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ABSTRACT. An Assessment of Harmful Tourist Activities to Staying of Migratory Birds in Coroa do Avião,
Pernambuco, Brazil. The island of the Coroa do Avião is an important area for the study of birds because it has:
populations of migratory birds that use it as wintering area and stopover, excellent capture easiness and easy access.
Researchers of several institutions have been accomplishing studies and monitoring of the species that visit that place.
The island has also attracted a great number of tourists, year after year, due to the scenic beauty and the structure
of support (bars) settled in the place. Human presence has caused perceptible disturbance in the resting and foraging
behaviors of the birds. Through the application of questionnaires one noticed that the majority of the tourists didn’t
known about the passage of the migratory birds in the place and the ecological importance of the island. Census indicate
a probably reduction in the number of birds, that can be related with the tourist practice or not. Questionnaires
also showed that most of tourists and people who work in the island approve a zoning plan to protect the birds.
KEY WORDS. Tourism, environmental impact, migrations of birds.
RESUMO. Avaliação de Atividades Turísticas Prejudiciais à Permanência de Aves Migratórias na Coroa do Avião,
Pernambuco, Brasil. A ilha da Coroa do Avião é uma importante área para o estudo das aves por apresentar: populações
de aves migratórias que a utilizam como sítio de invernada e ponto de parada; excelente facilidade de captura e fácil acesso.
Pesquisadores de várias instituições têm realizado estudos e monitoramento das espécies que visitam o local. A ilha também
tem atraído um grande número de turistas, ano após ano, em razão da beleza cênica e da infra-estrutura de apoio (bares)
instalada no local. A presença humana no local tem causado visíveis perturbações no descanso e forrageamento das aves.
Através da aplicação questionários notou-se que a maioria dos turistas desconhece a passagem das aves migratórias no
local e a importância ecológica da ilha. Censos indicam uma provável redução no número de aves na ilha que pode ou não
estar relacionado às práticas turísticas. Propostas de manejo que visam à conservação das espécies obtiveram alta aceitação
entre os turistas e pessoas que trabalham na ilha.
PALAVRAS-CHAVE. Turismo, impacto ambiental, migrações de aves.

INTRODUÇÃO
A ilha da Coroa do Avião, no litoral norte do estado de
Pernambuco, integra um conjunto paisagístico de importância
ecológica e turística, onde aves migratórias utilizam a ilha e
seu entorno para complementação do ciclo biológico durante
suas migrações (Azevedo-Júnior & Larrazábal 1997). Nessa
área, milhares de aves das famílias Charadriidae, Scolopacidae
e Sternidae, se aglomeram todos os anos, de agosto a abril,
devido à riqueza e disponibilidade de invertebrados marinhos
encontrados na ilha durante a baixa-mar (Azevedo-Júnior et al.
2001b e Telino-Júnior et al. 2003).
Em 1986, quando a Coroa do Avião foi reconhecida
como área de pouso e alimentação das espécies migratórias
neárticas, esta recebia pouca influência humana (AzevedoJúnior & Larrazábal 1994a). Em novembro de 1988 foi fundada
na ilha a Base de Pesquisa em Aves Migratórias financiada
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e
pelo Centro Nacional de Pesquisa para Conservação das Aves
Silvestres (CEMAVE) (Azevedo-Júnior 1992). Nessa época, a
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Coroa do Avião começou a ser visitada por turistas e com eles
chegaram bares, embarcações motorizadas e aviões ultraleves
(Azevedo-Júnior & Larrazábal 1997). A área chegou a abrigar
22 bares e um restaurante. Em meados de 1990 a Prefeitura de
Igarassu retirou os invasores e padronizou, em conjunto com
o grupo Hoteleiro da Gavoa, cerca de 7 bares e 1 restaurante
(Azevedo-Júnior & Larrazábal 1994a).
Na tentativa de extinguir ou minimizar as prováveis
perturbações provocadas às aves pela atividade turística, foram
elaboradas propostas de formas de utilização da área. Uma
delas envolvia a proibição de pouso, decolagem e sobrevôo de
aeronaves em um raio de 2.000 metros de distância da Base de
Pesquisa em Aves Migratórias (Azevedo-Júnior & Larrazábal
1997). Outra, envolvia o zoneamento da ilha, destinando o
extremo leste da mesma apenas para uso científico, isso porque
esta área detinha a maior concentração das aves (AzevedoJúnior & Larrázabal 1994a).
O presente trabalho apresenta dados sobre as
práticas turísticas atualmente realizadas na ilha, assim como,
a identificação de prováveis atividades que possam ser
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prejudiciais à permanência das aves no local e propostas para
amenizar seus impactos.
Foram realizados censos no intuito de saber se há
alguma alteração no contingente, na composição e na flutuação
sazonal das populações de aves que freqüentam a ilha em
relação aos períodos de migração anteriores. Os resultados aqui
obtidos foram comparados aos censos realizados na década de
90.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
A Coroa do Avião é uma ilhota de formação arenosa,
situada na barra sul do Canal de Santa Cruz, no litoral Norte
do estado de Pernambuco, distando cerca de 50 km ao norte de
Recife, sob coordenadas 7º40’S e 34º50’W. Limita-se ao Norte
com a praia do Forte Orange (ilha de Itamaracá), ao Sul com a
praia de Maria Farinha, a Oeste com o canal de Santa Cruz e a
praia da Gavôa e ao Leste com o oceano Atlântico (AzevedoJúnior & Larrazábal 1994a).
A ilhota apresenta 2 ha no período de preamar
(Azevedo-Júnior et al. 2001a). Na porção central, observase uma formação característica de restinga com arbustos e
gramíneas em expansão. No extremo leste observam-se bancos
de areia emersos que são utilizados pelas espécies de aves
migratórias como área de pouso. Durante a baixa-mar, a área
disponível para pouso aumenta consideravelmente, chegando
a cerca de 30 ha (Azevedo-Júnior 1992), e expõe um extenso
banco de lama com grande concentração de invertebrados
marinhos como poliquetas, moluscos e crustáceos que são
consumidos por estas aves.

