahoo.com.br



18 L.M.R. Silva & A.A.F. Rodrigues18

Ornithologia 8(1):17-21, junho 2015

manguezais, recebendo águas doces provenientes de rios 
interiores e águas salgadas do oceano Atlântico, formando assim 
uma ampla área estuarina. Segundo MaBesoone & CouTinho 
(1970), a amplitude de maré nesse setor da costa é uma das 
maiores do Brasil, podendo alcançar valor máximo de 8,16 m. O 
hidrodinamismo no canal da Raposa origina diversificados tipos 
de habitats, freqüentados por várias espécies de aves limícolas. 
Para os censos populacionais, foram selecionados três habitats 
interconectados, de 3 ha cada um: lamoso, areno-lamoso e 
arenoso. Análises granulométricas dos sedimentos dos habitats 
auxiliaram na separação dos três habitats (Coelho 2007). 

Amostragem e análise dos dados
Os censos das aves foram realizados durante duas 

semanas consecutivas de cada mês, entre fevereiro e novembro 
de 2006, totalizando 20 censos. Os censos foram realizados 
utilizando-se binóculos 10 x 50 nos três habitats de forrageio, 
durante a maré vazante, com cerca de 30 a 50% de exposição 
dos habitats. O observador deslocava-se a pé paralelo à linha de 
maré, através de um transecto linear, com paradas de 15 min em 
cada habitat representativo (lamoso, areno-lamoso e arenoso) 
para a  contagem das aves em forrageio, totalizando 45 minutos 

de observação. A fim de compreender melhor a influência das 
marés sobre a abundância de aves limícolas, os censos foram 
realizados durante uma maré de sizígia e uma de quadratura 
de cada mês. Para a identificação das espécies foi utilizado 
hayMan et al. (1986). 

Foi realizada ANOVA de medida repetida para 
comparar o uso dos três diferentes habitats utilizados por aves 
limícolas, levando em consideração a densidade total de aves 
(variável resposta) entre os meses amostrados. Também foi 
feita uma ANOVA bi-fatorial de medida repetida, onde uma 
categoria de classificação foi o tipo de habitat, com três níveis 
(lamoso, areno-lamoso e arenoso), e a outra categoria o tipo de 
maré, com dois níveis (sizígia e quadratura), a fim de comparar 
o uso dos diferentes habitats em dois períodos de marés. O teste 
de Tukey foi utilizado para realizar as comparações a posteriori 
das análises de variância. Os testes estatísticos foram realizados 
no programa SYSTAT 10. O nível de significância adotado para 
os testes foi α = 0.05. A diversidade de aves limícolas em cada 
habitat no canal da Raposa foi calculada segundo o Índice de 
Shannon-Wiener (Brower et al. 1997). Os resultados dos censos 
são apresentados como X ± DP. A nomenclatura utilizada para 
a classificação das espécies foi a definida pelo CBRO (2011). 

Figura 1. Localização do canal da Raposa, norte da Ilha de São Luís, Maranhão, costa amazônica brasileira.
Figure 1. Location of the Raposa channel, north of the São Luís Island, Maranhão, Brazilian Amazonian coast.

RESULTADOS

Durante o período de fevereiro a novembro de 2006 
foram observadas 13 espécies de aves limícolas forrageando 
no canal da Raposa, com um total de 17,407 aves censadas. 
As densidades médias para cada espécie nos três habitats 
são mostradas na Tabela I. O maçariquinho Calidris pusilla 
(Linnaeus 1766) apresentou a maior densidade de todas as 
espécies, no habitat lamoso (Tab. I). No habitat areno-lamoso 
o maçarico-de-asa-branca Tringa semipalmata (Gmelin 1789), 
C. pusilla e o maçarico-de-papo-vermelho Calidris canutus 
(Linnaeus 1758) apresentaram maiores densidades. No habitat 
arenoso foi observada maior densidade do maçarico-de-axila-
preta Pluvialis squatarola (Linnaeus 1758), da batuíra-de-bando 
Charadrius semipalmatus (Bonaparte 1825) e C. pusilla (Tab. 

I). O maçarico-de-perna-amarela Tringa melanoleuca (Gmelin 
1789) ocorreu somente no habitat lamoso e o maçarico-branco 
Calidris alba (Pallas 1764) ocorreu somente no arenoso (Tab. 
I).

As densidades médias das aves em forrageio (Fig. 2) 
diferiram nos três tipos de habitats (ANOVA, F = 7,134; g.l. = 
513; p = 0,000). O habitat lamoso (180,95 ± 18,83 ind/ha) teve 
maior densidade de aves quando comparado ao habitat areno-
lamoso (100,25 ± 15,05 ind/ha, Teste de Tukey, p = 0,001) e ao 
habitat arenoso (27,10 ± 4,20 ind/ha, Teste de Tukey, p = 0,001). 
A densidade de aves limícolas em forrageio foi maior nas marés 
de quadratura em relação às de sizígia (ANOVA, F = 7,06, g.l. 
= 486; p = 0,000), nos três diferentes tipos de habitat (Fig. 3).

A diversidade de espécies em forrageio foi maior no 
habitat areno-lamoso (H’ = 2,76), seguido do arenoso (H’ = 
2,66) e do lamoso (H’ = 1,49).
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Tabela I. Densidade média (ind/ha) de aves limícolas em forrageio nos habitats lamoso, areno-lamoso e arenoso, no canal da Raposa, Maranhão, 
entre fevereiro e novembro de 2006.
Table I. Mean density (ind/ha) of shorebirds foraging in muddy, sandy and sandy-muddy habitats in the Raposa channel, Maranhão, from February 
to November 2006.

Figura 2. Densidade média (x ± EP) de aves limícolas em forrageio em 
três diferentes habitats no canal da Raposa, Maranhão, no período de 
fevereiro a novembro de 2006. As barras verticais representam o Erro 
Padrão. 
Figure 2. Mean density (x ± SE) of shorebirds foraging in three different 
habitats in the Raposa channel, Maranhão, from February to November 
2006. The vertical bars represents the standard error.

Figura 3. Densidade média (x ± EP) de aves limícolas em forrageio em 
três tipos de habitats com diferentes tipos de maré, no canal da Raposa, 
Maranhão, no período de fevereiro a novembro de 2006. As barras 
verticais representam o Erro Padrão. 
Figure 3. Mean density (x ± SE) of shorebirds foraging in three habitat 
types with different types of tide at the Raposa channel, Maranhão, from 
February to November 2006. The vertical bars represents the standard 
error.

DISCUSSÃO

Os habitats lamosos e areno-lamosos do canal da 
Raposa apresentaram as maiores densidades de aves em 
forrageio. Esses habitats possuíram maior densidade de 
invertebrados bentônicos (Coelho 2007), atraindo assim maior 
densidade de aves limícolas, concordando com outros autores 
em diferentes áreas (MCneil 1970, swennen & sPaans 1985, 

roDriGues & loPes 2000, ausTin & rehFisCh 2003, loPes 
2003, riBeiro et al. 2004). As menores densidades de aves 
limícolas em forrageio foram observadas no habitat arenoso, 
onde há maior impacto hidrodinâmico e, como conseqüência, 
maior remoção de sedimento e menor fixação de invertebrados 
bentônicos. Sendo assim, apresenta menor densidade de 
invertebrados bentônicos (Coelho 2007) para limícolas, 
atraindo baixos números de aves. Nos estudos realizados na 
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costa amazônica brasileira com aves limícolas, C. pusilla 
apresentou maior abundância (roDriGues, 2000, roDriGues et 
al. 2007), como também mostrado neste trabalho no canal da 
Raposa. Esta expressiva densidade de C. pusilla provavelmente 
ocorreu devido à alta densidade de Polychaeta encontrada 
principalmente no habitat lamoso (Coelho 2007), que é um 
item importante na dieta dessa espécie (weBer & haiG 1997b). 
Segundo wanink & zwarTs (1993), AusTin & rehFisCh (2003), 
os variados tipos de habitats de uma área influenciam na 
abundância e na disponibilidade de invertebrados bentônicos, 
que são as principais presas de aves limícolas (reCher 1966, 
PiersMa 1996a, b, weBer & haiG 1997a, b, TsiPoura & BurGer 
1999, PlaCyk & harrinGTon 2004). Portanto, é provável que 
os variados tipos de habitats do canal da Raposa produziram 
resultados de altas densidades de aves limícolas.

A espécie T. melanoleuca ocorreu somente no habitat 
lamoso, em baixa densidade, corroborando o observado 
por outros autores na costa maranhense (roDriGues, 2000, 
roDriGues, 2007). A alta densidade de bivalvos Anomalocardia 
brasiliana (Gmelin 1791) e Iphigenia brasiliensis (Lamarck 
1818) no habitat areno-lamoso (Coelho 2007) provavelmente 
atraiu C. canutus e o piru-piru Haematopus palliatus 
(Temminck 1820), duas espécies especialistas no consumo de 
moluscos (MerCier & MCNeil 1994, PaCyk & harrinGTon 
2004). Da mesma forma, a alta densidade de caranguejos neste 
mesmo habitat correspondeu aos altos números encontrados 
para T. semipalmata e N. phaeopus, especialistas no consumo 
de caranguejos (BaCkwell et al. 1998).

A maior diversidade de aves limícolas foi verificada 
no habitat areno-lamoso, provavelmente pela presença do 
banco de moluscos e da zona de caranguejos Uca spp, os quais 
contribuiram para a existência de maior diversidade de presas. 
Segundo riBeiro et al. (2004), áreas entre-marés que apresentam 
zonas de caranguejos são freqüentadas por um maior número de 
espécies de limícolas quando comparadas às áreas que possuem 
somente a dominância do grupo Polychaeta, corroborando com 
os resultados obtidos nos habitats areno-lamoso e lamoso neste 
trabalho.

A maior densidade de aves limícolas em forrageio nas 
marés de quadratura em relação às marés de sizígia no canal da 
Raposa foi devido provavelmente à maior disponibilidade de 
habitats para forrageio nas marés de quadratura, considerando 
que a altura dessas marés é menor que nas de sizígia. reCher 
(1966) e BurGer et al. (1977a, 1997b) relataram que a altura da 
maré é um dos principais fatores que influenciam a abundância 
e o comportamento dessas aves, pois afeta as disponibilidades 
de espaço para forrageio e de presas, ainda mais quando se trata 
de sistemas de macromarés, como é o caso da costa maranhense 
(MaBesoone & CouTinho 1970).

A proteção de habitats para aves limícolas requer 
planejamento em escala de paisagem, pois estas aves preferem 
um complexo de habitats integrados e próximos, tais como 
praias, habitats lamosos, areno-lamosos, arenosos e manguezais 
(BurGer et al. 1997a, BurGer 2000). Sistemas desse tipo, tal 
como é o canal da Raposa, são mais produtivos, apresentando 
altas densidades de invertebrados bentônicos em larga escala. 
Assim, as aves necessitam realizar movimentos curtos entre 
diferentes áreas de forrageio, sendo altamente favorável 

para as mesmas em relação aos custos energéticos de vôos, 
termorregulação e sobrevivência (TaFT & haiG 2006).
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Aves migratórias no litoral norte de Santa Catarina, Brasil

INTRODUÇÃO

No Brasil, diferentes famílias de aves realizam 
movimentos migratórios (siCk 1997). Algumas destas 
apresentam forte relação com ambientes aquáticos, como 
estuários e lagoas (CosTa et al. 2011, BarBieri et al. 2013). 
Famílias como Charadriidae e Scolopacidae, representadas pelas 
batuíras e maçaricos, assim como Pandionidae, representada pela 
águia-pescadora, e Sphenicidae, pelo pinguim-de-Magalhães, 
realizam longos deslocamentos, muitas vezes intercontinentais 
(vooren & Brusque 1999, FerGuson-lees & ChrisTie 2001,). 
Oriundas principalmente de países como Canadá, Estados 
Unidos da América e Argentina, estas aves chegam a costa 
brasileira à procura de alimento. Este deslocamento, necessário 
para sua sobrevivência, pode chegar a 20.000 km, e as visitas 
podem durar vários meses (siCk 1997, CosTa et al. 2011, PeTry 
et al. 2012, BarBieri et al. 2013). Durante o deslocamento, são 
comuns as paradas para descanso e alimentação, reunindo em 
alguns pontos um grande número de indivíduos (anTas 1984). 
Os locais escolhidos são bastante variáveis, mas normalmente 
são na zona costeira, incluindo praias, estuários, lagoas naturais 
e artificiais, represas, banhados e campos alagados (Myers et al. 
1979, siCk 1997). 

Nestes habitats as espécies encontram suas principais 

presas, incluindo invertebrados bentônicos, peixes e insetos, 
necessárias para repor a energia gasta nesta longa jornada 
de migração. Muitas vezes o cronograma de chegada destas 
aves ao país pode coincidir com o pico de abundância de suas 
presas (vooren & Brusque 1999). As espécies que utilizam as 
praias litorâneas, em sua maioria intensamente utilizadas pelo 
homem para recreação e outros fins, são consideradas altamente 
vulneráveis (BurGer 1981), sendo que algumas já sofrem forte 
declínio populacional (BurGer & GoChFelD 1991, BurGer et al. 
2004) .

No Brasil, estudos sobre aves migratórias foram 
realizados nas regiões norte e nordeste (azeveDo-Júnior et al. 
2001, larrazáBal et al. 2002, CaMPos et al. 2008, BarBieri & 
hveneGaarD 2008), sudeste (BarBieri et al. 2013, lunarDi et 
al. 2012) e no extremo sul (vooren & CharaDia 1990, BelTon 
1994, nasCiMenTo 1995, PeTry et al. 2012). Porém, existem 
lacunas em todas as regiões, principalmente na identificação de 
áreas importantes como pontos de parada (stopover sites) para 
estas espécies durante o percurso migratório. Em Santa Catarina 
são escassos os trabalhos que abordaram a presença de aves 
migratórias (BeGe & MarTerer 1991, rosario 1996, BranCo 
2000, naka & roDriGuez 2000, PiaCenTini & ThoMPson 2006, 
Ghizoni-Jr et al. 2013), com poucas informações sobre os locais 
de parada. 

