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INTRODUÇÃO

	 A	 intensa	 derrubada	 de	 florestas	 e	 coleta	 dos	
recursos	 naturais	 reflete	 no	 empobrecimento	 da	 diversidade	
biológica da fauna e acaba causando a extinção local 
de	 inúmeras	 espécies.	 A	 fauna	 de	 biocenoses	 florestais	
apresenta atualmente sua distribuição fortemente 
fragmentada	 em	 populações	 remanescentes	 confinadas	 a	
áreas	 de	 reservas	 e	 manchas	 florestais	 ainda	 conservadas.	
Redes	 artificiais	 de	 áreas	 protegidas	 para	 a	 conservação	

de assembléias de espécies é uma preocupação freqüente, 
e um modo para minimizar a perda de hábitats naturais e 
biodiversidade. Embora seja reconhecido que a maioria das 
espécies não pode ser conservada apenas dentro de algumas 
áreas restritas, focalizar esforços de conservação em locais de 
prioridade com pressão humana limitada, ainda, são estratégias 
extensamente	 usadas	 devido	 a	 sua	 eficiência	 e	 facilidade	 de	
implementação (thiollAy 2002). De acordo com MArCulEs 
& prEssEy (2000) o estabelecimento de áreas de conservação 

ABSTRACT. Birds of the National Ecological Station of Carijós – SC. The main objective of this study was to perform 
a qualitative survey of the avifauna and its distribution throughout the year; to identify resident, migratory, endemic, 
rare and/or threatened species; to collect information on the species’ biology, and to evaluate the effectiveness of the 
area for the conservation of bird species. Fieldwork was conducted between 2002 and 2003, with a nine-day field trip 
in each season. Five research areas were defined considering the existing ecosystems in the Ecological Station and its 
surroundings. Some birds were captured using mist-nets. Registers were carried out using the method of random search. 
Fieldwork totaled 209 hours including captures and observations. A total of 148 bird species was recorded in the Station 
and surroundings, representing 25.2% of the avifauna of Santa Catarina State. Noteworthy are the first records for the 
Santa Catarina island of the species Geotrygon montana (Linnaeus, 1758), Agelasticus thilius (Molina, 1782), Buteogallus urubitinga 
(Gmelin, 1788), Sporophila frontalis (Verreaux, 1869), Riparia riparia (Linnaeus, 1758), and Euscarthmus meloryphus (Wied, 1831). The 
occurrence of Tangara peruviana, a globally threatened species, was also significant in the area. A total of 192 individuals of 
192 individuals belonging to 44 species were captured. The Ecological Station is effective for the conservation of seabirds 
and shorebirds that occupy Pontal da Daniela, particularly for Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787), T. maximus (Boddaert, 
1783) and Calidris canutus (Linnaeus, 1758). The fragments of Quaternary Plain Forests around the Station were important 
for forest species such as Philydor atricapillus (Wied, 1821), Formicarius colma (Boddaert, 1783), Manacus manacus (Linnaeus, 1766), 
Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818), Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) and Myrmeciza squamosa (Pelzeln, 1868), and as 
they are outside the limits of Ecological Station, their conservation efforts deserve more attention.
KEY WORDS. Avifauna, conservation, quaternary forest, mangrove, sandbank.

