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RESUMO GERAL

Calidris pusilla maçarico neártico, de pequeno porte, de bico e pernas negras, utiliza a
costa brasileira durante suas migrações. Capturas de indivíduos de C. pusilla foram
realizadas na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), nos
meses de abril, outubro e dezembro de 2000; março, abril, setembro e novembro de
2001 e abril de 2003. Objetivou-se avaliar a relação entre a massa corpórea, muda e
plumagem, contribuindo assim, para o conhecimento da biologia da espécie. Nos três
anos prospectados 727 indivíduos foram capturados. Para a relação massa
corpórea/plumagem utilizou-se os dados do mês de abril por ser o mês de retorno para
áreas de reprodução, os resultados apresentaram um percentual maior de indivíduos com
plumagem intermediária 46,29% (n=212) com média de peso de 29,7g (=4,11),
seguido de indivíduos com plumagem reprodutiva 44,10% (n=202) com média de peso
de 32,2g (=3,77) e a plumagem de eclipse evidenciada com 9,60% (n=44) e 25,1g
(=3,65) de média de peso. As mudas de contorno (C, D e V) foram as mais
evidenciadas em todos os anos. O indivíduo de menor massa (17g) apresentou
plumagem de eclipse, enquanto o de maior (44g), plumagem de reprodução, ambos em
18 de abril de 2000. As áreas úmidas da Salina Diamante Branco constituem
neoecossistemas favoráveis ao forrageio de espécies de aves limícolas que ali
encontram recursos tróficos a exemplo de Artemia franciscana, necessários ao ganho de
massa, troca de plumagem, eventos esses, fundamentais aos seus deslocamentos às suas
áreas de reprodução.
Palavras-chave: aves limícolas, maçarico, alimentação, migração.
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ABSTRACT

Calidris pusilla is a small neartic sandpiper with black beak and feathers, and it uses the
Brazilian coast during its migration. The captures of C. pusilla were held in the
Diamante Branco Saline, Galinhos, Brazil (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), in April 2000,
2001 e 2003, period in which the species returns to the reproductive sites. In order to
contribute to a better knowledge on the species biology, the objective of the present
study was to analyze the relationship between body mass, moult and plumage. During
the three year period a total of 727 individuals were captured. The results on the
relationship body mass/plumage indicated a higher percentage of individuals with
intermediate plumage (46.29%, n=212) with 29.7g (=4.11) of mean weight, followed
by individuals with reproductive plumage (44.10%, n=202) with 32.2g (=3.77) of
mean weight, and the ones with non-breeding plumage (9,60%, n=44) with 25.1g
(=3,65) of mean weight. The contour moults (head, back and belly) were the most
evident ones throughout the three years. The individual with the lowest body mass (17g)
had non-breeding plumage, while the heaviest one (44g) had reproductive plumage,
both on April 18th 2000. The humid areas in the Diamante Branco Saline constitute
neoecosystems which are favorable to waders’ species as forage areas because of its
trophic resources such as Artemia franciscana. These resources are necessary to weight
gain, plumage change which are fundamental to their flight back to its reproductive
areas.
Keyword: waders, sandpiper, feeding, migration.
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APRESENTAÇÃO

O Brasil é um país que apresenta uma das maiores biodiversidades do planeta,
estando esta riqueza biológica associada, sobretudo, à diversidade de ambientes
aquáticos. Entre os componentes faunísticos desses ecossistemas, SPAANS (1978)
ressalta as aves paludícolas, continentais e as limícolas neárticas, como espécies
residentes e migratórias. As espécies migratórias que utilizam esses ecossistemas por
ocasião dos movimentos migratórios são representantes da ordem Charadriiformes.
São movimentos migratórios aqueles em que os indivíduos se deslocam de uma
região para a outra, retornando para sua área de origem depois de um determinado
período, estando associado a à reprodução e alimentação. Em aves esses movimentos
ocorrem geralmente entre as áreas de reprodução e as áreas de invernada, local utilizado
pelas aves para pouso, alimentação, ganho de massa corpórea, realização de mudas e
troca de plumagem. Estes eventos garantem a demanda energética necessária para o
retorno dessas espécies às áreas reprodutivas, concluindo assim, o ciclo migratório
(MORRISSON, 1984; ANTAS, 1984; HAYMAN et al., 1986).
Embora os estudos com Charadriiformes sejam freqüentes em diversos países da
Europa e América do Norte, no Brasil esta atividade ainda é reduzida, sobretudo com
relação à muda, plumagem e massa corpórea (NASCIMENTO, 1998). Dentre as espécies
dessa ordem, destaca-se Calidris pusilla que apesar de ser comum em levantamentos no
Brasil, poucas informações estão disponíveis sobre sua biologia e abundância no país.
No Rio Grande do Norte essa espécie utiliza ambientes hipersalinos como uma das
primeiras áreas de parada no país (LARRAZÁBAL et al., 2002; AZEVEDO-JÚNIOR et al.,
2003; AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2004).
Dessa forma, este estudo teve como objetivo geral monitorar C. pusilla na Salina
Diamante Branco, Galinhos, Rio Grande do Norte. Atividade integra o estabelecido
pelas convenções de Washington e Ramsar que tratam, da proteção de aves migratórias
e da conservação de ambientes aquáticos de importância internacional, respectivamente.
O monitoramento desse sítio de invernada, torna-se preponderante para o conhecimento
da biologia dessa espécie na costa brasileira .
Esta dissertação está sendo apresentada em formato de dois artigos estes, de
acordo com as normas (Anexo 1) estabelecidas pela revista Iheringia – Série Zoologia.

1

ARTIGO 1:
Massa corpórea, aquisição de plumagem e muda Calidris pusilla (Aves:
Scolopacidae) na Salina Diamante Branco, Galinhos, Rio Grande do Norte.

RESUMO
Calidris pusilla maçarico neártico, de pequeno porte, de bico e pernas negras, utiliza a
costa brasileira durante suas migrações. Capturas de indivíduos de C. pusilla foram
realizadas na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), nos
meses de abril, outubro e dezembro de 2000; março, abril, setembro e novembro de
2001 e abril de 2003. Objetivou-se avaliar a relação entre a massa corpórea, muda e
plumagem, contribuindo assim, para o conhecimento da biologia da espécie. Nos três
anos prospectados 727 indivíduos foram capturados. Para a relação massa
corpórea/plumagem utilizou-se os dados do mês de abril por ser o mês de retorno para
áreas de reprodução, os resultados apresentaram um percentual maior de indivíduos com
plumagem intermediária 46,29% (n=212) com média de peso de 29,7g (=4,11),
seguido de indivíduos com plumagem reprodutiva 44,10% (n=202) com média de peso
de 32,2g (=3,77) e a plumagem de eclipse evidenciada com 9,60% (n=44) e 25,1g
(=3,65) de média de peso. As mudas de contorno (C, D e V) foram as mais
evidenciadas em todos os anos. O indivíduo de menor massa (17g) apresentou
plumagem de eclipse, enquanto o de maior (44g), plumagem de reprodução, ambos em
18 de abril de 2000. As áreas úmidas da Salina Diamante Branco constituem
neoecossistemas favoráveis ao forrageio de espécies de aves limícolas que ali
encontram recursos tróficos a exemplo de Artemia franciscana, necessários ao ganho de
massa, troca de plumagem, eventos esses, fundamentais aos seus deslocamentos às suas
áreas de reprodução.
Palavras-chave: aves limícolas, maçarico, alimentação, migração.
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ABSTRACT

Calidris pusilla is a small neartic sandpiper with black beak and feathers, and it uses the
Brazilian coast during its migration. The captures of C. pusilla were held in the
Diamante Branco Saline, Galinhos, Brazil (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), in April 2000,
2001 e 2003, period in which the species returns to the reproductive sites. In order to
contribute to a better knowledge on the species biology, the objective of the present
study was to analyze the relationship between body mass, moult and plumage. During
the three year period a total of 727 individuals were captured. The results on the
relationship body mass/plumage indicated a higher percentage of individuals with
intermediate plumage (46.29%, n=212) with 29.7g (=4.11) of mean weight, followed
by individuals with reproductive plumage (44.10%, n=202) with 32.2g (=3.77) of
mean weight, and the ones with non-breeding plumage (9,60%, n=44) with 25.1g
(=3,65) of mean weight. The contour moults (head, back and belly) were the most
evident ones throughout the three years. The individual with the lowest body mass (17g)
had non-breeding plumage, while the heaviest one (44g) had reproductive plumage,
both on April 18th 2000. The humid areas in the Diamante Branco Saline constitute
neoecosystems which are favorable to waders’ species as forage areas because of its
trophic resources such as Artemia franciscana. These resources are necessary to weight
gain, plumage change which are fundamental to their flight back to its reproductive
areas.
Keyword: waders, sandpiper, feeding, migration.
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1 INTRODUÇÃO

