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Introdução
As regiões litorâneas, compreendidas
pela faixa que limita o continente e o oceano, abrigam ambientes úmidos, como estuários, mangues e lagoas costeiras. Juntos,
esses ecossistemas naturais formam uma
das principais fontes de intercâmbio de
energia do planeta (Suguio 2003, Begon et
al. 2007). Estas zonas úmidas (RAMSAR
1994, Accordi 2010) são importantes para
aves, principalmente para as migratórias,
pois fornecem abrigo e alimento em alta
disponibilidade (Sick 1997, Alfaro & Clara 2007, Accordi 2010, Tavares & Siciliano
2013). Dentre as espécies de aves migratórias, as neárticas são aquelas que realizam
deslocamentos em grande escala, oriundas
dos seus sítios reprodutivos, geralmente na
América do Norte, e que passam o inverFigura 1: Localização e zoneamento do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de
no setentrional na América do Sul devido
Maricá, em Maricá, Rio de Janeiro. Legenda: ZPVS: Zonas de Proteção da Vida Silvestre,
à alta produtividade durante o verão austral
em verde escuro; ZCVS: Zonas de Conservação da Vida Silvestre, em verde-claro; ZOC: Zonas
(Sick 1983, Alves 2007). Durante as migrade Ocupação Controlada, em cor-de-rosa. 1: ZOC-A; 2= ZOC-B; 3= ZOC-C; 4= ZOC-D;
ções das aves do Neártico, no Brasil foram
5= ZOC-E; 6= ZOC-F; 7= ZCVS-A; 8= ZCVS-B; 9= ZCVS-C; 10= ZCVS-D; 11= ZCVS-E;
12= ZPVS-A; 13= ZPVS-B; 14= ZPVS-C; 15= ZPVS-D, e; 16= ZPVS-E. Fonte: FEEMA (2007).
registradas 66 espécies, sendo uma extinta,
dez de status hipotético e outras 55 confirmadas (Piacentini et al.
mentos de ralídeos migratórios na América do Sul (Ripley 1977).
2015).
Dentre os registros incomuns para a espécie, apareceu uma coleta
Entre as espécies migratórias do Neártico que invernam nos
realizada no Brasil por autor e proveniência imprecisa. Após a
ambientes úmidos da América do Sul, a sora, Porzana carolina
revisão de literatura, Pacheco (2000) encontrou o registro de um
(Linnaeus, 1758) (Gruiformes: Rallidae), de hábito migratório
espécime de P. carolina proveniente de Bonito, Pernambuco, que
preferencialmente noturno, nidifica ao norte da sua distribuição
fora depositado no United States Nacional Museum (USNM) em
(noroeste da América do Norte) entre abril e maio. Após o período
1884. Contudo, Isler (2000) examinou o exemplar USNM 99992
de muda pós-reprodutivo, de julho a agosto, P. carolina deslocae expôs argumentos que questionam o coletor e a localidade, tor-se para o sul da América do Norte, América Central, ilhas do
nando o registro de P. carolina no Brasil insatisfatório. Devido a
Caribe e norte da América do Sul, como na Guiana (Braun et al.
esse questionamento, a espécie foi incluída na lista terciária das
2007), Colômbia (Salaman et al. 2009), Venezuela e Equador,
aves do Brasil, de acordo com o Comitê Brasileiro de Registros
onde permanece até abril (Rumlet 2012, Santos 2013). IndivíduOrnitológicos (CBRO 2015).
os vagantes de P. carolina foram registrados fora do continenO hábito migratório continental de P. carolina e das outras
te americano, como nas Ilhas Galápagos (Bungartz et al. 2009),
aves de ambientes úmidos requer o esforço de conservação, tanAçores (Rodeprand 2011), Islândia (Lepage 2015), Irlanda (Hoto dos países em que as espécies se reproduzem, quanto dos que
bbs 2014), França (Levesque et al. 2011), Suécia e Dinamarca
as abrigam em seu descanso reprodutivo (Valente et al. 2011),
(Birdlife 2015), Espanha (Juana & CRSEO 2003), Reino Unido
em âmbito federal, estadual e municipal (MMA 2013). Para ga(AOU 2013) e África (Atkinson & Caddick 2013), durante o perírantir a proteção das áreas úmidas, principalmente as localizadas
odo de invernada, evidenciando sua grande capacidade de disperem ambientes costeiros, diferentes políticas públicas nacionais e
são (Ripley 1977). Ainda sim, pouco é conhecido sobre os moviinternacionais foram elaboradas para assegurar os direitos consti60
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tucionais à diversidade biológica. Estas políticas públicas recomendam a participação
de diferentes instâncias da sociedade para
atingir seus objetivos (Diegues & Arruda
2001, Scherer et al. 2010, Ganem 2012).
Sendo assim, este artigo tem como objetivo confirmar a presença de Porzana
carolina em território brasileiro, listar a riqueza e sazonalidade de outras 18 espécies
de aves migratórias neárticas observadas
nos ambientes úmidos da Área de Proteção Ambiental de Maricá, Rio de Janeiro, e
elucidar as políticas públicas que deveriam
ser consideradas no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação para garantir a
conservação local dessas aves.
Material e métodos
Área de estudo
A Área de Proteção Ambiental (APA) de