Coleta de Dados
Turismo
Foram realizadas entrevistas com turistas, proprietários
e funcionários de bares instalados na ilha e proprietários de
barcos, que fazem a travessia da ilha de Itamaracá até a Coroa do
Avião, com o objetivo de realizar um diagnóstico simplificado
do turismo no local.
O questionário aos turistas continha perguntas sobre
a freqüência com que eles iam à ilha, que tipo de atividade
realizavam no local e o destino que eles davam ao lixo por eles
produzido.
O questionário aplicado aos funcionários e
proprietários de bares da Coroa do Avião continha perguntas
sobre a renda do entrevistado e qual o destino dado ao lixo
produzido pelo bar.
O questionário para os proprietários de barcos continha
perguntas sobre o período do ano que eles transportavam mais
pessoas, quantas pessoas eles transportavam diariamente,
fazendo distinção entre dias da semana (segunda à sexta-feira)
e os finais de semana (sábado e domingo), além de perguntas
sobre outras fontes de renda possíveis a cada um deles.
Todos os questionários também relacionavam
perguntas sobre o conhecimento que o entrevistado detinha sobre
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preservação ambiental e as aves que freqüentam a ilha, além
de perguntas a respeito da concordância com a reconstrução de
uma base de pesquisa ornitológica na ilha e com o zoneamento
da ilha em determinadas épocas para a proteção das aves
migratórias.
Observações pessoais sobre as condições da ilha quanto
à quantidade de bares, turistas e suas atividades contribuíram
para complementar as informações deste trabalho.

Censos
Os censos foram realizados sempre em situação de
preamar através de contagem direta, onde o observador em um
ponto fixo desenvolvia contagem individual de cada espécie
com o auxílio de um binóculo 8 x 22 e uma luneta equipada
com Zoom 15-60x (Bibby et al. 1992). As espécies foram
identificadas segundo Harrison (1983) e Hayman et al. (1986).
Os dados obtidos foram analisados no que se refere à freqüência
e à flutuação populacional das espécies, além de serem feitas
comparações com dados obtidos em estudos anteriores.
A freqüência foi expressa pelo número de indivíduos
da espécie i em relação ao total de indivíduos de todas as
espécies para cada mês, sendo: muito freqüente (acima de
50%); freqüente (entre 25% e 50%) e pouco freqüente (abaixo
de 25%). A flutuação populacional foi avaliada pelas médias das
contagens de cada expedição (Azevedo-Júnior & Larrazábal
1994b).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As coletas de dados ocorreram nos períodos de 26 a
30 de setembro de 2005, 4 a 9 de janeiro e 25 a 29 de março de
2006.
Foram contados 8 bares em funcionamento. O
restaurante do Hotel Gavôa, citado por Azevedo-Júnior &
Larrazábal (1994a), já não existe, porém o governo do Estado
de Pernambuco construiu uma estrutura para recepção aos
turistas (Figura 1) no extremo Oeste da ilha que está acoplada a
um “píer”, onde ancoram catamarãs. Estes barcos com turistas
ainda ancoram no “píer”, mas a estrutura está atualmente
abandonada e em rápido processo de degradação.
A Base de Pesquisa em Aves Migratórias construída na
ilha em 1988, citada por Azevedo-Júnior (1992), foi desativada
e também não mais existe.
Foram aplicados questionários a 78 turistas, 22
proprietários e funcionários dos bares situados na ilha e 9
proprietários de barcos, totalizando assim, 109 questionários
aplicados.
Existem 32 proprietários de barcos que se encarregam
da travessia de turistas de Itamaracá para a Coroa do Avião,
segundo estes, os dias de maior movimento são os finais de
semana (sábado e domingo) dos meses de janeiro e fevereiro,
período em que cada barqueiro atravessa uma média de 35
pessoas por dia, resultando em um fluxo de 1120 turistas/dia.
Nos demais dias da semana o turismo reduz muito, podendo
variar entre 0 e 280 pessoas por dia.
Um total de 65,4% dos turistas entrevistados revelou
Ornithologia 2 (2):170-177, dezembro 2007
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Figura 1. Estrutura construída pelo governo do estado de Pernambuco para recepcionar os turistas na Coroa do Avião.

