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“Sempre que as gratuidades pousam em minhas palavras, 

elas são abençoadas por pássaros e por lírios. 

Os pássaros conduzem o homem para o azul, 

para as águas, para as árvores e para o amor. 

Ser escolhido por um pássaro para ser a árvore dele: 

eis o orgulho de uma árvore. 

Ser ferido de silêncio pelo voo dos pássaros: 

eis o esplendor do silêncio. 

Ser escolhido pelas garças para ser o rio delas: 

eis a vaidade dos rios. 

Por outro lado, o orgulho dos brejos é o de serem escolhidos 

por lírios que lhes entregarão a inocência. 

(Sei entrementes que a ciência faz cópia de ovelhas, que a ciência produz seres em vidros. 

Louvo a ciência por seus benefícios à humanidade, mas não concordo que a ciência não se 

aplique em produzir encantamentos.) 

Por quê não medir, por exemplo, a extensão do exílio das cigarras? 

Por quê não medir a relação de amor que os pássaros têm com as brisas da manhã? 

Por quê não medir a amorosa penetração das chuvas no dentro da terra? 

Eu queria aprofundar o que não sei, como fazem os cientistas, mas só na área dos 

encantamentos. 

Queria que um ferrolho fechasse o meu silêncio, 

para eu sentir melhor as coisas increadas. 

Queria poder ouvir as conchas quando elas se desprendem da existência. 

Queria descobrir por quê os pássaros escolhem a amplidão para viver 

enquanto os homens escolhem ficar encerrados em suas paredes. 

Sou leso em tratar com máquina; mas inventei, para meu gasto, 

um Aferidor de Encantamentos. 

Queria medir os encantos que existem nas coisas sem importância. 

Eu descobri que o sol, o mar, as árvores e os arrebóis são mais enriquecidos pelos pássaros do 

que pelos homens. 

Eu descobri, com o meu Aferidor de Encantamentos, que as violetas e as rosas e as acácias 

são mais filiadas dos pássaros do que os cientistas. 

Porque eu entendo, desde a minha pobre percepção, que o vencedor, no fim das contas, é 

aquele que atinge o inútil dos pássaros e dos lírios do campo. 

Ah, que estas palavras gratuitas possam agora servir de abrigo para todos os pássaros do 

mundo.” 

Manoel de Barros 

Gratuidade das Aves e dos Lírios 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Charadriiformes, Laridae, Rynchops e Phaetusa: taxonomia, sistemática, biologia e 

distribuição  

Os representantes da ordem Charadriiformes são cosmopolitas e diversificados, 

incluem aves de pequeno, médio e grande porte, com alguns de seus representantes realizando 

as migrações mais extensas dentre todas as aves. Embora a coloração varie, a maioria dos 

Charadriiformes possui padrões de plumagem em tons de branco, cinza, marrom e/ou preto. A 

maioria vive próxima a regiões costeiras, enquanto outras são pelágicas e alguns poucos 

podem ser encontrados em desertos e em florestas densas (Del Hoyo, 1996; Sick, 1997; De 

Pietri et al., 2011). 

Os hábitos alimentares e as técnicas de forrageamento são variados; encontram 

alimentos nos mais diversos ambientes, em mar aberto, nas praias, lagos, rios, poças de marés, 

mangues, lamaçais, revirando pedras, na serapilheira de florestas densas, costões rochosos, 

desertos, etc. (Del Hoyo, 1996; Sick, 1997). Entre os principais itens alimentares estão peixes, 

crustáceos, moluscos (terrestres, água-doce e marinhos), vermes (nematódeos, poliquetas, 

minhocas), insetos, ovos, krill. Algumas espécies de regiões mais frias se alimentam da 

placenta e excrementos de focas; lixo humano, filhotes de outras aves, pequenos ratos, 

lagartos, etc. Aves da família Chionidae se alimentam de algas. Algumas aves terrestres 

(Thinocoridae) comem principalmente matéria vegetal, como sementes, botões de flores, 

brotos e folhas (Del Hoyo, 1996; Sick, 1997). 

Embora o arranjo e o número de gêneros, espécies e famílias variem de acordo com os 

diferentes autores (Murphy, 1936; Harrison, 1985; Sibley & Monroe, 1990; Burger & 

Gochfeld, 1996; Sick, 1997; Pons et al., 2005; Livezey, 2010; Burger et al., 2018), boa parte 

dos autores e das publicações mais atuais sugerem que existam, dentro dos Charadriiformes, 

cerca de 377 espécies, 92 gêneros, 19 famílias e seis subordens (Baker et al., 2007; Burger 

et al., 2018). 