As aves limícolas são consideradas como espécies de áreas úmidas, de origem
salgada, salobra ou doce, com limites de profundidade. São limícolas os Charadriidae e
Scolopacidae (Charadriiformes), conhecidas como maçaricos e batuíras (NASCIMENTO
1999).
Calidris pusilla (Linnaeus, 1758), maçarico neártico pertencente à família
Scolopacidae, de pequeno porte, bico e pernas negras, utiliza a costa brasileira durante
suas migrações (SICK, 1997).
Reproduz-se de junho a julho próximo à água na baixa tundra subártica do Novo
Mundo (da costa do Alasca e ao longo do Canadá até o norte de Québec) (GRATTOTREVOR, 1992; PIERSMA et al., 1996; SICK, 1997). Ambos os sexos tem plumagem
similar, embora a fêmea apresente o comprimento do cúlmen um pouco maior
(HAYMAN et al., 1986).
De acordo com HAYMAN et al. (op. cit.) a espécie apresenta três raças que se
separam na reprodução e nas rotas de migração: 1) as aves do Alasca migram
principalmente através das grandes planícies, podendo ocorrer mais ao leste,
especialmente no outono; 2) as populações centrais migram para o sul, principalmente
via Baía de St. James e Baía de Fundy e; 3) aquelas do oeste do Atlântico migram
através do Golfo do México e das grandes planícies da América do Norte.
Estudos realizados sobre Calidris pusilla, bem como, as recuperações de aves
anilhadas confirmam que a espécie inverna na costa do Nordeste (AZEVEDO JUNIOR &
LARRAZÁBAL, 1999; AZEVEDO JUNIOR et al., 2001; LARRAZÁBAL, et. al. 2002),
confirmando as teorias propostas por HAYMANN et al. (1986).
Nestes locais, denominados sítios de invernada, os indivíduos provenientes dos sítios
reprodutivos, alimentam-se, adquirem massa corpórea, realizam mudas e trocam
plumagem: eclipse, intermediária e reprodução (HARRINGTON & MORRISON, 1979;
MORRISON, 1984). Entende-se por plumagem de eclipse aquela onde a cor cinzenta
predomina; de reprodução aquelas com coloração escura, marrom e preta e;
intermediária consistindo de uma fase mista entre as duas citadas anteriormente
(HAYMAN et al., 1986).
Nas espécies migratórias, o considerável desgaste das penas confere ao
fenômeno da muda conotação especial, em função da demanda energética envolvida e
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da influência na capacidade de vôo (NASCIMENTO, 1998). Em Charadriiformes ocorre
periodicamente e está diretamente relacionada às migrações.
Geralmente observam-se duas mudas nas aves, uma antes da reprodução e uma
após, podendo ocorrer variações entre espécies e entre indivíduos da mesma espécie.
Em maçaricos ocorrem mudas para a reprodução e para o período pós-reprodutivo, com
troca das penas da asa e cauda simultaneamente (GINN & MELVILLE, 1983). Muitas aves
limícolas iniciam as mudas das penas do corpo nos territórios de reprodução,
continuando esse processo durante suas escalas nas migrações (MCNEIL & CADIEUX,
1972a; FERNS, 1978; MORRISON, 1984).
Com o ganho de massa, os indivíduos incrementam os eventos relacionados à
muda e troca de plumagem, além de determinar a sua capacidade de vôo, necessária ao
seu retorno para o hemisfério Norte.
Levantar os tipos de plumagens e mudas, assim como relacionar a massa
corpórea com as plumagens adquiridas e os períodos em que elas ocorrem na costa do
Rio Grande do Norte, foi o objetivo deste trabalho, contribuindo para o conhecimento
da biologia da espécie.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo
A Salina Diamante Branco está localizada no município de Galinhos, litoral
Norte do Rio Grande do Norte (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), a cerca de 170
quilômetros de Natal, em uma região que representa o mais importante pólo salineiro do
Brasil, possuindo uma área de 5.800 ha, sendo 2.500 em operação (Fig. 1) (AZEVEDOJÚNIOR et al., 2003; AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2004).
Dentre os ambientes costeiros da região estudada destacam-se as áreas naturais
dos estuários dos rios Thomas e Galinhos, praias, manguezais, dunas e lagoas
temporárias e salgados e, das áreas antrópicas: tanques de evaporação e cristalizadores.
A vegetação do manguezal é constituída, sobretudo, de Rhizophora mangle L.,
Avicenia shaueriana Staf. e Leechosan e Laguncularia racemosa Gaetn.
Os tanques de evaporação constituem novos ecossistemas com uma
biodiversidade consolidada, observando-se a presença do microcrustáceo Artemia
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franciscana Kellogg, 1906, dos peixes Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)
(camurim),

Diapterus

rhombeus

(Cuvier,

1829)

(carapeba),

Mugil

curema

Valenciennes, 1836 (tainha), Elops saurus Linnaeus, 1766 (uburana), dentre outros.
Répteis como Iguana iguana (Linnaeus, 1758) (camaleão) e Tupinambis merianae
(Duméril & Bilbron, 1839) (tejú) são observados esporadicamente. As aves são
freqüentes e utilizam-se dos evaporadores para pouso, alimentação e algumas espécies
para a reprodução (AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2004).
Observa-se ainda, a presença de uma vegetação de caatinga, que no Norte do
litoral do Rio Grande do Norte aproxima-se da costa.

Figura 1. Mapa da Salina Diamante Branco, RN onde são encontradas diferentes
espécies de aves aquáticas de acordo com AZEVEDO-JÚNIOR et al. (2003).

2.2 Métodos
As capturas e anilhamentos dos indivíduos de Calidris pusilla ocorreram no
período de abril, outubro e dezembro de 2000; março, abril, setembro e novembro de
2001 e abril de 2003. Três pontos foram escolhidos para captura na área da Salina
Diamante Branco, sendo utilizadas em cada ponto 10 redes ornitológicas (redes de
neblina) com malha de 36 mm de abertura e 12 m de comprimento. Após a captura,
cada indivíduo foi colocado em saco de tecido de algodão para posterior análise
biométrica.
Para a aferição de massa corpórea foi utilizada balança do tipo “Pesola”. Os
dados obtidos foram correlacionados com outros parâmetros igualmente aferidos no
mês de abril dos três anos prospectados.
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Considerando-se as plumagens, os indivíduos marcados foram classificados
em: jovens, subadultos e adultos, sendo as informações coletadas devidamente
registradas em ficha de campo. Para os indivíduos adultos foram analisadas as fases de
plumagem de acordo com PRATER & MARCHANT (1977), HARRISON (1983) e HAYMAN
et al. (1986).
Para as análises de mudas, rêmiges primárias, retrizes e penas de contorno que
cobrem os segmentos do corpo foram consideradas (GINN & MELVILLE, 1983).

2.3 Análise dos dados
Foram calculadas as freqüências de ocorrência das mudas de rêmiges, retrizes e
penas de contorno segundo GINN & MELVILLE (1995).
Os dados referentes à massa corpórea e plumagem foram comparados
utilizando-se o teste de Mann-Whitney.
Os valores de massa dos indivíduos capturados em abril dos anos 2000, 2001 e
2003, foram correlacionados com os dias contínuos desse mês, através do teste de
correlação de Pearson. Uma equação de regressão também foi calculada, visando
estimar o ganho diário de massa nesse mês.
Foi realizada uma análise de variância (ANOVA) para comparar as massas
corpóreas entre as diferentes categorias de plumagem. Na existência de diferenças
significativas, o teste de Tukey foi aplicado para identificar as diferenças entre as
categorias (ZAR, 1999).
As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando-se o programa
Statistica 5.0 (StatSoft, Inc.), sendo o nível de significância estabelecido a um p<0,05.
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3 RESULTADOS

Foram capturados e anilhados 743 Calidris pusilla, sendo 160 em 2000, 212 em
2001 e 371 em 2003. Para os meses de abril dos três anos estudados foram capturados
458 indivíduos, correspondendo a 61,64%. Vinte e um indivíduos adultos de C. pusilla
foram recapturados na Salina Diamante Branco, correspondendo a 2,83% do total de
aves anilhadas.
Indivíduos adultos de C. pusilla com plumagens de eclipse, reprodução e
intermediária foram capturados, assim como exemplares com plumagens de jovem e
subadultos. Os maiores percentuais para plumagem de reprodução foram registrados em
abril dos três anos estudados. Em setembro de 2001, apenas 1 indivíduo dos 20
capturados apresentou este estágio de plumagem. A plumagem de eclipse foi
evidenciada em todo o período estudado e a intermediária em outubro de 2000, março e
setembro de 2001 e abril dos três anos (Tab. I).
O número de indivíduos adultos de C. pusilla que apresentavam mudas de
rêmiges foi de 75 (máx.) em nov/2001 e 3 em set 2001 (min.), de retrizes foi de 36
(máx.) em out/2000 e 1 (min.) em abr/2000 e set/2001 e penas de contorno foi de 217
(máx.) em abril/2003 e 18 (min.) em set/2001. Os exemplares capturados que estavam
sem mudas tiveram valores: máximo de 46 em mar/2001 e mínimo de 8 em out/2000.
Em novembro de 2001 três exemplares jovens apresentaram mudas de contorno (Tab.
II).
Quanto às mudas de rêmiges primárias nos exemplares adultos, a pena 1ª obteve
os maiores percentuais em março e novembro, as 2ª e 3ª em outubro, a 4ª em outubro e
dezembro, as 5ª e 6ª em setembro e outubro, a 7ª em outubro e novembro, a 8ª em
setembro e novembro e as 9ª e 10ª em novembro e dezembro (Tab. III).
Para as mudas de retrizes em C. pusilla adultos, a 1ª pena obteve os maiores
percentuais em abril, setembro e novembro, a 2ª em março, outubro e novembro, a 3ª
em março, novembro e dezembro, a 4ª em março e dezembro, a 5ª em dezembro e a 6ª
em março e dezembro (Tab. IV).
No que concerne às mudas das penas de contorno foi registrada a maior
freqüência em novembro 6,7% e a menor de 2,1% em dezembro, para o conjunto
cabeça, dorso e ventre (C, D e V) (Tab. V).
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Os resultados da relação massa corpórea e plumagem para o mês de abril dos
três anos apresentaram um percentual maior de indivíduos com plumagem intermediária
46,29% (n=212) com média de peso de 29,7g (=4,11), seguido de indivíduos com
plumagem reprodutiva 44,10% (n=202) com média de peso de 32,2g (=3,77) e a
plumagem de eclipse evidenciada com 9,60% (n=44) e 25,1g (=3,65) de média de
peso (Tab. VI).
Através do teste de Mann-Whitney foi observada a relação massa corpórea e
plumagem. Foi constatada a maior média de massa corpórea em indivíduos
apresentando plumagem de reprodução, seguido por aqueles com plumagem
intermediária e, com menor média os indivíduos com plumagem de eclipse (Fig. 02).
A massa corpórea apresentou diferenças significativas (F = 64,649 d.f. = 2,
p<0,05) de acordo com as categorias de plumagem. Sendo assim, as três categorias
foram consideradas não equivalentes (desiguais): entre eclipse e intermediária (p<0,05),
entre eclipse e reprodução (p<0,05) e intermediária e reprodução (p<0,05).
O ganho diário de massa no período de abril dos três anos prospectados foi
correlacionado com os dias contínuos desse mês, através do teste de correlação de
Pearson e foi estimado um ganho de 0,831 g e uma equação de regressão também foi
calculada, onde r=0,4736; p=0,0000 (Fig. 03).

