
O Parque Nacional Chapada das Mesas (PNCM) é uma das 
mais novas unidades de conservação no Brasil. Situado na 
bacia do rio Tocantins e no Bioma Cerrado, sua área estende-
se pelos municípios de Carolina, Estreito e Riachão, todos ao 
sul do estado do Maranhão (BRASIL. Decreto S/N, 2005). 
Este estudo objetiva contribuir com o conhecimento das espé-
cies de aves em áreas de influência indireta do PNCM no muni-
cípio de Carolina .  

Foram realizadas 16 visitas, cada uma com duração média de 
nove dias, entre março de 2012 e dezembro de 2015. Durante 
esse período, cinco sítios amostrais foram monitorados, sendo 
quatro em vias de acesso terrestre – com esforço amostral de 
dois dias – e um em sítio fluvial – amostrado uma vez por visita. 
Os métodos empregados foram transectos e captura por redes 
de neblina. As aves foram visual e auditivamente identificadas 
com auxílio de guias de campo, binóculos, máquinas fotográfi-
cas e gravadores. As aves capturadas foram anilhadas e soltas 
no mesmo local. (BIOTA, 2016)

 Foram identificadas 309 aves pertencentes a 24 ordens e 65 
famílias, entre estas, espécies endêmicas, ameaçadas, nôma-
des e migratórias. Do total de espécies, três foram descritas 
como primeira ocorrência e duas como novas ocorrências 
para o estado do Maranhão (PEREIRA et. al., 2016). O conhe-
cimento obtido da riqueza avifaunística no município de 
Carolina é apenas uma pequena parcela da diversidade situa-
da nas áreas do PNCM. Nesse sentido, o presente estudo se 
faz um importante subsídio para posteriores estudos, planos 
de manejo e conservação da biodiversidade local. 
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2 - Materiais e métodos

Apoio e patrocínio

Imagem 1. Fitofisionomia em mosaico, com cerrado 
predominante na área do parque.

Imagem 2. Paisagem no parque Nacional da Chapada 
das Mesas.

Imagem 3. Captação e gravação de vocalização da avifauna local.

Imagem 4. Captura de Pipra fasciicauda (PIPRIDAE) em rede de neblina.
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