O objetivo deste trabalho foi registrar a ocorrência de 

ABSTRACT. Migratory birds in north coast of Santa Catarina state, Brazil. Every year thousands of shorebirds come to 
Brazil looking for food and  rest, from USA, Canada and Argentina. During the period from May 2006 to June 2011 the 
north coast of Santa Catarina was sampled using transects and observations from a fixed point with the aim of record the 
migratory birds. Twenty-three species were identified, with 20 coming from the northern hemisphere and 3 coming from 
the southern hemisphere. Capri region, inside Babitonga Bay, recorded the highest number of species (14), gathering 60% of 
total richness. In November the highest richness was recorded , regressing in December. The largest groups were recorded for 
Charadrius semipalmatus, with more than 400 individuals in Linguado region. The north coast of Santa Catarina has the largest 
richness of migratory birds recorded for Santa Catarina State and can be considered an important stopover for migratory 
birds from the north and south of the continent, with a representative number of species. The conservation of this region 
is critical for maintaining the migratory cycle of these species.
KEY WORDS. Babitonga bay, Charadriidae, Scolopacidae, distribution.

RESUMO. Todos os anos milhares de aves migratórias chegam ao Brasil a procura de alimento e descanso, vindas de países 
como EUA, Canadá e Argentina. Durante o período de maio de 2006 a junho de 2011 foram realizadas amostragens por 
meio de transecções e observações de ponto fixo no litoral norte de Santa Catarina para o registro de aves migratórias. 
Vinte e três espécies foram identificadas, sendo 20 oriundas do hemisfério norte e 3 oriundas do hemisfério sul. A região 
do Capri, na Baía da Babitonga, registrou o maior número de espécies (14), reunindo 60% da riqueza total. A maior riqueza 
foi registrada em novembro, regredindo em dezembro. Os maiores grupos foram registrados para Charadrius semipalmatus, com 
mais de 400 indivíduos na região do Linguado. O litoral norte de Santa Catarina reúne a maior riqueza de aves migratórias 
registrada para o Estado de Santa Catarina e pode ser considerado um importante ponto de parada para as aves migrantes 
do norte e do sul do continente, com um número representativo de espécies. A conservação da região é fundamental para 
a manutenção do ciclo migratório destas espécies.
PALAVRAS-CHAVE. Baía da Babitonga, Charadriidae, Scolopacidae, distribuição.
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aves migratórias no litoral norte de Santa Catarina, incluindo o 
estuário da Baía da Babitonga, considerando aspectos relativos 
à riqueza, sazonalidade, tamanho de grupo e distribuição, 
avaliando o potencial desta região como local de parada para as 
espécies durante seu ciclo migratório.

MÉTODOS

As amostragens foram realizadas nos municípios de 
Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul e Araquari, 
localizados no litoral norte de Santa Catarina, uma das regiões 
mais populosas do estado.  Joinville é a maior cidade do Estado, 
com aproximadamente 515 mil habitantes (IBGE 2012). A região 
apresenta clima quente e úmido, classificado como mesotérmico 
constantemente úmido, segundo o sistema de Koppen (knie 
2002). A região detém elevados índices pluviométricos, 
favorecidos pela proximidade da Serra do Mar. A precipitação 
média mensal varia entre 100 e 350 mm e a umidade relativa 
pode atingir até 85% (ePaGri 2003). Os municípios analisados 
envolvem o estuário da baía da Babitonga, formado por uma 
lâmina d’água de 160 km², que abriga 6.200 ha de bosques de 
manguezal (IBAMA 1998). Em seu interior existem pelo menos 

24 ilhas, além de extensos bancos de areia e planícies de maré, 
expostas durante a maré baixa. Devido a grande densidade 
populacional que circunda o estuário, a região sofre intensa 
pressão antrópica, principalmente pelo lançamento de esgotos 
domésticos e industriais, assim como pela ocupação irregular 
de suas margens. Atualmente existem dois grandes portos na 
região (Itapoá e São Francisco do Sul), responsáveis por grande 
movimentação de navios no  estuário.

Coleta de dados
A coleta de dados total foi realizada entre maio de 2006 

e junho de 2011 através de transecções realizadas com barco 
e observações de ponto fixo. Para a identificação das espécies 
foram utilizados os guias de campo de hayMan et al. (1986) e 
De la Peña & ruMBoll (1998). A sequência taxonômica seguiu 
as definições do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO 2014). 

Os pontos fixos e transecções estabelecidos para 
a realização das amostragens foram distribuídos entre a 
latitude 26° 41' S / 26°15' S e longitude 48° 77' S / 48°52' W, 
compreendendo uma área de aproximadamente 25 x 25 km 
(Fig. 1).

Figura 1. Localização da área de estudo: litoral norte de Santa Catarina, incluindo o estuário da baía da Babitonga., com a indicação das transecções 
e pontos fixos de amostragem. Legenda: PR= transecção de barco na região praias; LG= transecção de barco na região do Linguado;, PM= 
transecção de barco no rio Palmital; FT=  ponto fixo na praia do Forte; MT= ponto fixo no rio Monte de Trigo; CP = ponto fixo na coroa do Capri; 
VG= ponto fixo na Vila da Glória; PL= ponto fixo na praia do Lixo; ET = ponto fixo na Estação de Tratamento de Esgoto de Jarivatuba.
Figure 1. Study area: northern coast of Santa Catarina state, including Babitonga bay, indicating the transects and fixed points. Legend: PR = 
transects with boat in beaches area, LG = transects with boat in Linguado area, PM = transection of boat in Palmital river , FT = fixed point in Forte 
beach, MT = fixed point in Monte de Trigo river; CP = fixed point in Capri beach; VG = fixed point in Vila da Glória, PL = fixed point in Lixo Beach, 
ETE = fixed point in Station Jarivatuba Wastewater Treatment.

Transecções de barco
O estuário foi dividido em três regiões: Linguado 

(LG), Palmital (PM) e praias (PR) e em cada uma destas foram 
estabelecidas transecções junto à margem, totalizando 38,1 km 
de transecções. A disposição das transecções foi condicionada 

pela viabilidade de navegação, limitada em alguns locais pela 
profundidade reduzida. A amostragem iniciou sempre no início 
da manhã (8:00 hs) e finalizou entre 15:00 e 16:00 hs. A duração 
de cada transecção variou em função do número de indivíduos 
presente.
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- Região do Linguado (LG) (9,9 km de transecção): 
tem suas margens formadas exclusivamente por manguezais, 
com a presença de algumas rochas emersas e extensas planícies 
de maré. Inclui o canal do Linguado, que originalmente separava 
a Ilha de São Francisco do continente, mas que foi aterrado em 
1935 para a construção da rodovia BR-280. 

- Região Palmital (PM) (15,3 km de transecções): 
abriga a principal área de manguezal do estuário, que cobre 
totalmente suas margens. Esta região recebe o aporte do rio 
Palmital e seus afluentes, deixando a água com salinidade 
reduzida. Algumas rochas emersas podem ser observadas, 
assim como pequenas planícies de maré. 

- Região Praias (PR) (12,9 km de transecções): 
localiza-se no canal de acesso do estuário, sendo diretamente 
influenciada pelas águas da zona costeira. Suas margens são 
formadas por praias arenosas e pequenos bosques de manguezal, 
com a presença de algumas rochas emersas. Pequenas planícies 
de maré são formadas junto às áreas de manguezal. 

Mensalmente, entre maio de 2007 e janeiro de 2010, 
as transecções foram percorridas com embarcação a motor 
em baixa velocidade. De dois a três observadores, utilizando 
binóculos 7×50 mm, efetuaram a varredura das margens em 
um raio de 180º para a identificação das espécies e contagem 
do número de indivíduos por espécie. A quantificação do 
número total de indivíduos por espécie foi agrupado por dia de 
amostragem.

Pontos fixos
Foram realizadas observações de ponto fixo em seis 

locais no interior do estuário e no litoral adjacente ao longo de 
12 meses, mas em períodos variáveis, conforme descrição a 
seguir. Nestas amostragens foi feita a contagem do número de 
indivíduos por espécie em intervalos regulares de 10 minutos. 
Foram utilizados binoculares 7x50 em todas as amostragens, 
com a presença de um observador. O número de indivíduos por 
espécie foi considerado como o total de indivíduos registrados 
durante um dia de amostragem. Para tal foi considerado um 
raio de observação de 180º, iniciando as observações sempre 
no período da manhã (próximo as 8:00), com duração de 6 a 8 

horas. 
- Vila da Glória (VG): planície de maré formada na 

desembocadura do córrego Alvarenga, junto à localidade de 
Vila da Glória (26°13’06’’S/48°39’49’’W), em São Francisco 
do Sul. Foi amostrada entre maio de 2007 e abril de 2008.

- Praia do Lixo (PL): planície de maré formada na 
desembocadura do rio Olaria, na localidade de Praia do Lixo 
(26°15’54’’S/48°39’14’’W), em São Francisco do Sul. Foi 
amostrada entre abril de 2007 e março de 2008.

- Monte de Trigo (MT): planície de maré formada 
na foz do rio Monte de Trigo, na localidade de Iperoba 
(26°12'45,49"S/48°35'28,06"O), em São Francisco do Sul. Foi 
amostrada entre maio de 2006 e abril 2007.

- Coroa do Capri (CP): A área tem aproximadamente 
dois km2 e localiza-se muito próximo do canal de acesso 
do estuário, formado principalmente por praias arenosas. 
Formando uma extensa planície de maré em numa reentrância 
da baía, conhecida como Saco do Iperoba, onde desemboca o 
rio Capri (26°11'49,86"S/48°34'42,19"O), em São Francisco do 
Sul. Foi amostrada entre agosto de 2008 e julho de 2009.

- Praia do Forte (FT): é uma praia deserta, onde 
se encontra uma combinação de micro-habitais formada por 
banhado, bosque de mangue, planície de maré e praia arenosa, 
associados a foz do rio Perequê, na localidade de Praia do Forte 
(26°10'10,51"S/48°32'14,69"O), em São Francisco do Sul. Foi 
amostrada entre agosto de 2009 e julho de 2010.

- ETE Jarivatuba (ET): constitui a Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE de Jarivatuba, localizada no 
bairro Paranaguamirim, (26°19'53,68"S/ 48°47'3,81"O), em 
Joinville. O local é formado por 12 lagoas de decantação, que 
juntas totalizam aproximadamente 0,44 km². As primeiras 
lagoas recebem o esgoto bruto, que é distribuído por gravidade 
até as últimas lagoas. Este modelo favorece a proliferação de 
algas, atraindo um grande número de aves que se alimentam do 
plâncton abundante na área. Foi amostrada de julho de 2010 a 
junho de 2011.

As amostragens foram realizadas ao longo de cinco 
anos, entre 2006 e 2011, porém com esforço variável ao longo 
do período (Tab. I).

Tabela I. Período dos transectos e pontos fixos da amostragem ao longo do estudo.
Table I. Period of transects and fixed points throughout the study.
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Análise de dados
O status da espécie foi definido com base nas 

definições do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO 2014). Para a análise da riqueza foi considerada a 
ocorrência ou não do número total de espécies nos diferentes 
meses, independente do método utilizado. Da mesma forma, 
para a análise da ocorrência ou não de cada espécie ao longo dos 
meses foi considerada apenas a informação de registro ou não, 
independente do número de indivíduos e do método utilizado. 
Como tamanho de grupo foi considerado indivíduos próximos 

entre si, com distância inferior a dois metros.

RESULTADOS

Durante o período de estudo foram registradas 23 
espécies de aves migratórias  na região, sendo 20 oriundas do 
hemisfério norte e 3 oriundas do hemisfério sul (Tab. II). A 
família com maior riqueza foi Scolopacidade, que totalizou 65% 
das espécies, seguida de Charadriidae, com 21% das espécies. 
As famílias Pandionidae, Spheniscidae e Stercorariidae tiveram 
a presença de apenas uma espécie cada.

Tabela II. Aves migratórias registradas entre maio de 2006 e junho de 2011 no litoral norte de Santa Catarina, incluindo o estuário da baía da 
Babitonga. Status de ocorrência no Brasil (CBRO 2014): VS= Visitante sazonal oriundo do sul do hemisfério sul, VN= Visitante sazonal oriundo 
do hemisfério norte.
Table II. Migratory birds recorded between May 2006 and June 2011 on the northern coast of Santa Catarina state, including Babitonga bay, Brazil. 
Status of occurrence in Brazil (CBRO 2014): VS = migrant of southern hemisphere, VN = migrant of northern hemisphere.
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Riqueza
A partir de agosto foi registrado um aumento 

significativo na riqueza, atingido o pico em novembro e 
regredindo em dezembro (Fig. 2). O maior número de espécies 
foi registrado em novembro (14 espécies), seguido de outubro 
(13) e setembro (11). A menor riqueza foi registrada em julho 
(2), seguido de junho e agosto (5). 

As espécies oriundas do sul do continente foram 
registradas somente em maio e junho, enquanto a maioria das 
espécies oriundas do hemisfério norte iniciou sua chegada em 
agosto, permanecendo até maio. A maioria das espécies foi 
registrada durante poucos meses do ano, mas C. semipalmatus e 
T. flavipes foram registradas durante todo o ano (Tab. III).

Tamanho dos grupos
Os maiores grupos registrados foram de C. 

semipalmatus, com 487 indivíduos, em uma única contagem. 
Em seguida foi T. flavipes, com grupos de até 44 indivíduos. 

Para as outras espécies, a maioria dos registros foi de indivíduos 
solitários ou de grupos pequenos, entre 2 e 14 indivíduos (Tab. 
IV).

Distribuição 
A espécie com distribuição mais ampla na região 

amostrada foi C. semipalmatus, registrada em grande parte da 
Baía da Babitonga, assim como no litoral adjacente, seguida 
de T. flavipes, e de T. melanoleuca, registrada em seis pontos 
de amostragem (Tab. IV). Quatro espécies foram registradas 
unicamente nas lagoas da Estação de Tratamento de Esgotos 
(ET) (P. fulicarius, P. tricolor, C. melanotos e T. solitaria), 
enquanto três ocorreram apenas na Coroa do Capri (CP) (C. 
falklandicus, A. interpres e C. modestus). Pandion haliaetus foi 
registrada apenas no Canal do Palmital (PM).

A coroa do capri (CP) registrou a maior riqueza (14), 
seguida de praia do Forte (FT) com 9 espécies e Linguado (LG) 
com 7. Os locais com menor riqueza foram Vila da Glória (VL) 
com uma espécie e praia do Lixo (LX) com duas espécies (Fig. 
3).

Figura 2. Riqueza acumulada mensal de aves migratórias registradas entre maio de 2006 e junho de 2011 em diferentes pontos de amostragem no 
litoral norte de Santa Catarina, incluindo o estuário da baía da Babitonga.
Figure 2. Monthly richness of migratory birds recorded between May 2006 and June 2011 in different sampling sites on the north coast of Santa 
Catarina state, including Babitonga bay.

