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O município de Capão da Canoa (29º44'S e 50º00'W ) compreende uma área de 96,6 km², 
com uma  orla de 19 km, e encontra-se na planície costeira do Litoral Norte do Rio Grande 
do Sul, apresentando relevo plano e clima temperado (subtropical úmido). Os solos 
situam-se um pouco acima da linha de praias, onde este é bastante arenoso, e há as 
dunas vegetadas apresentam  predominantemente Panicum racemosum e Senecio 
crassiflorus (TABAJARA 2005).  O município apresenta  uma grande variação sazonal da 
população e um incremento dos problemas antrópicos no período de veraneio, entre os 
quais destacam-se: o esgoto mal direcionado; a ocupação da faixa de praia em larga 
escala; a descaracterização das  dunas e o aumento dos resíduos urbanos, o que acaba 
por afetar diretamente a  fauna ocorrente na praia, em particular a avifauna. É de suma 
importância a preservação desse ambiente, pois a degradação que teve inicío pelo 
desmatamento para a implantação dos primeiros aglomerados urbanos tem hoje seu ápice 
no despejo de esgotos domésticos e industriais, aterros e ocupação da orla, os quais 
atingem as praias e compromete todo ecossistema (EFE, 2004). Entre os principais 
componentes da biota regional, que mais sofrem com esta degradação, destacam-se as 
aves. Este trabalho tem objetivo fazer o levantamento da avifauna na faixa de praia central 
do município de Capão da Canoa, durante as quatro estações do ano, e verificar qual a 
influência da ação antrópica na composição da avifauna local. Estão sendo feitas 
observações diretas diárias em turnos diferentes, ora matutinos, ora vespertinos. O 
trabalho teve início no mês de julho (inverno), através da observação direta, com o auxílio 
de binóculos 10x25mm e comparação com bibliografia especializada. O percurso foi 
realizado a pé, durante 15 dias, transectos de 2 km fixos, totalizando 40 minutos diários de 
caminhada. Além da identificação das espécies avistadas, estão sendo coletados ainda, 
dados do clima, como a temperatura e a velocidade do vento, por serem alguns fatores 
considerados relevantes neste tipo de pesquisa (WIENS, 1989).  Os resultados, embora 
parciais, mostram aves residentes e que quase não sofrem com a ação antrópica, pois 
foram avistadas no período de inverno e com pouca presença humana na praia. Para 
designar a freqüência de avistamentos, foram consideradas muito freqüentes as espécies 
observadas em pelo menos 70% das observações, dentre elas Quero – quero (Vanellus 
chilensis), Garça-pequena (Egretta thula), Coruja-do-campo (Speotyto cunicularia), 
Pernilongo (Himantopus), Batuíra (Charadrius semipalmatus), e a Rolinha (Columbina 
picui). As freqüentes (entre 50 e 69%) incluem o maçarico (Limosa limosa), e as pouco 
freqüentes (entre 20 e 49%) representada pelo Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus);  e as 
raras, (abaixo de 20%), a gaivota (Larus dominicanus). O trabalho está apenas 
começando, ainda é necessário verificar a avifauna nas demais estações do ano e fazer 
um comparativo para se verificar as pressões sofridas em função da presença humana, 
mas os dados coletados sugerem um empobrecimento da avifauna local, pois a 
diversidade observada pode ser considerada baixa, foram observadas somente 09 
espécies em 10 horas de trabalho, reforçando assim a indicação da necessidade de um 
planejamento sustentável na ocupação do litoral norte gaúcho.  



 
 


