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Introdução 

 

O Brasil possui a terceira maior diversidade de aves do mundo (SICK, 

1997), até o momento foram registradas 1801 espécies pelo Comitê Brasileiro 

de Registros Ornitológicos (2011).   

As aves aquáticas são aquelas que dependem ecologicamente de 

áreas úmidas continentais, litorâneas ou costeiras (OLIVEIRA, 2009). Segundo 

Vooren e Brusque (1999), dentre as aquáticas, 148 são consideradas marinhas 

e costeiras, sendo 3% da família Sphenisciformes (pingüins), 26% 

Procellariiformes (albatrozes e petréis), 9% Pelecaniformes (fragatas, atobás e 

afins), 24% Charadriiformes-Subordem Charadrii (maçaricos, batuíras e afins) e 

22% Charadriiformes-Subordem Lari (gaivotas, trinta-réis e afins). Esses dados 

revelam a grande diversidade de aves marinhas e costeiras no Brasil e a 

importância de sua conservação em escala mundial (VOOREN; BRUSQUE, 

1999).  

Segundo Odum (1986), um estuário é uma massa de água costeira  

semifechada que possui uma conexão livre com o mar. Os estuários são 

fortemente afetados pelo regime de marés, e dentro dele mistura-se a água 

salgada do mar e água doce da drenagem terrestre. Como exemplo: 

desembocaduras de rios, baias costeiras e extensões de água atrás de praias 

como barreiras. São ambientes de alta produtividade. 

Os Estuários são locais de grande importância para as aves aquáticas 

que os utilizam como área de alimentação, nidificação, dormitório, bem como 

local de descanso em períodos migratórios (BRANCO, 2007), sendo a grande 

abundância de peixes e fauna bentônica nos estuários um atrativo para elas.  

Muitas espécies nidificam em Ilhas costeiras próximas aos estuários 

reduzindo, dessa forma, o gasto energético para a captura de presas,  

(VOOREN; CHIARADIA, 1990). 

Estuários de topografia uniforme apresentam marcadas variações em 

área disponíveis para o forrageio das aves, já àqueles de topografia mais 
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irregular, poderão apresentar áreas adequadas de forrageio em diversos 

estágios de maré (ZANIN et al., 2008).  A oscilação da maré nos estuários faz 

com que ocorram, variações físicos, químicas e biológicas neste ambiente, 

condicionando a presença ou ausência das aves que ali ocorrem.  

A variação sazonal na abundancia das espécies pode ocorrer em 

função de fatores físicos ou biológicos. Como exemplo, de fatores físicos temos 

a temperatura, pluviosidade, oscilação da maré, salinidade e transparência da 

água. Já os fatores biológicos podem ser a variação na população de peixes, 

invertebrados marinhos (alimento/presas), migrações; interações entre 

indivíduos da mesma espécie (intraespecífica) ou espécie diferentes 

(interespecíficas) (NUMAO; BARBIERI, 2011).  

A comunidade de aves em determinado local é composta por espécies 

residentes, em reprodução e migratórias. As residentes são aquelas que estão 

presentes durante todo o ano em determinada local (BARBIERI; PAES, 2008).  

Existem, também, as espécies que aparecem esporadicamente e de maneira 

imprevisível em determinada região, não dependendo deste ambiente para sua 

sobrevivência (VOOREN; BRUSQUE, 1999). 

Em relação à migração, as aves podem ser divididas em dois grupos 

no Brasil: migrante austral, termo usado para aves que migram do extremo sul 

do continente Sul Americano para latitudes menores fugindo do inverno 

meridional, exemplo dessas são os albatrozes. E migrante boreal, que são as 

aves originárias do hemisfério norte que visitam o continente Sul Americano, 

evitando do inverno setentrional (NOVELLI, 1997), utilizando o hemisfério sul 

como áreas de invernada, por exemplo, os maçaricos e batuíras.  

Aves migratórias residentes são aquelas que se reproduzem no país e 

fazem migrações regionais, exemplo são o colhereiro (Platalea ajaja) e o 

talhamar (Rynchops niger). Visitantes são aquelas que ocorrem de forma 

periódica ou acidental, vindo de outros países e não se reproduzem no Brasil.  

O avanço da urbanização tem sido apresentado como um fator 

prejudicial à sobrevivência, presença e abundância de aves migratórias em 

uma dada região. O monitoramento populacional destas aves é importante para 

avaliar a qualidade dos locais que habitam e para tomada de medidas pre-
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ventivas e mitigatórias quanto ao declínio de suas populações (CESTARI, 

2008).  

No Brasil ocorrem sazonalmente 21 espécies das Famílias 

Charadriidae e Scolopacidae (Ordem Charadriiformes) que nidificam na 

América do Norte durante o verão boreal e migram, após procriarem, para as 

áreas de invernada no hemisfério sul. Destas, 17 nidificam exclusivamente nas 

zonas boreal e ártica e são conhecidas como “aves costeiras neárticas”. 

(VOOREN; BRUSQUE, 1999). Segundo esses autores, a manutenção tanto do 

ambiente costeiro do Brasil como da América do Norte tem papel fundamental 

para a sobrevivência das populações desse grupo.  

A região sudeste-sul do Brasil é muito importante para aves de praia e 

marinhas, pois recebe espécies migrantes do hemisfério norte e também do 

hemisfério sul, servindo de local de alimentação e descanso (NEVES et al., 

2006). A região estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape é um dos sítios mais 

significativos para aves marinhas, costeiras e de praia do sudeste brasileiro, e, 

seguramente, o mais importante do Estado de São Paulo (BARBIERI; PINNA, 

2005), além de ser um relevante local de parada para as aves neárticas 

durante a migração (BARBIERI et al., 2003). 

Na praia da Ilha Comprida foram identificadas 3 espécies migratórias 

da família Laridae: Sterna hirundo proveniente do hemisfério norte, Sterna 

trudeaui e Larus maculipennis do hemisfério sul (BARBIERI; MENDOÇA, 

2008). Também, foram registradas a presença de aves migrantes da família 

Charadriidae como: Charadrius semipalmatus, Pluvialis squatarola e P. 

dominica oriundas do hemisfério norte (BARBIERI; MENDONÇA, 2005) e 

Charadrius modestus do hemisfério sul (BARBIERI; PAES, 2008) e da família 

Scolopacidae como Actitis maculari, Arenaria interpres, Calidris canutus, C. 

fuscicollis, C. alba, Numenius phaeopus, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca e 

T. solitaria (BARBIERI;  PAES, 2008; NUMAO; BARBIERI, 2011). 

O índice de diversidade é a medida mais simples para caracterizar uma 

comunidade, leva em consideração tanto o padrão de abundância (ou 

biomassa) quanto à riqueza de espécies (BEGON et al., 2007). Segundo 

Oliveira (2009) a diversidade numa comunidade está intimamente relacionada 

à estabilidade, produtividade, estrutura trófica e migração.  
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HEINEMANN et al. (1989) revelaram uma forte correlação entre 

abundância e distribuição de aves costeiras e pelágicas com suas presas, 

indicando que os ambientes costeiros oferecem condições ideais para esse tipo 

de estudo. Assim como, a diversidade e densidade da avifauna fornecem 

subsídios para melhor compreender o funcionamento destes ecossistemas 

como um todo (JOIRS, 1991; CROXALL, 1990), estudos desta natureza, são 

objetos prioritários do programa internacional da “Bird Life Fundation”. 

A possibilidade de ocorrência de aves nas áreas de entre marés 

(Mesolitoral) está diretamente relacionada à amplitude de maré, uma vez que a 

altura desta afeta o espaço disponível para forrageamento (RIBEIRO et al., 

2004). O movimento da maré também altera temporal e espacialmente a área 

de forrageamento e a disponibilidade de alimento para as aves, implicando em 

mudanças no uso da área e no comportamento dos indivíduos ao longo do 

ciclo (LUNARDI, 2010; ZANIN et al., 2008). 

Woehler; Johnstone (1991), Woehler (1993); Woehler; Croxall (1996), 

entre outros, elaboraram uma sinopse do estado da arte, revelando a 

existência de lacunas no conhecimento da estrutura populacional de algumas 

espécies de aves migrantes, bem como, a ocorrência de outros sítios que são 

utilizados como ponto de parada para descanso e alimentação, que ainda não 

foram tão estudados, como é o caso do Estuário de Cananéia-Iguape e Ilha 

Comprida.  

Apesar de muitas aves utilizarem as praias arenosas e os estuários 

como locais de repouso e alimentação, pouco ou quase nada se sabe da sua 

interação com o ambiente (BRANCO et al., 2004).  

Assim, para um melhor monitoramento das mudanças ambientais nos 

ecossistemas de praia e de estuário, informações sobre a distribuição, a 

abundância e a biologia das populações animais são necessárias para 

preservar as espécies ali viventes, principalmente as aves marinhas, de praia e 

estuarinas (BARBRAND et al., 1999), as quais ainda são muito pouco 

estudadas no Brasil. 

Com a intensa atividade turística e imobiliária e a consequente 

presença humana, aliada à carência de informações das populações naturais 
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de aves marinhas, de praia e estuarinas na região de Cananéia-Iguape- Ilha 

Comprida, faz-se assim, necessária a implantação de um estudo da variação 

temporal da população desse grupo faunístico.  Fornecendo, desse modo, 

subsídios que podem auxiliar a minimizar, prevenir e/ou mitigar os impactos 

antrópicos,que atingem diretamente a avifauna. 

Portanto, a hipótese deste trabalho pressupõe que, ocorrerá variação 

da abundância e da riqueza das espécies de aves em relação aos meses, a 

sazonalidade e a amplitude de maré na Laguna da Ilha Comprida, local 

escolhido para este estudo.    
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Objetivo Geral 

 

Estudar a variação nas populações e aspectos ecológicos da avifauna 

da Laguna da Ilha localizada no norte da praia da Ilha Comprida. Além disso, 

correlacionar a abundância das aves com a amplitude de maré.   

 

Objetivos específicos 

- Estudar a composição de aves na Laguna da Ilha 

Comprida, a diversidade de espécies, suas abundancias relativas, 

Frequência e densidade. 

- Analisar se há diferença na abundância de aves entre os 

períodos do dia (manhã e tarde). 

- Analisar a flutuação temporal (mensal e sazonal) das 

populações de aves residentes e migratórias na Laguna. 

- Relacionar a abundância, riqueza e diversidade das 

espécies com a amplitude de maré. 
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Área de estudo 

      No extremo sul do Estado de São Paulo ocorre o recuo da escarpa 

da Serra do Mar, formando a bacia hidrográfica do rio Ribeira de Iguape, cuja 

foz marca o limite norte do Complexo Estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape–

Paranaguá, estando a Ilha Comprida situada na região central (figura 1). Esta 

ilha possui mais de 70 km de comprimento, com 3 km de largura em média, 

entrecortada por pequenos riachos, tornando-se um grande atrativo para aves 

e diversos outros animais. A praia da Ilha Comprida é constituída de extensa 

faixa arenosa paralela à linha da costa, com sedimentos de granulação fina, 

homogênea e baixa declividade, o que a caracteriza como do tipo dissipativo. A 

Ilha Comprida é uma ilha de barreira quaternária de sedimentação recente, 

predominantemente marinha (SUGUIO; MARTINS, 1987), formada pelo 

acúmulo de materiais arenosos (TESSLER, 1988). 

 Figura 1: Complexo Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape–Paranaguá. 

Fonte: Santo; Rosso, 2008 (modificado). 
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O complexo estuarino lagunar de Cananeia-Iguape-Ilha Comprida é um 

dos mais importantes ecossistemas da costa sudeste para aves marinhas e 

estuarinas. (ZANIN et al., 2008). 

A Ilha Comprida situa-se na Floresta Atlântica que se encontra entre os 

cinco “hotspots” mais ameaçados do mundo (MEYERS et al., 2000), sendo, 

portanto, uma das regiões com maior prioridade de conservação do planeta. 