Maricá (22°57’40.11”S, 42°52’34.95”W)
Figura 2: Sora (Porzana carolina), observada no dia 15 de janeiro de 2015,
(Figura 1), situada no município de Maricá,
forrageando na borda entre a vegetação da margem e a Lagoa de São José,
na Área de Proteção Ambiental de Maricá, RJ. Foto: Igor Camacho.
estado do Rio de Janeiro, é uma Unidade
de Conservação (UC) Estadual de Uso Sustentável (SNUC 2000)
dedicado. O clima é considerado como Aw (tropical com estação
criada em 1984. Esta categoria de UC permite que seu território
seca de inverno) pela tabela de Köeppen (Kottek et al. 2006) e a
seja particular e, atualmente, grande parte desta UC é propriedaprecipitação média é de 1100 mm/ano.
de privada (Loureiro et al. 2010). A APA de Maricá estende-se
De acordo com o Decreto 41048/07, o território da APA de
por uma faixa litorânea de oito km de extensão e 970 hectares de
Maricá (Figura 1) teve seu zoneamento substanciado em três direstingas arbustivas, fragmentos de florestas secas e áreas úmidas
ferentes categorias de uso: Zonas de Preservação da Vida Silvescomo brejos herbáceos e a vegetação das margens da Lagoa de
tre (ZPVS) com cinco áreas onde não é permitida a edificação,
São José e Canal de São Bento, incluindo a Ilha Cardosa e a Ponta
restringindo-se a atividades científicas, recuperação, atividades
do Fundão (Coyunji 2011, Santos et al. 2013).
educacionais e de fiscalização; Zona de Conservação da Vida
A APA de Maricá está situada na Macro Região Ambiental 4
Silvestre (ZCVS) com quatro áreas onde é permitido o manejo
e é inclusa como Zona Núcleo I, de acordo com a Reserva da
de até toda a área, com pavimentação e outras estruturas que imBiosfera da Mata Atlântica (Rambaldi 2003). A área é de imporpermeabilizem o solo, usos que permitam a permeabilidade do
tância biológica extremamente alta (MMA 2007), está inclusa na
solo e o manejo da vegetação e; Zonas de Ocupação Controlada
Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste (Litoral RJ 03) (MMA
(ZOC), com seis áreas que são destinadas à expansão das áreas
2006), precisamente na Bacia da Guanabara e Lagoas metropoliurbanas.
tanas (SEMADS 2001), na planície costeira do Corredor de BioDe acordo com a literatura sobre a avifauna da APA de Maricá
diversidade da Serra do Mar (Rocha et al. 2005) e a 35 km a oeste
(Figueiredo 1950, Porto & Texeira 1984, Sick 1983, Sick 1997,
da Área Importante para a Preservação de Aves (Important Bird
Gonzaga et al. 2000, FEEMA 2007), oito espécies de aves migraArea - IBA) APA de Massambaba, área de ocorrência de Formicitórias neárticas, que utilizam os ambientes úmidos, foram enconvora littoralis (Develey & Goerk 2009). Nesta UC é encontrada a
tradas (Tabela 1).
comunidade tradicional de pescadores artesanais da praia de Zacarias, que tem sua presença confirmada por um mapa beneditino
Metodologia
datado de 1797 (Mello & Vogel 2004).
Os registros das espécies migratórias neárticas que utilizam os
Para o presente estudo, foram entendidas como áreas úmidas da
ambientes úmidos da UC são oriundos da literatura (Figueiredo
APA de Maricá os brejos herbáceos com predomínio de Poaceae,
1950, Porto & Texeira 1984, Sick 1983, Sick 1997, Gonzaga
Cyperaceae e Typha dominguensis (Santos et al 2013); pela vegeet al. 2000, FEEMA 2007) e de observações dos autores entre
tação das margens da Lagoa de São José e Canal de São Bento,
os anos de 2011 e 2015. Além destes, entre março de 2014 e
uma linha de macrófitas aquáticas fixas e flutuantes, compostas
janeiro de 2015, quatro transectos de 2 km que percorressem os
principalmente por T. dominguensis e Ruppia maritima (Simõesdiferentes tipos fitofisionômicos vegetais, segundo Santos et al.
-Filho et al. 1993, Santos et al. 2013), e; a Lagoa de São José
(2013), foram amostrados duas vezes em um intervalo de quatro
(Lagoa Grande ou Lagoa de Maricá), que possui cerca de 18 km²
meses. Duas turnês guiadas (Albuquerque et al. 2010) junto aos
e 30 km de perímetro, com profundidade média de 1,4 m (MMA
pescadores e pescadoras locais foram realizadas nos diferentes
2006). Parte do complexo lagunar de Maricá que circunda a APA
ambientes.
de Maricá, como a lagoa da Barra e Guarapina, também foram inA identificação das espécies limícolas migratórias seguiu
cluídas por circundar a ilha Cardosa e Ponta do Fundão, território
O’Brien et al. (2006) e para as demais, Mata et al. (2006) e Ridgeda UC. O ambiente de praia, apesar de ser um ambiente úmido
ly & Tudor (2009). A nomenclatura seguiu Piacentini (2015). Para
(Accordi 2010), não foi incluído devido ao baixo esforço amostral
as espécies migratórias neárticas, foram descritos o mês de detecAtualidades Ornitológicas, 191, maio e junho de 2016 - www.ao.com.br