Atualmente, a composição mais aceita dentro da ordem é (subordem, família: numero 

de gêneros; número de espécies): subordem Chionidi, famílias: Burhinidae (2; 10), Chionidae 

(1; 2) e Pluvianellidae (1; 1). Subordem Charadrii, famílias: Haematopodidae (1; 9), 

Ibidorhynchidae (1; 1), Recurvirostridae (3; 7) e Charadriidae (12; 71). Subordem Thinocori, 

famílias: Pedionomidae (1; 1), Thinocoridae (2; 4), Rostratulidae (2; 3) e Jacanidae (6; 8). 
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Subordem Scolopaci, família: Scolopacidae (17; 91). Subordem Turnici, família: Turnicidae 

(2; 18). Subordem Lari, famílias: Pluvianellidae (1; 1), Dromadidae (1; 1), Glareolidae (5; 

17), Stercorariidae (2; 7), Alcidae (11; 24) e Laridae (21; 101) (Baker et al., 2007; HBW, 

2018). 

Outros autores costumam dividir esta ordem em três subordens principais: Charadrii 

(aves limícolas, batuíras, quero-queros, pernilongos, etc.); Alcae (pequeno auk, Uria, etc.) e 

Lari (gaivotas, trinta-réis e talha-mares). No entanto, até hoje, os autores não entraram em um 

consenso quanto à organização taxonômica e o número de táxons pertencentes aos 

Charadriiformes; de forma que, ao longo dos anos, diversos arranjos foram propostos. Alguns 

autores acreditam que os Charadriiformes estejam relacionados às ordens Gruiformes e 

Columbiformes, outros discordam, de maneira que, certas famílias intermediárias foram 

removidas ou adicionadas por vários taxonomistas (Murphy, 1936; Pinto, 1938; 1964; 

Harrison, 1985; Sibley & Monroe, 1990; Burger & Gochfeld, 1996; Sick, 1997; Pons et al., 

2005; Burger et al., 2018). A taxonomia de Sibley-Ahlquist (baseado em técnicas de biologia 

molecular, proposta no início da década de 1990) propôs integrar as famílias deste 

diversificado grupo na ordem Ciconiiformes, além de incluir a família Alcidae nos Larídeos 

(Sibley et al., 1988; Ahlquist & Sibley, 1990; Sibley & Ahlquist, 1990; Monroe & Sibley, 

1993). A subordem Lari inclui seis famílias (Pluvianellidae, Dromadidae, Glareolidae, 

Stercorariidae, Alcidae e Laridae). 

As famílias Pluvianellidae e Dromadidae apresentam apenas uma espécie cada, 

Pluvianellus socialis e Dromas ardeola, respectivamente. Os representantes da família 

Glareolidae são chamados de “perdizes-do-mar”, devido a sua semelhança com esta ave, a 

maioria se alimenta de insetos que capturam com as asas, podem habitar desertos e outras 

regiões áridas, inclui cinco gêneros e 17 espécies (Stiltia, Glareola, Cursorius, Rhinoptilus e 

Pluvianos), contudo, alguns autores considerem que Pluvianus deva ser incluso na família 

“Pluvianidae” (HBW, 2018; Maclean & Bonan, 2018). 

A família Stercorariidae inclui dois gêneros e sete espécies (Stercorarius e 

Catharacta), conhecidos como “gaivota-rapineira” e “skuas”, são aves migratórias oceânicas, 

podem ser encontradas em ambientes frios, se alimentam de peixes, mas também podem 

alimentar-se de filhotes de pinguins, outros pássaros, coelhos e cadáveres em geral, também 

possui “comportamento cleptoparasita”, roubando o alimento de outras aves (Del Hoyo, 1996; 

Furness & Bonan, 2018). 
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A família Alcidae inclui 11 gêneros e 24 espécies (Cerorhinca, Fratercula, 

Ptychoramphus, Aethia, Brachyramphus, Cepphus, Synthliboramphus, Alca, Pinguinus†, 

Uria e Alle), conhecidos como auks são notáveis por sua capacidade de “voar” debaixo 

d’água, alguns são superficialmente semelhantes aos pinguins; no entanto, eles não estão 

intimamente relacionados com estes, mas acredita-se que sejam um exemplo de evolução 

convergente (Nettleship, 1996; Nettleship & Bonan, 2018). 