Esta ilha apresenta uma paisagem de destaque no litoral sul do Estado de São 

Paulo, sendo alvo de muitos trabalhos científicos em diversas áreas técnicas, 

porém de grande fragilidade à ocupação antrópica intensiva, visto que o 

ecossistema da região ainda mantém suas características naturais 

equilibradas. Sua vegetação, composta basicamente por restingas, mangues, 

brejos, dunas, praias e matas da planície atlântica, juntamente com sua fauna 

residente e com as aves visitantes do hemisfério norte e sul, formam um 

complexo ecossistema, onde ainda podem ser encontradas espécies de 

animais ameaçadas de extinção, como o papagaio-de-cara-rocha (Amazona 

brasiliensis) e o macuco (Tinamus solitarius). 

As marés astronômicas têm uma altura de aproximadamente 1,50 

metros, com uma marcante influência dos ventos no seu nível. A praia tem 

pouca declividade, resultando em uma zona de varrido com aproximadamente 

20 metros de extensão havendo, nesta zona, altas densidades de 

invertebrados. 

A situação da Ilha Comprida é mais favorável à urbanização, para fins 

turísticos, do que os municípios de Iguape e Cananéia, pois sua longa 

extensão de praia é um grande atrativo. Assim sendo, a Ilha Comprida 

apresenta ocupação, predominantemente turística e bastante desordenada, 

contendo, ainda alguns poucos núcleos de comunidades tradicionais de 

pescadores.  

A região apresenta valores pluviométricos máximos de janeiro a março 

com média mensal de 266,9 mm e mínimos em julho e agosto, de média 

mensal 95,3 mm, sendo 2300 mm a precipitação média anual (MISHIMA et al., 

1985). 
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A Laguna da Ilha Comprida 

A Laguna da Ilha Comprida (24º40’29.71’’S 47º25’56.94’’W), objeto 

deste estudo está localizada no extremo norte da Ilha Comprida, muito próximo 

à barra de Icarapa (figura 2). Está inserida em um mosaico de Unidades de 

Conservações, fazendo parte da Área de Relevante Interesse Ecológico do 

Guará (ARIE do Guará) instituída em oito de outubro de 2008 pelo Decreto nº 

53.527. 

A área da Laguna é de 7,73 ha, durante a maré baixa fica com fundo 

lamoso exposto servindo de local de alimentação e repouso para aves, durante 

a maré cheia fica coberta com água salobra. Na margem da Laguna encontra-

se vegetação de mangue e espartina (figura 3).  

A importância ecológica da Laguna se deve ao fato de servir de sítio de 

alimentação e descanso para várias espécies de aves brasileiras, algumas na 

lista de animais ameaçados de extinção como o Guará (Eudocimus ruber) e 

Piru-piru (Haematopus palliatus). Além dessas, também ocorrem aves 

migratórias ameaçadas como Calidris canutus, Numenius phaeopus e 

Phalaropus tricolor. 
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Figura 2: Foto área da Laguna da Ilha Comprida, localizada no Norte da Ilha 

Comprida.   

 

 

Figura 3: Imagens da Laguna da Ilha Comprida A) Laguna com a maré cheia. 

B) Laguna com a maré baixa.  

 

 

 

A B 



11 
 

Material e Métodos  

 

Foram analisados os dados de censos das aves realizados nos anos 

de 2005, 2008, 2009 e 2010 na Laguna da Ilha Comprida somando um total de 

70 amostras.  Sendo 10 no ano de 2005, 22 em 2008, 24 em 2009 e 14 em 

2010. Entre julho de 2008 a junho de 2009 as saídas foram semanais ou 

quinzenais, e no restante do período de estudo as visitas ocorreram de forma 

esporádica (tabela 1). 

Tabela 1: Numero de saídas a campo por mês e por ano. 

Ano  Jan Fev Mar Abril Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
N de 

censos 

2005 - - - - 1 2 2 3 2 - - - 10 

2008 - - - - - - 3 3 3 6 4 3 22 

2009 4 4 4 3 4 3 1 - - - 1 - 24 

2010 - 2 2 2 2 2 2 - - 1 - - 14 

Total 4 6 6 5 7 7 8 6 5 7 5 3 70 

               

Realizou-se as observações de acordo com a metodologia proposta 

por Bibby et al. (1992) e Wiens (1997).  O método utilizado para as contagens 

numéricas foi o ponto fixo, onde o observador fica parado e faz a contagem 

individual de cada espécie. No caso de dúvida caminhava-se até um local mais 

próximo da ave. Cada observação durou entre 15 a 30 minutos. Binóculos 

7X50 e 20X60 foram utilizados para auxiliar nas observações.  

Os dados foram registrados em planilha de campo para posterior 

análise. Os censos ocorreram nos períodos da manhã e tarde, dependendo da 

maré e possibilidade de acesso ao local.   

Essa área foi previamente determinada pela facilidade de se chegar ao 

local, pelo significativo número de aves, pela maior ou menor influência das 

marés e principalmente por não haver nenhum trabalho realizado nesta área.   

Para estimar a abundância relativa (porcentagem de indivíduos de um 

táxon com relação ao total de indivíduos) foi usada a fórmula: (n/N)*100, sendo 
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n o número de indivíduos da espécie e N o número de indivíduos total (DAJOZ, 

1978). 

 A frequência foi calculada com base pela fórmula: C= p X 100 / P 

(DAJOZ, 1978). Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi 

avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores 

obtidos, os taxa foram classificados em constates, quando estiveram presentes 

em mais de 50% das visitas, sazonal, quando estiveram presentes entre 25 a 

50% das visitas e acidentais, quando representaram menos de 25% (adaptado 

de DAJOZ, 1978).  

A densidade média foi calculada através da fórmula: D= m / A. Sendo 

m a média de indivíduos por mês ou por ano e A área da Laguna em hectares. 

Para o estudo da comunidade foi utilizado o parâmetro de diversidade 

e análise de cluster das 20 espécies mais abundantes da Laguna. A 

diversidade foi calculada através do índice diversidade de Shannon 

(MAGURRAN, 1988): H’ = -∑ Pi ln Pi; sendo que pi = ni/N é a proporção de 

indivíduos encontrados na espécie i. 

A comparação das flutuações populacionais, dos aspectos ecológicos e 

das variáveis ambientais, ao longo do período, foi realizada através de análises 

estatísticas (ZAR, 1999).  

 Os resultados foram analisados em duas etapas: primeiramente 

foram estudados todos os dados obtidos (de 2005 a 2011) e, depois, foi 

realizado um estudo anual entre julho de 2008 e junho de 2009. 

Para analisar se há diferença entre os períodos estudados, as médias 

de indivíduos no período da manhã e tarde foram comparadas pelo teste 

ANOVA (p<0,05).  

Realizou-se um estudo da variação temporal das 20 espécies mais 

abundantes, utilizando-se os dados coletados entre julho de 2008 e junho de 

2009, analisando as médias mensais e sazonais de cada espécie. As médias 

foram estudadas aplicando o Teste de Normalidade Shapiro-Wilk. Quando 

estas apresentaram distribuição normal foi adotado o teste ANOVA (p<0,05) e 
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quando as médias eram significativamente distintas aplicou-se o teste de 

Bonferroni para compará-las. As médias que apresentaram distribuição não 

normal foram comparadas através da Correlação de Spermann com nível de 

significância p<0,05. 

Coeficientes de correlação foram determinados entre o número de 

indivíduos, riqueza, diversidade e a oscilação da maré. Considerou-se Muito 

Fraca Correlação (MFC) para valores inferiores a 0,5, Fraca Correlação (FRC) 

com valores obtidos entre 0,5 e 0,7, Forte Correlação (FC) entre 0,70 e 0,89 e 

Correlação Muito Forte (CMF) para valores superiores a 0,90 (Adaptado de 

CABRAL et al., 2006). 

Os dados de maré foram fornecidos pelo Professor Dr. Ricardo 

Camargo da Universidade Federal do Paraná, da região de Paranaguá, 

fazendo-se uma aproximação para a Laguna na Ilha Comprida.  

Os nomes científicos e populares das espécies, assim como seu 

status, estão de acordo com a Lista de Aves do Brasil, publicada em 

25/01/2011 pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO 2011). 
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Resultados  

 

Foram observados 6193 indivíduos referentes a 54 espécies, reunidas 

em 21 famílias e 11 ordens (tabela 2), gerando uma média de 88,47 (±59,73) 

indivíduos por saída de campo. A diversidade de acordo com o Índice de 

Shannon foi de 2,7036.  

A família Rychopidae foi a mais abundante (FO: 22,63%), entretanto 

apresentou apenas uma espécie Rychops niger. Seguida pela Família 

Charadriidae (FO%: 17,53%) representada por 5 espécies e pela Família 

Ardeidae (FO%: 17,19%) também com 5 espécies (tabela 3). 

 

Tabela 2: Espécies que ocorreram na Laguna, com suas respectivas famílias 

ordem e status. Sendo R espécies residentes no Brasil, VN visitantes do 

hemisfério norte. O símbolo # significa status presumido e não confirmado 

(CBRO 2011). 

Ordem Família Espécie 

Nome 

Popular Status 

Accipitriformes Accipitridae 

Urubitinga 

urubitinga 

(Gmelin, 1788) Gavião-preto R 

Accipitriformes Pandionidae 

Pandion haliaetus  

(Linnaeus,  1758) 

Águia- 

pescadora VN 

Anseriformes Anatidae 

Anas bahamensis 

(Linnaeus, 1758) 

Marreca 

toicinho R 

Cathartiformes Cathartidae 

Coragyps atratus 

(Bechstein, 1793) 

Urubu-de-

cabeça-preta R 

Cathartiformes Cathartidae 

Cathartes aura 

(Linnaeus, 1758) 

Urubu-de-

cabeça-

vermelha R 
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Charadriiformes Charadriidae Charadrius 

semipalmatus 

(Bonaparte, 

1825) 

Batuira de 

bando 

VN 

Charadriiformes Charadriidae 

Charadrius 

collaris  (Vieillot, 

1818) 

Batuira de 

coleira R 

Charadriiformes Charadriidae 

Vanellus 

chilenses  

(Molina, 1782) Quero-quero R 

Charadriiformes Charadriidae 

Pluvialis 

squatarola 

(Linnaeus,  1758) 

Batuiruçu de 

axila preta VN 

Charadriiformes Charadriidae 

Pluvialis dominica 

(Statius Muller,  

1776) 

Batuiruçu de 

axila preta VN 

Charadriiformes Haematopodidae 

Haematopus 

palliatus 

(Temminck, 

1820) Piru-piru R 

Charadriiformes Laridae 

Larus 

dominicanus  

(Lichtenstein, 

1823) Gaivotão R 

Charadriiformes Rynchopidae 

Rynchops niger 

(Linnaeus, 1758) Talha-mar R 

Charadriiformes Scolopacidae 

Tringa flavipes 

(Gmelin, 1789) 

Maçarico-de-

perna-amarela VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Numenius 

phaeopus  

(Linnaeus,  1758) Maçarição VN 
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Charadriiformes Scolopacidae Phalaropus 

tricolor (Vieillot, 

1819) 

Pisa n'agua VN# 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris fuscicolis 

(Vieillot, 1819) 

Maçarico-de-

sobre-branco VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Limosa 

haemastica  

(Linnaeus, 1758) 

Limosa- 

haemastica VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris alba 

(Pallas, 1764) 

Maçarico-

branco VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris pusilla 

(Linnaeus, 1766) 

Maçarico- 

rasteirinho VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Bartramia 

longicauda 

(Bechstein, 1812) 

Maçarico-do-

campo VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris canutos 

(Linnaeus, 1759) 

Maçarico-de- 

papo-

vermelho VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Actitis macularius 

(Linnaeus, 1766) 