não ter conhecimento da passagem das aves migratórias pela
Coroa do Avião (Tabela I). Os turistas foram observados por
várias vezes aproximando-se dos bandos de aves por curiosidade.
É possível que a desinformação seja uma das principais causas
para este tipo de atitude.
A aproximação humana gera visíveis distúrbios,
principalmente para as aves que estão descansando durante a
maré alta, obrigando-as a se deslocarem de um lugar para outro,
sucessivas vezes. Movimentação faz com que ocorra uma perda
desnecessária de energia (Burger 1986 e Barbieri et al. 2000)
que pode ser vital para aves que migram grandes distâncias
(Dunn et al. 1988, apud Barbieri et al. 2000), podendo assim,
contribuir indiretamente com a mortalidade.
A atitude de aproximar-se dos bandos de aves aliada à
grande porcentagem de turistas que conta com as lixeiras da ilha
para depositarem o lixo (73%) aponta para uma necessidade de
serem realizados trabalhos de educação ambiental.
As lixeiras restringem-se à área dos bares. O lixo nelas
depositado é recolhido pelos funcionários todo final de tarde
e levado para a ilha de Itamaracá, onde a prefeitura local se
encarrega de sua destinação. Porém, é visível a sujeira produzida
por turistas longe dos bares, que é recolhida por um funcionário,
contratado para este fim. Tal fato reforça a necessidade de
trabalhos de educação ambiental e que as lixeiras sejam também
distribuídas em áreas distantes dos bares.
Todos os donos de barcos e 77,3% dos funcionários dos
bares entrevistados revelaram ser esta, a única fonte de renda de
todos os entrevistados (Tabela II). A dependência dessas pessoas
do turismo na ilha torna inviável o isolamento da mesma para a
proteção das aves migratórias, o que faz necessário um manejo
do ambiente que não prejudique a atividade turística na região.
O manejo proposto por Azevedo-Júnior & Larrazábal
(1994a) ainda não foi posto em prática, mas parece ser a melhor
opção para a conservação das aves migratórias na Coroa do
Ornithologia 2 (2):170-177, dezembro 2007

Avião. As aves continuam a concentrarem-se no extremo leste
da ilha. Este ponto também é o menos utilizado pelos turistas,
por estar longe dos bares e não permite o ancoramento de barcos
devido à pequena profundidade. Assim, o plano de manejo
permanece atual ao destinar esta porção da ilha apenas para uso
científico durante o período de migração.
O grande número de donos de barcos (88,9%),
funcionários de bares (72,7%) e turistas (97%) que concordam
com o zoneamento sugere que esse plano de manejo pode ser
aplicado sem prejuízo à atividade turística.
Um dado importante revelado nos questionários para
as pessoas que trabalham nos bares e os donos de barcos, foi que
todos eles concordam com a reconstrução da base de pesquisa
e do museu de ornitologia, com a exceção de apenas um
proprietário de barco. Os mais antigos relatam que o movimento
de turistas caiu muito desde a desativação dos mesmos, isso
porque a base e o museu eram atrativos para os turistas.
Durante o tempo de estadia na ilha foi notada poluição
sonora, como sons de alto volume, mas apenas do lado oeste
da ilha, lado oposto ao principal banco de areia onde pousam
as aves. Não há mais aeronaves ultraleves sobrevoando ou
pousando no local, fato que demonstra o cumprimento da
legislação proposta por Azevedo-Júnior & Larrazábal (1997).
Foram realizados ainda três censos a cada mês de
coleta. As médias de cada mês estão expostas na tabela III.
Foram registradas 10 espécies de aves migratórias, duas da
família Charadriidae: Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) e
Charadrius semipalmatus (Bonaparte, 1825); cinco da família
Scolopacidae: Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758), Actitis
macularius (Linnaeus, 1766), Arenaria interpres (Linnaeus,
1758), Calidris alba (Pallas, 1764) e Calidris pusilla (Linnaeus,
1766); uma da família Laridae: Larus sp.; e duas da família
Sternidae: Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) e Thalasseus
sandvicensis (Latham, 1787).
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Tabela I. Análise dos questionários aplicados aos turistas presentes na Coroa do Avião nos meses de setembro de 2005 e janeiro de
2006. (n = 78).