RESUMO. Avifauna da Estação Ecológica de Carijós - SC. O estudo objetivou, principalmente, realizar o levantamento 
qualitativo da avifauna e sua distribuição ao longo do ano; identificar as espécies residentes, migratórias, endêmicas, raras 
e/ou ameaçadas de extinção, coletar informações a respeito da biologia das espécies e avaliar a efetividade da área na 
conservação das espécies. Os trabalhos de campo foram realizados entre 2002 e 2003. A cada estação realizou-se, uma 
expedição de nove dias. Foram definidas cinco áreas de pesquisa considerando os ecossistemas existentes na Estação e seu 
entorno. Algumas aves foram capturadas com redes ornitológicas. Os registros foram feitos utilizando o método de busca 
aleatória. Foram totalizadas 209 horas de captura e observações e registradas 148 espécies de aves na ESEC e seu entorno, 
o que representa 25,2 % da avifauna do Estado. Entre as espécies registradas vale ressaltar Geotrygon montana (Linnaeus, 
1758), Agelasticus thilius (Molina, 1782), Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788), Sporophila frontalis (Verreaux, 1869), Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758) e Euscarthmus meloryphus (Wied, 1831) como novos registros para a Ilha de Santa Catarina. A ocorrência de 
Tangara peruviana, espécie ameaçada globalmente, também foi significativa para a região. Foram capturados 192 espécimes, 
representando 44 espécies. A ESEC tem sua efetividade na conservação das espécies marinhas e limícolas que freqüentam 
o Pontal da Daniela, com destaque para Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787), T. maximus (Boddaert, 1783) e Calidris canutus 
(Linnaeus, 1758). Os fragmentos de Florestas de Planície Quaternária existentes no entorno da Unidade foram importantes 
para o registro de espécies de hábitos florestais como Philydor atricapillus (Wied, 1821), Formicarius colma (Boddaert, 1783), 
Manacus manacus (Linnaeus, 1766), Platyrinchus mystaceus (Vieillot, 1818), Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) e Myrmeciza 
squamosa (Pelzeln, 1868) e, como estão fora dos limites da ESEC merecem maior atenção no que diz respeito à sua conser-
vação.
PALAVRAS-CHAVE. Avifauna, conservação, floresta de planície quaternária, manguezal, restinga.
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também é uma técnica amplamente utilizada para reduzir as 
ameaças antropogênicas. No entanto, a biodiversidade destas 
áreas e os fatores que as ameaçam precisam ser intimamente 
conhecidos para que o manejo e a conservação destes recursos 
possam ser efetivos. Mesmo as áreas protegidas necessitam, 
em sua maioria, da realização de inventários e monitoramento 
(nAsCiMEnto 2000).  
 No Brasil vários estudos têm sido desenvolvidos com 
a avifauna presente em Parques e Reservas Nacionais (p. ex. 
BorGEs & CArvAlhAEs 2000 e BorGEs 2004 no Parque Nacional 
do Jaú), no entanto poucos estão voltados para a sua conservação. 
Neste sentido valem citar os trabalhos desenvolvidos por olMos 
(1993) e nAsCiMEnto (2000) que registraram as espécies e 
sugeriram propostas de conservação para o Parque Nacional da 
Serra da Capivara e as Estações Ecológicas de Aiuaba e Seridó, 
respectivamente. 
 O Projeto “Ecologia e Distribuição da Avifauna da 
Estação Ecológica de Carijós (ESEC)” foi desenvolvido pela 
Associação Brasileira para Conservação das Aves (PROAVES) 
e pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves 
Silvestres (CEMAVE) e teve por objetivo conhecer parâmetros 
de ocorrência das aves na área da ESEC, obter informações 
biológicas das espécies, avaliando a efetividade das áreas para a 
conservação da avifauna, fornecer subsídios para a elaboração de 
planos de manejo das áreas estudadas e desenvolver atividades 
de educação ambiental. Neste trabalho são apresentados os 
resultados referentes ao inventário e as distribuições espacial e 
temporal das espécies na Unidade de Conservação, ao registro 
de espécies residentes, migratórias, raras e/ou ameaçadas de 
extinção, bem como comentários e sugestões a respeito dos 
fatores de risco com indicações para a conservação da área e 
manutenção da biodiversidade da ESEC.

