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INTRODUÇÃO

Estudos utilizando a marcação de aves para 
obtenção de dados sobre a biologia, longevidade e rotas de 
espécies migratórias são importantes e vêm contribuindo para 
a conservação destas aves em todo o mundo (haRRinGton & 
MoRRiSon 1979, LopeS et al. 1980, antaS 1984, SenneR & hoWe 
1984 e MyeRS et al. 1987). 

Dados sobre mudas e parâmetros biométricos são 
mais comuns em passeriformes (CoLLinS 1972, oniki 1981, 

bieRReGaaRd JR. 1988, CavaLCanti & MaRini 1993, ReineRt et 
al. 1996, oniki & WiLLiS 1999, buGoni et al. 2002) e alguns 
autores realizaram estudos sobre várias espécies do mundo 
(CoLLinS 1972, CLaRk 1979, bLaCkbuRn & GaSton 1994), tema 
no qual se destaca o trabalho de dunninG (1993).

Em relação às aves aquáticas e limícolas, dados de 
muda e parâmetros biométricos podem ser encontrados em 
MuRRay & JehL (1964), MaSCheR (1966), poSt & bRoWne 
(1976), haRRinGton (1982), LaRa-Rezende et al. (1989), GaSton 
& bLaCkbuRn (1995), naSCiMento (1998), azevedo JúnioR & 
LaRRazábaL (1999) e azevedo JúnioR et al. (2001).

ABSTRACT. Moult and biometric parameters of migratory birds in the north of Brazil. Expeditions were accomplished 
in the years from 1991 to 1994 for the Islands of Cururupu and Campechá and in 2001 for the Coroa dos Ovos in the 
Maranhão coast. In the total 2.255 individuals were captured, belonging to 19 species of birds of the families Scolopacidae, 
Charadriidae and Laridae. Great part of the captured birds had your measures collected. The was used Test-T, to verify a 
possible sexual dimorphism with base in this parameter. The difference was shown significant for Limnodromus griseus (F = 
27,3, P <0,001), when a sex was assumed with 70 to 98 g and the other with 115 to 155 g and not significant for Calidris 
minutilla (F = 4,4, P> 0,001), when a sex was assumed with 18 to 22 g and the other with 25 to 32g. Analyzing the data 
regarding the change of the primaries can be verified that Tringa macularia and Charadrius semipalmatus didn’t present a very 
defined pattern in moults process in the month of November, registering individuals with moult from the first to the tenth 
primaries. In the other species they can be noticed tendencies in the process of moult of primaries of the studied birds. 
In the process of moult of the tail there also was not a characteristic pattern. The absence of the moult in crown, belly 
and back in adults of Limnodromus griseus and Calidris canutus in April and May, respectively, it can evidence that the moult 
was already completed or that the individuals, not yet sexually mature, they will stay in the north of the Brazil awaiting 
the next reproductive season. However, the individuals’ of Calidris pusilla existence still with moult in crown, belly and/or 
back in the month of May it can be related to the fact that some individuals of this species can delay your return to the 
reproduction area.    
KEY WORDS. Biometry, Brazil, Migratory birds, Moult, Shorebirds.