A presença dessas espécies nos meses de expedição
corrobora os censos realizados por Azevedo-Júnior (1992 e
1998), Azevedo-Júnior & Larrazábal (1994b) e Telino-Júnior
et al. (2003), os quais revelam que estas aves passam pela Coroa
do Avião no período que vai de setembro a abril. Tais resultados
também corroboram os períodos de migração propostos por
Harrington & Morrison (1979) e Morrison (1984).

A ausência das espécies Sterna hirundo e Thalasseus
sandvicensis nos meses de janeiro e março em nosso período
de estudo reforça os dados dos autores Azevedo-Júnior (1992 e
1998), Azevedo-Júnior & Larrazábal (1994b) e Telino-Júnior
et al. (2003). Segundo eles, estas espécies são observadas na
Coroa do Avião apenas no período de agosto a novembro.
A presença de dois indivíduos do gênero Larus na ilha foi
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Tabela II. Resultado do Questionário aplicado aos funcionários dos bares da Coroa do Avião nos meses de setembro de 2005 e
janeiro de 2006. (n=22).

Tabela III. Valores médios obtidos para cada espécie nos censos realizados em setembro de 2005, janeiro e março de 2006 na Coroa
do Avião, Igarassu, Pernambuco. (+ = Desvio Padrão).

considerada acidental, já que poucos indivíduos do mesmo
gênero já foram registrados na ilha (Azevedo-Júnior 1992 e
1998).
Durante o nosso período de estudo no mês setembro
foram freqüentes as espécies C. alba e T. sandvicensis, e pouco
freqüentes as demais espécies. Em janeiro C. alba foi muito
freqüente, P. squatarola, C. semipalmatus,, A. interpres e C.
pusilla foram pouco freqüentes. Em março foram freqüentes C.
Ornithologia 2 (2):170-177, dezembro 2007

alba e C. semipalmatus, e pouco freqüentes P. squatarola, A.
interpres e C. pusilla. Nossos censos corroboram os resultados
de Azevedo-Júnior e Larrazábal (1994b) ao indicar C. alba
como a única espécie muito freqüente na ilha.
Quanto à flutuação populacional (Figura 2),
obtiveram-se picos populacionais para as famílias Charadriidae
e Scolopacidae no mês de janeiro.
Comparando os nossos resultados com os censos
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realizados de 1991 a 1997 (Azevedo-Júnior 1992 e TelinoJúnior et al. 2003) nota-se uma aparente queda nas populações
de P. squatarola, C. semipalmatus e A.interpres (Figura 3).
Esta condição pode representar um verdadeiro decréscimo no
número de aves ou ser apenas uma queda pontual na flutuação
das populações. A continuação do monitoramento nos próximos
anos é necessária para testar qual das hipóteses é condizente
com a realidade.
O turismo no local tem provocado perturbações nas
atividades das aves, mas é importante enfatizar que ainda não
é possível afirmar se este tem sido o fator primordial para a
aparente queda na população de algumas espécies, já que
existem outras atividades humanas na região. Uma destas é
a coleta de mariscos, prática esta que necessita de um maior
estudo para avaliar os impactos que tem provocado às aves.
É importante enfocar o interesse dos turistas em
colaborar com a conservação, mostrando a possibilidade de
compatibilizar ações de preservação ambiental com a atividade
turística. Também é notável o apoio dos proprietários de
barcos e dos bares, assim como, os seus funcionários às ações
ambientalistas, desde que estas sejam bem planejadas e não
prejudiquem a economia de seus empreendimentos.
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A reconstrução da Base de Pesquisa em Aves
Migratórias e do Museu de Ornitologia também obteve ampla
aceitação pelos entrevistados e demonstrou ser uma ação que
traria benefícios a todos, tanto aos turistas e às pessoas que
trabalham no local, quanto à comunidade científica, já que
a ilha é um dos pontos mais acessíveis à observação de aves
migratórias em todo o Brasil.
Finalmente, as aves migratórias têm sido fiéis à Coroa
do Avião durante as duas décadas de monitoramento, usandoa como área de recarga energética, mudas e descanso a cada
período migratório, demonstrando a importância dessa ilha na
manutenção dessas populações.
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Figura 2. Flutuação populacional de aves migratórias na Coroa do Avião, Pernambuco, nos meses de setembro de 2005, janeiro e
março de 2006.
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Figura 3. Flutuação populacional das espécies P. squatarola, C. semipalmatus, A. interpres, C. alba e C. pusilla durante os períodos
de migração 1991-1992 (Azevedo-Júnior 1992), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997 (Telino-Júnior et al. 2003) e 2005-2006 na
Coroa do Avião, Pernambuco.
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