ÁREA DE ESTUDO

 A ESEC de Carijós (Figura 1) foi criada em 20 
de julho de 1987 e abrange uma área de 712 ha na Ilha de 
Santa Catarina, junto à Baía Norte, protegendo duas áreas 
com vegetação de manguezal e de restinga, o Manguezal do 
Rio Ratones, com 6,25 Km2 e o Manguezal de Saco Grande, 
que possui 0,93 Km2. No entanto o trabalho foi desenvolvido 
apenas na área do Manguezal do Rio Ratones e sua área de 
entorno.	Foram	definidas	 três	 áreas	de	pesquisa	 considerando	
os ecossistemas existentes na Estação e seu entorno, (Área 1 - 
Daniela): antiga estrada que liga os distritos de Jurerê e Daniela 
onde foram instaladas redes em ambiente de Restinga Arbórea; 
(Área 2 - Brinkas): propriedade do Sr. Jairo Brinkas, localizada 
no entorno, entre a rodovia SC-401 e a área de mangue limítofre 

à Estação onde foram instaladas redes em ambientes de Floresta 
de Planície Quaternária e (Área 3 - Estação): área entre a sede da 
Estação e o mangue, onde foram instaladas redes em ambientes 
de Restinga aberta. Para registrar as aves que ocorrem no 
ecossistema Manguezal foram realizadas incursões de barco 
pelos rios Ratones, Papaquara e Veríssimo (Área 4 - Rios). Em 
cada expedição também foram realizadas visitas ao Pontal da 
Daniela (Área 5 - Pontal), área de praia na foz do rio Ratones, 
para registro das aves aquáticas, limícolas e marinhas.

MÉTODOS DE OBTENÇÃO DOS DADOS

 O projeto teve a duração de um ano, visando contemplar 
estudos no decorrer das quatro estações. Foram realizadas 
coletas trimestrais com duração de nove dias cada, totalizando 
quatro expedições no ano. No estudo, foram aplicados métodos 
de censos estimativos populacionais (transectos lineares e 
contagens pontuais), que foram ajustados de acordo com cada 
ambiente e a biologia das espécies neles existentes. Os censos 
foram realizados a pé, seguindo a metodologia descrita em 
BiBBy et al. (1992). As observações das aves foram realizadas 
com a utilização de binóculos. Quando conveniente, empregou-
se microgravadores para o registro de vocalização e posterior 
identificação	 da	 espécie.	 Para	 a	 captura	 foram	 utilizadas	 de	
sete a dez redes ornitológicas (“mist-nets”), de malha 36 e 60 
mm e 12 m de comprimento. Para a marcação foram utilizadas 
anilhas de metal do CEMAVE, segundo métodos indicados por 
IBAMA (1994). Foram tomados dados biológicos como mudas 
de penas, determinação de classes de idade e, quando possível, 
sexo. Os dados biométricos (medidas de asa, cauda, cúlmen, 
narina, tarso e obtenção de peso) foram tomados com o auxílio 
de réguas, paquímetros e dinamômetro. Após os procedimentos 
as aves foram liberadas. A nomenclatura, nomes populares e 
ordenação sistemática é a mesma sugerida pelo CBRO (2005) e a 
composição da avifauna local, agregada em grupos indicadores, 
apresentada	na	Tabela	I	foi	classificada	de	acordo	com	nAKA & 
rodriGuEs (2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Segundo rosário (1996), o Estado de Santa Catarina 
possui 596 espécies de aves ocorrendo em seu território. nAKA 
& rodriGuEs (2000) assinalam 268 espécies para a Ilha de Santa 
Catarina. Durante o período de estudo foram totalizadas 209 
horas de captura e observações e registradas 148 espécies de 
aves na Estação Ecológica de Carijós e seu entorno (Tabela I), 
o que representa 25,2 % da avifauna do Estado. Na Tabela I, 
são apresentadas as aves registradas, bem como a distribuição 
sazonal das espécies ao longo do ano e a freqüência de ocorrência 
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Figura 1. Mapa de localização da Estação Ecológica de Carijós, Florianópolis, SC.
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das	 aves	 registradas	 na	ESEC	 e	 seu	 entorno,	 classificadas	 de	
acordo com nAKA & rodriGuEs (2000).
