XII CBO – Congresso Brasileiro de Ornitologia
21 a 26 de novembro de 2004
Universidade Regional de Blumenau/SC
BIBLIOGRAFIA ORNITOLÓGICA CATARINENSE
Andrei Langeloh Roos 1; Rudi Ricardo Laps2; Carlos Eduardo Zimmermann2

1 - CEMAVE/IBAMA – Andrei.roos@ibama.gov.br. ; 2 - Universidade Regional de Blumenau
- FURB, Blumenau, Santa Catarina.

A ornitologia no estado de Santa Catarina foi introduzida ainda no século XVIII por
alguns naturalistas que passando pelo território catarinense registraram por meio de
relatos a avifauna presente no estado. Entretanto foram poucas as viagens de coleta,
ficando o estado fora do circuito de grandes naturalistas coletores dos séculos XVIII e
XIX. A ornitologia catarinense só começou a crescer a partir do final dos anos 70, com
contribuições de Helmut Sick, o qual influenciou uma série de naturalistas e deixou
alguns discípulos pelo estado, como L.A.do Rosário e T. R de Azevedo. Nos últimos
anos tem surgido um bom número de ornitólogos, os quais tem muito contribuído para o
crescimento da ornitologia catarinense. Há ainda valiosas contribuições de ornitólogos
de estados vizinhos como Paraná e Rio Grande do Sul, bem como de outros estados do
Brasil e até de outros países que nos brindam com seus registros durante suas passagens
por Santa Catarina. Desta maneira o conhecimento ornitológico do estado tem crescido
com a contribuição de uma grande quantidade de autores. Com o objetivo de se facilitar
o acesso às informações e estimular ainda mais o desenvolvimento da ornitologia no
estado, reunimos aqui a bibliografia referente à ornitologia catarinense desde o século
XVIII. Esperamos assim também dar nossa contribuição para o desenvolvimento da
ornitologia brasileira. Para efeito desta lista bibliográfica foram consideradas obras da
bibliografia catarinense, aquelas produzidas a partir de informações e observações
obtidas no estado de Santa Catarina ou que mencionem material coletado no território
catarinense. Todos os títulos de artigos, notas, capítulos de livros e obras completas de
cunho científico e de divulgação, além de monografias, dissertações e teses
apresentadas, são listados por ordem alfabética de autor. Também são listados trabalhos
publicados ou apresentados em resumos e anais de congressos científicos, tanto a nível
nacional como internacional. Foram listados 313 títulos, sendo 12 obras completas, seis
capítulos de obras, 30 artigos internacionais, 72 artigos nacionais, 171 resumos em
congressos nacionais, cinco em congresso internacionais, dois em anais, quatro
dissertações de mestrado e 11 monografias. Há ainda três referências a trabalhos não
publicados, totalizando 316 referências sobre ornitologia catarinense.
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