61

pelo autor citado, não foram detectadas no presente
estudo. Estas e outras nove (n= 13) espécies são citadas como alvo para pesquisas, segundo o Plano de
Ação Nacional (PAN) para a conservação de aves
limícolas migratórias (MMA 2013). De acordo com
a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres ou Convenção de
Bonn, constam no Anexo II (CMS 2016), Calidris
alba, Sterna hirundo hirundo, Pandion haliaetus e
Falco peregrinus.
Pluvialis dominica foi detectada em setembro e
em janeiro, sendo em janeiro de 2015 registrada em
um bando de oito indivíduos com plumagem de descanso reprodutivo. Charadrius semipalmatus foram
observados entre setembro e maio, tendo 21 indivíduos contados em setembro de 2014 e outros 26 em
maio de 2015. Ambas as espécies foram observadas
apenas na ZCVS-C.
Actitis macularius foi detectado na ZPVS-D entre
novembro e janeiro na área de estudo, inicialmente
com plumagem reprodutiva, ganhando a plumagem
Figura 3: Indivíduo de sora (Porzana carolina) atraído pela técnica
de descanso reprodutivo no decorrer dos meses.
de estímulo sonoro para perto dos observadores, na Área de
Proteção Ambiental de Maricá, em Maricá, RJ. Foto: Igor Camacho.
Todas as observações desta espécie consistiram em
ção ao longo dos anos, o maior número de indivíduos observados
apenas um indivíduo. Tringa flavipes e T. melanoleuca foram obe as Zonas (ver acima, em Área de estudo) onde foram realizados
servadas nas ZCVS-C, ZOC-D, ZCVS-E e ZOC-C entre outubro
os registros, de acordo com FEEMA (2007).
e maio, sendo esta última observada também em junho de 2014.
Com apenas um indivíduo durante o período do estudo, T. soliResultados
taria foi observado na ZCVS-C em janeiro de 2015 nas margens
Durante o transecto do dia 15 de janeiro de 2015, às 07:00 h, um
da lagoa de São José e T. semipalmata foi observada na ZPVS-C
indivíduo de sora foi fotografado (Figura 2) e observado pelos aunas margens da Lagoa da Barra em fevereiro e outubro de 2013 e,
tores durante 5 min enquanto forrageava na borda da vegetação da
novamente, em maio de 2015.
margem sul da Lagoa de São José, composta por T. dominguenArenaria interpres foi observada entre dezembro e fevereiro
sis e Ruppia marítima, especificamente na ZCVS-C (22°57’32 S,
na ZCVS-C, e um bando de quatro indivíduos em dezembro nas
42°51’45 W). Após o descrito, o indivíduo não foi mais observado
margens da Lagoa de São José. Digno de atenção foi o registro de
pelos autores na densa vegetação, de onde vocalizou. No mesmo
três indivíduos forrageando entre as rochas da margem noroeste
local, no dia 20 de janeiro de 2015, às 07:25 h, P. carolina foi
da Ilha Maricá (23°0’76” S 42°54’86” O), a 4 km da área de esobservada espontaneamente a 50 m do primeiro autor e outros
tudo, em abril de 2015. Calidris melanotos e C. fuscicolis foram
observadores (G. Serpa, J. S. Barros e J. L. Quental), na borda da
observados entre dezembro e maio, também na ZCVS-C. A maior
vegetação onde se banhava. Após a observação, o indivíduo foi
concentração da primeira espécie foi em janeiro de 2015, com oito
atraído por estímulo sonoro (St-Michel 2015) para cerca de 10
indivíduos. Já para C. fuscicolis, 16 indivíduos foram observados
m de distância dos observadores (Figura 3). Tal aproximação foi
em janeiro de 2015. Um bando com 23 indivíduos de C. alba foi
feita pela borda entre T. dominguensis e não mais que 10 cm de
observado na ZCVS-C apenas em fevereiro de 2013, nas margens
lâmina d’água da lagoa, enquanto forrageava. Este método atraiu
da lagoa de São José.
outra espécie de ralídeo residente na área de estudo, a sanã-parda
Um indivíduo de Sterna hirundo hirundo em plumagem não(Laterallus melanophaius), porém nenhuma interação interespe-reprodutiva foi observado em dezembro de 2015 pousado sobre