 Cada área amostrada apresentou uma particularidade 
ambiental expressa pela qualidade do ecossistema, quantidade 
de	 espécies	 vegetais	 nativas	 frutíferas	 e	 floríferas,	 entorno	
urbano	e	influência	humana.	Estas	particularidades	influenciam	
diretamente e são responsáveis pela diversidade avifaunística 
de cada ambiente. 
 A Estrada da Daniela (área 1) caracterizou-se por 
apresentar espécies relacionadas a ambientes de restinga 
arbórea, tais como o pica-pau-anão-de-coleira Picumnus 
temminckii (Lafresnaye, 1845), o sanhaçu-de-asa-branca Habia 
rubica (Vieillot, 1817) e o gavião-miúdo Accipiter striatus 
(Vieillot, 1808) e de Floresta de Planície Quaternária, como o 
limpa-folha-coroado Philydor atricapillus, a rendeira Manacus 
manacus, o papa-formigas-de-grota Myrmeciza squamosa.
 A Fazenda Brinkas (área 2), no entorno da ESEC 
abrange áreas com peculiaridades relevantes, que servem de 
atração ao cabeçudo Leptopogon amaurocephalus (Tschudi, 
1846), à choquinha-lisa Dysithamnus mentalis (Temminck, 
1823) e à pomba-pariri Geotrygon montana. A grande parte 
das espécies registradas na Fazenda Brinkas é característica de 
ambientes bem conservados e têm necessidades alimentares e 
reprodutivas mais restritas e sensíveis à alterações antrópicas. 
Qualidades estas garantidas, provavelmente, pelos bosques de 
Floresta de Planície Quaternária restantes. Este fato comprova 
a grande importância destes bosques como refúgio e corredor 
para a vida silvestre no entorno e na ESEC. 
	 Além	da	diversidade	de	aves	florestais,	a	área	da	sede	
da ESEC (área 3) é cercada pelo ecossistema de manguezal, 
no entorno do qual se concentram diversas aves associadas aos 
ambientes aquáticos. Como exemplo, pode-se citar a maria-
faceira Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824), a garça-branca-
grande Ardea alba (Linnaeus, 1758) e a garça- branca-pequena 
Egretta thula (Molina, 1782). 
 Os rios (área 4) e os manguezais que cortam a área 
da ESEC são utilizados como área de alimentação pelo biguá 
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789), pela garça-azul 
Egretta caerulea (Linnaeus, 1758), pelo savacu-de-coroa 
Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758) e pela águia-pescadora 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), abrigando também 
algumas	espécies	de	aves	florestais	na	mata	ciliar	adjacente.
 Na orla do Pontal da Daniela (área 5) podem ser 
observadas espécies de aves aquáticas e marinhas como o 
gaivotão Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823), os trinta-
réis-real Thalasseus maximus, trinta-réis-de-bando Thalasseus 
sandvicensis eurygnathus e trinta-réis-de-bico-vermelho Sterna 
hirundinacea (Lesson, 1831) bem como a maioria das espécies 
de maçaricos e batuíras citadas acima, que utilizam a praia e as 
pequenas lagoas interiores.
 Cada estação do ano reuniu uma riqueza de espécies 
particular expressa pelas condições climáticas características de 
cada	uma	delas.	Estas	particularidades	influenciam	diretamente	
e são responsáveis pela diversidade avifaunística de cada 
período sazonal.
 A estação de maior riqueza foi a primavera (120 
espécies), período que coincide com o período reprodutivo e 
migratório da maioria das espécies de passeriformes campestres 

e	florestais	(Tabela	I).	As	estações	mais	frias,	outono	e	inverno,	
caracterizam-se pela diminuição na riqueza de espécies de 
passeriformes, mas apresentam aumento na quantidade de 
espécies migratórias de inverno, principalmente marinhas e 
limícolas. A distribuição sazonal das espécies ao longo do ano 
encontra-se na Tabela I.