Figura 3. Número de espécies acumulada por locais amostrados entre maio de 2006 e junho de 2011 no litoral norte de Santa Catarina, incluindo o 
estuário da baía da Babitonga. PR= praias, LG= Linguado, PM= rio Palmital, FT= praia do Forte, MT= rio Monte de Trigo, CP = coroa do Capri, 
VG= Vila da Glória, PL = praia do Lixo, ETE = Estação de Tratamento de Esgoto de Jarivatuba.
Figure 3. Cumulative number of species per area between May 2006 and June 2011 in northern coast of Santa Catarina state, including Babitonga 
bay. PR = beaches, LG = Linguado, PM = Palmital river, FT = Forte beach, MT = Monte de Trigo river, CP = Capri beach, VG = Vila da Glória, PL 
= Lixo Beach, ETE = Jarivatuba Treatment Station sewage. 
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Variação entre os anos
Nos anos de 2007, 2008 e 2009 o maior número 

de locais foi amostrado simultaneamente, mas as maiores 
riquezas ocorreram nos anos de 2009, 2008 e 2010, com 15, 
14 e 12 espécies, respectivamente (Tab. V). Os anos de 2006 

e 2011 tiveram a menor riqueza registrada, 2 e 6 espécies, 
respectivamente. (Tab. V). Apenas duas espécies foram 
registradas em todos os anos: C. semipalmatus e T. flavipes, 
enquanto C. falklandicus, C. modestus, T. subruficollis, P. 
tricolor, P. fulicarius e Stercorarius sp foram registrados apenas 
em um ano. 

Tabela III. Aves migratórias registradas entre maio de 2006 e junho de 2011 e seus respectivos meses de ocorrência no litoral norte de Santa 
Catarina, incluindo o estuário da baía da Babitonga.
Table III. Migratory birds recorded between May 2006 and June 2011 and their month occurrence on the north coast of Santa Catarina state, 
including Babitonga bay, Brazil.
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Tabela IV. Aves migratórias registradas entre maio de 2006 e junho de 2011 no litoral norte de Santa Catarina, incluindo o estuário da baía da 
Babitonga. ST= Status de ocorrência no Brasil (CBRO 2014): VS= Visitante sazonal oriundo do sul do hemisfério sul, VN= Visitante sazonal 
oriundo do hemisfério norte. Mi/Ma= número mínimo/número máximo de indivíduos registrados. Local = locais de amostragem: PR= praias, LG= 
Linguado, PM= rio Palmital, FT= praia do Forte, MT= rio Monte de Trigo, CP = coroa do Capri, VG= Vila da Glória, PL = praia do Lixo, ET = 
Estação de Tratamento de Esgoto de Jarivatuba.
Table IV. Migratory birds recorded between May 2006 and June 2011 on northern coast of Santa Catarina state, including Babitonga bay, Brazil. 
ST = Occurrence in Brazil (CBRO 2014): VS = migrant of southern hemisphere, VN = migrant of northern hemisphere. Mi / Ma = minimum / 
maximum number of individuals recorded. Location = sampling locations: PR = beaches, LG = Linguado, PM = Palmital river, FT = Forte beach, 
MT = Monte de Trigo river, CP = Capri Beach, VG = Vila da Glória, PL = Lixo Beach, ET = Jarivatuba Treatment Station sewage. 
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Tabela V. Aves migratórias e seus respectivos anos em que foram registradas no litoral norte de Santa Catarina, incluindo o estuário da baía da 
Babitonga. 
Table V. Migratory birds recorded each year, on northern coast of Santa Catarina state, including Babitonga bay, Brazil.

DISCUSSÃO

A riqueza de espécies migratórias no litoral norte é 
a maior registrada até o momento para Santa Catarina (BeGe 
& MarTerer 1991, rosario 1996, naka & roDriGues 2000, 
BranCo 2007). Este resultado reforça a importância da região 
para a biodiversidade costeira, conforme já mencionado pelo 
PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira), que definiu a região como 
de prioridade “Extremamente Alta” (PROBIO, 2003) e também 

como área importante para a conservação das aves, segundo 
o IBA (Important Bird Areas) (BenCke et al. 2006). Algumas 
espécies registradas neste estudo só foram documentadas 
para Santa Catarina recentemente, como P. tricolor (azeveDo 
& Ghizoni-Jr. 2005), C. falklandicus (BranCo 2007), T. 
subruficollis (kohler et al., 2010),  T. semipalmata (CreMer 
& Grose 2010) e P. fulicarius (Grose & CreMer 2011). Estes 
recentes registros demostram que a região é um importa local de 
parada para aves migratórias no litoral de Santa Catarina, sendo 
que novas espécies poderão ser registradas no futuro.



30 A.V. Grose & M.J. Cremer30

Ornithologia 8(1):22-32, junho 2015

Espécies como C. semipalmatus, T.  flavipes, T. 
melanoleuca, A. macularius e S. magellanicus são visitantes 
regulares em Santa Catarina, com vários registros na literatura 
(BeGe & MarTerer 1991, sChieFler & soares 1994, rosario, 
1996; BranCo 2000, naka & roDriGuez, 2000; azeveDo & 
Ghizoni-Jr. 2005, PiaCenTini & CaMPBell ThoMPson 2006, 
BranCo 2007, CreMer & Grose 2010). Embora S. magellanicus 
tenha sido registrada apenas em maio e junho (2007/2008) 
durante este estudo, sua ocorrência nos meses de julho, agosto 
e setembro é frequente, podendo ser registrada inclusive em 
novembro e dezembro (araúJo, 2012), meses em que a espécie 
é intensamente observada no Rio Grande do Sul (MäDer et al. 
2010). No caso de S. magellanicus, esta costuma ser uma espécie 
frequente no sul do Brasil nos meses de inverno, quando a fria 
corrente das Malvinas aumenta a disponibilidade de presas na 
região, influenciando o deslocamento da espécie para o litoral 
brasileiro (sTokes et al. 1998).

Agosto é conhecido como o principal mês de chegada 
de aves migratórias neárticas no Brasil (siCk, 1997), o que 
também foi confirmado para esta região. No entanto, o tempo de 
permanência destas espécies varia, pois algumas permanecem 
por longos períodos, como C. semipalmatus e T. flavipes, 
registradas ao longo de todo o ano. Este fato já foi registrado 
também em outras regiões do Brasil, como em Santos (Cubatão) 
(olMos & silva-silva 2003). Esta característica pode estar 
associada à permanência de jovens de primeiro ano, que ainda 
não reproduzem, assim como de sub-adultos e adultos que não 
concluíram a muda das penas de voo (azeveDo-Jr. et al. 2001). 
A presença de espécies oriundas do sul do continente, como 
C. modestus e C. falklandicus é mínima, com poucos registros 
na região. Sua migração de inverno normalmente se concentra 
no litoral do Rio Grande do Sul, onde podem ser encontrados 
grupos maiores (BelTon 1994, siCk 1997). Neste estudo, estas 
foram a principais espécies registradas nos meses de inverno, 
principalmente junho. 

Os maiores grupos de C. semipalmatus e T. flavipes 
foram registrados na região do canal do Linguado, onde ocorrem 
extensas planícies de maré e bancos de ostras e mexilhões, 
disponibilizando fartura de invertebrados bentônicos. O tamanho 
de grupo  destas espécies é considerado grande, se comparado 
com outros estudos  (BarBieri et al. 2013). Para as outras 
espécies, o tamanho de grupo pode ser considerado pequeno, já 
que no extremo sul (MaDer et al. 2011) e no nordeste do Brasil 
(azeveDo-Júnior & larrazáBal 1994)  grupos com centenas e 
até milhares de indivíduos foram registrados. Por outro lado, é 
muito provável que possam ocorrer grupos maiores na região, 
não detectados em função do tempo reduzido de permanência 
na região. 

A distribuição das espécies na região possivelmente 
esteja relacionada ao nível de perturbação das áreas. Apesar das 
aves migratórias limícolas serem consideradas bioindicadoras 
de qualidade ambiental (PiersMa & linDsTröM 2004), espécies 
como C. semipalmatus e T. flavipes foram registradas em locais 
muito próximos a áreas urbanas, como na Vila da Glória e 
na praia do Lixo. Quatro espécies ocorreram unicamente na 
Estação de Tratamento de Esgotos de Jarivatuba (ET). Entre 
elas, P. fulicarius e P. tricolor, que normalmente se alimentam 
de plâncton (Brown & Gaskin 1988). Contudo, a grande maioria 

dos locais amostrados possui reduzida pressão antrópica. O 
grande número de espécies registrado na coroa do Capri (CP) 
pode estar relacionado a sua localização, próximo ao canal de 
acesso da baía, além deste ponto constituir a maior planície de 
maré do estuário. 

A variação na riqueza entre os anos pode sofrer 
influência do esforço amostral, já que o número de áreas 
amostradas simultaneamente é diferente. Contudo, o ano 
de 2007 apresentou o maior número de pontos amostrados 
simultaneamente (6, do total de 9; ver Tabela I) mas não 
apresentou a maior riqueza. O registro da espécie na área 
estudada também pode ser afetada por outros fatores, como 
esforço, características do local, clima e pressão antrópica, 
sendo que estes precisam ser analisados em conjunto para 
melhor compreensão.

Os pontos de parada das aves migratórias ao longo de 
suas rotas estão relacionados principalmente a disponibilidade 
de recursos alimentares. Em função da distribuição não contínua 
destes recursos, alguns pontos se tornam de grande importância 
para o grupo (CaMPos et al. 2008). Desta forma, o litoral norte 
de Santa Catarina pode ser considerado um importante ponto 
de parada (stopover sites), pois recebe anualmente a visita de 
várias espécies migratórias vindas principalmente do hemisfério 
norte, mas também do sul do continente. A presença de espécies 
pouco conhecidas ou recentemente descobertas para o Estado 
comprova que a região ainda apresenta locais com reduzido 
impacto antrópico. Sua proteção torna-se fundamental para a 
manutenção destas populações durante sua migração anual.
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Censo populacional do maçarico-de-peito-vermelho Calidris canutus rufa na 
praia de panaquatira, Maranhão, Brasil, em um ciclo anual

INTRODUÇÃO

As aves migratórias selecionam os mais diversos 
hábitats ao longo de suas rotas de migração por diversos 
fatores, como hábitos alimentares, disponibilidade de recursos e 
táticas de forrageamento. Estes locais são fundamentais para a 
conservação, pois ao realizarem longas migrações, precisam de 
áreas consideradas chave para realizarem processos vitais como 
muda, alimentação e ganho de reservas energéticas necessárias 
para prosseguir a longa migração (roDriGues, 2007). Devido 
a estes recursos possuírem distribuição restrita, as espécies 
migrantes se concentram em regiões específicas (PiersMa & 
Baker 2000).

A perda e degradação de áreas utilizadas durante 
a migração e locais de invernada constituem um dos grandes 
problemas enfrentados pelas aves costeiras migratórias na 
costa amazônica brasileira (roDriGues 2007). O avanço da 
urbanização em áreas costeiras interfere negativamente na 
sobrevivência, comportamentos, presença e abundância de aves 
migratórias (CesTari, C. 2008).

Segundo a Conferência Internacional do Wader Study 

Group (WSG), realizada em Cádiz, Espanha, em 2003, houve 
um declínio significativo nas populações de aves migratórias 
do mundo ressaltando a importância de iniciativas focadas 
na conservação destas aves, baseada em investimentos 
significativos pelos governos de todos os continentes por onde 
circulam estas espécies.

No Brasil, estudos demonstraram o declínio de 
algumas populações de maçaricos e batuíras migratórias 
(Morrison & ross 1989, roDriGues 2000, Morrison et al. 2004, 
Baker et al. 2005), devido principalmente à perda de hábitats 
e diminuição de alimentos por consequência da intervenção 
antrópica (Morrison & ross 1989, Morrison et al. 2004). 

Dentre as espécies migratórias que se encontram em 
declínio, destaca-se Calidris canutus rufa, que vem recebendo 
grande atenção dos pesquisadores do mundo inteiro (roDriGues 
& loPes 2000, González et al. 2004, Baker et al. 2005, 
González et al. 2006, niles et al. 2010, Dey et al. 2011). Esta 
espécie migra do Ártico, no Canadá, que corresponde sua área 
de reprodução, para áreas de invernada distintas na América 
do Sul: Chile e Argentina (Terra do Fogo), Brasil (Maranhão), 
Guiana Francesa e Suriname (Baker et al. 2005).

ABSTRACT. The aim of this study was to monitor the numbers of Red Knots Calidris canutus rufa using Panaquatira 
beach, Maranhão, Brazil, throughout a whole year. An aggregate of 32 counts were carried out between May 2011 and 
April 2012, at least one every two weeks. Observations were made from the same fixed point using binoculars and a spotting 
scope. A special effort was made to identify individuals fitted with flags and/or color bands in Brazil and other countries 
in the West Atlantic Flyway. The highest count was of 800 C. c. rufa in April 2012, representing the passage of birds from 
southern South America to North America, as proved by the observation of individuals fitted with flags from Argentina. 
Birds fitted with Argentine flags were also seen in August and September showing that Panaquatira beach is used as a 
stopover by birds that winter in southern South America during both northward and southward migration. Individuals with 
U.S. flags were seen on the beach at Panaquatira throughout the northern winter showing that at least two distinct non-
breeding populations of C. c. rufa occur in South America, one in the far north and one in the far south. The results show 
that the number of C. c. rufa using Panaquatira beach has declined by about 80% since an earlier survey in 1997; this can 
probably be attributed to the overexploitation of their food resource during northward migration in Delaware Bay, USA.
KEY WORDS. Annual cycle, Calidris canutus rufa,  Population decline, Red Knot.