Maçarico-

maculado VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris 

himantopus 

(Bonaparte, 

1826) 

Maçarico- 

pernilongo VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Tringa 

melanoleuca 

(Gmelin, 1789) 

Maçarico-

grande-de-

perna-amarela VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Calidris 

melanotos 

(Vieillot, 1819) 

Maçarico-de- 

colete VN 

Charadriiformes Scolopacidae 

Arenaria interpres 

(Linnaeus, 1758) Vira-pedras VN 
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Charadriiformes Scolopacidae Tryngites 

subruficollis 

(Vieillot, 1819) 

Maçarico- 

acanelado 

VN 

Charadriiformes Stercorariidae 

Stercorarius 

longicaldus 

(Vieillot, 1819) 

Mandrião- de- 

cauda 

comprida VN 

Charadriiformes Sternidae 

Thalasseus 

acuflavidus 

(Cabot, 1845) 

Trinta-reis-de 

bando R 

Charadriiformes Sternidae 

Thalasseus 

maximus 

(Boddaert, 1783) Trinta-reis-real R 

Charadriiformes Sternidae 

Sterna 

hirundinacea 

(Lesson, 1831) 

Trinta-reis- 

bico-vermelho R 

Charadriiformes Sternidae 

Phaetusa simplex 

(Gmelin, 1789) 

Trinta-réis-

grande R 

Charadriiformes Sternidae 

Sterna hirundo  

(Linnaeus,  1758) 

Trinta-reis- 

boreal VN 

Charadriiformes Sternidae 

Sternula 

superciliares 

(Cabot, 1847) 

Trinta-réis-

anão R 

Coraciiformes Alcedinidae 

Megaceryle 

torquata 

(Linnaeus, 1766) 

Martins- 

pescador- 

grande R 

Falconiformes Falconidae 

Caracara plancus 

(Miller, 1777)  Carcará R 

Falconiformes Falconidae 

Milvago 

chimachima  

(Vieillot, 1816) Carapinhé  R 

Gruiformes Rallidae 

Aramides 

cajanea (Statius 

Muller, 1776) 

Saracura-três- 

potes R 
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Gruiformes Rallidae 

Fulica armillata   

(Vieillot, 1817) 

Carqueja-de- 

bico –

manchado R 

Gruiformes Rallidae 

Aramides mangle 

(Spix, 1825) 

Saracura -do 

mangue R 

Pelecaniformes Ardeidae 

Egretta caerulea 

(Linnaeus,  1758) Garça -azul R 

 

Pelecaniformes 

 

Ardeidae 

 

Egretta thula 

(Molina, 1782) 

  

Garça-branca-

pequena 

 

R 

 

Pelecaniformes 

 

Ardeidae 

 

Ardea alba 

(Linnaeus,  1758) 

 

Garça-branca-

grande 

 

R 

Pelecaniformes Ardeidae 

Ardea cocoi 

(Linnaeus, 1766) Garça-moura R 

Pelecaniformes Ardeidae 

Nyctanassa 

violacea 

(Linnaeus, 1758) 

Savacu- de-

coroa R 

Pelecaniformes Threskiornithidae 

Eudocimus ruber  

(Linnaeus,  1758) Guará R 

Pelecaniformes Threskiornithidae 

Platalea ajaja 

(Linnaeus,  1758)  Colhereiro R 

Pelecaniformes Threskiornithidae 

Phimosus 

hinfuscatus 

(Lichtenstein, 

1823) 

Tapicuru-de- 

cara-pelada R 

Strigiformes Strigidae 

Athene 

cunicularia 

(Molina, 1782) 

Coruja- 

buraqueira R 

Suliformes Fregatidae 

Fregata 

magnificens 

(Mathews, 1914)  Tesourão R 
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Suliformes Phalarocrocoracidae Phalacrocorax 

brasilianus 

(Gmelin, 1789) 

Biguá R 

Suliformes Sulidae 

Sula leucogaster 

(Boddaert, 1783) Atobá R 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia 

(Gmelin, 1789) 

Pombo 

doméstico R 

 

Tabela 3: Famílias que ocorreram na Laguna, riqueza de espécies e 

respectivas freqüências de ocorrência.  

Família                        Riqueza FO% 

Rynchopidae 1 22,6385 

Charadriidae 5 17,5359 

Ardeidae 5 17,1968 

Scolopacidae 15 15,4206 

Sternidae 6 9,97901 

Anatidae 1 6,36202 

Phalarocrocoracidae 1 3,77846 

Threskiornithidae 3 2,85807 

Haematopodidae 1 1,71161 

Laridae 1 1,1626 

Fregatidae 1 0,25836 

Alcedinidae 1 0,20991 

Rallidae 3 0,20991 

Falconidae 2 0,19377 

Cathartidae 2 0,17762 

Columbidae 1 0,11303 

Sulidae 1 0,06459 

Strigidae 1 0,03229 

Accipitridae 1 0,01615 

Pandionidae 1 0,01615 

Stercorariidae 1 0,01615 
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Na tabela 4 estão listadas todas as espécies com os valores de 

abundancia relativa e frequência. Rynchops niger, foi a espécie mais 

abundante na Laguna da Ilha durante todo período de estudo, com 22,63% dos 

indivíduos observados. A segunda foi a Tringa flavipes com 12,69% e em 

terceiro Charadrius semipalmatus com 9,19%.   

Apenas 9 espécies foram consideradas constantes, três sazonais, o 

restante ocorreu de forma acidental.  Egretta caerulea foi a espécie com maior 

valor de frequência, presente em 91,43% das visitas a campo (tabela 3). 

Todas as espécies consideradas migratórias (25,77%) tiveram origem 

do hemisfério norte, destas 59,84% são da família Scolopacidae, 39,66% da 

família Charadriidae, e menos de 1% das famílias Sternidae, Pandionidae e 

Stercorariidae.  

Tabela 4: Espécies que ocorreram na Laguna da Ilha no período de estudo, 

com suas respectivas abundancia relativa (AR%), Frequência a e 

Classificação.  

Espécie AR (%) Frequência Classificação 

Rynchops niger 22,6385 78,5714 Constante 

Tringa flavipes  12,6917 77,1429 Constante 

Charadrius semipalmatus 9,1878 50,0000 Sazonal 

Egretta caerulea 7,6215 91,4286 Constante 

 

Egretta thula 6,6365 87,1429 
Constante 

Anas bahamensis 6,3620 72,8571 Constante 

Thalasseus acuflavidus 5,8292 24,2857 Acidental 

Charadrius collaris  3,8753 47,1429 Sazonal 

Phalacrocorax brasilianus 3,7785 55,7143 Constante 

Thalasseus maximus 3,5847 24,2857 Acidental 

Vanellus chilenses 3,4394 55,7143 Constante 

Ardea alba 2,7127 72,8571 Constante 

Eudocimus ruber  2,5513 40,0000 Sazonal 

Haematopus palliatus 1,7116 65,7143 Constante 
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Larus dominicanus  1,1626 21,4286 Acidental 

Pluvialis squatarola 0,6782 27,1429 Sazonal 

Numenius phaeopus  0,6297 18,5714 Acidental 

Phalaropus tricolor 0,6136 18,5714 Acidental 

Pluvialis Dominica 0,3552 15,7143 Acidental 

Calidris fuscicolis 0,3391 7,1429 Acidental 

Sterna hirundinacea  0,3391 2,8571 Acidental 

Platalea ajaja 0,2907 7,1429 Acidental 

Fregata magnificens 0,2584 7,1429 Acidental 

Limosa haemastica 0,2261 4,2857 Acidental 

Ardea cocoi 0,2099 12,8571 Acidental 

Megaceryle torquata 0,2099 14,2857 Acidental 

Aramides cajanea 0,2099 10,0000 Acidental 

Calidris alba 0,1615 5,7143 Acidental 

Calidris pusilla 0,1453 1,4286 Acidental 

Carcara polyborus  0,1453 8,5714 Acidental 

Bartramia longicauda 0,1292 10,0000 Acidental 

Calidris canutus 0,1292 4,2857 Acidental 

Actitis maculari 0,1130 2,8571 Acidental 

Columba Lívia 0,1130 2,8571 Acidental 

Cathartes aura 0,0969 4,2857 Acidental 

Calidris himantopus 0,0969 1,4286 Acidental 

Phaetuza simples 0,0969 8,5714 Acidental 

Sterna hirundo  0,0969 1,4286 Acidental 

Coragyps atratus 0,0807 2,8571 Acidental 

Tringa melanolenca 0,0807 1,4286 Acidental 

Sula leucogaster 0,0646 1,4286 Acidental 

Milvago chimachima 0,0484 2,8571 Acidental 

Calidris melanotos 0,0323 1,4286 Acidental 

Fulica armillata 0,0323 2,8571 Acidental 

Athene cunicularia 0,0323 1,4286 Acidental 

Sternula superciliaris 0,0323 1,4286 Acidental 
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Arenária interpres 0,0161 1,4286 Acidental 

Urubitinga urubitinga 0,0161 1,4286 Acidental 

Aramides mangle 0,0161 1,4286 Acidental 

Phimosus hinfuscatus 0,0161 1,4286 Acidental 

Pandion haliaetus 0,0161 1,4286 Acidental 

Stercolarius longicaldus 0,0161 2,8571 Acidental 

Tyngites subruficollis 0,0161 1,4286 Acidental 

Nyctanassa violácea 0,0161 1,4286 Acidental 

 

A partir da curva cumulativa de espécies, fez-se o cálculo de r 

estimando o valor igual a 0,982, a partir da fórmula: y = 8,8494x0,4271 (figura 4). 

A riqueza máxima de espécies foi atingida na última visita a campo.  

Não houve diferença significativa na média de indivíduos entre os 

períodos da manhã e tarde (ANOVA, F=0,48 P=0,49) (figura 5).  

 

 

Figura 4: Curva cumulativa do número de espécies que ocorreram na Laguna 

da Ilha no período de estudo. 
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Figura 5: Médias do número de indivíduos nos diferentes períodos do dia 

(manhã e tarde) observados na Laguna. As barras representam os respectivos 

desvios padrões de cada média. 
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(±64,56) indivíduos por saída a campo. Oito espécies ocorreram de forma 
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Rynchops niger foi a espécie mais abundante também neste período, 

representando 24,69% das aves na Laguna, seguida da Tringa flavipes (15,25 

%) e de Charadrius semipalmatus (8,70%) (tabela 5).  

A densidade média anual foi de 11,98 indivíduos por hectare. Fevereiro 

de 2009 apresentou maior densidade média mensal (dm=19,3726),  seguido de 

maio de 2009 (dm = 16,1384) e de julho de 2008 com dm= 15,179 (figura 6). 

O Índice de diversidade de Shannon no período de um ano foi H’= 

2,5946. O menor valor de diversidade foi registrado em julho (H’=1,4914) e o 

maior em setembro (H’=2,6411) (figura 7). Em relação às estações do ano, o 

verão apresentou a menor diversidade (H’=2,1450) e a primavera  a maior 

(H’=2,5767) (figura 8). 

Não houve diferença significativa entre a média de indivíduos nos 

períodos da manhã e tarde (ANOVA, F=1,13 P=0,29, com nível de significância 

0,01) entre julho de 2008 e junho de 2009 (figura 9 ) .   

Ao realizar a análise de cluster das 20 espécies mais abundantes que 

ocorreram na Laguna, foi possível formar apenas um grupo, composto por: 

Calidris fuscicolis, Larus dominicanus, Haematopus palliatus, Numenius 

phaeopus, Pluvialis dominica, P. squatarola, Phalaropus tricolor e Thalasseus 

maximus. (figura 10).  

Tabela 5: Espécies que ocorreram entre julho de 2008 e junho de 2009 na 

Laguna da Ilha Comprida, com os valores de Abundância Relativa (AR%), 

Frequência e classificação conforme esses valores. 