 Pontos importantes de riqueza de espécies, raridade ou 
endemismo	podem	ser	identificados	e	usados	para	definir	áreas	
prioritárias (Curnutt et al. 1994, loMBArd 1995, BAlMford 
1998, rEid 1998). De acordo com nAsCiMEnto (2000), 
informações sobre a composição da avifauna local, agregada 
em grupos indicadores como espécies ameaçadas, endêmicas ou 
potencialmente sob ameaça são úteis para sua gestão. rosário 
(1996) e nAKA & rodriGuEs (2000) registraram várias espécies 
indicadas como incomuns, escassas ou raras. Das espécies 
registradas na ESEC de Carijós e entorno 24 são categorizadas 
com raras, 28 como escassas e uma como ocasional (Tabela I).
 Na área da sede da ESEC salienta-se a ocorrência de 
várias espécies que apresentam problemas populacionais em 
todo o Brasil (vide CollAr et al. 1992, IBAMA 2003, Morrison 
et al. 2004), devido à destruição de seus habitats e/ou outras 
interferências antrópicas. Foram capturados dois indivíduos 
de Tangara peruviana (em abril e outubro de 2002) dentro 
na restinga da ESEC de Carijós (área 3). Segundo CollAr 
et al. (1992), a espécie é considerada ameaçada globalmente 
na categoria “Próxima à ameaça (near threatened)”. No livro 
Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná (MiKiCh 
& Bérnils 2004), Tangara peruviana também aparece como 
ameaçada e os autores sugerem proteção de hábitats e facilitação 
de regeneração, assim como formação de conexões entre as 
áreas protegidas e, se necessário, em caso de observação de 
nítidos declínios populacionais, planos de recomposição futura 
podem ser desenvolvidos como ações para a conservação 
da espécie. nAKA & rodriGuEs (2000) também sugerem 
que a espécie seja considerada como ameaçada de extinção 
em nível local e ressaltam a importância de conservação dos 
mosaicos	 de	 ambientes	 formados	 por	 florestas	 de	 planícies	
quaternárias, manguezais e restingas arbóreas inseridos em 
áreas particulares.
 O maçarico-de-papo-vermelho, Calidris canutus, 
também vêm apresentando sérios declínios populacionais na 
América do Sul (GonzálEz et al. 2004). Através de censos 
aéreos (Morrison et al. 2004) e estudos de captura e recaptura 
de aves anilhadas (GonzálEz et al. 2004) foram estabelecidos os 
tamanhos populacionais deste nas áreas de invernada austral, na 
Terra	do	Fogo,	e	verificou-se	um	alarmante	declínio,	em	torno	
de 50%, da população a partir de fevereiro de 2000. Além dos 
perigos ecológicos que enfrenta, o maçarico-de-papo-vermelho 
apresenta uma baixa variabilidade genética devido ao efeito 
de gargalo evolutivo (redução de seu tamanho populacional) 
sofrido no Pleistoceno e por esta razão sua vulnerabilidade 
diante destes perigo encontra-se incrementada (piErsMA & BAKEr 
2000). Mundialmente, o tamanho efetivo de sua população gira 
em torno de 2000 a 4000 fêmeas. Por isso, sua população corre 
o risco de extinção por um processo conhecido como deriva 
genética, enfatizando-se a necessidade urgente de incrementar 
o número de pares reprodutivos na população, para evitar sua 
extinção (BAKEr 2003).
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Tabela I. Aves registradas durante as quatro estações do ano, a distribuição sazonal das espécies ao longo do ano e a freqüência de 
ocorrência das aves registradas na ESEC e seu entorno.
