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Para conhecer aspectos da biologia das marrecas Anas flavirostris e Amazonetta brasiliensis
no Rio Grande do Sul, visando propostas para sua conservação, foram realizados censos
terrestres e de barco (entre 1994 e 2001) e capturas para coleta de dados biológicos e
anilhamento (1981 a 2000). Foram registrados ao todo 3.557 indivíduos de Anas flavirostris e
1.975 de Amazonetta brasiliensis, distribuídos de forma variável de acordo com os anos e
localidades estudadas. As localidades com maior concentração de Anas flavirostris no litoral
foram os banhados do Taim (32º 29’ S, 52º 34’ W) (n=561), do Curral dos Arroios (33º 23’ S,
53º 24’ W) (n=307), da Granja Santa Marta (32º 19’ S, 52º 09’ W) (n=206) e da Estância
Ipiranga (33º 01’ S, 52º 57’ W) (n=184) enquanto que no interior, a Barragem de Sanchuri
(29º 32’ S, 56º 49’ W) (n=1.152), em Uruguaiana, foi a área mais representativa. A maior
concentração de Amazonetta brasiliensis no litoral foi no banhado dos Afogados (33º 13’ S,
53º 21’ W) (n=320) em Santa Vitória do Palmar e no interior, nos Lagos do Parque Nacional
dos Aparados da Serra (29º 10’ S, 50º 07’ W) (n=117) em Cambará do Sul. Foram anilhadas
280 Amazonetta brasiliensis e 848 Anas flavirostris. Entre os dados de recuperação de 32
aves anilhadas no Rio Grande do Sul destacam-se, como importante dado de longevidade, a
recuperação de uma Amazonetta brasiliensis anilhada no Banhado do Marmeleiro em Santa
Vitória do Palmar, RS em 1987 e recuperada 4 anos e 2 meses depois em Arroio Grande, RS e
um indivíduo de Anas flavirostris anilhado no mesmo banhado em 1982 e recuperado no
Uruguai 12 anos e 2 meses depois. Aparentemente, as espécies não apresentam sazonalidade
ou rotas definidas de deslocamento e sim deslocam-se variavelmente ao longo do ano por sua
área de distribuição, influenciadas provavelmente por mudanças climáticas e ofertas
alimentares. Nas aves anilhadas, houve um predomínio de indivíduos adultos e machos nas
duas espécies. Diante da falta de conhecimento de muitos aspectos biológicos e ecológicos
básicos destas espécies, sugere-se o investimento em estudos a respeito da ecologia
reprodutiva e dinâmica populacional para que possa se adquirir dados que permitam
estabelecer medidas eficientes de manejo.
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