Espécie AR% Frequência Classificação 

Rynchops niger 24,6995 84,0909 Constante 

Tringa flavipes  15,2563 70,4545 Constante 

Charadrius semipalmatus 8,70738 50 Sazonal 

Thalasseus acuflavidus 7,40741 27,2727 Sazonal 

Egretta caerulea 6,99043 88,6364 Constante 

Anas bahamensis 6,74516 81,8182 Constante 
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Egretta thula 5,86215 86,3636 Constante 

Phalacrocorax brasilianus 4,02257 63,6364 Constante 

Vanellus chilenses 3,21315 47,7273 Sazonal 

Charadrius collaris  2,8207 38,6364 Sazonal 

Ardea alba 2,79617 72,7273 Constante 

Eudocimus ruber  1,81506 38,6364 Sazonal 

Haematopus palliatus 1,81506 70,4545 Constante 

Numenius phaeopus  0,90753 27,2727 Sazonal 

Larus dominicanus  0,883 15,9091 Acidental 

Thalasseus maximus 0,85847 15,9091 Acidental 

Pluvialis squatarola 0,66225 27,2727 Sazonal 

Phalaropus tricolor 0,58867 22,7273 Acidental 

Calidris fuscicolis 0,46603 6,8182 Acidental  

Pluvialis Dominica 0,4415 22,7273 Acidental 

Limosa haemastica 0,34339 6,8182 Acidental 

Ardea cocoi 0,24528 15,9091 Acidental 

Calidris alba 0,24528 9,0909 Acidental 

Calidris canutos 0,19622 6,8182 Acidental 

Megaceryle torquata 0,19622 13,6364 Acidental 

Caracara plancus 0,14717 6,8182 Acidental 

Cathartes aura 0,14717 6,8182 Acidental 

Columba Lívia 0,14717 2,2727 Acidental 

Sterna hirundinacea  0,14717 2,2727 Acidental 

Sterna superciliares 0,14717 2,2727 Acidental 

Bartramia longicauda 0,12264 11,3636 Acidental 

Coragyps atratus 0,12264 4,5455 Acidental 

Tringa melanolenca 0,12264 2,2727 Acidental 

Aramides cajanea 0,09811 6,8182 Acidental 

Actitis maculari 0,07358 2,2727 Acidental 

Milvago chimachima 0,07358 2,2727 Acidental 

Phaetuza simples 0,07358 6,8182 Acidental 

Platalea ajaja 0,07358 6,8182 Acidental 
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Fregata magnificens 0,04906 2,2727 Acidental 

Fulica armillata 0,04906 4,5455 Acidental 

Speotyto cunicularia 0,04906 2,2727 Acidental 

Sterna hirundo  0,04906 2,2727 Acidental 

Aramides mangle  0,02453 2,2727 Acidental 

Arenaria interpres 0,02453 2,2727 Acidental 

Pandion haliaetus 0,02453 2,2727 Acidental 

Phimosus hinfuscatus 0,02453 2,2727 Acidental 

Stercolarius longicaldus 0,02453 2,2727 Acidental 

 

 

Figura 6: Densidade média mensal por hectare na Laguna entre julho de 2008 

e junho de 2009. 

 

0 

5 

10 

15 

20 

J A S O N D J F M A M J 

M
éd

ia
 d

e 
in

d
iv

íd
u

o
s/

Á
re

a 

Densidade média 



27 
 

 

Figura 7: Diversidade mensal Laguna entre julho entre 2008 e junho de 2009.  

 

 

Figura 8: Diversidade sazonal observada na Laguna entre 2008 e junho de 

2009. 

 

1,49 

2,37 

2,64 

2,36 2,41 
2,52 

2,01 2,00 
2,21 

2,41 
2,52 

2,15 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

J A S O N D J F M A M J 

Diversidade 

2,53 2,58 

2,14 
2,35 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

Inverno Primavera Verão Outono 

Diversidade 



28 
 

 

Figura 9: Médias do número de indivíduos nos diferentes períodos do dia 

(manha e tarde) observados na Laguna entre julho de 2008 e junho de 2009. 

As barras representam os desvios padrões de cada média. 
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Figura 10: Dendograma de similaridade entre as 20 espécies mais abundantes 

na Laguna entre julho de 2008 e junho de 2009. 
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Variação mensal e sazonal  

 

O número de espécies variou nos meses estudados, outubro foi o mês 

com maior riqueza (26 espécies) e junho com menor (13 espécies). Em relação 

à estação do ano a primavera apresentou o maior valor e o verão menor, 34 e 

26 espécies respectivamente (figura 11 e 12).  

As aves migratórias do hemisfério norte mostraram variação mensal 

semelhante, setembro e outubro com maior riqueza (10 espécies) e junho e 

julho com menores valores (2 espécies) (figura 13).  A primavera foi a estação 

com maior riqueza de espécies visitantes (12) e o outono a menor (6) (figura 

14).   

Fevereiro apresentou a maior média de indivíduos seguida de maio e 

março. Julho também apresentou média alta, porém com desvio padrão 

também alto. Novembro foi o mês com menor   média (figura 15). O verão foi a 

estação com maior média de indivíduos e primavera com a menor (figura 16). 

As médias mensais e sazonais apresentaram distribuição normal, entretanto, 

não houve diferença significativa (ANOVA) entre os meses (P=0,79, F=0,62) e 

nem entre as estações (P=0,43 F=0,93). 
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Figura 11: Variação mensal do número total de espécies observados  na 

Laguna entre julho de 2008 e junho de 2009. 

 

 

Figura 12: Variação sazonal do número total de espécies observados na 

Laguna entre julho de 2008 e junho de 2009. 
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Figura 13: Variação mensal no número de espécies migrantes do hemisfério 

norte entre julho de 2008 e junho de 2009.  

 

 

Figura 14: Variação sazonal no número de espécies migrantes do hemisfério 

norte entre julho de 2008 e junho de 2009.  
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Figura 15: Variação mensal na média de indivíduos observados na Laguna 

entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os desvios 

padrões de cada média. 

 

 

 

Figura 16: Variação sazonal na média de indivíduos observados na Laguna 

entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os desvios 

padrões de cada média. 
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As 20 espécies mais abundantes representaram 96,95% das aves na 

Laguna entre julho de 2008 e junho de 2009. Para essas espécies foi realizado 

um estudo individual da variação mensal e sazonal.  

Apesar de não haver diferença significativa entre as médias mensais e 

sazonais no número total de indivíduos observados na Laguna, algumas 

espécies apresentaram diferenças entre os meses e estações. Para todas que 

apresentaram médias mensais com distribuição não normal houve diferença 

significativa entre as médias. 

 Em relação variação sazonal, algumas espécies tiveram distribuição 

normal e diferença significativa entre as estações: Tringa flavipes, Egretta 

thula, Phalacrocorax brasilianus,  Haematopus palliatus, Numenius phaepus e 

Pluvialis squatarola. Apenas duas apresentaram distribuição não normal e 

diferença entre as médias sazonais: Egretta caerulea e Thalasseus 

acuflavidius. 

 

 Descrição por espécie: 

Rynchops niger apresentou médias mensais com distribuição  não 

normal (P=0,0385), entretanto que houve diferença significativas entre elas. Os 

maiores valores ocorreram nos meses de verão e outono. Fevereiro teve a 

maior média, porém diferiu apenas de novembro, com a menor média. A 

segunda maior média foi em março que apresentou diferença significativa de 

maio, a terceira em abril diferente de agosto, janeiro e junho. Julho com 

diferença significativa de agosto, janeiro e junho. Agosto também foi diferente 

de setembro, dezembro janeiro e abril. Janeiro diferiu de abril maio e junho. 

Março com diferença significativa de maio (figura  17). 

As médias sazonais de Rynchops niger apresentaram distribuição 

normal (P=0,5632) sem diferença significativa entre as estações (ANOVA, 

P=0,052 e F=2,80103 ). Ao analisar o gráfico observa-se um pico no número de 

indivíduos no verão, no outono este valor começou a diminuir, atingindo o 

mínimo no inverno e na primavera voltou a aumentar (figura 18).  
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Figura 17: Médias da Variação mensal de Rynchops niger na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 18:  Médias da variação sazonal de Rynchops niger na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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As médias mensais de Tringa flavipes também tiveram distribuição não 

normal (P=0,0109). Janeiro e fevereiro apresentaram as maiores médias, 

porém ao realizar o teste não paramétrico, janeiro apresentou diferença 

significativa apenas de março. Fevereiro diferiu apenas de julho que foi o mês 

com menor média. Julho apresentou diferença significativa também de agosto, 

setembro, novembro, dezembro, abril e junho. Agosto diferiu de dezembro, abril 

e junho (figura 19). Já as médias sazonais apresentaram distribuição normal 

(P= 0,3731) com diferença significativa entre as médias (ANOVA, P=0,00323 e 

F= 5,40285). Utilizando o teste estatístico de Bonferroni, foi identificada 

diferença significativa entre o verão, que apresentou maior média, em relação 

ao  inverno e  ao outono (figura 20).   

 

 

Figura 19: Média da variação mensal de Tringa flavipes na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 20: Média da variação sazonal de Tringa flavipes na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Analisando os gráficos da variação mensal e sazonal de Charadrius 

semipalmatus, pode-se observar que  a maior média mensal foi no mês de 

maio, seguida de setembro (figura 21).  A maior média sazonal no outono 

seguida do verão e depois inverno e primavera (figura 22). Os menores valores 

foram de junho a agosto, sendo que em julho nenhum indivíduo foi observado. 

Apesar da variação observada nos gráficos as médias mensais e sazonais, 

ambas com distribuição normal (p  mesnsal=0,1285, p sazonal= 0,0792), não 

apresentaram diferença significativa (ANOVA, mensal: P=0,3512 e F=0,81086 ; 

sazonal: P=0,78171 e F= 0,36067).  
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Figura 21: Média da Variação mensal de Charadrius semipalmatus na Laguna 

da Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam 

os respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 22: Média da variação sazonal de Charadrius semipalmatus na Laguna 

da Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam 

os respectivos desvios padrões. 
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As médias mensais do Thalasseus acuflavidus tiveram distribuição não 

normal (P=0). O maior valor ocorreu em julho, porém não foi identificada 

diferença significativa em relação aos outros meses. A média de março 

apresentou diferença significativa ao ser comparada a maio, dezembro e 

agosto. Agosto diferiu de setembro, dezembro, abril e junho. Novembro de 

março e maio e dezembro de junho. Janeiro de março e maio,  evereiro de 

março e maio. Abril de junho. As médias sazonais desta mesma espécie 

também apresentaram distribuição não normal (P= 0,0291). Inverno, apesar de 

ter a maior média, não apresentou diferença significativa em relação às outras 

estações, entretanto outono diferiu do verão e da primavera. 

 

  

Figura 23: Média da variação mensal de Thalasseus acuflavidus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 24: Média da variação sazonal de Thalasseus acuflavidus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Egretta caerulea apresentou variação mensal com distribuição normal 

(P=0,7812) e diferença não significativa entre as médias(ANOVA: P=0,52547 e 

F=0,92956). Já as médias sazonais apresentaram distribuição não normal 

(P=0,0212), com diferença entre as médias sendo o inverno com maior valor e 

diferente estatisticamente da primavera (P=0,01913). 
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Figura 25: Média da variação mensal de Egretta caerulea na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 26: Média da Variação sazonal de Egreta caerulea na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Anas bahamensis apresentou médias mensais com distribuição normal 

(P=0,8454) sendo que não  houve diferença entre médias (ANOVA: P=0,7463, 

F=1,82159 ). As médias sazonais também com distribuição normal (P=0,3963) 

e sem diferença significativa (ANOVA:  P= 0,17237 ;   F= 1,74956 ).  

 

 

  

Figura 27: Média da variação mensal de Anas bahamensis na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

J A S O N D J F M A M J 

M
éd

ia
 

Anas bahamensis  



42 
 

 

  

Figura 28: Variação sazonal de Anas bahamensis na Laguna da Ilha Comprida 

entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os desvios 

padrões de cada média. 