RESUMO. Muda e parâmetros biométricos de aves migratórias no norte do Brasil. Este estudo reúne dados sobre mudas 
e parâmetros biométricos de aves migratórias que freqüentam as reentrâncias maranhenses. Foram realizadas expedições 
nos anos de 1991 a 1994 para as ilhas de Cururupu e Campechá e, em 2001, para a Coroa dos Ovos nas Reentrâncias 
Maranhenses. No total foram capturados 2.255 indivíduos, pertencentes a 19 espécies de aves das famílias Scolopacidae, 
Charadriidae, Recurvirostridae, Rynchopidae e Laridae. Grande parte das aves capturadas tiveram suas medidas biométricas 
coletadas. Utilizou-se o Teste-T, para verificar um possível dimorfismo sexual com base neste parâmetro. A diferença se 
mostrou significativa para Limnodromus griseus (F= 27,3; P < 0,001), quando se assumiu um sexo com 70 a 98 g e o outro 
com 115 a 155 g e não significativa para Calidris minutilla (F= 4,4; P > 0,001), quando se assumiu um sexo com 18 a 22 g e o 
outro com 25 a 32 g. Analisando os dados a respeito da troca das rêmiges primárias pode-se verificar que Actitis macularia e 
Charadrius semipalmatus não apresentaram um padrão bem definido no processo de muda no mês de novembro, registrando 
indivíduos com mudas desde a primeira até a décima rêmige. Nas demais espécies podem-se perceber tendências no processo 
de muda de rêmige das aves estudadas. No processo de muda das retrizes também não houve um padrão característico. A 
ausência de mudas de contorno em adultos de Limnodromus griseus e Calidris canutus em abril e maio, respectivamente, pode 
evidenciar que a muda já foi completada ou que os indivíduos, ainda não maduros sexualmente, permanecerão no norte 
do País aguardando a próxima temporada reprodutiva. No entanto, a existência de indivíduos de Calidris pusilla ainda com 
penas de contorno em muda no mês de maio, pode estar relacionada ao fato de que alguns indivíduos desta espécie podem 
retardar seu retorno às suas áreas de reprodução.
PALAVRAS-CHAVE. Aves limícolas, Aves migratórias, Biometria, Brasil, Muda.
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Desde a sua fundação o Centro Nacional de Pesquisa 
para Conservação das Aves Silvestres - CEMAVE/ICMBio 
vem desenvolvendo atividades de marcação e coleta de dados 
com aves limícolas migratórias em várias localidades da costa 
brasileira. Seus esforços no conhecimento de rotas migratórias, 
tamanhos populacionais e aspectos da biologia destas espécies 
vêm servindo como subsídio para o desenvolvimento de 
estratégias e criação de unidades de conservação. Este estudo 
reúne dados sobre mudas e parâmetros biométricos de aves 
migratórias que freqüentam as Reentrâncias Maranhenses, 
Maranhão.

MÉTODOS E ÁREA DE ESTUDO

Foram realizadas, nos anos de 1991 a 1994, 
expedições para as ilhas de Cururupu (1º 22’ 32” S 44º 52’ 
02” W) e Campechá (1º 22’ 32” S 44º 56’ 57” W) e, em 2001, 
para a Coroa dos Ovos (01º 27’ S 45º 09’ W), nas Reentrâncias 
Maranhenses. As aves foram capturadas com redes-de-neblina 
e marcadas com anilhas metálicas do CEMAVE. A idade dos 
indivíduos analisados foi determinada com base na plumagem, 
de acordo com o estabelecido em pRateR & MaRChant (1977) 
e hayMan et al. (1988). Parâmetros biométricos foram obtidos 
de acordo com SiCk (1997), e a categorização e ordem das 
penas na avaliação da muda segue pRateR & MaRChant 
(1977). Espécies com menos de 5 indivíduos em muda foram 
descartadas da análise dos dados, sobrando portanto algumas 
da ordem Charadriiformes mais abundantes na região. Ordem 
taxonômica e nomenclatura estão de acordo com a recente 
sugestão do CBRO (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total foram capturados 2.255 indivíduos, 
pertencentes a 19 espécies de aves das famílias Charadriidae, 
Recurvirostridae, Scolopacidae, Laridae e Rynchopidae. A 
tabela I mostra a quantidade de indivíduos capturados em cada 
período de atividades.

Grande parte das aves capturadas teve suas medidas 
biométricas coletadas. A tabela II apresenta as médias dos 
parâmetros medidos.

Nas massas corporais de Limnodromus griseus e 
Calidris minutilla o gráfico de dispersão mostrou tendências 
na separação de dois grupos (Fig. 1). Utilizou-se o Teste-
t, para verificar um possível dimorfismo sexual com base 
neste parâmetro. A diferença se mostrou significativa para 
Limnodromus griseus (F= 27,3; P < 0,001), quando se assumiu 
um sexo com 70 a 98 g e o outro com 115 a 155 g e não 
significativa para Calidris minutilla (F= 4,4; P > 0,001), quando 
se assumiu um sexo com 18 a 22 g e o outro com 25 a 32g. 

 hayMan et al. (1988) afirmam que não se conhecem 
diferenças entre sexos com base na plumagem de Limnodromus 
griseus, mas as fêmeas têm médias maiores, sendo assim, 
podemos assumir que indivíduos maiores (com mais de 115 g) 
sejam fêmeas.