A família Laridae inclui as gaivotas, os trinta-réis e os talha-mares; é sem dúvida a 

família mais representativa do grupo, com 21 gêneros e 101 espécies (Friesen et al., 1996a; 

Konyukhov, 2002; Moum et al., 2002; Gavin et al., 2004; Baker et al., 2007; Smith, 2011; 

2015; Burger et al., 2018; Rands & Bonan, 2018). 

A inclusão dos auks na subordem Lari é recente (Baker et al., 2007). Não é incomum 

encontrar a família Turnicidae inserida na subordem Lari, mas os dados moleculares e o 

registro fóssil sugerem que eles sejam uma ramificação basal (Paton et al., 2003; Gavin et al., 

2004; Paton & Baker, 2006). 

A classificação adotada pelo Handbook of Birds of the World Alive (Burger et al., 

2018; HBW, 2018) difere ligeiramente da classificação do Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos - CBRO (2015) e do HBW (1996) (Burger & Gochfeld, 1996; Del Hoyo et al., 

1996; Gochfeld & Burger, 1996; Zusi, 1996). No caso do HBW (2018) a família Laridae 

inclui, além das gaivotas, as espécies que antes eram consideradas como famílias, os trinta-

réis (Sternidae) e os talha-mares (Rynchopidae). O CBRO (2015) e HBW (1996) consideram 

Sternidae e Rynchopidae como famílias distintas; no HBW (2018) estas passaram a ser 

consideradas como subfamílias, Sterninae e Rynchopinae (Burger & Gochfeld, 1996; 

Gochfeld & Burger, 1996; Zusi, 1996; CRBO, 2015; Piacentini et al., 2015; Burger et al., 

2018). 

Com relação à Sternidae, a validade deste táxon como família sempre foi questionada, 

para alguns autores (Harrison, 1985; Sick, 1997) esse grupo de espécies deveria estar incluso 

na família Laridae, juntamente com as gaivotas. 

Baker e colaboradores (2007) mostraram que os talha-mares e o táxon dos trinta-réis 

não são monofiléticos, pelo contrário, eles se misturam em um clado com as gaivotas. 

Portanto, segundo estes autores, não é possível separá-los em famílias (Rynchopidae e 

Sternidae) sem tornar a família Laridae parafilética (Baker et al., 2007). Assim sendo, de 

acordo com Burger e colaboradores (2018), a família Laridae é composta por cinco 

subfamílias (Anoinae, Gyginae, Larinae, Rynchopinae e Sterninae). 
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A subfamília Anoinae, inclui dois gêneros (Anous e Procelsterna), encontrados em 

ilhas costeiras e oceânicas, a primeira, conhecida popularmente como viuvinha, possui 

coloração preta ou marrom-escura, já Procelsterna possui coloração cinza-clara (Gochfeld 

et al., 2018c). Segundo Cibois e colaboradores (2016), estes dois táxons formam um clado 

único; estes autores propuseram a existência de somente o gênero Anous e que Procelsterna 

deveria ser considerado como um sinônimo júnior. Contudo, estes táxons diferem 

consideravelmente quanto à plumagem. 

A subfamília Gyginae, possui apenas um gênero, Gygis, ave de coloração branca, 

encontrada em ilhas oceânicas tropicais, chamada popularmente de grazina ou noivinha 

(Yeung et al., 2009). 

A subfamília Larinae inclui oito gêneros (Saundersilarus, Hydrocoloeus, 

Rhodostethia, Creagrus, Xema, Pagophila, Rissa e Larus), conhecidos popularmente como 

gaivotas, sendo o gênero Larus o mais representativo (~45 espécies), presentes principalmente 

nas regiões costeiras. Apresentam uma dieta bastante ampla, alimentam-se de peixes, ovos, 

animais mortos, lixo humano, insetos, vermes, etc. (Gochfeld et al., 2018a; 2018b; 2018c). 

A taxonomia de Larinae sempre foi confusa, provavelmente devido à sua extensa 

distribuição e à frequente troca genética entre as várias populações (levando a áreas de 

hibridação). Até “recentemente”, a maioria das espécies pertenciam ao gênero Larus; mas, 

estudos filogenéticos mais recentes, corroboraram para a divisão deste táxon em gêneros 

distintos (Cane, 1994; Pons et al., 2005; Dantas et al., 2012). 