Legenda. Estações do ano: Out – outono; Inv – Inverno; Pri – primavera; Ver – verão. Padrão sazonal: Re – residente; Rep 
– provável residente; V – visitante; VS – visitante do sul; VN – visitante do norte; VI – vistante invernal; RV – residente de verão; I 
–	indeterminado.	Freqüência	de	ocorrência	A	–	abundante;	E	–	escassa;	R	–	rara;	O	–	ocasional.	Classificação	de	acordo	com	nAKA 
& rodriGuEs (2000).
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 Outras espécies que foram registradas no estudo 
merecem	 atenção	 por	 figurarem	 na	 lista	 nacional	 de	 animais	
ameaçados (IBAMA 2003) ou em listas de animais ameaçados 
de outros estados, como por exemplo, o gavião-pega-macaco, 
Spizaetus tyrannus (Wied, 1820), presente na lista de animais 
ameaçados do Paraná, onde as medidas sugeridas para a 
conservação desta espécie são idênticas às consideradas para 
outras espécies de falconiformes dependentes de extensas 
áreas	florestadas,	o	mocho-diabo,	Asio stygius (Wagler, 1832), 
presente nas listas de animais ameaçados do Paraná, São Paulo 
e Rio de Janeiro e Thalasseus maximus, que teve sua reprodução 
registrada pela primeira vez no Brasil em 1993 na Laje de 
Santos e atualmente sabe-se que existem colônias reprodutivas 
em várias outras ilhas do litoral de São Paulo. Foi recentemente 
adicionada à Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas 
de Extinção na categoria Vulnerável, é considerada “Próxima à 
ameaça” (NT) no Paraná e Vulnerável em São Paulo, mas não é 
ameaçada globalmente.
 Entre as espécies registradas no estudo vale ressaltar 
ainda Geotrygon montana, Agelasticus thilius, Buteogallus 
urubitinga, Sporophila frontalis, Riparia riparia e Euscarthmus 
meloryphus como novos registros para a Ilha de Santa 
Catarina.
 A pomba-pariri, Geotrygon montana, foi registrada 

apenas nos meses de setembro e outubro na Fazenda Brinkas 
(área 2) através de capturas. A espécie é mais observada na 
vertente atlântica do Estado, mas ainda não havia sido registrada 
para a Ilha de Santa Catarina. 
 O sargento, Agelasticus thilius, foi registrado apenas 
com um casal cantando durante um dia à beira do lago existente 
na Estrada da Daniela (área 1). Comum nos banhados litorâneos 
do Estado ainda não havia sido registrado na Ilha de Santa 
Catarina.
 Um único indivíduo de gavião-preto, Buteogallus 
urubitinga, foi registrado voando baixo e pousando para capturar 
alimento na Fazenda Brinkas (área 2) em março de 2003, após 
uma seqüência de dias chuvosos. No estado ele se concentra em 
regiões altas, encostas das serras e planalto (rosário 1996). 
 O pixoxó, Sporophila frontalis, foi registrado 
somente na expedição da primavera, cantando à beira da estrada 
da Daniela (área 1), próximo às taquaras existentes junto à 
ponte que cruza a estrada. Ameaçado global (IUCN 2004) e 
nacionalmente (IBAMA 2003) é raro no estado e ainda não 
havia sido registrado na Ilha de Santa Catarina.
 Grupos de andorinhas-do-barranco, Riparia riparia, 
foram registrados durante sua migração na estrada da Daniela 
(área 1) e na Fazenda Brinkas (área 2) na expedição da 
primavera. Migrante da América do Norte ainda não havia sido 
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registrada para a Ilha de Santa Catarina. 
 Vários indivíduos do barulhento, Euscarthmus 
meloryphus, foram registrados visualmente e através do canto, 
na restinga da estrada da Daniela (área 1). Existem poucos 
registros para o estado e ainda não havia sido registrado na Ilha 
de Santa Catarina.
 Durante o desenvolvimento do projeto, capturou-se 
192 espécimes, representando 44 espécies, que foram marcadas 
com anilhas do CEMAVE (Tabela II). Os dados de biometria, 
análise da plumagem e peso encontram-se em um banco de dados 
e estão sendo analisados com vistas a futuras publicações. 