 

As médias mensais de Egretta thula tiveram distribuição não normal 

(P= 0,0073). Janeiro e março com as maiores médias, diferentes entre si. Em 

julho ocorreu a menor média, com diferença significativa apenas de dezembro 

e fevereiro. Agosto diferiu de setembro, dezembro, abril e junho. Novembro 

com diferença significativa de janeiro e março, que também diferiu de maio.  Já 

as médias sazonais tiveram distribuição normal (P=0,086), sendo o verão com 

a maior média e significativamente diferente das outras estações.(ANOVA/ 

P=0,00000 F=16,41933). 
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Figura 29: Média da variação mensal de Egretta thula na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 30: Média da variação sazonal de Egretta thula na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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As médias mensais de Phalacrocorax brasilianus apresentaram 

distribuição não normal (P=0,0371). Fevereiro, com a maior média,  diferiu de 

julho, agosto, dezembro, janeiro, fevereiro e junho. Junho e dezembro tiveram 

média igual a 0, ambos  com diferença significativa de junho, agosto, setembro, 

novembro, fevereiro e abril. A distribuição das médias sazonais foi normal 

(P=0,83) e houve diferença entre asestações (ANOVA: P=0,04057, f=3,02554). 

Constatando-se maior média no verão e a menor na primavera, sendo que 

estas diferem significativamente uma da outra.  

 

 

 

Figura 31: Média da variação mensal de Phalacrocorax brasilianus na Laguna 

da Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam 

os respectivos desvios padrões. 
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Figura 32: Média da variação sazonal de Phalacrocorax brasilianus na Laguna 

da Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam 

os respectivos desvios padrões. 

Vanellus chilenses apresentou médias mensais com distribuição não 

normal (P=0,00003). Julho teve a maior média e diferiu de agosto novembro 

dezembro abril.  Médias sazonais com distribuição normal (P=0,1859) sem 

diferença significativa (ANOVA: P=0,33893 F=1,15479). 
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Figura 33: Média da variação mensal de Vanellus chilenses na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 34: Média da variação sazonal de Vanellus chilensis na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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As médias mensais de Charadrius collaris apresentaram distribuição 

não normal (P=0,0009).  C. collaris ocorreu principalmente nos meses de 

outono e inverno, sendo maiores médias em junho e maio. Junho apresentou 

diferença significativa de julho, agosto e abril. Novembro, janeiro e março 

apresentaram média 0, diferiram de fevereiro e maio. Agosto teve média 

diferente de setembro, abril e junho. Setembro diferiu de abril e dezembro foi 

diferente de abril. Fevereiro diferiu também de maio. As médias sazonais 

tiveram distribuição normal (P=0,504).  A maior média foi observada no outono 

seguido do inverno, sendo que no verão e primavera valores quase nulos. 

Porém não houve diferença estatística entre as estações quando comparadas 

pelo teste ANOVA (F=2,50602 P=0,07166). 

 

 

Figura 35:  Média da variação mensal de Charadrius collaris na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 36: Média da variação sazonal de Charadrius collaris na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Ardea alba teve médias mensais com distribuição não normal 

(P=0,0266).  Maior valor em março, diferiu de novembro, janeiro e fevereiro. 

Apesar de setembro ter apresentado a segunda maior média diferiu apenas de 

junho. Julho, outubro e novembro apresentam as menores médias. Julho com 

diferença significativa de agosto dezembro e junho. Novembro com diferença 

de  janeiro, março e agosto. As médias sazonais de A. alba também 

apresentaram distribuição não normal (P=0,0162), não houve diferença 

significativa nas médias sazonais.  
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Figura 37: Média da variação mensal de Ardea alba na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 38: Média da Variação sazonal de Ardea alba na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Variação mensal do Eudocimus ruber apresentou distribuição não 

normal (P=0,0007) com diferença significativa entre as médias. Setembro teve 

a  maior média, diferiu de julho, agosto e dezembro.   A segunda maior média 

em dezembro que diferiu de julho agosto e setembro. A terceira maior média foi 

em fevereiro que difere de abril maio julho e agosto. Maio, julho e agosto com  

nenhum indivíduo, diferem de  setembro, dezembro, fevereiro, abril e junho. As 

médias sazonais tiveram distribuição normal (P=0,7034).  O inverno apresentou 

a maior média, porém não houve diferença significativa entre as estações 

(ANOVA: P=0,65072 F= 0,55054). 

 

Figura 39: Média da variação mensal de Eudocimus ruber na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 40: Média da variação sazonal de Eudocimus ruber na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Haematopus palliatus teve distribuição normal entre médias mensais 

(P=0,66319), sem diferença significativa entre elas (ANOVA: F=1,98637  P=  

0,06557). Variação sazonal com distribuição normal (P=0,9554) e diferença 

significativa entre as médias sazonais (ANOVA, P=0,00335 e F= 5,36906).  

Através do teste de Bonferroni, constatou-se diferença significativa entre 

inverno e verão, sendo a maior média ocorreu no verão e menor no inverno.  
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Figura 41: Média da variação mensal de Haematopus palliatus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 42: Média da variação sazonal de Haematopus palliatus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Registrou-se para Numenius phaeopus distribuição não normal para 

médias mensais (P=0,00004). A espécie apresentou  a maior média no mês de 

outubro, porém esta não apresentou diferença significativa dos outros meses.  

Setembro apresentou diferença significativa de julho, agosto, dezembro, abril e 

junho. Novembro teve diferença de dezembro, janeiro, fevereiro e maio. As 

médias sazonais tiveram distribuição normal (P=0,1191) com diferença 

significativa (ANOVA: P=0,00457, F= 5,06421) entre a primavera, verão e  

outono. 

 

Figura 43: Média da variação mensal de Numenius phaeopus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 44: Média da variação sazonal de Numenius phaeopus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Larus dominicanus apresentou médias mensais com distribuição não 

normal (P=0,00004),sendo março com a maior  média apresentando diferença 

apenas de fevereiro e maio. Novembro foi diferente de fevereiro e maio. 

Janeiro diferiu de fevereiro e maio. Fevereiro diferiu também de março.  As 

médias sazonais tiveram distribuição normal (P=0,2163), porém a diferença 

entre elas não  foi significativa (ANOVA: P=0,17784, F=1,72224 ). 
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Figura 45: Média da variação mensal de Larus dominicanus na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 46: Média da variação sazonal de Larus dominicanus na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Thalasseus maximus com distribuição não normal das médias mensais  

(P=0,0009). A maior média em agosto com diferença significativa de setembro, 

dezembro e junho. Julho apresentou diferença significativa de setembro e 

outubro. Setembro com diferença de dezembro e abril. Dezembro diferente de 

abril e junho.As médias sazonais apresentaram distribuição normal (P=0,6448), 

sem diferença significativa  (ANOVA, P=0,41854, F=0,96530 ). 

 

 

Figura 47: Média da variação mensal de Thalasseus maximus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 48: Média da variação sazonal de Thalasseus maximus na Laguna da 

Ilha Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

  

Pluvialis squatarola apresentou médias mensais com distribuição não 

normal (P=0,0017)  e diferença significativa entre elas.  Outubro apesar de ter a 

maior média não apresentou  diferença significativa dos outros meses. 

Setembro difere de julho, agosto, dezembro, abril e junho. Novembro difere de 

fevereiro ,março e maio. Janeiro difere de março e maio. Fevereiro também de 

março e maio. Variação sazonal com distribuição normal (P=0,3454). Ha 

diferença entre as médias (ANOVA: P=0,03674, F=3,11475) sendo o maior 

valor na  primavera diferente apenas do outono. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Inverno primavera Verão Primavera 

M
éd

ia
 

Thalasseus maximus 



58 
 

 

 

Figura 49: Média da variação mensal de Pluvialis squatarola na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 50: Média da variação sazonal de Pluvialis squatarola na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Phalaropus tricolor apresentou médias mensais com distribuição não 

normal (P=0,0011). Fevereiro e outubro apresentaram as maiores médias, 

porém outubro não apresentou diferença significativa dos outros meses e 

fevereiro foi diferente apenas de dezembro e março. Nos meses julho, agosto, 

março, abril e junho não ocorreu nenhum indivíduo. Setembro diferiu de julho, 

agosto, dezembro, abril e maio. Dezembro com diferença significativa de julho, 

agosto, setembro, abril e junho. Março diferiu de novembro e maio. Variação 

sazonal teve distribuição normal (P=0,9044) sendo que não houve diferença 

significativa  entre as estações (ANOVA: P= 0,74051F=0,56692). 

 

 

Figura 51: Médias da variação mensal de Phalaropus tricolor na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 52: Média da variação sazonal de Phalaropus tricolor na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

As médias mensais de Calidris fuscicolis tiveram distribuição não 

normal (P=0), com diferença significativa entre as médias: setembro  diferiu de 

julho, agosto, dezembro, abril e junho. Variação sazonal com distribuição 

normal (P=0,2739) e diferença não significativa entre as médias sazonais 

(ANOVA: P=0,5126, F=0,77912). 
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Figura 53: Média da variação mensal de Calidris fuscicolis na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

 

Figura 54: Média da variação sazonal de Calidris fuscicolis na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Pluvialis dominica apresentou médias mensais com distribuição não 

normal (P= 0,0104) e variação significativa entre os meses. Outubro, com a 

maior média não diferiu de forma significativa das outras médias.  Fevereiro 

com o segundo maior valor diferiu de todos os meses, menos de outubro e 

novembro.  Julho diferiu de agosto, setembro, dezembro e fevereiro. Agosto 

também apresentou diferença de setembro, dezembro, fevereiro, abril e junho. 

Setembro diferiu de julho agosto fevereiro abril junho.  Variação sazonal com 

distribuição normal (P=0,9223) e  diferença não significativa  entre as estações 

(ANOVA: P=0,14747; F=1,88599). 

 

 

 

Figura 55: Média da variação mensal de Pluvialis dominica na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 56: Média da variação sazonal de Pluvialis dominica na Laguna da Ilha 

Comprida entre julho de 2008 e junho de 2009. As barras representam os 

respectivos desvios padrões. 

 

Correlação com a Maré 

Ao analisar o gráfico de correlação entre variação de maré e riqueza de 

espécies e número de indivíduos total, foi observado que houve relação 

negativa. Entretanto, foi considerada Correlação Muito Fraca (CMF): r riqueza: 

-0,1408 e r número de indivíduos: -0,15967. O valor negativo significa que o 

número de espécies e o número de indivíduos diminuíram com o aumento da 

maré (figura 57 e 58). Foi observado correlação negativa, também Muito Fraca 

(r= -0,20897), entre a diversidade e oscilação da maré (figura 59) 

Também foi analisado a correlação entre a variação de maré em 

relação ao número de indivíduos das famílias Scolopacidae (figura 60), 

Charadriidae  (figura  61) e Ardeidae (figura 62). As três apresentaram a 

mesma tendência: o número de indivíduos diminuiu conforme aumentou o nível 

da maré, também classificadas como Correlação Muito Fraca (CMF), para 

Ardeidae (r=--0,40841) essa tendência foi mais acentuada do que outras duas 

famílias (r Charadriidae: -0,19238; r Scolopacidae: r=-0,10936).  
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Das espécies da Familia Ardeidae, E.caerulea apresentou Correlação 

Negativa Fraca (r=-0,56) e a E.thula (-0,11) e A.alba (r=-0,07)  mostraram 

Correlação Negativa Muito Fraca com a amplitude de maré (figuras 63, 64 e 

65).  

Já a família Rynchopidae não apresentou correlação  com a variação 

de maré, valor de r muito próximo a zero (figura 66).  

 

 

Figura 57: Correlação entre riqueza de espécies e a oscilação da maré na 

Laguna em 70 saídas a campo.  
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Figura 58: Correlação entre número de indivíduos e a oscilação da maré na 

Laguna em  70  saídas a campo.  