RESUMO. Este estudo teve como objetivo a contagem de indivíduos de Calidris canutus rufa na praia de Panaquatira, 
Maranhão, em um ciclo anual. Foram feitos censos quinzenais entre maio de 2011 e abril 2012, através de observações de 
binóculos e telescópio, pelo método do ponto fixo. Foram realizados 32 censos, com esforços de identificar indivíduos 
marcados com bandeirolas internacionais e anilhas coloridas. O maior pico numérico de C. c. rufa ocorreu em abril de 
2012 (n = 800), representando a passagem de indivíduos vindos do sul da América do Sul, antes da partida migratória 
para a América do Norte, constatado por indivíduos observados com bandeirolas argentinas. Os registros de C. c. rufa em 
agosto e setembro com bandeirolas argentinas indicam também que a praia de Panaquatira é um ponto de parada de 
indivíduos que invernam no sul da América do Sul. Indivíduos com bandeirolas dos EUA que permaneceram na praia de 
Panaquatira invernando ao longo de um ciclo anual, podem-se referir a uma população disjunta de C. c. rufa que inverna 
no sul da América do Sul. Os dados indicam um declínio populacional na praia de Panaquatira de cerca de 80 % quando 
comparado com dados de 1997, sendo provavelmente um reflexo da superexploração do seu recurso alimentar na baía de 
Delaware, Estados Unidos.
PALAVRAS-CHAVE. Ciclo anual, Calidris canutus rufa, declínio populacional.
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O declínio de C. c. rufa na costa Atlântica leste dos 
Estados Unidos e Canadá, segundo a Conferência Internacional 
do WSG, 2003, se deve provavelmente a superexploração dos 
seus recursos alimentares pelo homem na baía de Delaware. 
Contagens aéreas de C. c. rufa na baía Delaware, um dos pontos 
de parada mais importantes na migração da primavera boreal, 
demonstraram um declínio de 91.000 indivíduos em 1990 para 
15.345 em 2005, aproximadamente 3% ao ano, tornando essa 
espécie prioridade de conservação (Morrison et al. 2004). 
Desta forma, a população de C. c. rufa que inverna na região da 
Terra do Fogo, em consequência, também se encontra em grave 
declínio (Baker et al. 2004, Morrison et al. 2004).

A baía de Delaware é um sítio de parada crucial para 
garantir a sobrevivência e reprodução de pelo menos 80% da 
população de C. c. rufa, pois neste sítio esta espécie adquire 
a reserva energética necessária para continuar a migração 
para seu sítio de reprodução, garantir sua sobrevivência e se 
reproduzir (Baker et al. 2004, Morrison et al. 2005, 2007). 
O principal alimento de C. c. rufa em Delaware é o ovo do 
caranguejo-ferradura Limulus polyphemus Linnaeus 1758, que 
é seu alimento quase exclusivo (TsiPoura & BurGer 1999). 
Trabalhos mostram a forte relação entre a densidade de ovos 
do caranguejo-ferradura em Delaware e o ganho de peso de C. 
c. rufa no período necessário para prosseguir a migração para o 
Ártico (Dey et al. 2011).

A baía Lomas, no Chile, é considerada a principal 
área de invernada de C. c. rufa na América do Sul (Morrison 
et al. 2004). Contagens aéreas entre 2010 e 2011 mostram um 
declínio de 27% desta espécie e censos aéreos na costa norte do 
Brasil mostram uma queda de 52% da população de C. c. rufa 
entre os anos de 2005 e 2011 (Dey et al. 2011).

Estudos de marcação e recaptura de C. c. rufa em 
Rio Grande, Argentina, mostraram o alto índice de mortalidade 
(Baker et al. 2004, Gonzalez 2004), corroborando com 
os censos aéreos realizado por Morrison et al. (2004), que 
demonstraram um declínio significativo de C. c. rufa nesta 
região. Baker et al. (2005) registrou um declínio de 7,1% de 
C. c. rufa durante a expedição feita pela costa maranhense, 
comparando com os censos aéreos de Morrison et al. (1986) 
e estes números são maiores levando em consideração toda a 
costa norte do Brasil (Dey et al. 2011).

As contagens aéreas realizadas em janeiro de 2011 
no Suriname, Guiana Francesa e parte da costa norte do Brasil, 
região entre Belém e São Luís, mostraram um declínio de 60% 
da população de C. c. rufa comparados com os censos aéreos 
feitos por Morrison et al. (1986) e Dey et al. (2011). Carvalho 
& roDriGues (2011) chegaram a registrar em setembro de 2007 
um contingente de 7000 C. c. rufa na Ilha dos Caranguejos, 
localizado na costa norte maranhense, enfatizando a importância 
da costa maranhense para esta subespécie.

As áreas de invernada de C. c. rufa no sul da América 
do Sul são relativamente bem documentadas (Gonzalez et al. 
2004, Baker et al. 2004, 2005). Entretanto, há poucos trabalhos 
focando exclusivamente a ocorrência desta espécie na costa 
amazônica (roDriGues & loPes 2000, Baker et al. 2005). A 
praia de Panaquatira na ilha do Maranhão foi detectada como 
uma das principais áreas de ocorrência de C. c. rufa (roDriGues 
& loPes 2000).

Embora tenham sido feitos diversos trabalhos sobre 
a avifauna da costa maranhense (roDriGues 2000, Baker et 
al. 2005, roDriGues 2007, Carvalho & roDriGues 2011), a 
espécie C. c. rufa foi pouco estudada. Portanto, considerando 
o atual estado de forte declínio populacional dessa espécie, 
torna-se extremamente necessário a realização de estudos 
visando conhecer a dinâmica populacional de C. c. rufa na costa 
amazônica, contribuindo assim para embasar futuras ações para 
a conservação desta espécie tanto em escala local quanto global.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo
O trabalho foi realizado na praia de Panaquatira (02° 

28’ S; 44° 02’ W) que pertence ao município de São José de 
Ribamar, Maranhão e está localizada a nordeste da ilha do 
Maranhão, Baía de São José (Fig. 1). Localizada no Golfão 
Maranhense, a praia de Panaquatira é uma extensa área linear 
com cerca de 7 km, classificada como arenosa, com moderada 
energia de maré (silva 2004). A praia é frequentada por 
banhistas especialmente nos finais de semana e a ponta norte, 
onde as observações foram feitas, é a zona menos perturbada, 
onde não existem residências e conforme observações anteriores 
(roDriGues 2000, silva 2004) é onde as aves se acumulam 
formando bandos.

Amostragem e análise dos dados
Os censos populacionais de C. c. rufa ocorreram 

quinzenalmente no período de maio de 2011 a maio de 2012. 
No mês de agosto de 2011 e nos meses de abril e maio de 2012 
correspondentes a chegada e partida de C. c. rufa na praia de 
Panaquatira, respectivamente, as contagens foram realizadas 
semanalmente para se ter um dado mais preciso do tempo de 
chegada e partida da espécie. O esforço amostral total foi de 32 
contagens. Os censos ocorreram durante a preamar, quando as 
aves chegavam de suas áreas de forrageio para descanso no ponto 
norte da praia de Panaquatira e as contagens só eram iniciadas 
quando não eram mais observados movimentos de indivíduos 
chegando à área. Durante a preamar, as aves se agrupavam em 
um pontão de areia de aproximadamente 0,5 ha. Para a realização 
das contagens foi utilizado o método do ponto fixo (BiBBy et al. 
1992), que consistiu em um ponto de observação possibilitando 
uma visão total do bando. O tempo de censo variou entre 20 e 
30 min e as distâncias entre o observador e o bando variaram 
entre 50 e 80 m, permitindo inclusive identificação de anilhas 
e bandeirolas coloridas de indivíduos marcados nos Estados 
Unidos (cor verde) e Argentina (cor laranja), bem como aves 
marcadas com geolocalizadores (transmissores de localização 
geográfica). Todos os indivíduos marcados com bandeirolas e 
anilhas coloridas foram registrados em cadernetas de campo, 
contudo, nem sempre foi possível visualizar precisamente o 
código inscrito na bandeirola. As fotografias das aves anilhadas 
permitiram uma melhor visualização dos códigos. Após descritos 
os códigos, esses foram enviados para uma pesquisadora na 
Argentina que gentilmente cedeu as informações dos locais de 
anilhamento das aves. Embora outras espécies de aves limícolas 
estivessem presentes na área, C. c. rufa forma bandos coesos, 
facilitando as contagens. As observações foram realizadas com 
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binóculos 8x40 mm e telescópio 82-20-60 x e as fotografias 
com câmera semi-automática (30 x).

Considerando-se a pouca variação numérica entre 

os dois censos realizados na maioria dos meses, optou-se por 
apresentar graficamente os resultados como o número máximo 
registrado por mês. 

Figura 1. Localização da área de estudo: praia de Panaquatira, São José de Ribamar, Maranhão, a nordeste da ilha do Maranhão.
Figure 1. Location of the study area: Panaquatira beach, São José de Ribamar, Maranhão, northeast of the island of Maranhao.

RESULTADOS

Em junho e julho, período de reprodução de C. 
c. rufa na América do Norte, poucos indivíduos (n = 15) 
permaneceram na praia de Panaquatira (Fig. 2), em plumagem 
não reprodutiva. De agosto a dezembro, houve um aumento 
numérico, mas os números oscilaram entre 110 e 150 indivíduos, 
não demonstrando aparentemente qualquer pico numérico 
na chegada da migração. O maior pico numérico registrado 

para C. c. rufa na praia de Panaquatira foi em abril de 2012 
(n = 800), período que antecede a partida para a América do 
Norte. A tabela I mostra os anos com os locais de anilhamento 
e as observações ou recapturas de aves anilhadas na praia de 
Panaquatira. Bandeirolas dos Estados Unidos foram registradas 
em todos os meses de censos, enquanto que bandeirolas da 
Argentina apenas em agosto, setembro, abril e maio. Em 
maio de 2012 foi registrado um indivíduo com geolocalizador 
americano na tíbia direita. Nenhum indivíduo foi registrado em 
fevereiro de 2012 (Fig. 2).

Figura 2. Números máximos registrados de Calidris canutus rufa na praia de Panaquatira, Maranhão, no período de maio de 2011 a maio de 2012.
Figure 2. Maximum numbers recorded to Calidris canutus rufa in the Panaquatira beach, Maranhão, from May 2011 to May 2012.
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Tabela I. Registros de Calidris canutus rufa anilhados nas Américas do Norte e Sul com códigos das bandeirolas, local e ano de marcação e data 
de observação na praia de Panaquatira.
Table I. Records of Calidris canutus rufa banded in the North and South Americas with flag codes, local and year of marking and date of observation 
in the Panaquatira beach.

DISCUSSÃO

No período de chegada da América do Norte, 
correspondente aos meses de agosto e setembro, assim como 
no período de invernada, que se estende até fevereiro, foram 
registrados máximos de 150 indivíduos na praia de Panaquatira. 
Esses dados são contrastantes com aqueles registrados por 
roDriGues & loPes (2000) na mesma praia no ano de 1997, 
aonde a população invernante chegava a aproximadamente 800 
indivíduos, o que mostra um declínio populacional de cerca de 
80% na área de estudo. Contagens aéreas realizadas na baía de 
Delaware em 2005 demonstraram um declínio de 80% de C. 
c. rufa comparando com os dados de 1990 (Baker et al. 2004, 
Morrison et al. 2004). O declínio de C. c. rufa é provavelmente 
um reflexo do alto índice de mortalidade desta espécie, 
ocasionado pela super-exploração do caranguejo-ferradura, 
na baía de Delaware, Estados Unidos (Baker et al. 2004). 
Desde a década de 1990, a colheita do caranguejo-ferradura em 
Delaware, que é usado por pescadores como isca para peixes, 
teve um aumento significativo, ocasionando uma queda de 90% 
na disponibilidade dos ovos desse caranguejo para C. c. rufa 
(niles et al. 2009). A partir de 1997 foram implantadas medidas 
com a finalidade de restringir a colheita do caranguejo-ferradura 
em Nova Jersey, Maryland e Delaware, nos EUA (niles et al. 
2009). 

O pico numérico de 800 indivíduos registrado em 
abril de 2012 na praia de Panaquatira, representa a passagem 

de indivíduos retornando das áreas de invernada no sul da 
América do Sul (Argentina e provavelmente Chile), como pode 
ser comprovado por indivíduos observados com bandeirolas 
argentinas. Vale ressaltar que somente foram detectados 
indivíduos de C. c. rufa com bandeirolas argentinas nos meses 
de agosto e setembro e nos meses de abril e maio na praia de 
Panaquatira indicando que essa praia é um ponto de parada na 
migração de chegada e de retorno da população que inverna 
no sul da América do Sul. Nos outros meses do ano não foram 
detectados indivíduos com bandeirolas argentinas, indicando 
que essa população não inverna na praia de Panaquatira. soares 
& roDriGues (2009) também registraram indivíduos com 
marcações argentinas no Lago de Santo Amaro (02°29.921’S; 
043°15.163’W), Maranhão, entre os meses de setembro e 
novembro de 2007, confirmando o trânsito de indivíduos para o 
Sul da América do Sul. Contudo, foram registrados indivíduos 
com bandeirolas americanas marcados na baía de Delaware, 
EUA, em todos os meses do ano na praia de Panaquatira, 
sugerindo uma população invernante distinta daquela que passa 
pelo Maranhão e migra até o sul da América do Sul. De fato, 
Baker et al. (2005) inferiram que a população que inverna no 
Maranhão é distinta da população que inverna na Terra do Fogo, 
Argentina. 

niles et al. (2010), realizou um estudo com marcação 
de C. c. rufa com geolocalizadores, que consistem em 
transmissores capazes de determinar a localização geográfica e 
traçar a rota de migração. Em Panaquatira houve o registro de 
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dois indivíduos com estes geolocalizadores, porém para obter 
as informações sobre suas rotas de migração seria necessário 
recapturá-los. Contudo, pôde-se ler a bandeirola de um dos 
indivíduos com geolocalizador, que foi marcado em 16 de maio 
de 2011 em Delaware, EUA.

A praia de Panaquatira além de ser uma área para 
o descanso para a C. c. rufa , sendo utilizada também como 
área de alimentação, é um importante ponto de passagem desta 
espécie para o sul da América do Sul e houve uma redução 
significativa da população de C. c. rufa que inverna na área em 
estudo, sugerindo medidas de caráter de conservação a nível 
local e em uma escala global, visto que trata-se de uma espécie 
migratória.
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Abundância sazonal de aves limícolas em área costeira amazônica,
praia de Panaquatira, golfão maranhense, Brasil

INTRODUÇÃO

A costa norte do Brasil é ocupada anualmente por 
centenas de milhares de aves limícolas migratórias. A costa da 
ilha de São Luis, bem como grande parte da costa amazônica, 
tem sido considerada de extrema importância biológica para a 
conservação de aves costeiras e marinhas (Morrison & ross 
1989, roDriGues 2000, MMa 2002, roDriGues 2007). Morrison 
& ross (1989), através de sobrevôos pela costa da América do 
Sul, demonstraram que a região entre Belém e a ilha de São 
Luis foi considerada a principal área de invernada para várias 
espécies.

Embora a costa amazônica brasileira seja de 
importância internacional para diversas espécies, o setor 
costeiro amazônico é gigantesco, necessitando de análises 
populacionais pontuais em diversas localidades, a fim de se 
conhecer a dinâmica migratória das espécies que utilizam essas 
áreas como invernada ou de curtas paradas para migrações em 
direção a outras localidades, incluindo o sul da América do Sul. 
O objetivo deste trabalho foi determinar a abundância sazonal 
de aves limícolas na ponta norte da praia de Panaquatira ao 
longo de 12 meses, verificando as oscilações numéricas em 

diferentes períodos migratórios (chegada das aves na América 
do Sul, período de invernada, período de partida para as áreas 
de reprodução e o período de reprodução no hemisfério norte).