Tabela I. Plumagens de Calidris pusilla na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN em 2000, 2001 e
2003.
Plumagens
Ano

Mês

Jovem

Subadulto

Eclipse

Intermediário

Reprodução

n

2000

Abr

0,00

0,00

4,54

59,10

36,36

44

Out

4,77

0,00

92,06

3,17

0,00

63

Dez

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

53

2001

2003

Abr

0,00

0,00

2,22

57,78

40,00

45

Mar

0,00

0,00

53,20

46,80

0,00

47

Set

0,00

10,00

15,00

70,00

5,00

20

Nov

3,00

0,00

97,00

0,00

0,00

100

Abr

0,00

0,00

11,32

43,12

45,55

371
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Tabela II. Indivíduos de Calidris pusilla apresentando mudas e sem mudas capturados na Salina
Diamante Branco, Galinhos, RN, em 2000, 2001 e 2003 (A=adulto, J=jovem).
Ano

Mês

Idade

Com mudas
Rêmiges

2000

2001

2003

Sem mudas

Retriz

Contorno

Rêmiges

Retriz

Contorno

Total

Abr

A

0

1

27

44

43

17

44

Out

A

47

36

55

8

19

0

55

Out

J

0

0

0

3

3

3

3

Dez

A

27

25

47

26

28

6

53

Abr

A

0

0

24

45

45

21

45

Mar

A

1

5

47

46

42

0

47

Set

A

3

1

18

17

19

2

20

Nov

A

75

22

75

22

75

22

97

Nov

J

0

--

3

3

2

0

3

Abr

A

--

--

217

--

--

154

371

Tabela III. Freqüência de ocorrência (%) de mudas de rêmiges primárias em Calidris pusilla capturados
na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN, em 2000, 2001 e 2003 (Oc=ocorrência).
Mês

Rêmiges
Idade

1a

Mar

A

100,0

--

--

--

--

--

Set

A

--

--

--

--

33,3

33,3

2a

3a

4a

5a

6a

8a

9a

10a

Oc

--

--

--

--

1

--

33,3

--

--

3

7a

Out

A

2,1

4,3

10,6

27,7

34,0

31,9

29,8

6,4

2,1

--

47

Nov

A

3,3

1,6

3,3

1,6

3,3

18,0

24,6

34,4

18,0

8,2

61

Dez

A

--

--

--

3,7

7,4

7,4

7,4

14,8

40,7

25,9

27

Tabela IV. Freqüência de ocorrência (%) de mudas de retrizes em Calidris pusilla capturados na Salina
Diamante Branco, Galinhos, RN, em 2000, 2001 e 2003 (Oc=ocorrência).
Retrizes
Mês

Idade

Mar
Abr

1a

2a

3a

4a

A

--

20,0

20,0

A

100,0

--

--

Oc

5ª

6a

20,0

--

40,0

5

--

--

--

1

Set

A

100,0

--

--

--

--

--

1

Out

A

38,9

55,5

11,1

2,8

2,8

2,8

36

Nov

A

60,0

20,0

20,0

--

--

--

5

Dez

A

52,0

--

24,0

4,0

16,0

4,0

25
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Tabela V. Freqüência de ocorrência (%) de mudas de contorno em Calidris pusilla capturados na Salina
Diamante Branco, Galinhos, RN em 2000, 2001 e 2003 (Oc=ocorrência; C=cabeça; D=dorso; V=ventre).
Penas de contorno
Mês

Idade

C

Mar

A

4,2

4,2

Abr

A

2,6

21,2

D

V

Oc

CD

DV

CV

CDV

--

2,1

8,5

2,1

78,7

47

3,3

26,9

2,2

0,7

42,9

268

Set

A

--

11,8

--

17,6

--

--

70,6

17

Out

A

--

7,2

3,6

--

7,2

--

81,8

55

Nov

A

6,7

13,3

--

6,7

18,7

1,3

41,3

75

Nov

J

--

--

33,3

--

--

--

66,6

3

Dez

A

2,1

23,4

25,5

2,1

8,5

--

38,3

47

Tabela VI. Relação de massa corpórea e plumagem em Calidris pusilla capturados na Salina Diamante
Branco, Galinhos, RN, em abril de 2000, 2001 e 2003.
Eclipse
n (458)
Média (DP, min-max)

Intermediária

Reprodutiva

44 (9,60%)

212 (46,29%)

202 (44,10%)

25,1g(±3,65, 17-35)

29,7g (±4,11, 20-40)

32,2g (±3,77,22-44)

Tabela VII. Capturas e recapturas de indivíduos de Calidris pusilla na Salina Diamante Branco,
Galinhos, RN, em 2000, 2001 e 2003. (I=indivíduos).
Captura

Recaptura

I

Data

Peso (g)

Data

Peso (g)

1

16/04/2000

27

24/11/2001

24

2

24/10/2000

25

29/03/2001

26

3

08/12/2000

24

30/03/2001

21

4

27/03/2001

21

23/04/2001

28

5

11/09/2001

25

13/11/2001

23

6

18/04/2000

32

23/04/2003

28

7

27/03/2001

28

24/04/2003

32

8

23/04/2003

28

24/04/2003

28

9

23/04/2003

26

24/04/2003

26

10

30/03/2001

25

25/04/2003

28

11

23/10/2000

25

25/04/2003

29

12

24/04/2003

23

25/04/2003

25

13

22/10/2000

25

25/04/2003

29

14

25/11/1999

22

25/04/2003

33

15

26/04/2003

37

25/04/2003

37

16

12/11/2001

21

26/04/2003

36

17

13/11/2001

24

26/04/2003

33

18

13/11/2001

24

27/04/2003

34

19

18/04/2000

30

27/04/2003

35

20

18/04/2000

22

28/04/2003

27

21

26/04/2003

24

28/04/2003

24
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Figura 02. Comparação entre massas de Calidris pusilla com as diferentes plumagens observadas em
abril de 2000, 2001 e 2003.

Figura 03. Ganho de massa corpórea diário em Calidris pusilla em abril de 2000, 2001 e 2003.
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4 DISCUSSÃO