 

Figura 59: Correlação entre a diversidade e a oscilação da maré na Laguna em 

70 saídas a campo. 
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Figura 60: Correlação entre número de indivíduos da família Scolopacidae e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo. 

 

Figura 61: Correlação entre número de indivíduos da família Charadriidae e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo.  
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Figura 62: Correlação entre número de indivíduos da família Ardeidae e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo.  

 

Figura 63 Correlação entre o número de indivíduos de Egretta caerulea e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo. 
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Figura 64: Correlação entre o número de indivíduos de Egretta thula e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo. 

 

Figura 65: Correlação entre o número de indivíduos de Ardea alba e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo. 
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Figura 66: Correlação entre o número de indivíduos de Rynchops niger e a 

oscilação da maré na Laguna em 70 saídas a campo.  
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Discussão  
 

A composição de espécies em uma determinada área ocorre em 

função dos deslocamentos, épocas de reprodução e forrageamento (NUMAO; 

BARBIERI, 2011). A composição da avifauna na Laguna da Ilha Comprida 

também é condicionada por esses fatores, de forma que diversas espécies de 

aves a utilizam para alimentação, descanso e reprodução.  Alguns trabalhos 

sobre a avifauna foram realizados no Complexo Estuarino Lagunar de 

Cananéia: Numao; Barbieri (2011) observaram 30 espécies no Baixio do 

Arrozal localizado na Ilha de Cananéia, Oliveira (2009) registrou apenas 15 

espécies e Zanin et al. (2009) 14 espécies, ambos no baixio do Boguaçu 

localizado na Ilha Comprida.  Apesar de estarem na mesma região estuarina a 

laguna apresenta maior riqueza do que os baixios.  

Deste modo, registrou-se 54 espécies de aves na Laguna, durante todo 

o período de estudo. Na praia da Ilha Comprida foram observadas 52 espécies 

entre 1999 e 2001 (BARBIERI; PAES, 2008), sendo 33 espécies em comum. 

Embora a praia seja mais extensa apresentou menor riqueza de espécies. 

 Em relação à diversidade, a Laguna também apresentou valores altos, 

H’=2,7036 no período total e H’=2,594608 no intervalo de um ano. Branco 

(2009) observou valores semelhantes ao presente estudo no estuário do Saco 

da Fazenda no período de 1996 a 2005, a diversidade variou 1,91 (2005) a 

2,81 (2003) e a riqueza total foi de 50 espécies em 120 censos. 

O alto valor da diversidade e da riqueza de espécies pode ser 

explicado pela Laguna ser considerado um ecotono, ou seja, uma zona de 

transição entre duas comunidades diversas (ODUM, 1983). A Laguna pode ser 

classificada como zona de transição entre o ambiente de praia e de estuário.  

  De acordo com Odum (1983), a comunidade do ecotono contém, 

freqüentemente, muitos dos organismos de cada uma das comunidades 

superpostas e também organismos característicos do ecotono, muitas vezes 

restritos a ele. A riqueza e a densidade populacional de algumas espécies 

geralmente são maiores no ecotono do que nas comunidades que o ladeiam. 

Além disso, Krul et al. (2011) observou no litoral do Paraná que algumas áreas, 
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mesmo de pequena extensão assumem grande importância para aves 

(principalmente as migratórias) especialmente ambientes localizados em áreas 

mais abrigadas, como é o caso da Laguna da Ilha Comprida.  

Mais da metade das espécies observadas na Laguna foram 

considerados acidentais. Além disso, o valor máximo de riqueza ocorreu 

apenas na ultima saída a campo, indicando que a curva cumulativa de 

espécies ainda não se estabilizou. Esses dados sugerem que podem ocorrer 

ainda mais espécies na Laguna.  

Foi comum observar bandos heteroespecíficos na Laguna em 

comportamento de repouso, como os grupos de Rynchops niger, 

Phalacrocorax brasilianus, Thalasseus maximus e Thalasseus acuflavidius. Já 

em comportamento de alimentação, observou-se grupos de Eudocimus ruber, 

Tringa flavipes, Haematopus palliatus, garças e maçaricos.   

Essas associações podem ser uma tática para maximizar a eficiência 

de captura das presas e reduzir riscos de predação ou ambos (MANOEL et al., 

2011). A formação de bandos contribui para proteção do grupo (BRANCO,  

2002) tanto quando estão se alimentando quanto em repouso. 

 Apenas um grupo foi formado na análise de Cluster, esse grupo é 

composto por aves pouco abundantes e a maioria delas é migratória do 

hemisfério norte. As outras espécies apresentaram maiores distâncias e não 

foram consideradas agrupadas.  

Ocorreram 21 espécies migratórias na Laguna, todas com origem no 

hemisfério norte, das famílias Scolopacidae, Charadriidae, Pandionidae, 

Stercorariidae e Sternidae. Embora Barbieri; Paes (2008) tenham registrado C. 

modestus na Ilha Comprida, nenhuma espécie migrante do hemisfério sul 

ocorreu na Laguna durante o período de estudo. No Brasil ocorre uma 

população de Thalasseus maximus residente (CBRO, 2011) e outras duas, 

uma visitante do hemisfério norte e outra do hemisfério sul (SICK, 1997). Não é 

possível saber a origem dos indivíduos de T. maximus que estiveram presentes 

na Laguna.  
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Análise do período de julho de 2008 a junho de 2009 

 

Apesar das médias do número de indivíduos variarem, o teste ANOVA 

não detectou diferença significativa entre os meses e as estações. O verão 

apresentou a maior média, sugerindo que esse incremento seja em função das 

espécies Rynchops niger e Tringa flavipes, as duas espécies mais abundantes 

nesta estação.  

Em relação aos meses, novembro foi o mês com menor média de 

indivíduos e fevereiro com a maior. A variação mensal de Rynchops niger 

apresentou a mesma tendência, como foi a espécie mais abundante (FO: 

24,69) explica a variação mensal no número total de indivíduos.  

Embora não tenha sido registrada diferença significativa entre as 

médias de indivíduos, houve variação na riqueza de espécies. Outubro 

apresentou a maior riqueza, setembro a segunda maior. Junho foi o mês com 

menor riqueza de espécies seguido por julho. Observou-se uma tendência 

semelhante quando analisado separadamente a variação mensal no número de 

espécies migratórias. Os dados demonstram que as migratórias são 

responsáveis pela variação no número total de espécies.  

 Já em relação às estações do ano, a primavera foi aquela com maior 

riqueza total, e também com o maior numero de espécies migratórias do norte. 

O menor valor de riqueza total foi no verão e das migratórias foi no outono. 

Esse pico de espécies na primavera representa as aves migratórias do 

hemisfério norte que usam a Ilha Comprida como ponto de parada durante a 

migração para o sul, para as áreas de alimentação, como já citado em Barbieri; 

Paes (2008).  No outono austral, essas aves estão voltando para o Norte 

porém, poucas espécies foram registradas nesta estação, indicando que param 

em menor número na Ilha Comprida durante a volta.  

As aves costeiras neárticas das famílias Charadriidae e Scolopacidae 

fazem a migração para as áreas de invernada, como Lagoa do Peixe no Rio 

Grande do Sul e Terra do Fogo (Argentina), na primavera (agosto-setembro). A 
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migração de volta para as áreas de reprodução no hemisfério norte ocorre no 

outono (abril-maio) (VOOREN; BRUSQUE, 1999).  

De acordo com Sick (1997) as aves neárticas podem escolher rotas 

diferentes na ida e na volta de forma que uma espécie pode aparecer em um 

local apenas na vinda ou na volta, além disso, param menos durante a 

migração para o norte. 

No trabalho de Barbieri; Paes (2008) ao longo da praia da Ilha 

Comprida entre janeiro de 1999 e dezembro de 2001 também houve o registro 

de diversas espécies migratórias do hemisfério norte. Sendo 11 espécies em 

comum com as da Laguna: Charadrius semipalmatus, Pluvialis squatarola, P. 

dominica, Numenius phaephus,  Actitis macularia, Arenaria interpres, Calidris 

alba, C. fuscicolis, C.  canutus, Tringa flavipes eT. melanoleuca. 

A praia da Ilha Comprida foi identificada como região importante 

durante a migração do Calidris alba, usada como ponto de parada para 

alimentação e descanso durante seu deslocamento para regiões mais ao sul da 

América do Sul.(BARBIERI et al., 2003). 

Existe pouca informação sobre rotas migratórias e pontos de parada na 

costa do Brasil (Barbieri et al., 2003).  Alguns autores “afirmam” que as aves 

costeiras neárticas utilizam a rota amazônica-central para migração em direção 

ao sul, não citam a rota do Atlântico (Sick, 1997; Myers et al., 1990),  

Porém diversos trabalhos já mostraram que a rota do Atlântico é 

importante para a migração dessas aves, como: Nascimento; Larrazábal 

(2000), Barbieri et al. (2003), Lyra-Neves et al. (2004), Cabral et al. (2006), 

Barbieri (2008), Barbieri; Havenegaard (2008), Barbieri; Paes (2008), Cestari 

(2008), Lunardi et al. (2012). 

O presente estudo confirma a utilização dessa rota para diversas aves 

durante a migração para o sul (setembro-outubro), sendo a Laguna um ponto 

de parada principalmente na primavera, utilizada para alimentação e descanso 

pelas aves costeiras migratórias. 
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Segundo Hutto (1998) a migração no outono e primavera são períodos 

importantes em termos de potencial de mortalidade para as aves costeiras. 

Durante as longas migrações as aves precisam parar para se alimentar e 

descansar. O alimento adquirido nessas áreas de parada fornece energia para 

continuar o voo migratório (BARBIERI et al., 2000).  Estes locais funcionam 

como uma cadeia, se um dos elos da cadeia desaparece as populações que 

estão chegando no limite de suas reservas podem ter dificuldades em alcançar 

o próximo ponto de parada, ou encontrar nova área para se alimentar 

(NASCIMENTO; LARRAZÁBAL, 2000).  

Além disso, o acúmulo de reservas de gordura durante o período de 

invernada é determinante para o retorno dessas aves para as áreas de 

reprodução. Muitas vezes, a perturbação provocada por atividades humanas 

pode influenciar em um maior gasto de energia na procura de locais menos 

impactados (VOOREN; CHIARADIA, 1990; HAVENEGAARD; BARBIERI, 

2010).  

Burger, Gochfeld (1991) afirmam que o aumento de pessoas na praia 

dificulta a atividade de forrageamento das aves costeiras, pois precisam se 

mover para sair do caminho dos corredores e de veículos e tem que voar 

quando se sentem ameaçadas.  Segundo estes autores conforme o número de 

pessoas aumentou o tempo que as aves gastam forrageando diminuiu, pois 

passam mais tempo voando ou correndo dos humanos intrusos o que acarreta 

em gasto de energia que seria necessária para migração.  

De acordo com Vooren; Brusque (1999), a manutenção tanto dos 

ambientes costeiros no Brasil como na América do Norte é muito importante 

para conservação das aves costeiras. A Ilha Comprida vem sofrendo pressão 

com a crescente especulação mobiliária e, consequentemente, o aumento no 

número de veículos e pessoas na praia. Por outro lado, a Laguna apresenta 

pouco distúrbio, não há movimento de barcos ou carro ou pessoas, por esse 

motivo é tão importante para essas e outras aves.  

Das 20 espécies mais abundantes entre junho de 2008 e julho de 2009, 

7 eram migratórias, esperava-se que estas apresentassem variação sazonal, 

entretanto apenas Tringa flavipes, Numenius phaephus e Pluvialis squatarola 
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apresentaram médias sazonais com diferença significativa, sendo o verão e 

primavera com maiores valores. Charadrius semipalmatus, Phalaropus tricolor, 

Calidris fuscicolis, Pluvialis dominica não apresentaram variação significativa 

entre as estações, sendo os três últimos com médias muito pequenas.   