A subfamília Sterninae, inclui nove gêneros e 39 espécies (Onychoprion (4); Sternula 

(7); Gelochelidon (2); Hydroprogne (1); Larosterna (1); Chlidonias (4); Sterna (13); 

Thalasseus (6) e Phaetusa (1)) (Burger et al., 2018). Conhecidos popularmente como trinta-

réis e/ou andorinhas-do-mar; são aves marinhas, com distribuição cosmopolita. Depois da 

subfamília Larinae, são os mais representativos dentro da família. E, provavelmente, os que 

apresentam mais problemas taxonômicos. Os autores parecem não entrar em um consenso 

quanto aos integrantes deste táxon, onde intermináveis e constantes inclusões e exclusões são 

realizadas dentro deste grupo. De forma que, o número de gêneros varia de três até dez, 

dependendo do autor (Moynihan, 1959; Harrison, 1985; Sibley & Monroe, 1990; Burger & 

Gochfeld, 1996; Sick, 1997; Baker et al., 2007; Gochfeld et al., 2018a; 2018b). 

Antigamente, a maior parte das espécies de trinta-réis era incluída no gênero Sterna, 

caso de Onychoprion, Sternula, Hydroprogne, Chlidonias, Thalasseus, Gelochelidon e 

Phaetusa, exceção feita a Larosterna inca, devido a sua coloração escura (Linnaeus, 1758; 
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Moynihan, 1959; Collinson, 2006). Contudo, estudos mais detalhados, através de análises 

morfológicas mais cuidadosas e com dados genéticos e comportamentais, apoiaram a 

subdivisão destes táxons em gêneros distintos (Bridge et al., 2005; Collinson, 2006; Baker 

et al., 2007). 

Com as contribuições de estudos genéticos, os trinta-réis passaram a ser tratados como 

uma família distinta, Sternidae (Paton et al., 2003; Gavin et al., 2004; Paton & Baker, 2006). 

Já, segundo outros estudos (Baker et al., 2007), os trinta-réis não são monofiléticos, pois se 

misturam em um clado com as gaivotas, desta forma, não seria possível separá-los em uma 

família exclusiva, sem tornar a família Laridae parafilética. 

Até 1996, Burger e Gochfeld, diziam haver boas razões para tratar os trinta-réis como 

uma família separada, devido aos caracteres morfológicos que os distinguem de todas as 

gaivotas. Hoje, estes autores (Burger et al., 2018), aceitaram as conclusões de Baker et al., 

(2007), considerando os trinta-réis uma subfamília, Sterninae, separado das gaivotas, mas 

incluídos na mesma família, Laridae. 

Independentemente do nível taxonômico atribuído, publicações baseadas em 

osteologia, comportamento, histologia e dados moleculares corroboram uma relação maior 

entre gaivotas (Larinae) e trinta-réis (Sterninae) do que entre os trinta-réis e os talha-mares 

(Rynchopinae). Outros autores propuseram que os gêneros da família Laridae, Anous e 

Procelsterna estão mais relacionados aos talha-mares do que aos trinta-réis (Cane, 1994; 

Burger & Gochfeld, 1996; Paton, et al., 2003; van Tuinen et al., 2004; Bridge et al., 2005; 

Paton & Baker 2006; De Pietri et al., 2011). 

Os membros de Sterninae apresentam comportamento migratório e plumagem com 

duas fases distintas, uma reprodutiva, de curta duração, e outra de descanso ou invernal, que 

perdura por mais tempo; são encontrados perto do mar, rios ou zonas úmidas; são aves 

delgadas, com caudas bifurcadas, asas estreitas e pernas relativamente curtas. A maioria das 

espécies possui plumagem cinza-clara na região dorsal do corpo e branca na região ventral, 

normalmente com o vértice e mascara preta, mas algumas espécies do gênero Chlidonias e 

Larosterna inca apresentam plumagem escura; no primeiro caso, pelo menos durante parte do 

ano. Até onde se sabe, não apresentam dimorfismo sexual, mas os jovens são facilmente 

distinguíveis dos adultos. Costumam reproduzir-se em colônias médias e grandes, depositam 

seus ovos em solo nu com pouco ou nenhum material de ninho. Algumas constroem ninhos 

flutuantes na vegetação (Chlidonias), outras constroem ninhos simples em árvores, em 

penhascos ou em fendas. A maioria das espécies alimenta-se de peixes capturados durante o 
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mergulho (a partir do voo), mas algumas também comem insetos (Chlidonias); as espécies de 

maior porte podem suplementar a alimentação com pequenos vertebrados terrestres (Burger & 

Gochfeld, 1996; Sick, 1997). 