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo
O estudo foi realizado na praia de Panaquatira (02° 28’ 

S; 44° 02’ W), localizada a nordeste da ilha de São Luis, na baía 
de São José. Por estar localizada no golfão maranhense (Fig. 
1), a praia de Panaquatira é uma área estuarina proveniente do 
encontro dos rios Mearim, Pindaré, Itapecuru e Munim com as 
águas do Oceano Atlântico. A praia apresenta uma extensa área 
linear com cerca de 7 km. A ponta norte da praia de Panaquatira, 
onde as observações foram feitas, é a zona menos perturbada, 
onde não existem residências e onde ocorre a formação de 
bandos de aves.

Amostragem e análise dos dados
Os censos populacionais ocorreram quinzenalmente 

entre abril de 2008 e março de 2009, totalizando 24 censos em 12 
meses. Os censos ocorreram durante a preamar, quando as aves 

ABSTRACT. Seasonal abundance of shorebirds in a costal area of Amazonia, Panaquatira beach, Brazil. In this study, we 
describe the seasonal abundance of shorebirds in Panaquatira beach, located on the north coast of the island of São Luis, 
gulf of Maranhão, Brazil. Population censuses were conducted at intervals of 15 days from April 2008 to March 2009. 13 
species of shorebirds were censused, three residents and 10 Nearctic migrants. The most abundant species were Calidris pusilla, 
Calidris canutus and Charadrius semipalmatus, respectively. The highest abundance occurred in the period between the second half 
of August and first half of December, representing the arrival of the birds in wintering areas. However, there is an apparent 
decrease in the number of individuals from the second half of December, which may suggest both migration towards 
southern areas of South America as the displacement of individuals to adjacent wintering areas. The high abundances 
recorded in this coastal sector, affirm the importance of the costal area of Amazonia as an international importance in the 
conservation of migratory and resident birds. 
KEY WORDS. Seasonal abundance, shorebirds, Panaquatira beach, amazonian coast, Brazil.
 
RESUMO. Neste estudo, descrevemos a abundância sazonal de aves limícolas na praia de Panaquatira, localizada na costa 
norte da ilha de São Luis, golfão maranhense, Brasil. Os censos populacionais foram realizados em intervalos de 15 dias, 
de abril de 2008 a março de 2009. 13 espécies de aves limícolas foram censadas, sendo três residentes e 10 migrantes 
neárticas. As espécies mais abundantes foram Calidris pusilla, Calidris canutus e Charadrius semipalmatus, respectivamente. A maior 
abundância ocorreu nos períodos entre a segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de dezembro, representando 
a chegada das aves nas áreas de invernada. Contudo, há uma aparente diminuição no número de indivíduos a partir da 
segunda quinzena de dezembro, que pode sugerir tanto migrações em direção a áreas mais ao sul da América do Sul como 
deslocamentos de indivíduos para áreas de invernada adjacentes. As altas abundâncias registradas nesse setor costeiro, 
afirmam a importância da zona costeira amazônica como área de importância internacional na conservação de  aves 
migratórias e residentes. 
PALAVRAS-CHAVE. Abundância sazonal, aves limícolas, praia de Panaquatira, costa amazônica, Brazil.
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chegavam de suas áreas de forrageio para descanso no ponto 
norte da praia de Panaquatira e as contagens só eram iniciadas 
quando não eram mais observados movimentos de indivíduos 
chegando na área. Durante a preamar, as aves se agrupavam 
em um pontão de areia de aproximadamente 0,5 ha. Para a 
realização das contagens foi utilizado o método do ponto fixo 
BiBBy et al. (1992), que consistiu em um ponto de observação 
possibilitando uma visão total do bando. O tempo de censo 
variou entre 20 e 30 min e as distâncias entre o observador e o 
bando variaram entre 50 e 80 m. 

As análises consideraram quatro diferentes períodos 
para melhor comparação de suas abundâncias: chegada das 
aves na América do Sul (agosto a novembro), período de 

invernada (dezembro a fevereiro), período de partida para as 
áreas de reprodução (março a maio) e o período de reprodução 
no hemisfério norte (junho e julho). Segundo roDriGues (2000), 
essas separações temporais são confiáveis, considerando que 
as espécies parecem obedecer a um cronograma migratório. 
Realizou-se ANOVA de uma via para comparar a abundância de 
aves limícolas nos quatro diferentes períodos. O teste de Tukey 
foi utilizado para realizar as comparações a posteriori das 
análises de variância. Todas as análises foram realizadas através 
do programa STATISTICA 7.0. Os valores dos censos são 
apresentados como X ± DP. Para a identificação das espécies foi 
utilizado hayMan et al. (1986). A nomenclatura utilizada para 
a classificação das espécies foi a definida pelo CBRO (2011). 

Figura 1. Localização da área de estudo: Praia de Panaquatira ao norte da Ilha de São Luis.
Figure 1. Location of the study area: Panaquatira beach north of the São Luis Island.

RESULTADOS

Das 13 espécies de aves limícolas registradas na praia 
de Panaquatira, três são consideradas residentes no território 
brasileiro e 10 migrantes neárticas. As espécies residentes 
Charadrius collaris Vieillot, 1818, Charadrius wilsonia 
Ord, 1814 e Haematopus palliatus Temminck, 1820, foram 
observadas reproduzindo na ilha de Curupu (roDriGues et al. 
1996, roDriGues & loPes, 1997), a aproximadamente 7 km da 
área de estudo. 

Foram censados 52.613 indivíduos. A maior abundância 
de aves se deu nos períodos entre a segunda quinzena de agosto 
e a primeira quinzena de dezembro, caracterizando o período de 
chegada e início de invernada das aves migrantes, enquanto que 
as menores abundâncias ocorreram entre a primeira quinzena 
de abril e a segunda quinzena de maio, dentro do período de 
partida das aves para a América do Norte (Fig. 2). Analisando 
essas abundâncias, observa-se uma variação significativa entre 
os períodos do ciclo migratório (ANOVA, F = 17,58, gl = 3,20, 
P < 0,05), sendo que o período de chegada apresentou uma 
abundância superior aos demais (Tukey, P < 0,05) e o período 
de invernada e partida também foi inferior aos demais (Tukey, P 
< 0,05). Em junho e julho, períodos considerados de reprodução 
no hemisfério norte, observam-se interessantes abundâncias 

para algumas espécies. Contudo, o maçarico-branco Calidris  
alba (Pallas, 1764) desaparece da área nesse período.

As espécies mais abundantes ao longo do estudo 
foram o maçariquinho Calidris pusilla (Linnaeus 1766) a 
batuíra-de-bando Charadrius semipalmatus (Bonaparte 1825), 
e o maçarico-de-papo-vermelho Calidris canutus (Linnaeus 
1758) (Fig. 3). C. canutus, vira-pedras Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758), maçarico-de-costas-brancas Limnodromus 
griseus (Gmelin, 1789), maçarico-galego Numenius phaeopus 
(Linnaeus 1758) e o maçarico-de-perna-amarela Tringa 
semipalmata (Gmelin, 1789), apresentaram picos de abundância 
a partir da segunda quinzena de agosto até a primeira quinzena 
de outubro, durante o período de chegada às áreas de invernada. 
Em meados de junho e julho, as abundâncias foram baixas, 
correspondentes ao período de reprodução na América do 
Norte. C. collaris foi observada principalmente durante os 
meses do primeiro semestre, estação chuvosa, chegando a 
desaparecer completamente entre a segunda quinzena de 
outubro e a primeira quinzena de janeiro (Fig. 3). H. palliatus 
apresentou uma abundância baixa durante todo o período do 
estudo, inferior a 10 em quase todos os censos, exceto durante o 
mês de março quando foi observado em alta abundância (89,33 
± 4,5). C. wilsonia permanece ao longo do ano com números 
muitos baixos (Fig. 3).
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Figura 2. Abundância sazonal de aves limícolas na Praia de Panaquatira entre abril de 2008 e março de 2009.
Figure 2. Seasonal abundance of shorebirds on the Panaquatira beach from April 2008 to March 2009.

Figura 3. Sazonalidade de aves limícolas na Praia de Panaquatira entre abril de 2008 e março de 2009.
Figure 3. Seasonality of shorebirds in Panaquatira beach from April 2008 to March 2009.
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DISCUSSÃO

As maiores abundâncias de aves observadas na 
praia de Panaquatira entre a segunda quinzena de agosto e a 
primeira quinzena de dezembro, período de chegada e início 
de invernada das aves migrantes, parecem obedecer um padrão 
geral observado em diferentes áreas da costa amazônica 
brasileira (roDriGues 2000). Contudo, em algumas espécies 
como C. pusilla e C. semipalmatus pode-se observar um 
aumento numérico a partir da segunda quinzena de julho não 
representando necessariamente a chegada de migrantes vindos da 
América do Norte, mas provavelmente pequenos deslocamentos 
de áreas adjacentes. Apesar das altas abundâncias registradas 
para C. Pusilla, ao longo dos últimos anos, essa espécie tem 
demonstrado declínios populacionais que futuramente podem 
vir a comprometer a viabilidade de suas populações (roDriGues 
2007).

Para C. alba nos meses de junho e julho não foram 
registrados indivíduos da espécie na praia de Panaquatira, 
sugerindo que nesse período as aves podem estar em reprodução 
na América do Norte ou terem se deslocado para outras áreas 
adjacentes. Esses dados discordam com o observado por Telino-
Jr et al. (2003), que registraram altos números de indivíduos 
de C. alba em Pernambuco, no período reprodutivo, por vários 
anos seguidos. A partir de agosto os primeiros indivíduos de 
C. alba começam a passar pela área de estudo, se dirigindo 
para áreas ao sul do continente, onde alguns chegam a atingir 
o ponto mais meridional da América, a Terra do Fogo (hayMan 
et. al. 1986). T. semipalmata e L. griseus possuem um padrão 
sazonal similar, com chegadas na praia de Panaquatira no início 
de agosto, corroborando com os dados de roDriGues (2000). 
É provável que essas espécies façam vôos transoceânicos 
direto para as áreas de invernada na costa amazônica brasileira. 
Um padrão sazonal similar ao descrito por roDriGues (2000) 
foi verificado na praia de Panaquatira para P. squatarola e 
A. interpres, que atingem maiores abundâncias no final do 
período de chegada (outubro, novembro), o que permite supor 
que grande parte desses indivíduos chega à costa maranhense 
a partir de setores mais ao norte da América do Sul (Guianas, 
Suriname). Contudo, vale ressaltar que muitas espécies podem 
apenas utilizar a praia de Panaquatira como uma escala para a 
continuidade da migração até pontos mais ao sul, indicando que 
a costa amazônica também é um importante ponto intermediário 
de parada em rotas migratórias. 

Entre a primeira quinzena de abril e a segunda 
quinzena de maio, período de partida das aves para a América 
do Norte, os números permanecem baixos para a maioria das 
espécies, sugerindo partidas migratórias para áreas reprodutivas, 
concordando com roDriGues (2000). Contudo, observa-se para 
C. canutus e P. squatarola pequenos acréscimos numéricos 
representados por populações vindas do Sul da América do 
Sul, confirmado pela observação de C. canutus anilhados com 
bandeirolas argentinas (Rodrigues, Obs. pess.). Essa espécie 
que vem sendo monitorada globalmente ao longo de décadas, 
demonstrando uma acentuada taxa de declínio populacional na 
costa atlântica do continente americano e que está associada à 
intensiva exploração de seus principais recursos alimentares 

pelas populações humanas (Morrison et al. 2004), refletindo 
em declínios populacionais no Maranhão (roDriGues 2007).

As espécies residentes seguem padrões de 
abundância diferente das migratórias. C. collaris, a partir da 
segunda quinzena de setembro, inicia um acentuado declínio 
populacional. Segundo roDriGues & loPes (1997), nesse 
período essa espécie parece realizar deslocamentos para os 
campos da Baixada Maranhense a procura de áreas de forrageio 
e reprodução. Esse é considerado o período de estiagem e os 
campos da baixada começam a secar disponibilizando áreas 
de alimentação para aves. A abundância da espécie na praia de 
Panaquatira volta a aumentar a partir da segunda quinzena de 
janeiro, quando os campos da baixada começam a encher no 
período das chuvas, tornando-os indisponíveis para alimentação. 
Segundo roDriGues & loPes (1997) C. collaris parece realizar 
deslocamentos sazonais regulares entre o litoral e a Baixada 
Maranhense. C. wilsonia apresentou uma baixa abundancia 
durante todo o período, mas sua frequência constante na área 
de estudo durante o período sugere que a espécie mantém uma 
pequena população na área, que pode ser a que se reproduz na 
ilha de Curupu (roDriGues et al. 1996). O pico de abundância 
de H. palliatus registrado durante o mês de março e que 
segundo observações pessoais também ocorreu no mesmo 
período do ano anterior, parece estar associado a deslocamentos 
relacionados a reprodução, considerando o encontro de um 
ninho nesse período (Rodrigues, Obs. pess.).

De acordo com os dados obtidos neste estudo, pode-
se afirmar que apesar de haver um padrão geral de migração 
que estabelece períodos de reprodução, chegada aos sítios de 
alimentação, invernada e partida, padrões interespecíficos 
rígidos não devem ser considerados. Isso porque o ciclo anual 
de migração dessas aves depende de características ecológicas e 
biogeográficas particulares a cada espécie.

Apesar da grande importância da Praia de 
Panaquatira, infelizmente se observa a cada dia um aumento 
na intensidade e freqüência de distúrbios, provocado pelo 
aumento do contingente humano que se estabelece na região. 
A área de estudo já constitui um importante balneário na zona 
metropolitana de São Luis, onde diversas atividades de lazer 
são exercidas. Distúrbios decorrentes do trânsito de veículos, 
animais e pedestres, deposição de resíduos sólidos e poluição 
sonora foram as principais formas de perturbação registradas 
na área durante este estudo, onde se observou que nos lugares 
da praia onde esses distúrbios se intensificam a abundância de 
aves diminui. A ponta norte da praia, por ser o local com menor 
influência antrópica, é o único local onde a maioria das espécies 
ainda pode ser encontrada. Caso a especulação imobiliária 
continue sua expansão e ocupe a porção norte da praia, esta 
provavelmente deixará de ser ocupada por grande parte das 
aves que utilizam o local, assim como demonstraram outros 
estudos em áreas de invernada de aves limícolas (De Boer & 
lonGaMane, 1996, ThoMas et al. 2002).
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Isolamento de Salmonella enterica subsp. diarizonae em Calidris fuscicollis 
(Aves: Scolopacidade) no Rio Grande do Sul, Brasil

As salmonelas são bactérias pertencentes à família 
Enterobacteriaceae e apresentam significado importante tanto 
na patologia humana quanto animal (loureiro 2007). O gênero 
Salmonella divide-se nas espécies Salmonella enterica, S. 
bongori (holT et al. 1994) e S. subterranea (sheloBolina et al. 
2004). S. enterica possui seis subespécies (reeves et al. 1989): 
enterica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e indica (le 
Minor & PoPoFF 1987, reeves et al. 1989, PoPoFF 2001), as 
quais são consideradas potencialmente patogênicas tanto para 
o homem como para animais ou para ambos (loureiro 2007).