A Tringa flavipes e Charadrius semipalmatus foram constantes durante 

todo o ano na Laguna da Ilha Comprida, sendo que a T.flavipes ocorreu em 

todos os meses, e C.semipalmatus só não foi observado em julho de 2008. 

Charadrius semipalmatus também foi visto o ano todo no trabalho de Barbieri; 

Paes (2008) na praia da Ilha Comprida, observaram 25 indivíduos durante 

inverno com plumagem imatura.  

De acordo com Telino-Junior et al. (2003), indivíduos que ocorrem no 

inverno podem ser sub-adultos, jovens e adultos que não concluíram a muda 

nas áreas de invernada e não farão a migração para o norte, aguardam 

próximo período reprodutivo. Esse comportamento das aves migratórias 

também foi registrado por Belton (1984) na praia do Cassino para Calidris 

canutus e por Barbieri et al. (2000) para C.semipalmatus na Ilha Comprida e 

por Barbieri; Havenegaard  (2008) para Calidris alba, em Sergipe.  

A Tringa flavipes foi a segunda espécie mais abundante na Laguna,  

apresentou  um pico de abundância no verão com diferença significativa do 

outono e inverno. É provável que indivíduos desta espécie tenham usado a 

Laguna como área de alimentação durante o verão, ou seja, como área de 

invernada. Julho de 2008, junho e agosto de 2009 foram os meses com 

menores médias. Segundo Hayman et al. (1986)  espécie se reproduz de maio 

a agosto no hemisfério norte, e muitos “no-breeders” permanecem no sul todo 

o ano. 

Numenius pheophus foi pouco abundante, e ocorreu de forma acidental 

na Laguna, em apenas 4 meses (setembro, outubro, novembro e janeiro), foi 

avistado forrageando sozinho ou em pequenos bandos, o maior grupo foi 

observado em outubro, com 9 indivíduos. Apresentou maior média sazonal na 

primavera com diferença do outono e verão indicando que a espécie utilizou a 

Laguna como Ponto de Parada na migração para o sul.   
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Essa espécie se reproduz de maio a agosto na região boreal e de 

tundra no Ártico, a migração para o sul pode começar em julho. 

Essencialmente costeira no período não reprodutivo, ocorre em recifes 

expostos, praias arenosas ou rochosas ou estuários.  Alimentam-se sozinhos 

ou pequenos grupos, apresar de migrarem em grandes bandos (HAYMAN et 

al., 1986) assim como foi observado na Laguna.  

Phalaropus tricolor ocorreu de forma acidental e com baixa abundância 

(apenas 24 indivíduos). Apresentou variação mensal significativa, sendo 

fevereiro com maior média diferente de abril e maio. Não há diferença entre as 

estações.  No Brasil a espécie é considerada migrante do hemisfério norte, 

onde se reproduz no verão boreal (SICK, 1997). Os primeiros registros de 

Phalaropus tricolor na região da Ilha Comprida foram publicado por Barbieri et 

al. (2010) de um indivíduo na praia e os outros na Laguna (os mesmos do 

presente estudo).  A população desta ave está em declínio em algumas áreas 

(WARNOCK et al., 2002), logo os dados na Ilha Comprida podem indicar que a 

região tem importância  para a espécie durante o período não reprodutivo.  

Calidris fuscicolis foi pouco abundante (apenas 19 indivíduos) e 

ocorreu somente em setembro e em outubro, sendo um grupo grande de 13 

indivíduos foi avistado no inicio de outubro. Segundo Hayman et al. (1986) a 

rota de migração dessa espécie é pela América Central, porém alguns 

indivíduos são encontrados na Costa do Atlântico durante a primavera. A 

reprodução ocorre de junho a agosto na região de tundra do ártico, e começam 

a migração para o sul em agosto (HAYMAN et al., 1986). Utilizaram a Laguna 

provavelmente como ponto de parada para descanso e alimentação durante a 

migração.  

Ocorrem no Brasil 10 espécies da família Charadriidae, 7 são 

migrantes, sendo que 4 originam da America do Norte e 3 da região meridional. 

Três espécies desta família se reproduzem no Brasil: Charadrius collaris, 

Hophoxypterus cayanus e Vanellus chilensis (SICK, 1997).  

Charadrius collaris ocorreu na Laguna de forma sazonal. Apresentou 

maior média no outono seguido do inverno, sendo que no verão e primavera, 
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os valores foram quase nulos. Entretanto quando as médias sazonais foram 

comparadas pelo ANOVA não houve diferença significativa. Nas médias 

mensais houve diferença, sendo os maiores valores nos meses de outono e 

inverno e as menores nos meses de verão e primavera. 

Nos estudos de Barbieri; Paes (2008), e de Barbieri; Pinna (2005), 

ambos na praia da Ilha Comprida, mostraram a variação na abundância de C. 

collaris apresentando a mesma tendência que na Laguna. De acordo com 

esses autores C. collaris é muito territorialista e compete por alimento com 

espécies neárticas (como C.semipalmatus, P.dominica e P. saquatarola)  que 

estão presentes na região durante a primavera e verão, tanto na praia como na 

Laguna, obrigando-o a migrar para outras regiões. Além disso, é no verão que 

o C.collaris esta nidificando nas dunas e bernas, logo é provável que deixe de 

forragear na praia para procurar alimento mais próximo ao ninho. Dessa forma, 

evita a perda desnecessária de energia no deslocamento entre o ninho e local 

de alimentação e a competição por alimento na praia com as aves migratórias, 

despendendo mais tempo para o cuidado com os filhotes (BARBIERI; PINNA 

2005). 

Barbieri; Mendonça (2005) consideram a Ilha Comprida uma das áreas 

mais importantes do sudeste brasileiro para as espécies migratórias da família 

Charadriidae, por fazer parte da rota do Atlântico para migração em direção a 

America do sul para as áreas de invernada. 

Charadrius semipalmatus ocorreu de forma constante e esteve 

presente todos os meses, com exceção de julho de 2008. Foi a terceira espécie 

mais abundante na Laguna. Não houve diferença significativa entre as médias 

mensais e sazonais desta espécie, porém os menores valores ocorreram no 

inverno, os maiores no outono, seguida do verão e em terceiro primavera. 

Espécie bastante abundante, pois ocorre em bandos grandes, na Laguna o 

maior grupo foi observado em maio de 2009, com 76 indivíduos.  Barbieri et al. 

(2000) obteve resultado semelhante na praia Ilha Comprida, Charadrius 

semipalmatus ocorreu durante todo  o ano de 1999 porém com maiores valores 

no verão. Indivíduos que ocorreram em julho apresentavam plumagem juvenil. 
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Esses dados revelam que a Ilha Comprida é utilizada pela espécie 

durante todo o ano, tanto na migração para áreas de alimentação mais ao sul 

quanto na migração para os locais reprodutivos no hemisfério norte, e também 

como área de invernada para alimentação no verão.  

Charadrius semipalmatus também já foi registrada durante todo o ano 

forrageando nas planícies inter-mareais nos manguezais do Complexo 

Estuarino Lagunar de Cananéia-Iguape. Esse deslocamento entre paisagens 

diferentes pode ser explicado pelo contínuo movimento à procura de alimento 

por essas aves. (Barbieri et al., 2000) 

Pluvialis squatarola apresentou ocorrência sazonal e diferença 

significativa entre médias mensais, sendo que de setembro a novembro foram 

observados os maiores valores. Houve variação significativa entre as médias 

sazonais também, sendo o maior valor na primavera e diferiu apenas do 

outono. 

De acordo com Hayman (1986) essa espécie se reproduz de maio a 

agosto no hemisfério norte, os adultos fazem a migração para o sul de julho a 

setembro já os juvenis se deslocam em setembro-outubro. No período não 

reprodutivo preferem o habitat entremares de banco de lamas e praias.  

O pico de ocorrência na Laguna coincidiu com a época não reprodutiva 

em que a espécie está migrando para o sul. Provavelmente usaram o local 

como ponto de parada na migração para o sul durante a primavera. Poucos 

indivíduos foram observados em janeiro e fevereiro, estes podem ter utilizado a 

Laguna como área de invernada.  

Pluvialis dominica ocorreu de forma acidental e pouco abundante com 

poucos indivíduos, em grupos pequenos geralmente sozinhos e no Maximo 

com 4 indivíduos. Há diferença entre médias mensais sendo agosto setembro e 

fevereiro com valores mais significativos. Variação sazonal não significativa 

ocorreu entre as estações, porém com maior valor na primavera. Valores muito 

baixos e com desvio padrões muito altos, por esse motivo é difícil detectar a 

variação pelos testes.   
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O P. dominica se reproduz de maio a julho na região de tundra do 

ártico. Fora de época de reprodução são encontrados em vários habitats como 

regiões costeiras com substrato de lama, bancos de areia, rios continentais. 

Migram para o sul na primavera austral  (HAYMAN et al., 1986). A espécie só 

foi registrada na Laguna no período não reprodutivo e com o pico de 

abundância na primavera, e como já observado em outras espécies, utilizou a 

região como ponto de parada para alimentação e repouso. 

BARBIERI; MENDONÇA (2005) também observaram P. dominica e P. 

squatarola  na praia da Ilha Comprida durante primavera e verão, mas em 

baixas densidades Esses autores sugerem que a Ilha Comprida é ponto de 

parada para essas espécies durante a migração para áreas de invernada mais 

ao sul do continente, esses resultados concordam com os dados observados 

no presente estudo. 

Vanellus chilenses apresentou diferença significativa entre as médias 

mensais, sendo julho com a maior média e diferiu de agosto novembro 

dezembro e abril.  Já as médias sazonais sem diferença significativa. Inverno 

com maior média devido a um grupo de 61 indivíduos em julho. É uma espécie 

residente no Brasil e ocorre na região durante todo o ano.  

Rynchops niger foi registrada de forma constante na Laguna. 

Apresentou um pico de abundância em fevereiro com diferença significativa de 

novembro, mês com menor média.  Já em relação às estações, não há 

variação significativa entre as médias. Entretanto, pode-se observar que há um 

aumento na população de talha-mar no verão com diminuição no outono, 

atingindo menor valor no inverno. Provavelmente, é um grupo que usa a 

Laguna com frequência, mas realiza migrações locais de acordo com a 

disponibilidade de alimento e área pra descanso. 

Não ha registros de R.niger se reproduzindo no litoral do Estado de 

São Paulo e segundo Barbieri (2007) a presença no norte da Ilha Comprida 

parece estar relacionado com a pesca da manjuba, (Anchoviella lepidonstole) 

pois observou correlação positiva entre a abundância de talha mar e a 

produção deste recurso. 
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Haematopus palliatus ocorreu de forma constante entre julho de 2008 e 

junho de 2009, presente em 70,45% das saídas a campo, porém não foi muito 

abundante, pois esteve sempre em grupos pequenos de 1 a 4 indivíduos.  

As maiores médias foram de dezembro a fevereiro, porém não há 

diferença significativa dos outros meses. Em relação às médias sazonais, o 

verão apresentou o maior valor diferente significativamente do inverno (menor 

valor).  

Barbieri; Delchiaro (2010) registraram a reprodução do Piru-piru 

(Haematopus palliatus) ao longo da Ilha Comprida de 2005 a 2008, 

identificaram que a época de reprodução do piru-piru foi de outubro a janeiro 

sendo que os filhotes podem permanecer com os pais até seis meses de idade. 

 O pico da abundância da espécie na Laguna coincidiu com a época de 

reprodução registrada por Barbieri; Delchiaro (2010) na Ilha Comprida, 

sugerindo que existe um casal que se reproduziu na temporada reprodutiva de 

2008/2009 próximo a Laguna e utilizou-a para alimentação. Os casais de piru-

piru são bastante territorialistas, é provável que a Laguna seja um local 

importante para alimentação da espécie.   