Os indivíduos de Calidris pusilla foram agrupados em 
sexos diferentes com base no comprimento do bico, de acordo 
com GRatto-tRevoR (1992) e haRRinGton (1982) que já haviam 
verificado variação significativa no comprimento do cúlmen 
entre indivíduos dos diferentes sexos de C. pusilla. haRRinGton 

Tabela I. Número de indivíduos capturados/espécie.
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(1982) apresenta média de 18,68±1mm para machos e 20,7±1,3 
mm para fêmeas (neste estudo, ♂ 18,7±0,8 mm e ♀ 21,9±1,4 
mm).

Dados de massa corporal têm sido freqüentemente 
utilizados como índices para acompanhar o processo migratório 
(MaSCheR 1966) e é considerada a melhor medida para 
caracterizar o tamanho da ave (dunninG 1993). Massas corporais 
de 11 espécies deste estudo foram comparadas com as médias 
obtidas por dunninG (1993), apresentadas na tabela III.

CLaRk (1979) afirma que a massa corporal das aves 
varia de acordo com a estação, a hora do dia, o sexo e populações. 
O estágio do ciclo de vida e a atividade de muda, principalmente 
no caso das aves migratórias, também parecem influenciar, 
pois a energia despendida durante a reprodução, o descanso 
reprodutivo e a troca de penas é diferente e exige diferentes 
esforços fisiológicos (GiLL 1995). As grandes diferenças nas 
massas corporais detectadas em Tringa melanoleuca, Calidris 
pusilla, C. fuscicollis e Pluvialis squatarola podem estar 
relacionadas aos diferentes estágios de ganho de peso durante a 
migração, diretamente influenciado pelo tempo de permanência 
em cada área, ao estoque de gordura acumulado (dunn et al. 
1988), à oferta e qualidade alimentar das diferentes áreas, e a 
variações geográficas das espécies.
 A maioria das espécies estudadas é migrante do 

Hemisfério Norte, com exceção de Himantopus melanurus, 
Charadrius collaris, C. wilsonia e Rynchops niger que são 
considerados residentes, chegando à costa brasileira em meados 
de agosto, permanecendo até abril, quando retornam para as 
áreas de reprodução na América do Norte. 
 Nas espécies migratórias, o considerável desgaste 
das penas confere ao fenômeno da muda conotação especial, 
em função da demanda energética envolvida e da influência na 
capacidade de vôo (naSCiMento 1998). Analisando os dados 
a respeito da troca das rêmiges primárias (Tab. IV) pode-se 
verificar que Actitis macularius e Charadrius semipalmatus não 
apresentaram um padrão bem definido no processo de muda no 
mês de novembro, registrando indivíduos com mudas desde a 
primeira até a décima rêmige. Nas demais espécies podem-se 
perceber tendências no processo de muda de rêmige das aves 
estudadas. Arenaria interpres e Limnodromus griseus, nos meses 
de novembro e dezembro, parecem estar terminando a muda, 
com a maioria dos indivíduos trocando a sétima, oitava e nona 
em novembro, e a nona e décima em dezembro (A. interpres). 
azevedo JúnioR & LaRRazábaL (1999) afirmam que para C. 
pusilla adultos, suas mudas sugerem um cronograma que tem 
início em agosto e setembro, atinge a metade das primárias em 
outubro e novembro e conclui o processo no final de janeiro. 
Nesse estudo, C. pusilla também acompanha o mesmo padrão 

Figura 1. Dispersão (massa x n) do parâmetro massa corporal de Limnodromus griseus (esq.) e Calidris minutilla (dir).

Tabela III. Comparação de massas corporais obtidas neste estudo com as apresentadas em dunninG (1993) [Média ± d.p.; min– max 
(n); período da coleta*; diferença = (média nesse estudo – média dunninG)* 100) / média dunninG]. ? = local desconhecido.
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e corrobora com os dados obtidos por azevedo JúnioR et al. 
(2001) no litoral de Pernambuco e naSCiMento (1998) na costa 
do Amapá, devendo completar o processo com a troca da nona 
e décima de janeiro a março, antes de retornar à sua área de 
reprodução. 
 A batuíra-de-bando, Charadrius semipalmatus, 
apresentou uma troca bem distribuída em novembro com 
indivíduos mudando desde o primeiro ao décimo par de rêmiges. 
No entanto em dezembro mostrou um padrão de final de muda 
com indivíduos trocando apenas os últimos três pares. Os dados 
para esta espécie concordam com os obtidos por naSCiMento 
(1998).