A Salmonella é um microrganismo amplamente 
distribuído na natureza (allGayer et al. 2009), sendo que 
seus sorovares são patogênicos para animais, domésticos ou 
silvestres, os quais atuam como reservatórios das infecções 
humanas (Murray 2000), assim como para outros animais, 
especialmente em casos de aves de estimação (GerlaCh 1994), 
caracterizando a salmonelose como importante zoonose.  A 
principal via de transmissão das infecções por Salmonella 
é oral-fecal, pelo contato direto com animais infectados ou 
indiretamente pela ingestão de alimentos e água, ou pelo contato 
com superfícies contaminadas (allGayer et al. 2009). 

Migrante neártico, Calidris fuscicollis (Vieillot, 
1819) nidifica no hemisfério norte e inverna para o hemisfério 
sul durante a estação não reprodutiva, onde é encontrada em 
grandes bandos ao longo do litoral do Brasil (PiersMa et al. 
1996). No Estado do Rio Grande do Sul, formam colônias 
extensas na praia do Cassino, as quais encontram grande 
diversidade e disponibilidade de alimento (novelli 1997). O 
estudo de microrganismos patogênicos como a Salmonella, 
associados com aves silvestres migratórias, é fundamental 
para o melhor conhecimento dos focos naturais de zoonoses. 
Além disso, não há relatos na literatura sobre o isolamento de 
Salmonella neste hospedeiro. Desta maneira, o objetivo deste 
trabalho foi relatar o encontro de Salmonella enterica subsp. 
diarizonae em Calidris fuscicollis no Rio Grande do Sul, Brasil.

Foram coletadas 80 aves da espécie Calidris 
fuscicollis (Licença ICMBio/RS nº26234-1 e Comitê de Ética 
da UFPel nº 2.13.00.013), com auxilio de redes de neblina do 
tipo “Mist Nets”, nos meses de abril-setembro/2011 e abril-
setembro/2012, na praia do Cassino, litoral sul do Estado do 
Rio Grande do Sul, Brasil (32º15’32.57”S 52º14’00.04”O). As 
aves foram sedadas e submetidas à eutanásia de acordo com a 
resolução nº 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(2012). A eutanásia dos espécimes foi necessária em virtude 
de outros testes microbiológicos e estudos parasitológicos 
ainda estarem sendo feitos, pois as aves migratórias, como 
Calidris fuscicollis, podem transportar uma fauna parasitária e 
de microrganismos por longas distâncias, sendo este um fator 
importante na disseminação e transmissão de doenças entre 
diferentes países. Após, as aves foram conservadas em sacos 
plásticos individuais e transportadas até o Laboratório de 
Microbiologia da Universidade Federal de Pelotas onde foram 
necropsiadas e coletadas amostras com swabs estéreis dos seus 
intestinos. Os swabs foram semeados em água peptonada a 
1% e incubados em estufa a 37ºC por 24 horas. Um volume de 
1ml foi repicado para meio de enriquecimento (Rapapport) o 
qual permaneceu incubado a 37ºC/24 horas. Após este período, 
uma alçada foi repicada para o meio seletivo SS (Salmonella-
Shigella) e incubado a 37ºC por 24 horas. A partir dessas 
culturas, foi analisada a morfologia celular de cada isolado, 
através da Técnica de Coloração de Gram. As amostras com 
morfologia compatível foram submetidas à análise bioquímica 
através do Sistema Biomérieux Vitek® II para a identificação 
das espécies. 

Das 80 aves pesquisadas, isolou-se Salmonella 
enterica subsp. diarizonae de duas fêmeas adultas. Na literatura 
não há registro, até o momento, do isolamento de Salmonella 
spp. em Calidris fuscicollis. Esse encontro é relevante no 
monitoramento sanitário da espécie estudada, uma vez que 
por ser uma ave migratória, esta bactéria pode ser transmitida 

ABSTRACT. Belonging to the family Enterobacteriaceae, Salmonella have great importance in human and animal health. The 
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por longas distancias durante as migrações (aBulreesh et al. 
2007).  Além disso constitui um risco potencial na transmissão 
deste patógeno entre as aves e para o homem, desempenhando 
um importante papel na epidemiologia de zoonoses (huBálek 
2004). 

Salmonella enterica subsp. diarizonae é conhecida por 
causar infecções em animais ectotérmicos (sChröTer 2004), no 
entanto conhece-se o potencial patogênico deste microrganismo 
para o homem (hoaG & sessler 2005, sTarakis et al. 2007). 
Estudos indicam que aves silvestres podem se infectar com 
salmonelas depois de se expor a ambientes contaminados pelo 
ser humano (TizarD 2004), fato que pode justificar a presença 
das aves infectadas com a bactéria, uma vez que elas vivem e se 
alimentam em ambientes passíveis de contaminação antrópica. 
A identificação deste enteropatógeno em ambientes aquáticos é 
um importante indicador epidemiológico e demonstra, de forma 
indireta, o contato de fezes com a água (loureiro 2007).

A salmonelose pode ocorrer em qualquer época do 
ano e sua distribuição geográfica em aves selvagens livres 
na natureza está intimamente associada com as fontes de 
contaminação ambiental que entram na cadeia alimentar dessas 
aves (FrienD 1999). As aves infectadas por Salmonella podem 
excretar a bactéria por longos períodos variando de semanas a 
meses e ambientes com alta umidade podem proporcionar uma 
situação favorável à disseminação da doença (FrienD 1999).

A propagação de Salmonella entre as aves, assim como 
entre os homens, é tema de grande preocupação científica. weiss 
et al. (2002) afirmam que a ampla distribuição de Salmonella 
spp. entre os animais e sua permanência no ambiente contribui 
para que este microrganismo assuma um papel importante em 
saúde pública. 

Em aves silvestres, a salmonelose pode ser uma 
ameaça à conservação da diversidade biológica, acarretando 
grande ameaça à avifauna (Carvalho 2006), pois podem ser 
portadores assintomáticos, excretando continuamente a bactéria 
pelas fezes (FrienD 1999). 

Este trabalho relata o primeiro registro de Salmonella 
enterica subsp. diarizonae em Calidris fuscicollis.

Considerando-se o alto potencial zoonótico de 
Salmonella enterica subsp. diarizonae, destaca-se a relevância 
de um melhor conhecimento sobre a disseminação deste 
patógeno, a fim de prevenir possíveis surtos tanto entre aves 
silvestres e demais animais como entre os seres humanos. Neste 
sentido, o presente estudo pôde contribuir para o fornecimento 
de novas informações sobre a associação de S. enterica subsp. 
diarizonae em aves marinhas além de demonstrar a necessidade 
do monitoramento deste microrganismo em aves silvestres.
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clara e sucinta o objetivo, método, resultados, conclusões e 
importância do trabalho. Não deve exceder 300 palavras, nem 
conter citações bibliográficas (exceções poderão ser avaliadas 
pelo editor). Artigos escritos em inglês devem trazer o Abstract 
e um Resumo em Português. Artigos em português ou espanhol 
devem ter o Resumo na mesma língua do manuscrito e um 
Abstract em inglês. Solicitamos a revisão cuidadosa dos textos 
em língua estrangeira.

PALAVRAS-CHAVE E KEY WORDS
Devem vir imediatamente após o Resumo e Abstract, utilizando-
se no máximo cinco palavras, em ordem alfabética e diferentes 
daquelas usadas no título, separadas por ponto e vírgula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas as citações que constam no texto, tabelas e legendas de 
figuras devem estar listadas no final do texto em ordem alfabética 
e cronológica. Citações bibliográficas devem ser feitas em caixa 
alta reduzida (VersaleTe) e da seguinte forma: (SiCk 1997), 
lira & soares (1987), NasCiMenTo et al. (2001). Vários artigos 
de um autor ou citações de vários autores devem ser citados 
em ordem cronológica. Exemplo: (Oniki 1978, 1980, 1981, 
BierreGaarD 1988, AzeveDo-Junior & anTas 1990, MaGalhães 
1999, Oniki & willis 1999, NasCiMenTo et al. 2000).

Artigos em periódicos científicos: devem ser citados com 
o nome completo do periódico, onde foi publicado, sem 

abreviações e em negrito. A citação do volume também deverá 
ser em negrito. 

Exemplos:
AB’saBer, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos da América 

do Sul. Primeira aproximação. Geomorfologia 52 (1):1-
21.

Marini, M.a. & r. Durães. 2001. Annual patterns of molt and 
reproductive activity of passerines in south-central Brazil. 
Condor 103 (1): 767-775.

Livros e capítulos de livros: para todos os livros, além do nome 
dos autores, título e ano, informar o nome da editora, a cidade, 
estado ou província, ou país onde foi publicado e o número de 
páginas. 

Exemplos:
hoyo, J.D.; a. ellioTT & J. sarGaTal (eds.). 1992. Handbook 

of the birds of the world, volume 1 (Ostrich to Ducks). 
Barcelona, Lynx Editions, 696p.

IBAMA. 1994. Manual de anilhamento de aves silvestres. 2 
ed. Brasília: IBAMA. 146p.

oniki, y. & e.o. willis. 2001. Birds of a central São Paulo 
woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt 
and incubation patch. p. 93-101. In: J.L.B. AlBuquerque 
et al. (Eds.). Ornitologia e Conservação: da Ciência às 
Estratégias. Tubarão: Ed. Unisul.

Material de Internet: para material acessado on-line, informar 
além do nome dos autores e ano, a versão (quando disponível), 
o endereço de acesso e a data em que o material foi acessado. 

Exemplos:
Colwell, R.K. 2005. EstimateS: Statistical estimation of 

species richness and shared species from samples. 
Versão 7.5. Disponível em <http://purl.oclc.org/estimates>. 
Acesso em: [25/02/2005].

CoMiTê Brasileiro De reGisTros orniTolóGiCos (CBRO) 2008. 
Lista das aves do Brasil. Versão 05/10/2008. Disponível 
em <http://www.cbro.org.br> Acesso em: [31/03/2009].

Material de Áudio: para material de áudio (CDs, fita cassete, 
etc), informar além do nome dos autores, título e ano, o nome 
da gravadora e a cidade, estado ou província, ou país onde foi 
publicado. 

Exemplos: 
HarDy, J.W., VielliarD, J. & R. STraneCk. 1993. Voices of the 

tinamous. Gainesville: ARA Records.
VielliarD, J.M.E. 1994. Aves do Parque Nacional da Serra da 

Capivara. Rio de Janeiro: UNICAMP, CD.

FIGURAS E TABELAS
Cite cada Figura e Tabela no texto e as coloque na seqüência em 
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que são citadas. As figuras não devem repetir informação das 
tabelas e vice versa. 

Figuras: Gráficos, mapas ou ilustrações serão denominadas 
figuras. Sugerimos em média três figuras, preferencialmente em 
preto e branco (ou escala de cinza), não excedendo cinco (casos 
excepcionais podem ser discutidos com a equipe editorial). 
Sugerimos a não utilização de fotografias, porém se necessárias 
devem ter excelente qualidade. As figuras devem ser enviadas 
com a resolução mínima de 1600x1200 pixels (equivalente 
aproximado a 2 megapixels) ou digitalizadas com resolução 
mínima de 300 dpi, em escala de cinza, nos formatos “jpg”, 
“bmp”, “png” “tif” ou “gif”. 

Tabelas: As tabelas não devem repetir informações do texto e 
devem ser geradas preferencialmente no programa MS Excel 
(*.xlx), podendo ser apresentada na configuração de página 
“retrato” ou “paisagem” e não devem exceder as margens das 
páginas, com no máximo 22 cm de largura. Inicie cada tabela 
em uma página separada. Inclua linhas horizontais acima e 
abaixo da primeira linha e no final da tabela. Cada tabela deve 
ser apresentada em páginas separadas.

Legendas das figuras e tabelas: Escreva as legendas em uma 
página separada ao final do manuscrito, em parágrafos. As 
figuras devem ser numeradas com algarismos arábicos (“Fig. 
1”) e as tabelas com algarismos romanos (“Tab. I”). As legendas 
devem ser compreensíveis e sem necessidade de se referir ao 
texto. Indique as notas de rodapé por numerais sobrescritos. 
Quando o manuscrito estiver em português ou espanhol, deverá 
constar uma versão das legendas em inglês.

NOMES CIENTÍFICOS E POPULARES DAS ESPÉCIES
Quando citados no título nomes populares devem vir 
acompanhados do cientifico e não devem conter nome do autor 
ou data de descrição. No texto, a primeira citação de um táxon 
deve vir acompanhada do nome científico por extenso, com 
autor e data (conforme normas de nomenclatura zoológica). 
Para as aves brasileiras deve-se usar a nomenclatura científica 
e popular atualizada (lista mais recente) pelo Comitê Brasileiro 
de Registros Ornitológicos (CBRO) de acordo com a Lista 
Primária das aves do Brasil disponível em http://www.cbro.org.
br. Os nomes populares de aves devem ser iniciados por letras 
minúsculas, utilizando-se hífen entre os nomes.

Exemplos: 
pica-pau-anão-pintado Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 
1823), chorozinho-da-caatinga Herpsilochmus selowi Whitney 
& Pacheco 2000, beija-flor-rabo-branco-de-cauda-larga 
Anopetia gounellei (Boucard, 1891).

FORMATAÇÃO DO TEXTO
O texto deverá ser escrito em Times New Roman, espaço 
simples com fonte de 12 pontos, alinhado a esquerda com 
as margens 2,5 cm. Os subtítulos deverão ser alinhados a 

esquerda em maiúsculo e negrito. O texto deverá ser enviado 
preferencialmente em arquivo Word (*.doc) ou compatível.