cífica foi observada (Figura 4).
uma boia de pesca na Lagoa da Barra, próximo à ilha Cardosa
Além de P. carolina, 18 espécies migratórias neárticas foram
(ZPVS-E). Pandion haliaetus e Falco peregrinus foram observaobservadas em locais úmidos da área de estudo, representando
dos entre outubro e dezembro, nas ZCVS-C e ZPVS-D, respecti51% das espécies migratórias neárticas encontradas no Rio de
vamente, sendo a primeira espécie encontrada excepcionalmente
Janeiro (Gagliardi 2011) e apresentando 10 novas espécies para
em junho de 2014. Ambos os registros foram de apenas um india localidade. Das sete famílias, a mais representativa foi Scolopavíduo.
cidae, com 11 espécies, seguida de Charadriidae e Hirundinidae,
Bandos de Hirundo rustica foram observados entre agosto de
com duas espécies cada, todas listadas na Tabela 1. Dentre as es2014 e janeiro de 2015 na ZPVS-E, forrageando pequenos insetos
pécies registradas, Pluvialis dominica e Arenaria interpres conssobre os brejos herbáceos intercordões e os próximos à lagoa de
tam como Próximo de Ameaçada (NT) e Dados Desconhecidos
São José, chegando a cerca de 106 indivíduos forrageando sobre
(DD), respectivamente, de acordo com MMA (2014). Calidris
os brejos intercordões em outubro de 2014. Outro integrante da
canutus, espécie Criticamente Ameaçada (CR) nacionalmente
família Hirundinidae, Progne subis, foi observado em dezembro
(MMA 2014a) foi observada por Sick (1983), em novembro de
de 2014 na ZCVS-C forrageando sobre a vegetação das margens
1968 na Lagoa Maricá (também Lagoa Grande e atual Lagoa de
da lagoa de São José e um bando de 26 indivíduos da mesma
São José) e, assim como Limosa haemastica, também observada
espécie, em janeiro de 2015, pousados em fios de alta tensão na
62
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comunidade de pescadores, ZOC-E, sendo
que três destes eram machos de plumagem
adulta e os demais de plumagem de fêmea
ou imaturo.
Discussão
O período dos registros das espécies citadas no presente estudo coincide com o descrito na literatura consultada para o Neotrópico, tanto para P. carolina (Ripley 1977)
quanto para as demais aves migratórias
neárticas (Sick 1983, Sick 1997, O’Brien
et al. 2006, Alves & Souto 2011, Valente et
al. 2011, ICMBio 2016), além de evidenciar a costa do Rio de Janeiro como importante para essas aves (Tavares & Siciliano
2013, Alves & Souto 2011, ICMBio 2016).
A alta riqueza das espécies de aves limícolas migratórias pode estar relacionada com
a complexidade e proximidade dos diferentes ambientes existentes na área de estudo,
Figura 4: Laterallus melanophaius (à esquerda) e Porzana carolina (à direita),
pois estas aves preferem um complexo de
após o uso de estímulo sonoro para a atração da P. carolina, na Área de
Proteção Ambiental de Maricá, em Maricá, RJ. Foto: Igor Camacho.
habitat integrados e próximos, devido à alta
disponibilidade alimentar (Silva & Rodrigues 2015). A alta caartesanais, a ZOC-E. O uso urbano da ZCVS-C, onde P. carolina,
pacidade de dispersão de P. carolina, corroborada em registros
P. subis e a maioria das espécies de aves limícolas migratórias
inusitados durante o período de invernada, tem sido observada
foram encontradas, compreendida por uma faixa de 100 m entre
fora do continente americano (onde é considerada como rara ou
as margens da Lagoa de São José e o continente, permite o mavagante) (Wallace 1976, Ripley 1977, Juana & CRSEO 2003,
nejo de toda a área e a supressão da vegetação das margens da
Uyehara 2004, Atkinson & Caddick 2013, BOU 2013), mesmo
lagoa e parte dos brejos herbáceos. Em mesma situação estão as
que registrada mais de uma vez em distintos eventos (Pyle & Pyle