Quanto à freqüência de ocorrência para as plumagens, até setembro foram
observados sinais de plumagem de reprodução e de outubro a dezembro, plumagem de
eclipse, sendo a plumagem intermediária encontrada a partir de março e abril.
Para a Salina Diamante Branco os indivíduos apresentaram mudas de contorno
em todos os meses analisados. Dessa forma, ao chegarem do Ártico em agosto e
setembro, iniciam um ciclo de muda de penas de contorno para a passagem da
plumagem de reprodução e/ou intermediária, até a de eclipse. Este primeiro ciclo tem
uma provável duração até janeiro. A partir de então, um segundo ciclo de muda de
penas de contorno tem início, para a passagem da plumagem de eclipse à intermediária,
esta, evidenciada a partir de março. Segundo ANTAS & NASCIMENTO (1990), na Lagoa
do Peixe, RS, no mês de abril, os C. pusilla adultos predominavam com a plumagem
intermediária e de eclipse. Para a Coroa do Avião, PE, indivíduos com plumagem
intermediária foram observados por AZEVEDO JUNIOR & LARRAZÁBAL (1999) a partir
de março. Os resultados obtidos na Salina Diamante Branco para os meses de abril de
2000, 2001 e 2003, em que indivíduos com plumagem intermediária foram
evidenciados, reforçam o sugerido por ANTAS & NASCIMENTO (1990) ao afirmarem que
C. pusilla adquire plumagem de reprodução em áreas mais próximas do Ártico, durante
as movimentações sazonais.
Foram registradas as maiores freqüências de plumagem de eclipse de outubro a
dezembro, enquanto a intermediária, em março e abril, setembro e outubro, períodos
que antecedem e sucedem a reprodução respectivamente. Os indivíduos capturados
estavam trocando as penas de contorno para a aquisição da plumagem de reprodução e
intermediária, para eclipse, no período de setembro e outubro. As plumagens
intermediária e de reprodução foram constatadas a partir de março e abril,
respectivamente. Estes resultados são semelhantes aos levantados para os maçaricos e
batuíras no Maranhão, por RODRIGUES & ROTH (1990) e, em Pernambuco, por
AZEVEDO JUNIOR et al. (2001a), entretanto, distintos daqueles obtidos no Amapá por
NASCIMENTO (1998).
A presença de indivíduos adultos de C. pusilla em março e abril com plumagem
de eclipse no litoral do Rio Grande do Norte, iniciando mudas de rêmiges primárias e
retrizes indicam que alguns desses indivíduos possivelmente não concluíram o ciclo de
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mudas pré-nupciais, permanecendo na área aguardando a próxima temporada de
migração, corroborando com MCNEIL (1970), que em estudos realizados na Venezuela
explica a presença de indivíduos em locais ao sul de suas áreas de reprodução em junho
e julho. A presença de exemplares adultos de C. pusilla como também de outras
espécies de maçaricos, com plumagem de reprodução em maio, indica que alguns
indivíduos que invernam na costa do Nordeste do Brasil, retardam seu retorno ao Norte,
fato este relatado para C. pusilla capturado e recapturado em Pernambuco por AZEVEDO
JUNIOR & LARRAZÁBAL (1999).
A identificação dos fatores que limitam as populações de aves migratórias,
quando e onde elas ocorrem ao longo de seu ciclo anual, torna-se crucial para sua
conservação (O’HARA et al., 2007).
Durante a década de 90 condições climáticas anômalas associadas com a forte
fase quente do ENSO (El Niño/Oscilação do Sudeste) durante a temporada não
reprodutiva podem ter tido uma ação direta sobre as aves, aumentando a demanda
metabólica ou indiretamente através de redução de presas (O’HARA et al., 2007).
Com o aumento da temperatura observados nos últimos anos por especialistas,
aves limícolas podem estar sofrendo um aumento no estresse fisiológico devido ao
calor, e lidar com as alterações fisiológicas decorrentes disso pode se tornar mais difícil
à medida que se aproxima o momento de sua partida para áreas reprodutivas (BARTLEY,
2003).
Provavelmente os 44 indivíduos (cerca de 9,60% das capturas do mês de abril
para os três anos de pesquisa) que apresentaram uma média de massa corpórea de 25,1 g
não completarão seu ciclo migratório nos respectivos anos, aguardando, portanto, em
algum sítio de invernada, condições fisiológicas necessárias para o seu retorno,
completando sua migração.
As mudas das retrizes, geralmente iniciam quando as rêmiges primárias se
encontram na metade de sua muda (KASPRYK & HARRINGTON, 1989). Entretanto, a
seqüência na substituição das retrizes pode ser variada (GINN & MELVILLE, 1995). Em
adultos de C. pusilla, o processo obteve uma freqüência de ocorrência de 100% em
setembro, de 60% em novembro para o primeiro par, de 55,5% em outubro para o
segundo par, de 16% da população o quinto par em dezembro e, concluindo com 40%
em março para o sexto par. Dessa forma, os resultados de freqüência para a Salina
Diamante Branco indicam que uma parte da população de C. pusilla inicia as trocas
destas penas de retrizes em setembro e a outra parte em dezembro. Entretanto, para a
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Coroa do Avião, segundo AZEVEDO JUNIOR et al. (2001a), esse processo de muda de
retrizes obteve uma freqüência de ocorrência de 100% em setembro, 51,9% em outubro
para o primeiro par, e 40% para o quinto par em dezembro, concluindo até março.
Dados levantados sobre as mudas de retrizes para C. pusilla no Amapá por
NASCIMENTO (1998), demonstraram a troca do primeiro par no final de novembro.
No que concerne às mudas de rêmiges primárias nos indivíduos adultos de C.
pusilla para a Salina Diamante Branco parte da população inicia o processo de mudas
em outubro com 2,1%, sendo finalizado em dezembro com 25,9%. Em setembro 33,3%
dos indivíduos trocavam o quinto par, indicando que a outra parte da população teria
começado suas trocas em agosto. Para a Coroa do Avião AZEVEDO JUNIOR et al.
(2001a) indicam o início do processo de muda de rêmiges em agosto e setembro, sendo
finalizado até março. Mais de 65% dos indivíduos capturados em março estavam
concluindo a muda da 10ª primária. Em dezembro 40% mudavam a 8ª primária, 26,7%
mudavam a 10ª, indicando que uma parte da população conclui em dezembro e os
demais finalizam de janeiro a março. Os resultados obtidos para a Salina Diamante
Branco vêm corroborar aqueles levantados por ANTAS & NASCIMENTO (1990) e
AZEVEDO JUNIOR & LARRAZÁBAL (1999) para o litoral de Pernambuco, mostrando a
similaridade dessas populações em áreas de invernada do Nordeste e indicando que as
aves utilizam esses sítios para realizar suas trocas de penas..
Segundo HARRINGTON & MORRINSON (1979), na primavera e no outono C.
pusilla segue para seus locais de invernada através da rota do Atlântico. De acordo com
MORRISON (1983), estes locais se estendem da América do Norte ao extremo sul da
América do Sul, incluindo a ponta da “Terra Del Fuego”. Quanto aos indivíduos que
foram anilhados na Salina Diamante Branco e recapturados nos anos subseqüentes, os
resultados indicam que os indivíduos adultos retornaram para o local de anilhamento,
sugerindo a sua fidelidade aos sítios de invernada, sendo este trecho do litoral norte de
Rio Grande do Norte um deles, fato este proposto por CASTRO & MYERS (1987).
Entretanto, de acordo com MYERS (1980; 1984) e CASTRO & MYERS (1987) os
indivíduos jovens se movimentam dentro de certos limites de uma mesma região.
Quanto mais tarde o indivíduo chegar à área de invernada, menos tempo ele
permanecerá no local. LYONS & HAIG (1995) testaram a hipótese de que existia uma
correlação negativa entre a quantidade de gordura e o tempo de estadia do indivíduo no
local. Esses resultados mostram que a período, é uma variável crítica que influencia a
estratégia de parada de C. pusilla. O tempo de permanência nas áreas de invernada está
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diretamente relacionada à sazonalidade. Devido às alterações climáticas que vêm
ocorrendo em todo o planeta, as estações do ano podem estar chegando
antecipadamente ou retardando suas mudanças. Esse conjunto de fatores pode ser
refletido diretamente nas aves em relação às trocas de plumagem nas áreas de
invernada, a exemplo da Salina Diamante Branco.
A permanência de adultos nas áreas de invernada durante o verão boreal está
provavelmente relacionada a problemas fisiológicos ou a parasitoses que os impede de
ganhar massa corpórea e realizar muda FEDRIZZI et al. (2004). Este fato foi evidenciado
na Salina Diamante Branco em indivíduos com plumagem de eclipse, cuja massa
corpórea apresentava-se abaixo do ideal para o retorno em direção ao hemisfério Norte.
Segundo FEDRIZZI et al. (2004), os indivíduos capturados em abril de 1990 e 1997 na
Coroa do Avião, PE, em plumagem de eclipse apresentaram as menores massas
corpóreas,

aparentemente

esses

indivíduos

também

apresentaram

problemas

fisiológicos. Estudos com Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) na Venezuela mostram
um decréscimo exponencial do ganho de gordura com o nível de infestações por
Trematoda (MCNEIL et al., 1995; 1996).
A plumagem reprodutiva também pode ser adquirida em áreas próximas do
Ártico, durante a migração (ANTAS & NASCIMENTO, 1990). Os indivíduos com
plumagem intermediária observados em abril dos três anos de pesquisa, correspondendo
a 46,29% (n=212), provavelmente trocaram suas plumagens intermediária para
reprodutiva durante sua migração para áreas reprodutivas, eventos que podem ocorrer
em áreas de invernada mais ao norte, a exemplo, Maranhão, Amapá e Guianas,
chegando ao hemisfério Norte com plumagem de reprodução.
A prevalência do C. pusilla por suas áreas de invernada, assim como o tamanho
dessas áreas, é influenciada pela disponibilidade de sítios com alta densidade de presas,
de aves nos locais e os seus níveis de impacto ambiental (TRIPP & COLLAZO, 1997).
Essas presas são constituídas por invertebrados marinhos, em sua na maioria poliquetos
Spiophanes bombyox (Clarapede) e Heteromastus filiformis (Clarapede) e o anfípodo
Corophium volutador (Pallas). As aves utilizam-se de ferramentas visuais para capturar
as presas e o comportamento dessas presas é particularmente importante para
integrarem como item alimentar (HICKLIN & SMITH, 1984). Estudos relacionados à
espécie demonstraram que a mesma seleciona locais onde há abundância mínima de
presas (WILSON JUNIOR, 1990). Na Salina Diamante Branco a principal fonte de
alimento para essas populações é o microcrustáceo planctônico Artemia franciscana.
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Alguns evaporadores onde a salinidade, o pH e outros conjuntos de fatores oferecem
condições favoráveis para a reprodução e o crescimento A. franciscana. Nas primeiras
horas da manhã uma densidade elevada desse microcrustáceo pode ser evidenciada
próximo às margens dos tanques. Os ventos constantes na região levam esses
zooplanctontes às margens, facilitando a C. pusilla e outras espécies migratórias e
residentes de forma oportunista alimentarem-se dessa farta oferta de alimento. Durante
os estudos na Coroa do Avião, PE, TELINO JUNIOR et al.(2003) verificaram que
Annelida Polychaeta foi o grupo predominante no sedimento (78,7%), sendo a família
Nereidae, particularmente abundante. Na Baía de Fundy, Canadá, onde existe uma baixa
diversidade e alta densidade de macrobentos, é possível evidenciar o crustáceo anfípodo
Corophium volutador, que predomina numericamente, além de espécies de anelídeos
poliquetos e moluscos bivalvos Macoma balthica (HICKLIN, 1987). Esses autores
parecem qualificar Calidris pusilla como uma espécie indicadora do potencial de oferta
de presas, onde a mesma seja constante e abundante, corroborando com HICKLIN &
SMITH (1984).
Em ambientes de influência marinha, agrupamento heteroespecíficos de aves,
em geral, é formado em decorrência da partilha de alimento, local adequado para
repouso e nidificação, o que contribui na proteção grupo. Nesses ecossistemas são
comuns bandos mistos (BRANCO, 2002).
A conservação das aves migratórias está diretamente associada à identificação e
proteção das áreas utilizadas para descanso, alimentação e reprodução. Uma vez que a
perda de alguns desses locais pode ser decisiva para a sobrevivência das espécies, é
fundamental a continuidade e a ampliação de monitoramento das populações de
migrantes neárticos que visitam o Brasil (CORDEIRO et al., 1996).
Considerando que C. pusilla é uma espécie extremamente capturada em vários
sítios de invernada, o sucesso de indivíduos capturados também foi constatado na Salina
Diamante Branco, sendo um dado importante para o conhecimento da sua biologia.
Entretanto, é oportuno sugerir a continuidade dos estudos com essa espécie, visando
coleta de outros parâmetros que possam também contribuir para o conhecimento da
espécie em áreas de invernada.
Para a conservação dos habitats das aves migratórias no Nordeste do Brasil se
faz necessário compreender a real extensão dos impactos causados pelas alterações
antrópicas nas regiões costeiras, a exemplo da carcinocultura e atividade salineira, e da
obtenção de informações que deem suporte ao planejamento, monitoramento e manejo
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destas áreas. A necessidade de se estabelecer estratégias eficientes para a conservação
dessas áreas é ainda maior em decorrência da crescente pressão pelo desenvolvimento
de atividades impactantes nessa região
As planícies salineiras têm sido fortemente impactadas, uma vez que não existe
uma legislação clara que as protejam, o que não acontece com os manguezais. Sendo
assim, nos neotrópicos a importância dessas áreas úmidas como ponto de parada para
aves migratórias permanecem negligenciadas pelas autoridades governamentais na
maioria dos países (WILDBIRDS BROADCASTING, 2008).