Muitos trinta-réis são migrantes de longa distância; sendo a andorinha-do-ártico 

(Sterna paradisaea) capaz de realizar uma das maiores migrações conhecida no reino animal. 

Todo ano voa de suas áreas de reprodução do Ártico para a Antártida (e vice-versa), a 

distância mais curta entre essas áreas é de 19.000 km, mas já foram registrados migrações de 

80.000 km; a longa jornada garante que esta ave veja dois verões por ano (Egevang et al., 

2010; Fijn et al., 2013). 

A subfamília Rynchopinae Bonaparte (1838), cujos representantes também são 

migratórios, abriga apenas um gênero (Rynchops) e três espécies (R. niger, R. albicollis e 

R. flavirostris), popularmente conhecidos como talha-mares ou corta-águas (Zusi, 1996). 

Estas espécies possuem um padrão de distribuição pantropical, único entre as aves, cuja 

distribuição cobre as regiões tropicais de todos os continentes, se estendendo desde as regiões 

subtropicais até as margens das zonas temperadas, com uma espécie ocorrendo na África 

(talha-mar-africano, R. flavirostris), uma na Ásia (talha-mar-indiano, R. albicollis) e uma nas 

Américas (talha-mar-americano, R. niger) (Zusi, 1996; CBRO, 2015). 

Devido à ausência de fósseis de Rynchopinae conhecidos, as estimativas da história 

filogenética dos talha-mares são baseadas inteiramente em comparações anatômicas, 

comportamento e na comparação molecular de espécies atuais. Anatomistas do século XIX e 

inicio do século XX, incluíram os talha-mares dentro da ordem Charadriiformes e na 

subordem Lari. As três espécies existentes de Rynchopinae, estão inclusas somente em um 

gênero, pois são muito similares entre si, compartilham comportamento de forrageamento 

único, associado a adaptações estruturais únicas, além de se assemelharem no padrão de 

plumagem (Grant et al., 1984; Burger et al., 1994; Zusi, 1996; Baker et al., 2007). 

A subfamília Rynchopinae ocorre em uma vasta área geográfica, com o talha-mar-

indiano (R. albicollis) ocorrendo no sul da Ásia, o talha-mar-africano (R. flavirostris) em 

grande parte da África e o talha-mar-americano (R. niger) nas américas (Curry-Lindahl, 1981; 

Nisbet et al., 2013; Zarza et al., 2013; Zusi et al., 2018). 

As aves sul-americanas e da Ásia possuem preferência pelos grandes rios e estuários, 

já as da África preferem os grandes rios e lagos. As aves norte-americanas são atípicas, 

preferindo zonas costeiras e ilhas restritas. A maior parte do conhecimento sobre a biologia 

dos talha-mares é baseada no talha-mar norte-americano (R. niger niger); os outros táxons 
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deste grupo foram pouco estudados, de forma que, muito dos seus hábitos ainda são pouco 

documentados (Coppinger et al., 1988; Zusi, 1996; Sick, 1997; Das, 2015). 

Devido ao fato dos representantes deste táxon apresentarem o bico modificado e 

adaptado para um método único de forrageio entre as aves, eles foram considerados como 

uma família distinta, desde os primeiros arranjos sistemáticos, família Rynchopidae (Zusi, 

1996). Contudo, como mencionado anteriormente, hoje é considerado por alguns autores 

como uma subfamília (Rynchopinae) dentro de Laridae, e não uma família distinta (Baker 

et al., 2007; Burger et al., 2018). 

O talha-mar adulto possui plumagem marcante e vistosa, sendo esta fortemente 

enegrecida na região dorsal e puramente branca na porção ventral, o bico é laranja-

avermelhado e os pés vermelhos. Mudanças sazonais são pequenas, com a aquisição de um 

colar branco durante a estação não reprodutiva (em R. niger e R. flavirostris). Os juvenis 

apresentam coloração marrom salpicado de cinza-escuro e amarelo-claro. A plumagem dos 

filhotes recém eclodidos é amarelada, ideal para camuflagem na areia. Com cerca de seis 

meses, as aves já se assemelham aos adultos em muitos aspectos, mas, ainda assim, é possível 

distingui-los facilmente (Zusi, 1996; Sick, 1997). 