ZCVS-E, ZOC-C, ZOC-D e ZOC-E onde também foram encon2009, Levesque et al. 2011, Birdlife 2015). No presente estudo,
tradas espécies migratórias neárticas. Cabe salientar que o maior
a espécie foi observada no mesmo local por duas vezes em um
problema para a conservação das espécies migratórias neárticas e
período de cinco dias. Contudo, é interessante observar que a data
das demais espécies de ambientes úmidos costeiros no estado do
e localidade (19 de setembro de 1884 e a 200 km da costa) da
Rio de Janeiro tem sido a expansão imobiliária (Alves et al. 2000,
suposta coleta de P. carolina em Pernambuco coincide com o peSantos & Alves 2011) e que a estrutura da vegetação é importante
ríodo migratório das espécies neárticas e com a rota do Atlântico
para aves catadoras, como os Rallidae, em lagunas costeiras e que
(ICMBIO 2016). É possível que a espécie desloque-se ao longo
a abundância de espécies limícolas migratórias é proporcional à
da costa e que pode ser carregada por ventos fortes (Ripley 1977),
distância de estruturas urbanas, como habitações (Tavares et al.
fato também observado para outras espécies de aves vagantes no
2015).
Brasil (Sick 1997). O método de estímulo sonoro tem se mostrado
Ainda que a APA de Maricá esteja na Rota Atlântica de mieficaz para estudos sobre as espécies da família Rallidae (Ripley
gração de espécies de aves neárticas (ICMBIO 2016), o atual
1977, Kearns et al. 1998, Ribic 1999) e aparentemente eficiente
zoneamento desta UC não considerou políticas públicas para
para a atração da espécie fora do seu sítio reprodutivo. Áreas úmisua criação, mesmo com o conhecimento prévio sobre a riqueza
das como pântanos, com predominância de Typha spp. e Ciperade espécies do grupo na localidade (Porto & Texeira 1984, Sick
ceae, são preferidos por P. carolina em seus sítios reprodutivos
1983, Sick 1997, Gonzaga et al. 2000, FEEMA 2007). Desde a
(Ribic 1999), característica similar ao ambiente em que a espécie
Convenção de Washington em 1940, promulgada em 1948 no
foi observada. Este registro confirma a presença da espécie em
Brasil pelo Decreto Legislativo n° 3, de 13 de fevereiro de 1948
território brasileiro durante o período migratório e em habitat de
(Brasil 1948), há a preocupação pela proteção das aves migratócomposição florística similar ao preferido em seu sítio reprodutirias, seja pelo valor econômico ou estético. O decreto que provo, a mais de três mil km de distância ao sul do país de registro
mulga a convenção sobre áreas úmidas para a criação de Sítios
mais próximo e a 1700 km da localidade de Bonito, estado de PerRamsar (Brasil 2006) entende que aves migratórias de ambientes
nambuco, corroborando a capacidade de dispersão deste ralídeo
úmidos devem ser protegidas por serem um recurso internaciomigratório (Ripley 1977).
nal, fato corroborado por P. carolina e outras aves limícolas como
Como a APA de Maricá é uma Unidade de Conservação (UC)
Scolopacidae e Rallidae serem alvo de caça esportiva e de subque possibilita desde a proteção integral de áreas, o uso sustentásistência (Ripley 1977, Sick 1997). A APA de Maricá possui 19
vel dos recursos por comunidades tradicionais e a ocupação urdos 21 pontos necessários para ser indicada como um potencial
bana controlada (Rylands & Brandon 2004), o atual decreto que
Sítio Ramsar, de acordo com a Recomendação do Comitê Nadefiniu o Plano de Manejo da UC, liberou áreas para a urbanicional de Zonas Úmidas (MMA 2012), pois existem apenas três
zação anteriormente protegidas pelo decreto de criação, onde a
Sítios Ramsar no bioma Mata Atlântica; está inclusa na Região
área urbanizada estava restrita ao assentamento dos pescadores
Hidrográfica do Atlântico Sudeste (MMA 2006), onde não exisAtualidades Ornitológicas, 191, maio e junho de 2016 - www.ao.com.br