5 CONCLUSÕES

- A Salina Diamante Branco apresenta condições ideais para substituição das
penas de vôo e de contorno de Calidris pusilla , no período de setembro a abril, antes de
retorno aos sítios de reprodução.
- Na área da Salina Diamante Branco indivíduos de C. pusilla trocam de
plumagem e ganham massa diariamente, atingindo condições ideais para migração.
- O sucesso de indivíduos capturados na Salina Diamante Branco, sugere que a
área é um sítio de invernada importante para este migrante boreal, sendo sua
conservação de extrema importância para estas populações.
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ARTIGO 2:
Biometria e capacidade de vôo de Calidris pusilla (Aves: Scolopacidae) na Salina
Diamante Branco, Galinhos-RN

RESUMO

O maçarico neártico Calidris pusilla pertencente a família Scolopacidae utiliza a
costa brasileira durante suas migrações como sítios de invernada. Neste trabalho, foram
analisados os dados coletados durante as capturas e anilhamento da espécie na Salina
Diamante Branco, Galinhos, RN (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), em 2000, 2001 e 2003,
referentes a biometria, plumagem, informações que permitem calcular a capacidade
teórica de vôo fundamental para seus movimentos. Os valores médios mais importantes
e desvios-padrões encontrados para os dados referentes à biometria foram para massa,
31,89 g (=5,7) em abril de 2000, para asa 100,2 mm (=1,96) em abril de 2001; para
tarso 21,9 mm (=0,72) em setembro de 2001; para cauda 41,8 mm (=2,4) em outubro
de 2000; e para cúlmen 21,3 mm (=1,34) em setembro de 2001. Em relação à
biometria de C. pusilla as proporções médias de comprimento do bico (cúlmen) e asa
para os três anos foi de 0,208 sugerindo que a população de C. pusilla, que inverna na
área, tem origem do leste Ártico. O exemplar de C. pusilla que apresentou a maior
capacidade de vôo estimada poderia atingir cerca de 3.276,76 km, com peso de 44 g e
10,4 cm de comprimento de asa, apresentando a plumagem de reprodução. As maiores
capacidades de vôo foram encontradas em abril e indicam este mês como o período da
migração de retorno às áreas de reprodução. As capturas, recapturas e recuperações,
indicam que a região da Salina Diamante Branco constitui uma importante área de
invernada para C. pusilla.

Palavras-chave: maçarico-neártico, anilhamento, área de invernada, migração.
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ABSTRACT

The neartic sandpiper Calidris pusilla belongs to the Scolopacidae family uses the
Brazilian coast during its migration as wintering sites. In the present work it was
analyzed the biometric and plumage data on captures and banding of C. pusilla during
the years 2000, 2001 and 2003 in the Diamante Branco Saline, Galinhos (Brazil)
(05º05’26’’S e 36º16’31’’W) in order to calculate the theoretical flight capacity which
is fundamental to its movements. The most important mean values observed for
biometrics were 31.89 g (=5.7) of body mass in April 2000, 100.2 mm (=1.96) of
wing length in April 2001, 41.8 mm (=2.4) in October 2000, 21.3 mm (=1.34) of
beak length in September 2001. The mean proportion of the beak length and wing
length during the study period was 0.208, indicating that the C. pusilla population
wintering in the study area have origin in the Eastern Artic. The specimen which
presented the highest flight capacity estimate could reach 3,276.76 km, had 44g of
weight and 10.4 cm of wing length, and reproductive plumage. The highest flight
capacities estimates were observed in April, indication that this month represents the
period of migration in which the birds return to the reproduction sites. The captures,
recaptures and recoveries indicated that the Diamante Branco Saline area represents an
important wintering area for C. pusilla.

Keywords: neartic sandpiper, bird banding, wintering ground, migration.
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1 INTRODUÇÃO

Calidris pusilla (Linnaeus, 1758) é uma espécie de pequeno porte, de bico
grosso, negro como as pernas de ponta alargada à semelhança com vários congêneres
(SICK, 1997). Esta espécie monotípica se reproduz próximo à água nas regiões das
tundras subárticas do Novo Mundo, desde a costa do Alasca e Canadá, até o Norte de
Québec (GRATTO-TREVOR, 1992, VAN GILS & WIERSMA, 1996).
De acordo com HAYMAN et al. (1986) a espécie apresenta três raças que se
separam na reprodução e nas rotas de migração: 1) as aves do Alasca migram
principalmente através das grandes planícies, podendo ocorrer mais ao leste,
especialmente no outono; 2) as populações centrais migram para o sul, principalmente
via Baía de St. James e Baía de Fundy e; 3) aquelas do oeste do Atlântico migram
através do Golfo do México e das grandes planícies da América do Norte. Segundo
MORRISON (1984) para a espécie evidenciam-se medidas de bico e asas apresentando
gradativo acréscimo do oeste para o leste.
Levantamentos realizados na costa brasileira por MORRISON et al. (1989),
ANTAS & NASCIMENTO (1990), AZEVEDO JÚNIOR (1992), RODRIGUES (1993), AZEVEDO
JÚNIOR & LARRAZÁBAL (1994), LARRAZÁBAL et al. (2002), TELINO JUNIOR et al.
(2003), LYRA-NEVES et al. (2004), CABRAL et al. (2006), registram os bandos e as áreas
de invernada utilizadas pela espécie durante suas migrações. Para a região Nordeste do
Brasil estudos sobre a morfometria e recuperação de aves anilhadas confirmam que C.
pusilla inverna nessa região (AZEVEDO JUNIOR & LARRAZÁBAL 1999, AZEVEDO JUNIOR
et al. 2001b, LARRAZÁBAL et al., 2002).
Neste trabalho foram analisados os dados coletados durante as capturas e
anilhamento de C. pusilla na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN, referentes a:
biometria, plumagem, informações que permitem calcular a capacidade teórica de vôo
fundamental para seus movimentos, colaborando com os compromissos assumidos pelo
Brasil nas convenções de Washington e de Ramsar, que tratam, da proteção de aves
migratórias e da conservação de ambientes aquáticos de importância internacional,
respectivamente.
No Brasil poucos trabalhos foram desenvolvidos com objetivo de estimar a
capacidade de vôo de aves migratórias, dentre eles destacam-se estudos realizados com
Calidris pusilla no Parque Nacional da Lagoa do Peixe no Rio Grande do Sul (LARA26

RESENDE et al., 1989), no litoral do Maranhão (ANTAS & NASCIMENTO, 1990;
RODRIGUES, 2000) e no litoral de Pernambuco (AZEVEDO JUNIOR & LARRAZÁBAL,
1999; AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2002).