 De acordo com nAKA & rodriGuEs (2000), das 268 
espécies de aves registradas na Ilha de Santa Catarina, cerca de 
50 ocorrem em apenas algumas épocas do ano. 
 A ESEC tem sua efetividade na conservação das 
espécies marinhas e limícolas que freqüentam o Pontal da 
Daniela, com destaque para as espécies de Thalasseus e 
Charadrius. O manguezal e os rios que cortam a Unidade 
promovem abrigo e alimentação para aves como Nyctanassa 
violacea e Pandion haliaetus. A restinga existente na borda do 
mangue proporcionou registros adicionais, para a avifauna da 
Ilha, de Myiarchus ferox (Gmelin, 1789), Asio stygius e Buteo 
nitidus (Latham, 1790). 
 Por serem bastante sensíveis às interferências 
antrópicas, as aves são consideradas excelentes bioindicadoras, 
conforme abordagens apresentadas em sAEthErsdAl et al. 
(1993), GAston (1996), siCK (1997) e rEyErs et al. (1999). 
A ausência de representantes destes grupos e a baixa riqueza 
de	 espécies	 podem	 caracterizar	 um	 ambiente	 deficiente	 e	 o	
conseqüente comprometimento da sustentabilidade necessária 
à sobrevivência de outros grupos zoológicos tão ou menos 
exigentes quanto as aves. O fato de a área da ESEC abrigar 
espécies como Tangara peruviana e Sporophila frontalis, 
espécies ameaçadas globalmente, além de inúmeras outras 
espécies raras e ocasionais,  ressalta a importância da ESEC na 
conservação da biodiversidade. 
 Os fragmentos de Florestas de Planícies Quaternárias 
existentes no entorno da Unidade foram importantes para 
o	 registro	 de	 espécies	 de	 hábitos	 florestais	 como	 Philydor 
atricapillus, Formicarius colma, Manacus manacus, 
Platyrinchus mystaceus, Chiroxiphia caudata e Myrmeciza 
squamosa. De acordo com CAruso	 (1990)	 estas	 florestas	 de	
planícies quaternárias constituem uma vegetação de transição 
entre	 a	 vegetação	 de	 restinga	 e	 a	 floresta	 pluvial	 e,	 devido	 à	
ocupação humana junto à zona litorânea, já se encontram 
intensamente destruídas e seus terrenos foram ocupados pelos 
cultivos ou transformados em pastagens, restando apenas 
pequenos núcleos. Alguns destes núcleos encontram-se na área 
2 (Fazenda Brinkas), vizinha aos limites da ESEC. Segundo 
hollWAy et al. (1992) a perturbação severa (por exemplo, 
derrubada	 e	 conversão	 de	 floresta	 em	 pasto)	 normalmente	
reduz diversidade, o que pode ser preocupante para esta área 
de entorno da ESEC. Além disso, a fragmentação pode resultar 
em alterações da cadeia de ciclos alimentares, características 
de hábitat e, por conseguinte, do comportamento de espécies 
(MAldonAdo-CoElho & MArini 2004). AnJos (2004) também 
afirma	que	a	impressionante	diversidade	biológica	florestal	vem	
sendo	seriamente	ameaçada	pelo	rápido	desflorestamento.

 MArGulEs & ushEr (1981) e prEssEy et al. (1993) 
definiram	várias	categorias	e	conceitos	que	norteiam	a	seleção	
de	reservas	naturais.	As	Reservas	podem	ser	classificadas	como	
(1) Compreensivas, quando reúne toda a biodiversidade, (2) 
Adequada,	 quando	 abriga	 indivíduos	 e	 área	 suficiente	 para	
assegurar a viabilidade das populações e (3) Representativa, 
quando reúne todas as espécies regionais. thiollAy (2002) aponta 
ainda outros objetivos que envolvem princípios metodológicos 
na seleção de reservas naturais, como (1) Complementaridade, 
quando uma área adicional poderá contribuir com um taxa não 
representado	previamente,	(2)	Eficiência,	quando	se	minimiza	a	
duplicação de espécies na seleção da reserva, (3) Flexibilidade, 
quando se permite substituir áreas alternativas em um sistema 
quando estas são equivalentes e (4) Insubstituibilidade, quando 
a importância de um local não é representada em outro com 
igual contribuição. 