As pernas são bastante curtas e os três dedos da frente são conectados por membranas 

interdigitais, que podem ajudar na sustentação da ave quando ela está de pé na areia ou na 

lama, e provavelmente oferece algum auxílio no comportamento de termorregulação. Os 

Rynchops podem caminhar, mas eles não nadam ou mergulham (Zusi, 1996; Sick, 1997). 

A característica mais marcante dos Rynchops é, sem dúvida, o bico, no qual a 

mandíbula e maxila são diferentes em formato e tamanho; o bico é “adaptado para arar” a 

água com pouca resistência. A mandíbula pode ser aproximadamente três centímetros mais 

longa do que a maxila. O filhote nasce com o bico normal, o que pode significar que o bico 

singular do adulto é uma estrutura que está intimamente relacionado com o método de 

forrageamento. O bico alcança a proporção dos adultos em aproximadamente três meses. O 

bico do adulto não pode ser usado efetivamente para bicar ou agarrar coisas, para poder pegar 

objetos no chão ele precisa virar a cabeça de lado; esta limitação pode explicar a falta de 

ninhos construídos nesta subfamília (Tomkins, 1951; Zusi, 1962; 1996; Sick, 1997). 

O método de forrageamento é único e consiste em voar ao longo da água, com o bico 

aberto, com a mandíbula parcialmente submersa, como se fosse uma tesoura aberta, daí o 

nome, corta-água. “Talhar ou cortar a água (Skimming)” provou ser um método eficiente, e 
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por ser mais táctil do que visual, permite que os talha-mares alimentem-se no crepúsculo, em 

águas escuras e durante a noite (Tomkins, 1951; Zusi, 1996; Sick, 1997). 

Os filhotes recém-emplumados instintivamente tentam arar as dunas de areia e as 

margens das praias, imitando o comportamento dos adultos; eles aprendem cedo, e de maneira 

mais adequada como forragear na companhia de seus pais (Zusi, 1996). 

Os talha-mares frequentam a orla de praias marinhas, praias de rios e lagos, nas zonas 

temperadas e tropicais. A maioria dos forrageamentos ocorre em águas calmas e rasas (sem 

vegetação), forrageiam com maior efetividade onde a presa está concentrada; alimentam-se 

quase que exclusivamente de peixes, mas, camarões também são importantes e fazem parte da 

dieta (Coppinger et al., 1988; Zusi, 1996; Sick, 1997; Das, 2015; Antas et al., 2016). 

Os talha-mares também são ativos durante a noite, os olhos possuem uma grande 

abertura para a pupila, provavelmente com função de proteger da forte luz do dia, que é 

refletida pelas areias brancas da praia; contudo, a pupila se fecha no formato de uma fenda 

vertical estreita, outra adaptação única entre as aves (Nicholson, 1948; Zusi, 1996). 

A maior parte da reprodução na América do Sul, África e Ásia meridional acontece 

entre abril e novembro, durante a época de baixa nos grandes rios, mas as datas variam de 

localidade e de ano para ano, dependendo do termino da estação chuvosa nas cabeceiras. Na 

América do Norte, a reprodução é mais estritamente sazonal, normalmente de abril a julho, 

contudo pode ser estendida até o início de setembro, nos eventos de seca (Zusi, 1996). 

Os talha-mares são aves coloniais, nidificam junto com algumas espécies de trinta-

réis, algumas vezes com gaivotas, maçaricos e outras espécies ou podem formar colônias 

somente de talha-mares. As colônias costumam ter em média menos de 200 pares, mas, 

algumas vezes, muitas centenas de pares podem se unir em uma colônia, sem contar as outras 

espécies associadas (Zusi, 1996). 

Os sítios reprodutivos preferidos dos talha-mares na América do Norte são os locais 

mais isolados, como ilhas costeiras e praias, mas as aves também nidificam em esteiras de 

vegetação morta, depositadas em pântanos de água salgada (“mangues”). Quando selecionam 

um sitio reprodutivo em um determinado ano, as aves podem retornar ao seu local de 

reprodução anterior, ou podem ser atraídas por outras aves e nidificar em uma localidade 

nova. Quando as condições não são favoráveis, os talha-mares irão nidificar novamente em 

um lugar diferente, no mesmo ano. Estudos em Nova Jersey, EUA, mostraram que os 

Rynchops niger norte-americanos são mais propensos a escolher um novo sitio reprodutivo no 
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ano seguinte, se a colônia do ano anterior foi destruída por predadores (Erwin, 1977b; 

Coppinger et al., 1988; Zusi, 1996; Sick, 1997; Das, 2015). 