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo
A Salina Diamante Branco está localizada no município de Galinhos, litoral
Norte do Rio Grande do Norte (05º05’26’’S e 36º16’31’’W), a cerca de 170
quilômetros de Natal, em uma região que representa o mais importante pólo salineiro do
Brasil, possuindo uma área de 5.800 ha, sendo 2.500 em operação (Fig. 1) (AZEVEDOJÚNIOR et al., 2003; AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2004).
Dentre os ambientes costeiros da região estudada destacam-se as áreas naturais
dos estuários dos rios Thomas e Galinhos, praias, manguezais, dunas e lagoas
temporárias e salgados e, das áreas antrópicas: tanques de evaporação e cristalizadores.
A vegetação do manguezal é constituída, sobretudo, de Rhizophora mangle L.,
Avicenia shaueriana Staf. e Leechosan e Laguncularia racemosa Gaetn.
Os tanques de evaporação constituem novos ecossistemas com uma
biodiversidade consolidada, observando-se a presença do microcrustáceo Artemia
franciscana Kellogg, 1906, dos peixes Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)
(camurim),

Diapterus

rhombeus

(Cuvier,

1829)

(carapeba),

Mugil

curema

Valenciennes, 1836 (tainha), Elops saurus Linnaeus, 1766 (uburana), dentre outros.
Répteis como Iguana iguana (Linnaeus, 1758) (camaleão) e Tupinambis merianae
(Duméril & Bilbron, 1839) (tejú) são observados esporadicamente. As aves são
freqüentes e utilizam-se dos evaporadores para pouso, alimentação e algumas espécies
para a reprodução (AZEVEDO-JÚNIOR et al., 2004).
Observa-se ainda, a presença de uma vegetação de caatinga, que no Norte do
litoral do Rio Grande do Norte aproxima-se da costa.
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Figura 1. Mapa da Salina Diamante Branco, RN onde são encontradas diferentes
espécies de aves aquáticas de acordo com AZEVEDO-JÚNIOR et al. (2003).

2.2 Métodos
As capturas e anilhamento dos indivíduos de Calidris pusilla ocorreram
durante a noite no período de abril, outubro e dezembro de 2000, março, abril, setembro
e novembro de 2001 e abril de 2003. Colocar a quantidade de dias trabalhados por
expedição! Olhar nas fichas de campo! Para a captura foram escolhidos três pontos no
interior da Salina Diamante Branco, Galinhos, RN, sendo utilizadas em cada ponto 10
redes ornitológicas (redes de neblina) com malha de 36 mm de abertura e 12 m de
comprimento. Após a captura, cada indivíduo foi colocado em saco de tecido de
algodão para análise biométrica.
No que tange à biometria dos indivíduos, os dados coletados incluíram:
comprimento (mm) do cúlmen total, asa (cm), tarso (mm), cauda (mm) e peso (g). Para
a aferição dos dados foi utilizado: paquímetro para cúlmen e tarso, decímetro para asa e
cauda e, balança do tipo “Pesola” para a massa corpórea.
Essas informações permitiram analisar a origem da população no que diz
respeito às suas áreas de reprodução (HARRINGTON & MORRISON, 1979), assim como,
verificar a capacidade teórica de vôo dos indivíduos (MCNEIL & CADIEUX, 1972b).
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2.3 Análise dos dados
Para os cálculos da capacidade de vôo para aves adultas foram utilizadas
equações propostas por MCNEIL & CADIEUX (1972b). A capacidade de vôo em
milhas/hora (FR) foi calculada através da equação: FR = F x S x 9,1kcal/FM; onde F é o
peso de gordura em gramas e S é a velocidade de vôo em milhas/hora, sendo de 50
milhas para Calidris pusilla (MCNEIL & CADIEUX, op.cit.). Segundo os autores, o
cálculo de FR exige o conhecimento do peso de gordura (F) em gramas que pode ser
obtido indiretamente através da diferença dada por F = FW – y; onde y é o peso sem
gordura em gramas e que pode ser estimado através da equação do tipo y = a + bx onde
x é o comprimento da asa em centímetros. Os mesmos autores observaram existir uma
correlação significativa entre o peso (y) e comprimento da asa (x) para algumas espécies
de aves migratórias a exemplo de Calidris pusilla. Para esta espécie a equação original
para FR pode ser transformada em FR=[(FW - (a + bx)) S 9,1Kcal] [antilog (log 37,152
+ 0,744 log (W ± 0,074))]-1.
Os valores de capacidade de vôo apresentados, foram originalmente calculados
em milhas, para todos os meses dos três anos, sendo convertidos em quilômetros no
momento de sua apresentação (1 milha = 1,60935 km). Quanto ao comprimento de asa
os valores foram convertidos de milímetros para centímetros.
Os resultados das estimativas de capacidades de vôo para o período estudado de
C. pusilla foram registrados através de gráficos de dispersão, onde cada ponto marcado
representa um indivíduo capturado. Nele, cada ave está representada por duas
coordenadas: o comprimento de asa em centímetros (x) e seu peso fresco em gramas
(FW). Foram utilizados gráficos bidimensionais, onde linhas de capacidade de vôo
constantes foram traçadas, representando aves hipotéticas com diferentes comprimentos
de asa e diferentes pesos.
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3 RESULTADOS

Foram capturados e anilhados 743 Calidris pusilla, sendo 160 em 2000, 212 em
2001 e 371 em 2003. Para os meses de abril dos três anos estudados foram capturados
458 indivíduos, correspondendo a 61,64%. Vinte e um indivíduos adultos de C. pusilla
foram recapturados na Salina Diamante Branco, correspondendo a 2,83% do total de
aves anilhadas (Tab I). Dois indivíduos foram recuperados na Salina Diamante Branco,
um deles proveniente da cidade de New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos,
anilhado em 08/10/1999 e recuperado em 24/10/2000. O outro exemplar foi recuperado
em 13/11/2001, apresentando uma bandeirola plástica de cor azul, indicando ter sido
anilhado no Brasil.
Foram calculadas as médias e desvio padrão da massa corpórea e comprimentos
de asa dos indivíduos, sendo os valores máximo e mínimo encontrados em abril de 2000
(máx. 44 g; mín. 17 g; média = 31,90 e =5,70). Para as medidas de asa, os valores
máximo e mínimo foram observados em abril de 2003 (máx. 10,6 cm; min. 9,0 cm;
média = 99,89 e  = 2,51) (Tab. II).
Os maiores valores médios e desvios-padrões encontrados para os dados
referentes à biometria foram para massa, de 31,89 g (=5,7) em abril de 2000, para asa
de 100,2 mm (=1,96) em abril de 2001; para tarso de 21,9 mm (=0,72) em setembro
de 2001; para cauda de 41,8 mm (=2,4) em outubro de 2000; e para cúlmen de 21,3
mm (=1,34) em setembro de 2001 (Tab. II).
Em relação à biometria de C. pusilla as proporções médias de comprimento do
bico (cúlmen) e asa para os três anos foi de 0,208.
O valor máximo de massa para Calidris pusilla capturados na Salina Diamante
Branco foi igual 44 g e mínimo de 17 g (média = 31,90 e =5,70), ambos em abril de
2000. Para asa, o maior foi igual a 10,6 cm e o menor, 9,0 cm (média = 99,89 e  =
2,51), ambos em abril de 2003 (Tab. III).
Do total de indivíduos capturados nos três anos, o exemplar de C. pusilla que
apresentou a maior capacidade de vôo estimada poderia atingir cerca de 3.276,76 km,
foi capturado e anilhado em 18 de abril de 2000, com peso de 44 g e 10,4 cm de
comprimento de asa, apresentando a plumagem de reprodução. Para o ano de 2001 o
indivíduo com maior capacidade de vôo poderia atingir cerca de 2.556,73 km, capturado
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em 25 de abril, com peso de 39 g e 10,3 cm de asa, apresentando plumagem
intermediária e, o espécimen de maior alcance de vôo para o ano de 2003 poderia atingir
cerca de 3.145,25 km, capturado em 24 de abril, com peso de 39 g e 9,5 cm de asa, que
também apresentou plumagem intermediária (Figs. 2, 7 e10). Foi igualmente
demonstrado as dispersões encontradas, observando-se capacidades negativas e
positivas em outros meses dos anos estudados (Figs. 3 a 6, 8, 9).
O ganho diário de massa no período de abril dos três anos prospectados foi
correlacionado com os dias contínuos desse mês, através do teste de correlação de
Pearson e foi estimado um ganho de 0,831 g e uma equação de regressão também foi
calculada, onde r=0,4736; p=0,0000 (Fig. 10).

Tabela I. Capturas e recapturas de indivíduos de Calidris pusilla na Salina Diamante Branco, Galinhos,
RN (I=indivíduos) em 2000, 2001 e 2003.