No processo de muda das retrizes também não houve 
um padrão característico (Tab. V) para as espécies estudadas. 
Segundo Ginn & MeLviLLe (1995) podem ocorrer variações na 
seqüência da substituição das penas da cauda em aves. Nesse 
estudo verifica-se uma boa distribuição do primeiro ao sexto 
par em todas as espécies. Em comparação com as espécies 
analisadas por azevedo JúnioR et al. (2001) no litoral de 
Pernambuco, Calidris pusilla adultos também apresentaram 
muda no terceiro par em novembro, no quinto em dezembro 
e no sexto em novembro e dezembro, porém não acompanha 
o padrão bem definido da espécie no Amapá, apresentado por 
naSCiMento (1998). Para Charadrius semipalmatus adultos os 
dados desse estudo também concordam com azevedo JúnioR 
et al. (2001) em relação à troca dos primeiro e segundo par em 
novembro e novamente não acompanha o padrão com pico de 
muda do quarto par apresentado por naSCiMento (1998).

MCneiL (1970) demonstra que parte de uma 
população pode permanecer ao sul de suas áreas de reprodução 
nos meses de junho e julho. O registro de indivíduos de espécies 

migratórias sem mudas nas penas de vôo, verificado nos meses 
de abril e maio, reforça que isto pode acontecer bem antes 
na costa norte do Brasil, principalmente para espécies como 
Limnodromus griseus, Calidris canutus, C. alba, C. pusilla, e 
Charadrius semipalmatus.

Geralmente ocorrem duas mudas nas aves, uma no 
período pré-reprodutivo e outra no período pós-reprodutivo, 
podendo ocorrer variações inter e intra-específicas (azevedo 
JúnioR et al. 2001). Estas variações verificadas no processo 
de muda em diversas localidades (nesse estudo, Pernambuco 
e Amapá) também podem estar relacionadas ao tempo de 
permanência em cada área e a oferta e qualidade alimentar 
das diferentes áreas, uma vez que o gasto energético durante 
a muda também é elevado, bem como a variações geográficas 
das espécies.
 Nesse estudo, mudas de penas de contorno do 
corpo foram verificadas em oito espécies migratórias e não 
apresentaram um padrão diferenciado entre as penas da cabeça, 
do dorso e do ventre (Tab. VI).
 A ausência de mudas de contorno em adultos de 
Limnodromus griseus e Calidris canutus em abril e maio, 
respectivamente, pode evidenciar que a muda já teria sido 
completada ou que estes se tratavam de indivíduos ainda não 
maduros sexualmente, que permaneceriam no norte do País 
aguardando a próxima temporada reprodutiva. No entanto, a 
existência de indivíduos de Calidris pusilla ainda com penas de 
contorno em muda no mês de maio (1992) pode estar relacionada 
ao fato registrado por azevedo JúnioR & LaRRazábaL (1999) e 
azevedo JúnioR et al. (2001), de que alguns indivíduos desta 
espécie podem retardar seu retorno à área de reprodução.

A presença de penas de contorno em muda e a ausência 

Tabela V. Número de indivíduos e registro de mudas de retrizes na costa Maranhense. - Indivíduos que não apresentaram mudas 
(- Indivíduos que não apresentaram mudas; Idade: A- adulto; Sexo : I- indeterminado). Continua...
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Tabela V. Continuação.

Tabela VI. Número de indivíduos e registro de mudas de contorno na costa Maranhense. - Indivíduos que não apresentaram mudas; 
C – muda na cabeça; D – muda no dorso e V – muda no ventre; Idade: A- adulto.
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Tabela VI. Continuação.
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de mudas nas penas de vôo em Charadrius collaris, espécie 
residente, nos meses de abril e maio sugere que a espécie pode 
ainda estar formando sua plumagem nupcial o que indicaria o 
início de sua reprodução na área após o período (março a maio) 
sugerido por RodRiGueS & LopeS (1997).
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