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As aves estão entre os animais que percorrem as maiores distâncias 
em suas migrações. A ilha da Coroa do Avião é um importante ponto 
de parada de algumas espécies de aves migratórias que reproduzem 
no Ártico e invernam nas regiões tropicais. Nosso trabalho envolveu o 
monitoramento dessas aves durante a temporada de invernada de 
2005/2006 e uma avaliação da atividade turística realizada na ilha. 
Foram realizadas coletas de dados durante os meses de setembro de 
2005, janeiro e março de 2006. Em cada mês foram investidas quatro 
noites de captura, três dias de censos e entrevistas com os turistas, 
proprietários  de  bares  e  de  barcos  abordando  temas  como: 
consciência  ecológica,  propostas  para  a  conservação  da  ilha  e  a 
observação das aves. Comparando nossos resultados de censos com 
aqueles  realizados  na  década  de  noventa,  nota-se  uma  aparente 
queda  nas  populações  de  Pluvialis  squatarola,  Charadrius 
semipalmatus e  Arenaria interpres. Esta condição pode representar 
um verdadeiro decréscimo no número de aves ou ser apenas uma 
queda  pontual  na  flutuação  das  populações.  Foram  capturadas  e 
anilhadas  91  aves,  a  maioria  delas  realizando  seu  ciclo  anual  de 
mudas  de  penas  de  vôo  e  de  contorno  e  apresentando  pesos 
compatíveis com os dados de trabalhos anteriormente realizados na 
ilha  e  em  outras  localidades  do  Brasil.  Através  da  aplicação  de 
questionários  notou-se  que  a  maioria  dos  turistas  desconhece  a 
passagem das aves migratórias no local e a importância ecológica da 
ilha, o que se reflete no descuido quanto às perturbações sonoras e 
na atitude de aproximar-se dos bandos por curiosidade. Essa atitude 
gera visíveis distúrbios,  obrigando as aves a voarem de um lugar 
para outro, sucessivas vezes, provocando uma perda desnecessária 
de  energia,  que  pode  ser  vital  para  aves  que  migram  grandes 
distâncias. A melhor solução para compatibilizar a conservação das 
aves e a atividade turística parece ser o zoneamento proposto por 
AZEVEDO-JÚNIOR & LARRAZÁBAL (1994). Esta proposta obteve a aceitação de 
grande parte dos entrevistados.
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