Portanto, de acordo com o princípio da Complementaridade, 
os	fragmentos	de	floresta	de	planície	quaternária	existentes	no	
entorno da ESEC merecem maior atenção no que diz respeito à 
sua conservação, pois de acordo com thiollAy (2002) podem 
ser úteis para maximizar número de espécies (riqueza), raridade 
(risco de extinção) ou freqüência de ocorrência (distribuição ou 
endemismo).
 Outra área de importância ecológica e paisagística 
é o banhado da Daniela, às margens da rodovia SC 402, que 
abriga nos meses de verão um grande ninhal onde podem ser 
encontradas as garças-brancas, Ardea alba e Egretta thula, a 
garça-azul, Egretta caerulea e o savacu-de-coroa, Nyctanassa 
violacea.
	 Mudanças	 estruturais	 na	 vegetação	 modificam	 o	
microclima	florestal,	 alterando	 temperatura,	 umidade	 e	 níveis	
de vento. Altas temperaturas e baixa umidade resultam em 
ressecamento do solo, maior mortalidade de sementes e baixo 
recrutamento de árvores (ver pinArd & putz 1996 e sEKErCioGlu 
2002), comprometendo a recuperação do habitat original e sua 
biodiversidade.
 siCK (1997) aborda amplamente o efeito do 
desmatamento e a fragmentação dos habitats sobre as aves. 
O autor comenta que as alterações drásticas da paisagem 
provocadas pelo homem implicam que o resto do ambiente 
natural pode se tornar pequeno demais para abrigar espécies 
de animais que exigem um espaço mais amplo para sobreviver. 
Entre os representantes mais ameaçados pela fragmentação de 
habitats, estão as espécies maiores e mais especializadas, como 
gaviões, aves cinegéticas, os grandes frugívoros (papagaios, 
tucanos, cotingídeos etc.) que vivem nas copas, e espécies do 
estrato inferior da mata que são “maus colonizadoras” como 
certos	 insetívoros	 terrícolas.	A	 área	 do	 fragmento	 de	 floresta	
também	 influencia	 significativamente	 o	 número	 total	 de	
espécies e o tamanho das populações. Reduções em riqueza 
de espécies de aves por conseqüência de diminuições em áreas 
foram amplamente documentadas por Willis (1979) e MArini 
(2001).
 De acordo com rEyErs (2004) áreas que combinam 
biodiversidade característica e grandes ameaças atuais e futuras, 
devem ser consideradas prioritárias para a conservação. nAKA 
& rodriGuEs (2000) ressaltam os remanescentes de Florestas de 
Planície Quaternária como áreas prioritárias para a conservação 
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Tabela II. Aves capturadas com redes ornitológicas e marcadas com anilhas do CEMAVE nas três áreas de estudo.

da avifauna da Ilha de Santa Catarina. Os mesmos autores citam 
que este hábitat não se encontra representado em nenhuma 
Unidade de Conservação, o que torna a situação ainda mais 
preocupante, e indicam as áreas adjacentes à “antiga estrada da 
Daniela”	(área	1)	e	as	florestas	existentes	na	“planície	do	IBIZA”	
como merecedoras de algum tipo de unidade de conservação. 
Neste estudo alertamos, novamente, para a importância desta 
formação vegetal e ressaltamos também os remanescentes 
existentes na Fazenda Brinkas (área 2) como parte integrante 
desta paisagem de urgente interesse de conservação. 
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