63

tem Sítios Ramsar; é de importância biológica extremamente alta
(MMA 2007); está a 35 km da IBA Restinga de Massambaba e
Ilha de Cabo Frio (BR192); possui mais de 50% de áreas úmidas,
considerando o espelho d’água das Lagoas de São José, Barra e
Guarapina e é a única área de distribuição do peixe-das-nuvens
(Leptolebias citrinipinnis), de acordo com Nogueira et al. (2010).
Além disto, o artigo quatro desta Convenção indica a proteção de
zonas úmidas inscritas ou não na Lista. A Convenção de Bonn
(assinada pelo Brasil em 1979 e que aguarda sua promulgação
desde 2013 (Brasil 2013)), acordo internacional em que o Brasil
é signatário, trata sobre a conservação das espécies migratórias
de animais silvestres e tem como um dos princípios fundamentais
reconhecer a importância da conservação das espécies migratórias e que cada país adote medidas para este fim (Brasil 1979). A
Resolução Conama 303 (Conama 2002) dispõe sobre os parâmetros e definições sobre Áreas de Preservação Permanente (APP),
indicando sua formulação quando a área funciona como refúgio
para aves migratórias. Tal fato é fundamentado pelo indicado à
proteção de zonas úmidas costeiras do Rio de Janeiro para aves
limícolas migratórias (Alves & Souto 2011, Tavares et al. 2015,
ICMBio 2016), as compostas por Typha spp para P. carolina (Ripley 1977) e pela riqueza e sazonalidade das espécies na área de
estudo. O Decreto Estadual 41.612/08 sobre a tipologia e caracterização das restingas do estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro
2008), como mais restritivo, indica como Áreas de Preservação
Permanente (APP) as áreas que abriguem exemplares menos conhecidos da fauna e flora, como A. interpres, P. dominica e agora
P. carolina, devido ao desconhecido padrão de movimentos migratórios (Ripley 1977).
Não obstante, o Decreto Federal 5.051/04, que promulga a Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
sobre povos indígenas e tribais, dispõe sobre a responsabilidade
dos governos em promover uma ação conjunta com os povos que
se reconhecem como identidade indígena ou tribal, para assegurar
os direitos sociais, econômicos e culturais previstos na legislação
nacional (Brasil 2004). A Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, o PNPCT (Decreto 6040/07), prevê a proteção
das áreas importantes para a reprodução cultural de povos e comunidades tradicionais (Brasil 2007), aplicado à área de estudo,
no que tange a etno-ornitologia da comunidade de pescadores artesanais da praia de Zacarias (Camacho 2016), assim como o uso
de T. dominguensis para artesanato (Mello & Vogel 2004). Todos
os fatos aqui apresentados estão considerados no primeiro zoneamento da APA de Maricá (FEEMA 1995), mas desconsiderados
no atual. Tramita na Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (Dibap) do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) o processo
E07/500592/2010 de anexação da APA de Maricá a uma UC de
proteção integral, o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET)
e a criação de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos
Pescadores de Zacarias, mas para tanto é necessário, a priori, a