Captura

Recaptura

I

Data

Peso (g)

Data

Peso (g)

1

16/04/2000

27

24/11/2001

24

2

24/10/2000

25

29/03/2001

26

3

08/12/2000

24

30/03/2001

21

4

27/03/2001

21

23/04/2001

28

5

11/09/2001

25

13/11/2001

23

6

18/04/2000

32

23/04/2003

28

7

27/03/2001

28

24/04/2003

32

8

23/04/2003

28

24/04/2003

28

9

23/04/2003

26

24/04/2003

26

10

30/03/2001

25

25/04/2003

28

11

23/10/2000

25

25/04/2003

29

12

24/04/2003

23

25/04/2003

25

13

22/10/2000

25

25/04/2003

29

14

25/11/1999

22

25/04/2003

33

15

26/04/2003

37

25/04/2003

37

16

12/11/2001

21

26/04/2003

36

17

13/11/2001

24

26/04/2003

33

18

13/11/2001

24

27/04/2003

34

19

18/04/2000

30

27/04/2003

35

20

18/04/2000

22

28/04/2003

27

21

26/04/2003

24

28/04/2003

24

31

Tabela II. Média e desvio padrão das medidas de Calidris pusilla na Salina Diamante Branco, Galinhos,
RN em 2000, 2001 e 2003.
Med/Desv

abr/00

out/00

dez/00

abr/01

mar/01

set/01

nov/01

abr/03

Peso

31,89(±5,7)

24,2(±2,0)

22,8(±2,02)

30,5(±3,72)

23,5(±2,43)

24,7(±3,77)

23,2(±2,08)

30,2(±4,33)

Asa

99,4(±2,7)

99,1(±1,8)

98,6(±2,38)

100,2(±1,96) 100,1(±2,33)

99,6(±1,78)

99,0(±2,13)

99,9(±2,51)

Tarso

21,4(±0,9)

21,4(±0,7)

21,0(±1,02)

20,0

21,4(±0,99)

21,9(±0,72)

21,8(±0,94)

--

Cauda

40,6(±1,9)

41,8(±2,4)

40,9(±2,92)

40,0

41,5(±1,99)

39,2(±1,96)

41,2(±2,46)

--

Cúlmen

20,0(±1,5)

20,7(±1,5)

20,3(±1,46)

20,2

20,8(±1,37)

21,3(±1,34)

20,9(±2,46)

--

Tabela III. Massa corpórea (peso) e comprimento de asa de C. pusilla na Salina Diamante Branco,
Galinhos, RN (n=número de indivíduos) em 2000, 2001 e 2003.
Massa Corpórea (g)
Máximo

Comprimento da Asa (cm)

Mínimo

Média

Desvio Padrão

Máximo

Mínimo

Média

Desvio Padrão

n

2000
Abr

44

17

31,90

5,70

10,4

9,3

99,40

2,70

44

Out

31

21

24,20

2,00

10,4

9,3

99,10

1,80

58

Dez

27

18

22,80

2,02

10,3

9,3

98,60

2,38

53

Mar

28

18

23,50

2,44

10,5

9,5

100,10

2,33

47

Abr

39

24

30,50

3,72

10,4

9,6

100,20

1,97

45

Set

36

18

24,70

3,77

10,3

9,7

99,65

1,78

20

Nov

30

19

23,20

2,08

10,3

9,3

99,00

2,14

100

40

20

30,80

4,33

10,6

9,0

99,89

2,51

371

2001

2003
Abr

Tabela IV. Relação de massa corpórea e plumagem em Calidris pusilla capturados na Salina Diamante
Branco, Galinhos, RN, em abril de 2000, 2001 e 2003.
.
n (458)
Média (DP, min-max)

eclipse

intermediária

Reprodutiva

44 (9,60%)

212 (46,29%)

202 (44,10%)

25,1g(±3,65, 17-35)

29,7g (±4,11, 20-40)

32,2g (±3,77,22-44)
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Figuras 2-4. Capacidade teórica de vôo de C. pusilla capturados na Salina Diamante Branco, Galinhos,
RN no ano de 2000.
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Figuras 5-6. Capacidade teórica de vôo de C. pusilla capturados na Salina Diamante Branco, Galinhos,
RN no ano de 2001.
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Figuras 7-8. Capacidade teórica de vôo de C. pusilla capturados na Salina Diamante Branco, Galinhos,
RN no ano de 2001.
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Figura 9. Capacidade teórica de vôo de C. pusilla capturados na Salina Diamante Branco, Galinhos, RN
no ano de 2003.

Figura 10. Ganho de massa corpórea diário em Calidris pusilla em abril de 2000, 2001 e 2003.
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4 DISCUSSÃO

HARRINGTON & MORRISON (1979) utilizando medidas do bico exposto e da asa
de aves marcadas nos Estados Unidos, e comparando-as com peles de museus,
evidenciaram que a espécie com origens reprodutivas no Alaska, centro e leste do
Canadá usavam diferentes rotas de migração ao norte e ao sul. A média dos
comprimentos longos dos bicos para exemplares marcados em Massachussets indicava
que aqueles indivíduos eram originários de regiões do leste Ártico e que migravam pela
rota do Atlântico para pontos de invernada ao sul.
Segundo MORRISON (1984), na primavera os migrantes do leste e da costa
Atlântica da América do Norte são semelhantes, no que tange à biometria de bico e asa,
àquelas populações do leste Ártico. No outono, os valores intermediários das
proporções de bico e asa sugerem uma mistura de populações em locais do leste, ainda,
medidas oriundas de amostras de Belém, PA, sugerem que aquelas aves tiveram origem
no leste, enquanto que medidas de amostras da Venezuela indicam a origem no oeste.
Os trabalhos desenvolvidos sobre biometria de C. pusilla na costa do Brasil, em
particular na Lagoa do Peixe, RS por LARA-RESENDE et al. (1989) demonstraram que as
medidas de cúlmen total e asa tiveram uma média de 0,205 e aproximavam-se daquelas
de Belém, PA (MORRISON, 1984), sugerindo que a população que inverna na Lagoa do
Peixe tem origem no leste Ártico. As medidas do comprimento do cúlmen total e asa
obtidas em 1987, 1988 e 1989 por AZEVEDO JUNIOR & LARRAZÁBAL (1999) para o
litoral Pernambucano, assim como a proporção bico/asa tiveram valores de 0,210, 0,209
e 0,210 respectivamente, se assemelhando às medidas de grupos do leste Ártico
apresentadas por HARRINGTON & MORRISON (1979), MORRISON (1984) e LARARESENDE et al., 1989). Os dados referentes a esta proporção para a Salina Diamante
Branco de 0,208, sugerem que a população de C. pusilla, que inverna naquela área, tem
igualmente, origem no leste Ártico.
A massa corpórea das aves limícolas é uma variável fundamental no processo
migratório em escolopacídeos. Através de estudos relacionados ao conteúdo de gordura
e peso seco das aves MCNEIL (1969) estimou a capacidade de vôo. MCNEIL & CADIEUX
(1972b), propuseram uma equação onde, a partir dos dados de comprimento da asa e o
peso fresco do indivíduo seria possível estimar a capacidade de vôo, em milhas de
algumas aves, dentre elas, C. pusilla.
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Aplicando-se a equação proposta por MCNEIL & CADIEUX (1972b) para a Salina
Diamante Branco, foram observados nos meses de abril dos três anos estudados a
capacidade teórica de vôo dos indivíduos. Para o litoral de Pernambuco AZEVEDO
JUNIOR & LARRAZÁBAL (1999) os maiores valores foram encontrados em outubro de
1987, março de 1988 e outubro de 1989, período (meses) distinto daquele encontrado
para o Rio Grande do Norte.
Condições positivas de vôo encontradas de setembro a novembro para C. pusilla,
indicam que estes exemplares, ao passarem pelo litoral do Rio Grande do Norte, podem
atingir outras áreas de invernada ao sul do Estado. Condições positivas de vôo também
foram encontradas nos mesmos meses para o litoral pernambucano de 1993 a 1995 por
AZEVEDO JUNIOR et al. (2002). Isto indica que uma parte da população começa a migrar
para áreas de invernada mais ao sul da Salina Diamante Branco em setembro, e a outra
parte, em novembro.
Dois exemplares mostraram valores altos de capacidade de vôo para a área da
Salina Diamante Branco em setembro, o que é possível afirmar que esta área constitui
um dois primeiros pontos de parada para parte da população de C. pusilla que atravessa
os hemisférios no vôo sem paradas. RODRIGUES (2000) observou um pico populacional
na metade de agosto no Golfo do Maranhão, fato igualmente observado por MCNEIL
(1970) e SPAANS (1978) para Venezuela e Suriname, entre outros, indicando que elas
podem ter vindo da América do Norte num vôo sem paradas. Nessa rota, as Antilhas
servem como primeiro ponto possível de descanso.
MCNEIL & CADIEUX (1972b), estimaram que estas aves podem atingir em média
2.500 km de capacidade de vôo, o que lhes possibilitaria chegar às Antilhas, no nordeste
da Venezuela, nas Guianas e na costa do Nordeste do Brasil sem paradas. Um exemplar
capturado na Salina Diamante Branco em 11 de setembro de 2001, com peso de 36 g,
atingiu uma capacidade de vôo de 2.324,62 km, apresentando plumagem intermediária.
Esses resultados corroboram os autores citados acima, podendo parte dessas populações
atingir áreas da Costa do Nordeste do País, a exemplo, da Salina Diamante Branco, em
vôo direto, sem escalas.
Normalmente C. pusilla chega à América do Sul pelas Guianas. No entanto
RODRIGUES (2000) observa indivíduos com plumagem reprodutiva no início do outono
no Golfo do Maranhão. MCNEIL & CADIEUX (1972b) afirmam que esta espécie ao sair
da Ilha Magdalen (Golfo de St. Lawrence, EUA) tem uma capacidade de vôo médio de
2.500 km, com alguns indivíduos excedendo 3.200 km, indicando que muitos
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indivíduos de C. pusilla podem voar sem parar para seus sítios de invernada.