Além disso, Barbieri; Delchiaro (2010) observaram um casal se 

reproduzindo próximo à Laguna. Este casal pode ser o mesmo que se 

reproduziu na Laguna na temporada de reprodutiva de 2008/2009 já que os 

casais desta espécie são bastante territorialistas e com certa fidelidade à sua 

área de reprodução. 

Embora Haematopus palliatus seja considerada “vulnerável” no Estado 

de São Paulo (decreto nº 53.494 de outubro de 2008) não existem trabalhos 

que estimem o tamanho da população para o Estado. Assim sendo, deve-se 

realizar futuros trabalhos de censo populacional, afim de, estimar precisamente 

várias populações do Estado que podem ou não estarem em processos de 

diminuição da sua população. 

Eudocimus ruber ocorreu de forma sazonal na Laguna entre julho de 

2008 e junho de 2009. Não houve diferença significativa entre as estações, 

mas a maior média foi registrada no inverno, esse fato deveu a maior média 
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mensal (8,6) registrada em setembro. Poucos indivíduos foram avistados 

forrageando na Laguna durante todo o período de estudo, sempre se 

alimentando individualmente.  Os bandos maiores foram avistados voando 

sobre a Laguna.  

Barbieri (2009) registrou um aumento do número de guarás no verão, o 

que coincide com a época de chuva e de reprodução da espécie e observou 

que as principais áreas de alimentação da espécie na região são o baixio do 

Boguaçu, seguida do baixio  do Arrozal, sendo que as médias de indivíduos 

nesses lugares variaram de 35 a 1,5 (Arrozal) e 35 a 3,5 (Boguaçu).  

Segundo Barbieri (2009) existe uma colônia reprodutiva de guarás desde 

1999 na ponta norte da Ilha Comprida. Embora a Laguna esteja inserida na 

Arie dos Guarás e esteja localizada próxima à colônia reprodutiva parece que 

não é um local importante para alimentação da espécie na região.  

Phalacrocorax brasilianus esteve presente durante todo o ano na 

Laguna, sendo as maiores médias em fevereiro, agosto e setembro. Em 

relação às estações, o verão apresentou o maior valor. As menores médias 

foram na primavera. A espécie faz migrações regionais. Segundo Sick (1997) 

essa ave habita os lagos, grandes rios e estuários do Brasil. Grandes bandos 

aparecem no final de agosto na Lagoa  dos Patos-RS.  

Na praia da ilha Comprida foi observado aumento de indivíduos no 

verão e diminuição no inverno. Comum o ano todo nos manguezais do 

Complexo Estuarino Lagunar de Cananéia sugerindo migrações regionais 

(Barbieri; Paes 2008). Os movimentos de migração dessa espécie e locais de 

reprodução no Estado de São Paulo não são muito conhecidos.  

 

Correlação com a maré 

Segundo Zanin et al. (2008) a amplitude de maré influencia a 

disponibilidade de alimento, afetando diretamente a presença de aves nos 

ambientes estuarinos.   O ciclo de inundação das marés em bancos de lama e 

praias causa mudanças na área disponível para alimentação das aves e  
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consequentemente na diversidade e disponibilidade de itens alimentares 

(presas). As aves costeiras respondem a essa variação movendo-se 

continuamente de uma área de alimentação a outra (BURGER et al., 1977).  

Além das áreas disponíveis para alimentação, os baixios e bancos de 

areia servem de local de descanso e manutenção de penas tanto para aves 

costeiras como as marinhas. A Laguna da Ilha Comprida é utilizada pelas aves 

com esses dois propósitos.   

Algumas espécies dependem mais ou menos desse movimento da 

maré nos estuários, de acordo com o tipo de alimento, tamanho da ave, 

tamanho do bico e das patas.  

Na Laguna foi observado correlações negativas, entretanto muito fraca 

entre número de indivíduos, riqueza e diversidade e oscilação da maré.  Assim 

como os baixios, a Laguna também sofre forte influência do regime de marés. 

Porém, nas suas margens a Laguna apresenta regiões de praia arenosa onde 

sempre é possível observar aves em descanso, por exemplo, os Rynchops 

niger, Phalacrocorax brasilianus, Thalasseus acuflavidus e T. maximus. Por 

esse motivo, a correlação com a maré não é tão forte.  

Rynchopidae não apresentou correlação negativa com a variação de 

maré, valor de r muito próximo a zero.  Ou seja, os indivíduos desta família não 

dependeram oscilação da maré para ocorrer na laguna. Quase sempre eram 

vistos nas margens da Laguna, onde está sempre exposta, parte de praia 

arenosa. Usam a Lagoa principalmente para repouso, mas também foram 

avistadas se alimentando, não dependem da maré baixa para se alimentar.  

A oscilação da maré está relacionada com o tamanho do bico, o 

tamanho da ave e a maneira como se alimenta. Aves com bico maior ou mais 

altas podem se alimentar no local quando está com a maré mais alta, por 

exemplo, Ardea alba. 

Observou-se uma correlação negativa entre a riqueza e abundância de 

aves e a oscilação da maré.  É provável que isso ocorra, pois durante a baixa 

mar o substrato fica exposto para as aves descansarem e forragearem. 
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Ardeidae, Scolopacidae e Charadriidae se alimentam de invertebrados que 

estão enterrados no solo.  

As aves das famílias Scolopacidae e Charadriidae mostraram 

correlação negativa com a amplitude de maré, porém uma correlação muito 

fraca. Isso significa que essas espécies ocorrem quando a maré esta seca, 

mas não tanto. Utilizam o substrato exposto para se alimentarem, porém como 

tem o bico curto e o alimento fica na água quando a maré está muito seca o 

alimento não esta disponível para essas aves.  

Já as espécies da família Ardeidae possuem o bico mais comprido, 

apresentaram correlação negativa mais forte com a amplitude de maré, 

alimentando-se quando a maré está mais seca. Principalmente os indivíduos 

de E.caerulea, como foi observado no presente estudo, apresentam correlação 

negativa mais forte com a oscilação da maré do que as outras espécies da 

mesma família.    

Zanin et al. (2008) observou  que a  variação diária na abundância de 

E.caerulea esteve intimamente relacionada com as variações do nível do mar, 

por ser uma espécie de garça pequena, assim como E.thula, precisam de 

águas mais rasas para forragear. Já Ardea alba não depende tanto da maré, 

pois possui pernas e bico mais alongados que as demais e permanecem no 

baixio se alimentando por um intervalo de tempo maior.  

 Talvez E. caerulea, por se alimentar de caranguejo e até poliquetas 

nos bancos de lama, quando expostos, seja mais afetada pela indisponibilidade 

de áreas expostas do baixio, ao contrário das outras espécies (Ardea alba e 

Egretta thula)  que predam principalmente peixes (ZANIN et al., 2008).  
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Considerações finais: 

A alta diversidade e densidade de aves na Laguna se deve ao fato de 

ser uma área abrigada, um ecotono e apresentar pouca interferência humana. 

Além disso, ocorrem espécies raras e que estão na lista de espécies 

ameaçadas, como Eudocimus ruber e Haematopus palliatus.  

A Laguna é uma área importante para as aves costeiras migratórias do 

norte, usada principalmente como ponto de parada na migração para o sul 

durante a primavera, mas também foi utilizada como área de invernada para 

Tringa flavipes e o para Charadrius semipalmatus. A ocorrência das aves 

migratórias foi responsável pela variação mensal e sazonal na riqueza de 

espécies da Laguna. 

A Laguna Pode ser considerada um refúgio para aves aquáticas na 

região, pois apresenta poucos distúrbios antrópicos. Diferentemente da praia e 

do baixio onde existe muito movimento de carros e pessoas e barcos de pesca 

e turismo.  

Foi observado correlação entra a abundância e riqueza de espécies  e 

a oscilação de maré, porém esses valores não foram altos. Provavelmente 

porque os dados de maré não são exatos da região e sim uma aproximação 

dos dados de uma região próxima.   

Este trabalho contribuirá para o plano manejo da ARIE do Guará e já 

esta contribuindo para o plano de manejo da APA da Ilha Comprida. 
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ANEXO 

Tabela 6: Resultados do Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) nas médias 

mensais e sazonais das 20 espécies mais abundantes na Ilha. 

Espécie Mensal   Sazonal   

  

Teste 

Normalidad

e Valor P 

Teste 

Normalidade Valor P 

Rynchops niger Não Normal 0,0385 Normal 0,5632 

Tringa flavipes  Não Normal 0,0109 Normal 0,3731 

Charadrius semipalmatus Normal 0,1285 Nornal 0,0792 

Thalasseus acuflavidus Não Normal 0,0000 Não normal 0,0291 

Egretta caerulea  Normal 0,7812 Não normal 0,0212 

Anas bahamensis Normal 0,8454 Normal 0,3963 

Egretta thula Não Normal 0,0073 Normal 0,086 

Phalacrocorax brasilianus Não Normal 0,0371 Normal 0,83 

Vanellus chilenses Não Normal 0,00003 Normal 0,1859 

Charadrius collaris  Não Normal 0,0009 Normal 0,0504 

Ardea alba Não Normal 0,02660 Não normal 0,0162 

Eudocimus ruber  Não Normal 0,00070 Normal 0,7034 

Haematopus palliatus Normal 0,66319 Normal 0,9554 

Numenius phaeopus  Não Normal 0,00004 Normal 0,1191 

Larus dominicanus  Não Normal 0,00004 Normal 0,2163 

Thalasseus maximus Não Normal 0,00090 Normal 0,6448 

Pluvialis squatarola Não Normal 0,00170 Normal 0,3454 

Phalaropus tricolor Não Normal 0,00110 Normal 0,9044 

Calidris fuscicolis Não Normal 0,00000 Normal 0,2739 

Pluvialis Dominica Não Normal 0,01040 Normal 0,9223 
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Tabela 7: Espécies que apresentaram médias mensais com distribuição normal 

e resultado da análise das médias mensais utilizando ANOVA e Bonferroni. 

Espécie 
ANOVA/ 

P F 
Bonferroni 

Charadrius semipalmatus Diferença não significativa 0,3512 0,8109 

Egretta caerulea  Diferença não significativa 0,5255 0,9296 

Anas bahamensis Diferença não significativa 0,0915 1,8216 

Haematopus palliatus Diferença não significativa 0,0656 1,9864 

 

Tabela 8: Espécies que apresentaram médias sazonais com distribuição 

normal e resultado da análise das médias utilizando ANOVA e Bonferroni. 

Espécie 

ANOVA/ 

P F Bonferroni 

Rynchops niger Diferença não significativa 0,0522 2,8011 

Tringa flavipes  

Verão diferente do inverno e 

outono 0,0032 5,4028 

Charadrius semipalmatus Diferença não significativa 0,7817 0,3607 

Anas bahamensis Diferença não significativa 0,1724 1,7496 

Egretta thula 

Verão diferente de primavera e 

inverno e outono 0 16,419 

Phalacrocorax brasilianus Primavera diferente do verão 0,0406 3,0255 

Vanellus chilenses Diferença não significativa 0,3389 1,1548 

Charadrius collaris  Diferença não significativa 0,0717 2,506 

Eudocimus ruber  Diferença não significativa 0,6507 0,5505 

Haematopus palliatus Inverno diferente do verão 0,0034 5,3691 



96 
 

Numenius phaeopus  

primavera diferente do verão e 

da outono 0,0046 5,0642 

Larus dominicanus  Diferença não significativa 0,1778 1,7222 

Thalasseus maximus Diferença não significativa 0,4185 0,9653 

Pluvialis squatarola Primavera diferente do outono 0,0367 3,1147 

Phalaropus tricolor Diferença não significativa 0,7405 0,5669 

Calidris fuscicolis Diferença não significativa 0,5126 0,7791 

Pluvialis Dominica Diferença não significativa 0,1475 1,886 

 

 