desapropriação da fazenda de São Bento da Lagoa, território particular que abrange a maior parte da APA de Maricá.
Conclusão
Os registros aqui apresentados confirmam a presença de P. carolina em território brasileiro, ampliando o conhecimento sobre
sua capacidade de dispersão para próximo do Trópico de Capricórnio. Porém, é incerto afirmar que esta espécie inverna em território brasileiro devido ao seu hábito vagante em outros locais de
dispersão da espécie. Portanto, estudos que objetivem encontrar
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P. carolina durante o período de invernada das espécies neárticas
no Brasil utilizando a técnica de estímulo sonoro em áreas úmidas com a presença de Typha spp., são encorajados para melhor
inferência sobre seu status de ocorrência. A APA de Maricá possui
características como riqueza e sazonalidade de espécies listadas
no PAN de aves limícolas migratórias para ser inclusa como área
importante para o grupo no Rio de Janeiro, principalmente para
reforçar a proteção das zonas úmidas da localidade. Não obstante, é imprescindível considerar as políticas públicas que visam os
direitos constitucionais à biodiversidade, à conservação de aves
migratórias neárticas e seus habitat, para evitar os impactos da
urbanização sobre o grupo e no único local onde é confirmada a
ocorrência da sora no Brasil.
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Tabela 1: Lista das espécies de aves migratórias neárticas registradas nos ambientes úmidos da APA de Maricá entre 2011
e 2015. Legenda: Total histórico: At: presente estudo; P= Porto & Texeira (1984); S= Sick (1983); G= Gonzaga et al (2000);
F= FEEMA (2007). AM (n)= Espécies presentes em MMA (2014; 2014a), sendo DD= dados desconhecidos, NT= próximo da
ameaça; CR= criticamente ameaçado. *= espécies presentes no PAN de aves limícolas migratórias. ZCVS= Zona de Conservação da Vida Silvestre; ZPVS: Zona de Preservação da Vida Silvestre; ZOC= Zona de Ocupação Controlada.
Família
Pandionidae
Rallidae
Charadriidae
Scolopacidae

Espécie

Falconidae
Hirundinidae
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Total
AM (n)
histórico

Zona de registro

Pandion haliaetus

águia-pescadora

At

ZCVS-C

Porzana carolina

sora

At

ZCVS-C

Pluvialis dominica*
batuiruçu
Charadrius semipalmatus* batuíra-de-bando
Limosa haemastica*
Actitis macularius*
Tringa solitaria*

At
P, F, At

DD

ZCVS-C
ZCVS-C

Tringa semipalmata*
Tringa flavipes*
Arenaria interpres*
Calidris canutus*
Calidris alba*
Calidris fuscicollis*
Calidris melanotos*

maçarico-de-bico-virado
maçarico-pintado
maçarico-solitário
maçarico-grande-de-pernaamarela
maçarico-de-asa-branca
maçarico-de-perna-amarela
vira-pedras
maçarico-de-papo-vermelho
maçarico-branco
maçarico-de-sobre-branco
maçarico-de-colete

Sterna hirundo

trinta-réis-boreal

At

ZPVS-E

Falco peregrinus

falcão-peregrino

At

ZPVS-D

Progne subis
Hirundo rustica

andorinha-azul
andorinha-de-bando

At
G, At

ZOC-E
ZCVS-D; ZOC-D

Tringa melanoleuca*

Sternidae

Nome popular

S
At
At

ZPVS-D
ZCVS-C

S, P, At

ZCVS-C; ZOC-D; ZCVS-E; ZOC-C

At
S, At
P, At
S
P, F, At
At
At

ZPVS-C
ZCVS-C; ZOC-D; ZCVS-E; ZOC-C
ZCVS-C

NT
CR

ZCVS-C
ZCVS-C
ZCVS-C
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