Isto

sugere que C. pusilla inicia suas movimentações para pontos mais ao norte da América
do Sul mais cedo, fato observado na Salina Diamante Branco em parte da população em
setembro. Nessa ocasião, a maior parte dos indivíduos capturados já estava com peso
abaixo do ideal para vôo de longa distância, indicando que sua chegada teria acontecido
no mês anterior.
Indivíduos com plumagem reprodutiva observados em maio (final de primavera
no hemisfério Norte) no Golfo do Maranhão por RODRIGUES (2000) indicam que estas
aves podem realizar vôos transoceânicos sem paradas em direção a América do Norte.
A análise de 364 adultos de C. pusilla no Golfo do Maranhão de 1991 a 1997, indicou
uma massa corpórea média de 33,4 g no início de maio, e um alcance de vôo de 2000 –
2800 km.
MORRISON (1984) encontrou massa corpórea das aves em áreas costeiras
geralmente superiores aqueles de aves em áreas continentais, fato relacionado à oferta
de alimentos disponíveis nas áreas úmidas.
O gasto de energia de aves limícolas pode ser menos quando utilizam os ventos
de cauda durante suas migrações. Um C. pusilla anilhado na costa de Maine (EUA),
com 27g foi recuperado na costa da Guiana dois dias depois (DUNN et al. 1998). O
vento foi incorporado recentemente na teoria de uma migração mais favorável (WEBER
et al., 1998). Todas as aves migratórias são beneficiadas pelo uso de ventos de cauda,
embora, a migração ocorra também com ventos desfavoráveis (HEDENSTROM & WEBER,
1999). Ventos favoráveis podem reduzir a demanda energética para o vôo, tornando-se
um dos principais fatores que ajudam a migração, favorecendo indivíduos com massa
corpórea inferior para migrar (BUTLER et al., 1997; FEDRIZZI et al., 2004). BUTLER et al.
(1997) concluíram que os ventos de cauda são necessários para uma migração de
primavera bem sucedida em Calidris mauri. Na área da Salina Diamante Branco, um
exemplar foi capturado em 26/04/2003 com um peso de 20 g e 10,3 cm de asa e
apresentava plumagem intermediária, não impedindo que este indivíduo ganhasse mais
peso dentro de um mês e obtivesse condições necessárias para migrar em direção à sua
área reprodutiva, utilizando também os ventos como grande aliado nessa jornada
migratória entre hemisférios.
Para a Salina Diamante Branco a maior capacidade teórica foi estimada e
registrada no exemplar que apresentava 3.276,76 km e peso de 44 g, valor superior ao
peso mínimo teórico para C. pusilla no Brasil, que é de 25 g, este, sugerido por ANTAS
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& NASCIMENTO (1990). LARA-RESENDE et al. (1989) aplicando a equação de
capacidade de vôo de MCNEIL & CADIEUX (1972b) em C. pusilla, com os maiores pesos
na Lagoa do Peixe, RS, obtiveram como estimativa de vôo 4.000 km, distância que
possibilitaria uma viagem ao longo do leste do Brasil, até a área de invernada nas
Guianas. AZEVEDO JUNIOR et al. (2002) ao utilizarem dados coletados em abril no litoral
de Pernambuco indicaram que C. pusilla poderia voar até 3545,77 km. O exemplar com
este registro apresentava massa corpórea igual a 44 g. Para Pernambuco os demais
indivíduos, em abril, apresentaram capacidade de vôo variando de alguns quilômetros
até 3.545,77 km.
Os indivíduos de C. pusilla que apresentaram as maiores capacidades de vôo em
2000 e 2001 na Salina Diamante Branco, encontravam-se com a plumagem
intermediária faltando apenas a conclusão das mudas das penas de contorno para
atingirem a plumagem de reprodução, neste caso, adquirida provavelmente, durante sua
migração de retorno ao hemisfério Norte, resultados semelhantes aqueles obtidos por
AZEVEDO JUNIOR et al., (2002) para C. pusilla no litoral norte de Pernambuco.
Entretanto, o exemplar de C. pusilla capturado na Salina Diamante Branco que
apresentava a maior capacidade de vôo, encontrava-se com plumagem de reprodução,
não necessitando, portanto, concluir as mudas das penas de contorno durante seu
regresso às áreas reprodutivas no leste canadense.
As aves observadas em dezembro podem ser consideradas como aquelas que
tivessem atingido o seu limite mais ao sul de sua migração, estando invernando na área
da Salina Diamante Branco. Nesse mês, apenas dois exemplares de um total de 45
indivíduos capturados estavam aptos a voar, sendo ainda, o mês que obteve o menor
valor médio de massa corpórea.
Os valores mais altos de massa corpórea foram encontrados nas aves com
plumagem de reprodução, potencialmente aptos a migrar. Os pesos das aves com
plumagem intermediária também apresentaram valores que os garantiriam boas
condições para capacidade de vôo, igualmente aptos para migrar. Provavelmente os 44
indivíduos capturados no mês de abril dos três anos e que apresentaram uma média de
massa corpórea de 25,1 g e plumagem de eclipse, não iriam completar seu ciclo
migratório, aguardando condições fisiológicas favoráveis ao seu retorno aos sítios
reprodutivos. Estudos Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) na Venezuela mostram um
decréscimo exponencial do ganho de gordura com o nível de infestações por Trematoda
(MCNEIL et al., 1995; 1996), consequentemente interferindo na sua capacidade de voo.
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Um espécime de C. pusilla foi capturado na área de estudo em 27/03/2001 com
o peso de 21 g e recapturado na mesma área quase um mês depois em 23/04/2001 com o
peso de 28g, ou seja, este indivíduo permaneceu na área da Salina Diamante Branco
forrageando, adquirindo 7 g a mais neste intervalo de tempo, o que vem reforçar a
grande importância deste ambiente hipersalino para estas populações.
Em abril foi constatado um acréscimo diário de massa de 0,831 g para estas
aves. Portanto, se as mesmas atingirem um peso ideal para o vôo em grandes distâncias,
certamente irão atingir seus objetivos e concluirão seu ciclo migratório nas áreas
reprodutivas.
Segundo HARRINGTON & MORRINSON (1979), na primavera e no outono C.
pusilla segue para seus locais de invernada através da rota do Atlântico. De acordo com
Morrison (1983), estes locais se estendem da América do Norte ao extremo sul da
América do Sul, incluindo a ponta da “Terra Del Fuego”. Quanto aos indivíduos que
foram anilhados na Salina Diamante Branco e recapturados nos anos subseqüentes, os
resultados indicam que os indivíduos adultos retornaram para o local de anilhamento,
sugerindo sua fidelidade a este sítio de invernada do litoral norte de Rio Grande do
Norte importante para a migração da espécie. Segundo CASTRO & MYERS (1987), as
aves migratórias adultas são fiéis aos locais de invernada durante suas movimentações
sazonais. O que determina a escolha destas áreas pelas aves ou, em outra linha de
interpretação, a sua real importância ecológica tem sido um ponto pouco explorado em
detalhes.
O alimento tem representado o recurso crítico mais óbvio para explicar a
distribuição e abundância dos animais, e diversos estudos têm sido realizados para
compreender a correlação entre eles (BELTZER, 1986, 1988; PEREZ – HURTADO et al.,
1996; PEREIRA, 1996). Mais recentemente, ambientes modificados pelo homem (salinas,
viveiros de cultivo, etc) e que têm oferecido suporte alimentar às aves limícolas, assim
como o efeito destas alterações, vêm sendo estudados no Brasil e em diversos países do
mundo (BURGER & GOCHFELD, 1991; PEREZ-HURTADO, 1995, WEBER & HAIG, 1997,
RODGERS & SMITH, 1997; AZEVEDO JUNIOR et al., 1997; NASCIMENTO & LARRAZÁBAL,
2000). Em se tratando de espécies que realizam grandes migrações, os locais de
alimentação ao longo das rotas têm importância fundamental. É neles onde as aves irão
adquirir reservas energéticas necessárias à continuidade de suas longas jornadas. O
desaparecimento dessas áreas pode implicar na perda de populações inteiras ou, em
casos extremos, na extinção de espécies (MYERS et al., 1989).
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Considerando-se que os locais de alimentação e repouso funcionam como uma
espécie de cadeia, caso um elo desses seja rompido as populações de aves que estão
chegando a essas áreas, no limite de seus reservas energéticas provocadas por longos
deslocamentos, terão dificuldades de alcançar as próximas áreas de parada. Dessa forma
é fundamental um esforço por parte dos países envolvidos em sua rota migratórias para
a manutenção desses sítios (NASCIMENTO & LARRAZÁBAL, 2000).
A conservação das aves migratórias está diretamente associada à identificação e
proteção das áreas utilizadas para descanso, alimentação e reprodução. Uma vez que a
perda de alguns desses locais pode ser decisiva para a sobrevivência das espécies, é
fundamental a continuidade e a ampliação dos trabalhos de monitoramento das
populações de migrantes neárticos que visitam o Brasil (CORDEIRO et al., 1996).
Para a conservação dos habitats das aves migratórias no Nordeste do Brasil se
faz necessário compreender a real extensão dos impactos causados pelas alterações
antrópicas nas regiões costeiras, a exemplo da carcinocultura e salinas, e da obtenção de
informações que dêem suporte ao planejamento, monitoramento e manejo destas áreas.
As planícies salineiras têm sido fortemente impactadas, uma vez que não existe
uma legislação clara que as protejam, o que não acontece com os manguezais. Sendo
assim, nos neotrópicos a importância dessas áreas úmidas como ponto de parada para
aves migratórias permanecem negligenciadas pelas autoridades governamentais na
maioria dos países (WILDBIRDS BROADCASTING, 2008).

5 CONCLUSÕES

- Os dados de biometria sugerem que a população de C. pusilla, que inverna na
Salina Diamante Branco tem origem no leste Ártico.
- As maiores capacidades de vôo encontradas em abril indicam este mês como o
período da migração de retorno às áreas de reprodução de C. pusilla que invernam no
litoral de do Rio Grande do Norte.
- As capturas, recapturas e recuperações, indicam que a região da Salina
Diamante Branco, constitui uma importante área de invernada para C. pusilla.
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