FORMATO DO HORÁRIO E DATA
Use o sistema europeu de datação (ex., 30 de junho de 1998) 
e o horário de 24 horas (ex., 08:00 h e 23:00 h), e refira-se ao 
horário real (não ao horário de verão).

NÚMEROS E NUMERAIS
Escreva por extenso os números de um a nove (ex., cinco 
filhotes) a menos que correspondam a alguma unidade de 
medida (ex., 7 mm, 6 meses, 2 min), mas utilize numerais 
para números maiores (ex., 15 filhotes, 85 mm, 12 meses, 15 
min, 10.000 m2). Se um número estiver em uma série com pelo 
menos um deles sendo 10 ou mais, utilize apenas numerais 
(ex., 7 machos e 15 fêmeas). Decimais devem ser marcados por 
vírgula (,) para textos em português e ponto (.) para textos em 
inglês. Porcentagem: use 50% e não 50 por cento (sem espaço 
entre o número e %).
 
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
Quando o texto for em inglês, deve conter um Resumo, em 
português, seguido das Palavras-chaves. Quando o texto 
for em português ou espanhol, deve conter um Abstract, 
seguido de Key words. Não dividir o texto em Introdução, 
Métodos, Resultados e Discussão. Ao final do texto, incluir 
Agradecimentos e Referências Bibliográficas, Figuras e 
Tabelas. Para comunicações científicas não se faz necessário 
separar Figuras e Tabelas em arquivos suplementares, exceto se 
houverem fotografias.

EXEMPLARES TESTEMUNHA
Quando apropriado, o manuscrito deve mencionar a coleção da 
instituição científica onde podem ser encontrados os exemplares 
que documentam a identificação taxonômica da(s) espécie(s) 
mencionada(s) no artigo.

COMO SUBMETER
Os manuscritos devem ser submetidos através do Portal de 
Revistas do ICMBio, que utiliza o Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas – SEER, disponibilizado pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, através do 
endereço:  

http://ornithologia.cemave.net

Por meio deste sistema os autores poderão submeter os 
manuscritos e acompanhar toda a tramitação eletrônica do 
processo de revisão e editoração.
Se o autor estiver acessando este Sistema pela primeira vez, é 
necessário fazer o seu cadastro, criando um “Login” e “Senha”. 
O processo de submissão é fácil, rápido e auto-explicativo. Em 
caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato 
com nosso Suporte Técnico, através do endereço:

ornithologia.cemave@icmbio.gov.br

Manuscritos devem ser salvos em arquivos separados (um 
arquivo para o texto e legendas e um arquivo para cada 
tabela e figura).  Os arquivos contendo o texto do manuscrito 



e legendas devem ser submetidos como “Documento 
Original”. Os arquivos contendo tabelas e figuras devem ser 
submetidas como “Documento Suplementar”. Os arquivos 
para submissão deverão estar em formato Microsoft Word, 
OpenOffice ou RTF e cada um não poderá ultrapassar 5 MB. 
O(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es), Instituição(ões) com 
o endereço completo, incluindo telefone, fax, e-mail deverão 
ser cadastrados on line no ato da submissão do trabalho. Essas 
informações não devem aparecer no corpo do trabalho. (Veja 
item “Assegurando a avaliação por pares cega”). Porém, serão 
incorporadas na versão final aceita para publicação.

ASSEGURANDO A AVALIAÇÃO POR PARES CEGA
Para assegurar a integridade da avaliação por pares cega, para 
submissões à revista Ornithologia, os autores devem adotar 
as seguintes precauções com o texto e as propriedades do 
documento:

1. Excluir qualquer referência aos autores do texto (dados 
não publicados, notas de rodapé, etc). Substituir os nomes por 
"Autor(es)" junto do ano da citação.

2. Em documentos do Microsoft Office, a identificação do 
autor deve ser removida das propriedades do documento (no 
menu Arquivo > Propriedades), iniciando em Arquivo, no menu 
principal, e clicando na sequência: Arquivo > Salvar como... > 
Ferramentas (ou Opções no Mac) > Opções de segurança... > 
Remover informações pessoais do arquivo ao salvar > OK > 
Salvar.

3. Em PDFs, os nomes dos autores também devem ser 
removidos das Propriedades do Documento, em Arquivo no 
menu principal do Adobe Acrobat.

ANÁLISE DOS MANUSCRITOS
Os manuscritos submetidos para Ornithologia serão inicialmente 
avaliados pelos Editores Assistentes para verificação quanto 
ao atendimento às normas da Revista. Manuscritos fora das 
normas serão devolvidos aos autores para adequação e, uma vez 
atendidas às normas, o manuscrito será enviado a pelo menos 
dois revisores. As cópias dos manuscritos com os comentários 
dos revisores serão reenviados ao autor correspondente para 
avaliação. O autor terá 15 dias, quando for comunicação 
científica, e 30 dias, quando for artigo científico, para efetuar as 
alterações sugeridas e retornar a versão revisada do manuscrito 
para o Editor. Uma prova da versão final do manuscrito 
será encaminhada ao autor para aprovação. Esta é a última 
oportunidade para o autor realizar alterações substanciais ao 
texto, pois o estágio seguinte está restrito às diagramações. 
A prova eletrônica já diagramada será encaminhada ao autor 
principal para aprovação antes de sua publicação. Esta 
aprovação final deverá ser feita num prazo máximo de cinco 
dias.

RESPONSABILIDADE
O conteúdo gramatical e científico dos artigos, independente de 
idioma, é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

CUSTOS DE PUBLICAÇÃO
Todos os custos de publicação e distribuição da revista 
Ornithologia são de responsabilidade do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade. Não serão distribuídas 
separatas dos manuscritos aos autores, porém os artigos tem 
acesso livre pela internet.



ORNITHOLOGIA (ISSN 1808-7221) is the official journal 
of the Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Aves Silvestres, Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, Ministério do Meio Ambiente. This journal 
publishes original articles and scientific communications in 
ornithology relating to avian ecology and conservation,. Studies 
on geographic distribution, bird banding, migrations and birds 
checklists can also be considered for publication. Manuscripts 
should be submitted in English, Portuguese or Spanish.  We 
encourage the submission of articles in English if possible.

MANUSCRIPTS

Manuscripts should be written in the following sequence:
INTRODUCTION, METHODS, RESULTS, DISCUSSION, 
ACKNOWLEDGEMENTS AND REFERENCES.

TITLE
This should be in the same language of the manuscript body. 
The commonspecies name, if mentioned in the title, should be 
followed by the scientific name in parenthesis (do not include 
species author and date, which will be written directly in the 
manuscript body).

ABSTRACT
The abstract should clear and direct, containing one paragraph 
and describing the aims, methods, results, conclusions and 
importance of the research. The text cannot exceed 300 words, 
and should not contain citations (exceptions will be evaluated 
by the editors). The abstract should also be accompanied by a 
Portuguese version (Resumo) and keywords (Palavras-chave).

KEY WORDS
A maximum of five key words (separated by semicolons) in 
alphabetical order and different from those used in the title 
should come after the abstract. 

REFERENCES
All citations in the text, tables and figures should be listed at the 
end of the manuscript, in alphabetical and chronological order.

Cite references in the text in small capitals (VersaleTe) as 
follows: (SiCk 1997), Lira & soares (1987), NasCiMenTo et al. 
(2001). List multiple citations in chronological order. Example: 
(Oniki 1978, 1980, 1981, BierreGaarD 1988, AzeveDo-Junior 
& AnTas 1990, MaGalhães 1999, Oniki & Willis 1999, 
NasCiMenTo et al. 2000).

Articles: cite the full name of the journal, where it was 
published, without abbreviations, in boldface. Volume citation 
should also be in bold. 

Examples:
aB’saBer, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos da América 

do Sul. Primeira aproximação. Geomorfologia 52 (1): 
1-21.

Marini, M.a. & r. Durães. 2001. Annual patterns of molt and 
reproductive activity of passerines in south-central Brazil. 
Condor 103 (1): 767-775.

Books and book chapters: cite as follows: author names, year, 
title, publisher, city, state or province (or country), where it was 
published and number of pages.

Examples:
hoyo, J.D.; a. ellioTT & J. sarGaTal (eds.). 1992. Handbook 

of the birds of the world, volume 1 (Ostrich to Ducks). 
Barcelona, Lynx Editions, 696p.

IBAMA. 1994. Manual de anilhamento de aves silvestres. 2 
ed. Brasília: IBAMA. 146p.

oniki, y. & e. o. willis. 2001. Birds of a central São Paulo 
woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt 
and incubation patch. p. 93-101. In: J.L.B. AlBuquerque 
et al. (Eds.). Ornitologia e Conservação: da Ciência às 
Estratégias. Tubarão: Ed. Unisul.

Internet content: in addition to the authors’ names and year, 
put the version (when available), the access address and the date 
that the material was accessed. 

Examples:
Colwell, R.K. 2005. EstimateS: Statistical estimation of 

species richness and shared species from samples. 
Version 7.5. Avaliable in <http://purl.oclc.org/estimates>. 
Access in: [25/02/2005]

CoMiTê Brasileiro De reGisTros orniTolóGiCos (CBRO) 2008. 
Lista das aves do Brasil. Version 05/10/2008. Available in 
<http://www.cbro.org.br> Access in: [31/03/2009].

Audio citations from CDs, tapes, etc. Should be cited the 
authors’ names, title and year, the recording company and the 
city, state (province) or country where it was published. 

Examples:
harDy, J.w., vielliarD, J. & r. sTraneCk. 1993. Voices of the 
tinamous. Gainesville: ARA Records.
VielliarD, J.M.E. 1994. Aves do Parque Nacional da Serra da 
Capivara. Rio de Janeiro: UNICAMP.
 
FIGURES AND TABLES
Cite each figure and table in the text in order of presentation. 
Figures should not repeat information already mentioned in 
tables and vice versa.

Figures: Graphs, maps or illustrations should be named as 
figures. We suggest an average of three figures, preferably 
in black and white (or grayscale); do not exceeding five 
(exceptional cases can be discussed with the editors). We suggest 
authors’ do not use photographs, but if necessary they must be 
of good quality. Minimum resolution of the figures is 1600 x 
1200 pixels (equivalent to 2 megapixels). Digitalized figures 
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should have a minimum resolution of 300 dpi, in grayscale. 
Figures are accepted in ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, ‘tif’ or ‘gif’ formats. 

Tables: Data in tables should not replicate the results in the text. 
Tables should be constructed using MS Excel software (*.xlx) 
and are accepted either in ‘portrait’ or ‘landscape’ configuration. 
Table dimensions should not exceed 22 cm in width. Include 
horizontal lines for the main heading and the bottom of the 
table. Each table should begin on a separate page.

Figure and table legends: Write legends in paragraphs on 
a separate page. Figures should be numbered with Arabic 
numbers (e.g., ‘Fig. 1’) and tables in Roman numbers (e.g., 
‘Tab. I’), in the same order as in the manuscript. Legends must 
be written in a clear way without reference to the manuscript. 
Indicate footnotes by superscript numerals. 

SCIENTIFIC AND POPULAR SPECIE NAMES 
Bird names, when cited in the title, should be followed by 
their scientific names (but not their authors or dates). In the 
manuscript body, the first citation of the scientific name should 
be followed by the complete citation, including author and date 
(based on the current zoological nomenclature). Thereafter, 
English or scientific names can be used. 
Authors should use the updated nomenclature of Brazilian 
Birds from Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 
(CBRO), according to Avian Primary List at http://www.cbro.
org.br. (the most recent publication). English names suggested 
by CBRO is also recommended. Examples: Spotted Piculet 
Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 1823), Caatinga Antwren 
Herpsilochmus selowi Whitney & Pacheco 2000, Broad-tipped 
Hermit Anopetia gounellei (Boucard, 1891).

TEXT FORMAT
The manuscript should be written in Times New Roman, single 
spaced, 12 point, left justified, with 2.5 cm margins. Subtitles 
should be bold and written on the left side. The manuscript 
should be preferably sent in Word version (*.doc), or compatible. 

DATE AND TIME FORMAT
Use Date European System (e.g. 30 June 1998) and time as 24 
hours (e.g. 08:00 h and 23:00 h). Refer to current time (do not 
use Summer Time).

NUMBERS
Write the numbers of one to nine (e.g., five nestlings) unless 
they correspond to a measuring unit (e.g., 7 mm, 6 months, 
2 min). Use numerals for numbers bigger than nine (e.g., 15 
nestlings, 85 mm, 12 months, 15 min, 10.000 m2). If a number 
is part of a series with at least one number being 10 or more, 
use only numerals (e.g., 7 males and 15 females). Decimals 
should be presented in the English standard format using point 
(.). Percentage: use 50%, not 50 percent (without space between 
the number and %).

SCIENTIFIC COMMUNICATIONS
These should contain only the abstract version in Portuguese 

Resumo, followed by the keywords ‘Palavras-chave’. Do 
not divide the text into Introduction, Methods, Results and 
Discussion. At the end of the text, include Acknowledgements 
and References, Figures and Tables.

VOUCHER SPECIMENS
When applicable, manuscript authors should mention the 
scientific collection/institution where the voucher specimens 
used for taxonomic identification of the species referred in the 
article are deposited.

SUBMISSION
Manuscripts should be submitted online, through the Electronic 
System for Journal Publishing – SEER, from Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade available at: 

http://ornithologia.cemave.net

Through the System, authors can submit their manuscripts and 
check the status and publication process. New authors will need 
to create an account and password. Manuscript submission 
process is easy, fast and self-explanatory. For any questions, 
please contact Technical Support at ornithologia.cemave@
icmbio.gov.br

Manuscripts must be saved in separate files (one file for text and 
legends, and one file for each table and figure). Files containing 
the text of the manuscript and legends should be submitted 
as ‘Original Document’ and the files containing tables and 
figures should be submitted as ‘Supplementary Documents’. 
The submission file should be in Microsoft Word, OpenOffice, 
or RTF format, each one should not exceed 5 MB. Complete 
author names and institution addresses should be filled in online 
during manuscript submission. This information cannot be 
mentioned in the manuscript text (see Ensuring a Blind Peer 
Review), although it will be present in the publication.

ENSURING A BLIND PEER REVIEW
To ensure the integrity of the blind peer-review for submission 

to Ornithologia, the authors should check the following steps:

1. Exclude any reference to authors in the text (e.g. 
unpublished data, footnotes, etc). In this case, cite as author 
followed by year of publication.

2. With Microsoft Office documents, author identification 
should also be removed from the properties for the file (see 
under File in Word), by clicking on the following (beginning 
with File on the main menu of the Microsoft application): File > 
Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove 
personal information from file properties on save > Save.