Os ninhos são formações simples na areia, consistindo em um buraco com 

aproximadamente 20-30 cm de diâmetro e 2-4 cm de profundidade. A cópula ocorre no local 

do ninho, depois do macho oferecer um peixe para a fêmea. O tamanho da ninhada varia de 

2-6 ovos, e a média é de 3-4 (Zusi, 1996; Zusi et al., 2018). 

Populações que se reproduzem no nordeste da América do Norte deslocam-se para o 

Sul até a Flórida e costa do Golfo. Já a maioria dos indivíduos que nidificam durante o 

inverno desloca-se para as regiões costeiras da América Central (até o sul do Panamá). Nos 

grandes rios sul-americanos (R. niger), na África (R. flavirostris) e no sul da Ásia 

(R. albicollis), as aves migram entre seus locais de reprodução acima dos rios e para os seus 

locais de não reprodução próximos a foz do rio ou nas regiões costeiras e para grandes lagos; 

as distâncias podem ser de centenas e até milhares de km. Na África, Rynchops flavirostris 

deixam os rios principais para passar temporadas não reprodutivas no Lago Chade, nos lagos 

do Vale Rift, ou em outros sítios (Coppinger et al., 1988; Zusi, 1996; Das, 2015). 

Os talha-mares africano e indiano são os menos estudados e os mais ameaçados; o 

primeiro é considerado quase ameaçado de extinção e o segundo é considerado ameaçado 

(IUCN, 2018). A velocidade do declínio de suas populações é preocupante; fatores como a 

pulverização de DDT para malária e pragas agrícolas são uma ameaça para estas aves 

comedoras de peixe. Além disso, a perturbação da colônia por humanos (coleta de ovos) e 

pisoteio de ninhos por gado (no caso do africano, o agravante de hipopótamos e elefantes); 

existem ainda inundações de ninhos causadas pelo tráfego de barcos (que formam ondas), etc. 

Mas, em todos os casos, a principal causa de declínio é a perda de habitat (Williams, 1986; 

Tyler, 2004; Gopi et al., 2006; Demey et al., 2007; Das, 2015; Dilawar & Sharma, 2016; 

IUCN, 2018). 

O talha-mar-americano, R. niger, diferencia-se das outras espécies de Rynchops 

(R. flavirostris e R. albicollis) por apresentar a porção distal do bico preta, motivo pelo qual 

seu nome em inglês é Black Skimmer; além disso, é maior do que R. flavirostris, e diferente 

de R. albicollis apresenta a região dorsal do pescoço totalmente preta durante a estação 

reprodutiva, enquanto R. albicollis possui a plumagem do pescoço sempre branca (Zusi, 

1996). 
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Rynchops niger foi originalmente descrito por Linnaeus (1758), e possui, atualmente, 

três subespécies aceitas: R. niger niger Linnaeus, 1758, R. niger cinerascens Spix, 1825 e 

R. niger intercedens Saunders, 1895.  

A subespécie norte-americana, R. niger niger, é sem dúvidas a mais bem estudada e 

documentada e possui hábitos que diferem das outras duas subespécies (R. n. cinerascens e 

R. n. intercedens). A forma nominal possui preferencia por regiões costeiras e ilhas isoladas 

para a nidificação, podendo fazer ninhos em cima da vegetação; já as subespécies sul-

americanas nidificam em praias de rios e os ninhos são cavidades rasas na areia (Zusi, 1996). 

De maneira geral, postulou-se que, R. n. niger é encontrado nas costas dos EUA, 

México e Panamá; R. n. cinerascens é encontrado na Colômbia, norte do Brasil, Equador, sul 

da Bolívia, Chile, Panamá, Trinidad e em algumas partes da Argentina; e R. n. intercedens 

pode ser encontrado em vários estados do Brasil, principalmente nas regiões costeiras (com 

exceção do Norte), no Paraguai, no Uruguai e em algumas partes da Argentina. 