3. With PDFs, the authors’ names should also be removed 
from Document Properties found under File on Adobe Acrobat’s 
main menu.
 
MANUSCRIPTS ANALYSIS
Manuscripts submitted to ORNITHOLOGIA will be evaluated 
by the Editors to verify their accordance with journal rules. 



Manuscripts not in accordance with the journal instructions 
will be returned to the authors. Once the manuscript follows 
the journal rules it will be sent to at least two reviewers. Copy-
edited manuscripts with reviewer comments will be sent to 
the corresponding author for evaluation. If the author is asked 
to submit a revision, it must be sent back within 15 days for 
scientific communications, and within 30 days for articles to the 
Editor. The final proof will be sent to author to approval. This 
is the last chance to modify the text, as the next stage is limited 
to page layouts. 
Before publication, the proof will be sent to the principal author 

for approval. This final approval must be made within five days.

RESPONSABILITY
Grammatical and scientific article contents are the total 
responsibility of authors.

PUBLICATION COSTS
All publication and distribution of Ornithologia is funded by 
the Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Reprints will not be distributed to authors, although articles are 
open access.



ORNITHOLOGIA (ISSN 1808-7221) es la revista oficial del 
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres, 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 
Ministério do Meio Ambiente. Su objetivo es publicar artículos 
científicos o comunicaciones científicas inéditas en ornitologia, 
abarcando los temas relacionados a ecologia y conservación 
de las aves silvetres. Investigaciones sobre distribución 
geográfica, técnicas de bandeo, migración y listas de avifauna 
también pueden ser consideradas. Los manuscritos pueden ser 
submetidos em inglés, portugués o español.

MANUSCRITOS

Utilizar la sequencia:
INTRODUCCIÓN, MÉTODOS, RESULTADOS, 
DISCUSIÓN, AGRADECIMIENTOS Y REFERENCIAS.

TÍTULO
Debe ser en el idioma que está escrito el manuscrito. Si el 
nombre popular de la especie se menciona en el título, debe 
ser seguido por el nombre científico (sin el autor y el año em el 
título, solo deben ser incluídos directamente en lo texto).

RESUMEN Y ABSTRACT
Debe contener un solo párrafo y que le informe de manera 
clara y sucinta el objetivo, método, resultados, conclusiones y 
la importancia del trabajo. No debe exceder las 300 palabras 
ni contener citaciones (excepciones serán evaluadas por los 
editores). Los artículos escritos en inglés deben llevar el 
Abstract y un resumen en portugués. Artículos en portugués 
o en español deben tener el mismo idioma en el resumen del 
manuscrito y un Abstract en inglés.

PALAVRAS CLAVE Y KEY WORDS
Deben venir inmediatamente después del resumen, con no 
más de cinco palabras en orden alfabético y diferentes de los 
utilizados en el título, separados por punto y coma.

REFERENCIAS
Todas las citaciones que figuran en el texto, tablas y leyendas 
de las figuras deben ser listadas al final del texto en orden 
alfabético y cronológico. Las citaciones bibliográficas se deben 
venir en caixa alta reduzida (VersaleTe) y deben seguir: (SiCk 
1997), lira & soares (1987), NasCiMenTo et al. (2001). Varios 
artículos de un autor o citaciones de varios autores deben ser 
citadas en orden cronológico. Exemplo: (oniki 1978, 1980, 
1981, BierreGaarD 1988, azeveDo-Junior & anTas 1990, 
MaGalhães 1999, oniki & willis 1999, nasCiMenTo et al. 
2000). 

Artículos en revistas científicas: debe ser citado con el nombre 
completo de la revista donde se publicó, sin abreviaturas y en 
negrita. La citación del volumen también debe estar en negrita. 

Ejemplos:
AB’saBer, A.N. 1977. Os domínios morfoclimáticos da América 

do Sul. Primeira aproximação. Geomorfologia 52 (1): 
1-21.

Marini, M.a. & r. Durães. 2001. Annual patterns of molt and 
reproductive activity of passerines in south-central Brazil. 
Condor 103(1): 767-775.

Libros y capítulos de libros: todos los libros, además de los 
nombres de los autores, título y año, se escriben con el nombre 
de la editorial, ciudad, estado o provincia, o país en el que se 
publicó y el número de páginas. 

Ejemplos:
hoyo, J.D.; a. ellioTT & J. sarGaTal (eds.). 1992. Handbook 

of the birds of the world, volume 1 (Ostrich to Ducks). 
Barcelona, Lynx Editions, 696p.

IBAMA. 1994. Manual de anilhamento de aves silvestres. 2 
ed. Brasília: IBAMA. 146p.

oniki, y. & e.o. willis. 2001. Birds of a central São Paulo 
woodlot: 4. morphometrics, cloacal temperatures, molt 
and incubation patch. p. 93-101. In: J.L.B. AlBuquerque 
et al. (Eds.). Ornitologia e Conservação: da Ciência às 
Estratégias. Tubarão: Ed. Unisul.

Material de la Internet: para el material accesado on line, 
informar los nombres de los autores y el año, la versión (si está 
disponible), la dirección de acceso y la fecha en que el material 
que se ha accedido. 

Ejemplos:
Colwell, R.K. 2005. EstimateS: Statistical estimation of 

species richness and shared species from samples. 
Versão 7.5. Disponível em <http://purl.oclc.org/estimates>. 
Acesso em: [25/02/2005]

CoMiTê Brasileiro De reGisTros orniTolóGiCos (CBRO) 2008. 
Lista das aves do Brasil. Versão 05/10/2008. Disponível 
em <http://www.cbro.org.br> Acesso em: [31/03/2009].

Audio: para el material de audio (CD, cinta, etc.), informar los 
nombres de los autores, título y año, el nombre de la etiqueta y 
de la ciudad, estado o provincia, o país en que se publicó. 

Ejemplos:
harDy, J.w., vielliarD, J. & r. sTraneCk. 1993. Voices of the 

tinamous. Gainesville: ARA Records.
VielliarD, J.M.E. 1994. Aves do Parque Nacional da Serra da 

Capivara. Rio de Janeiro: UNICAMP.

FIGURAS Y TABLAS
Cite cada figura y tabla en el texto y póngalos en el orden que 
son citados. Las figuras no deben duplicar la información en las 
tablas y viceversa.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES



Figuras: Gráficos, mapas y ilustraciones serán llamados de 
figuras. Sugerimos cerca de três figuras, preferencialmente 
en blanco y negro (o escala de grises), no excedendo cinco. 
Sugerimos no utilizar  fotografías, sin embargo se necessárias 
deben tener excelente  calidad. Estas deben ser enviadas con 
la resolución mínima de 1600x1200 píxeles (equivalente a 2 
megapíxeles) o escaneada con una resolución mínima de 300 
ppp en escala de grises, en "jpg "," bmp "," png "," tif "o" gif ". 

Tablas: Las tablas no deben repetir la información del texto y de 
preferencia deben ser generadas en MS Excel (*.xlx). Se puede 
presentar en la configuración de página "retrato" o "paisaje" 
y no debe exceder los márgenes de página, con una anchura 
máxima de 22 cm. Comience cada tabla en una página aparte. 
Incluya las líneas horizontales arriba, por debajo de la primera 
fila y al final de la tabla. Las filas de cuadros y gráficos deben 
tener 1 pt. Cada cuadro debe presentarse en hojas separadas.

Leyendas de las figuras y tablas: Escriba las leyendas en una 
página separada al final del manuscrito en párrafos. Las figuras 
deben ser numeradas con números arábigos ("Fig. 1") y las 
tablas con números romanos ("Tab. I"). Las leyendas deben 
ser comprensibles y sin necesidad de referirse al texto. Indique 
notas con números superíndice. Cuando el manuscrito está en 
español o portugués se debe incluir una versión de las leyendas 
en inglés.

NOMBRES POPULARES Y CIENTÍFICOS
Cuando citados en el título los nombres populares deben  venir 
acompañados por sus nombres científicos (no deben contener 
lo nombre del autor o fecha). En el manuscrito, la primera 
mención de un taxón en el texto debe venir acompañada por 
su nombre científico amplio con el autor y la fecha (normas 
de la nomenclatura zoológica). Para las aves del Brasil  utilice 
la nomenclatura científica del Comitê Brasileiro de Ornitologia 
(CBRO) de acuerdo con la lista primaria de las aves de Brasil 
actualizada (última lista), disponible en http://www.cbro.org.br. 
Para la nomenclatura popular de las especies, se recomienda 
utilizar el sugerido por el CBRO. Los nombres de las aves se 
deben comenzar por una letra minúscula, con un guión entre 
los nombres. 

Ejemplo: 
pica-pau-anão-pintado Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 
1823), chorozinho-da-caatinga Herpsilochmus selowi Whitney 
& Pacheco 2000, beija-flor-rabo-branco-de-cauda-larga 
Anopetia gounellei (Boucard, 1891).

FORMATO DEL TEXTO
El texto debe estar escrito en Times New Roman, espacio 
simple, con fuente de 12 puntos, esquierda y márgenes 2,5 cm.  
Los subtítulos deben ser a esquierda, maiúscula y negrita. El 
manuscrito deberá ser preferencialmente enviado en arquivo 
Word (*.doc) o compatible. 

FORMATO DE LA HORA Y LA FECHA
Utilice el sistema europeo de citaciones (por ejemplo, 30 de 

junio de 1998) y el reloj de 24 horas (por ejemplo, 08:00 h y 
23:00 h) y no utilize el horario brasileño de verano.

NÚMEROS
Escriba los números del uno al nueve (por ejemplo, cinco 
pollos) a menos que coincidir con cualquier unidad de medida 
(por ejemplo, 7 mm, 6 meses, 2 min), pero el uso de números 
grandes (por ejemplo, 15 pollos, 85 mm, 12 meses, 15 minutos, 
10.000 m2). Si un número está en una serie con al menos uno 
de ellos 10 o más, utilice sólo números (por ejemplo, 7 machos 
y 15 hembras). Decimales deben ser marcados por una coma 
(,) para los textos en portugués y español, y punto (.) para los 
textos en inglês. Porcentaje: 50% y no 50 por ciento (sin espacio 
entre el número y %).

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
Cuando el texto está en inglés, debe incluir un Resumo, en 
portugués, seguido de las palabras clave.
Cuando el texto está en portugués o español, debe contener un 
Abstract seguido de Key words.
No es necesario dividir el texto en Introducción, Métodos, 
Resultados y Discusión. Al final del texto incluya los 
agradecimientos y referencias, figuras y tablas.

EXEMPLARES TESTEMUNHA
Cuando necesario, el manuscrito debe mencionar la colección 
de la institución científica donde las copias de la documentación 
taxonómica de las especies mencionadas en el artículo son 
encontradas.

CÓMO PRESENTAR
Los manuscritos deben ser enviados a través del Portal 
de Revistas ICMBio, que utiliza el Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas – SEER, suministrado pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, en el sitio 
web: 

http://ornithologia.cemave.net

Los autores pueden presentar manuscritos y seguir todos los 
procesos electrónicos del proceso de revisión y publicación 
neste sitio web.
Si el autor tiene acceso a este sistema por la primera vez, se debe 
hacer el registro, la creación de una "sesión" y "Contraseña". 
El proceso de envío es fácil, rápido e intuitivo. Para preguntas 
o información adicional, por favor ponerse en contacto con 
nuestro soporte técnico en:

ornithologia.cemave@icmbio.gov.br

Los manuscritos deben ser guardados en archivos separados 
(un archivo de texto y títulos, y un archivo para cada tabla y 
figura). Los archivos que contienen el texto del manuscrito y sus 
títulos deben ser presentados como "documento original". Los 
archivos que contienen las tablas y figuras se deben presentar 
como "complementarias".  El archivo de presentación debe estar 
en formato Microsoft Word, OpenOffice o RTF. Cada uno no 
debe ser superior a 5MB. Los nombres completos de los autores 
y instituciones, con la dirección completa incluyendo teléfono, 
fax, e-mail deben ser registrados on line en el momento de la 



presentación. Esta información no debe aparecer en el cuerpo 
de trabajo. (Véase el punto “Garantizar una revisión a ciegas”). 
Sin embargo, se incorporan en la versión final aceptada para su 
publicación.

PARA GARANTIZAR LA EVALUACIÓN POR PARES 
CIEGOS
Para garantizar la integridad de la revisión a ciega, las 
presentaciones a la revista Ornithologia, los autores deben 
tomar las siguientes precauciones en las propiedades del texto 
y el documento:

1. Eliminar los nombres de texto, con el "Autor" y las 
referencias al año y las notas al pie, en lugar de nombres de los 
autores, título del artículo, etc. 

2. En documentos del Microsoft Office, la identificación del 
autor debe ser quitada de las propiedades del documento (en 
el menú Archivo > Propiedades), iniciar en el Archivo, en el 
menú principal, y haga clic en la secuencia: Archivo > Guardar 
como... > Herramientas (o Opciones en Mac) > Opciones de de 
seguridad... > Quitar información personal de las propiedades 
del archivo al guardarlo> OK > Guardar.

3. En PDFs, los nombres de los autores también deben ser 
quitados de las Propiedades del Documento, en el Archivo en el 
menú principal del Adobe Acrobat.

EXAMEN DE MANUSCRITOS
Los manuscritos son evaluados inicialmente por los Editores 

Asistentes de la Ornithologia para verificación de las normas 
de la revista. Los manuscritos que estuvieren fuera de las 
normas serán devueltos a los autores para adecuación y, una vez 
cumplido con las normas, el manuscrito será enviado al editor, 
que transmitirá por lo menos dos revisores. Las copias de los 
manuscritos con los comentarios de los revisores serán enviadas 
al autor correspondiente para su evaluación. El autor dispondrá 
de 15 días, cuando la comunicación científica, y 30 días, 
cuando el artículo científico, para hacer los cambios sugeridos 
y devolver la versión revisada del manuscrito al editor. Una 
prueba final del manuscrito será remitida a los autores. Esta es 
la última oportunidad para el autor hacer cambios sustanciales 
en el texto, ya que la siguiente etapa se limita a edición. La 
prueba electrónica diagramada será enviada al autor principal 
para su aprobación antes de su publicación. Esta aprobación 
final debe hacerse dentro de cinco días.

RESPONSABILIDAD
El contenido gramatical y científico de los artículos son de 
responsabilidad del autor.

COSTO DE PUBLICACIÓN
Todos los  costos  de edición y distribución de la revista  
Ornithologia son las del Instituto Chico Mendes de Conservación 
de la Biodiversidad. No serán distribuidas separatas de los 
manuscritos a los autores, sin embargo, se ofrece acceso gratuito 
a los artículos publicados, a través de la página web.