Contudo, uma revisão mais abrangente sobre a validade destes táxons nunca foi 

realizada. Além disso, existe, uma enorme imprecisão sobre a real área de distribuição de cada 

táxon (Harrison, 1985; Sick, 1997). Sabe-se que os talha-mares migram após o período 

reprodutivo, mas não há muita informação sobre os locais para onde se movimentam após a 

nidificação. Postulou-se, por exemplo, que R. n. intercedens, cuja reprodução poderia se 

concentrar no sul do Brasil, migraria em direção ao Sul do continente sul-americano (Antas 

et al., 2016). 

Como mencionado anteriormente, Phaetusa simplex (Sterninae) corresponde a um 

gênero monotípico, conhecido popularmente como trinta-réis-grande (Large-billed Tern), está 

dentre os maiores trinta-réis (43 cm) e assim como a maioria das espécies deste grupo, possui 

vértice e máscara preta durante a estação reprodutiva; a região dorsal do corpo é cinza e a 

ventral puramente branca, as retrizes primária são pretas; possui bico grande e robusto 

amarelo-limão (as pernas são da mesma cor). Os ninhos são espaços simples e rasos na areia, 

botam de 2-3 ovos. Alimenta-se de peixes que, normalmente, captura próximo a superfície da 

água. É uma espécie sul-americana, com preferência pelos rios e lagos, mas pode ser 

encontrada nas regiões costeiras do oceano Atlântico. Nidifica em praias de rios, sendo 

chamada pelos índios do alto Xingu de Xerimbabos (= setembro), em referência a época em 

que são mais abundantes nesta região (Sick, 1997; Gochfeld et al., 2018b). 

Phaetusa simplex foi descrita por Gmelin (1789), com base em um exemplar imaturo e 

combinada originalmente com o gênero Sterna, sendo transferida por Wagler (1832) para o 
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gênero Phaetusa. Mesmo após a criação de um gênero próprio (ainda hoje monotípico), 

outros autores propuseram que esta espécie deveria pertencer ao gênero Thalasseus ou 

retornar para o gênero Sterna (Hellmayr & Conover, 1948; Blake, 1977). Phaetusa simplex 

possui duas subespécies (P. s. simplex (Gmelin, 1789) e P. s. chloropoda (Vieillot, 1819)); 

contudo, a distribuição de ambas é imprecisa. Admite-se que a forma nominal se reproduza na 

Colômbia, Venezuela e no estado do Amazonas, enquanto que para P. s. chloropoda foram 

detectados sítios reprodutivos no Paraguai, Uruguai e norte da Argentina (Murphy, 1936; 

Harrison, 1985). As aves da região central do Brasil (MT, MG e TO) ora são atribuídas à 

forma nominal (Blake, 1977), ora à P. s. chloropoda (Pinto, 1938), ou ainda de atribuição 

duvidosa (Pinto, 1938; 1964). Desta maneira, a distribuição de cada subespécie, bem como os 

locais para onde as aves migram após ciclo reprodutivo, até hoje, não são bem conhecidos 

(Harrison, 1985; Gochfeld & Burger, 1996). Além disso, nenhuma revisão rigorosa destes 

táxons foi feita. 

Os Rynchops niger (sul-americanos) e Phaetusa simplex nidificam em conjunto, 

compartilhando as mesmas colônias reprodutivas, nas localidades onde são sintópicas 

(Figura 1). Estas aves nidificam nas praias fluviais dos grandes rios sul-americanos, durante o 

período de seca, no qual as águas dos grandes rios baixam, deixando expostos extensos 

bancos de areia. Neste período, os principais predadores de ovos e jovens incluem pequenos e 

médios carnívoros, aves de rapina, cobras e lagartos. Os talha-mares se beneficiam dos 

ataques agressivos que os trinta-réis-grandes direcionam aos predadores, e algumas vezes, 

participam deste comportamento, particularmente quando os trinta-réis-grandes são menos 

numerosos (Burger & Gochfeld, 1992a; 1994; 1996; Zusi, 1996). 

Como mencionado anteriormente, a área e o limite de distribuição de cada táxon são 

ainda pouco conhecidos, assim como os locais para onde migram após o período reprodutivo 

(Harrison, 1985; Burger & Gochfeld, 1996; Zusi, 1996; Gochfeld et al., 2018b; Zusi et al., 

2018). 

O fato destas espécies apresentarem ampla distribuição e baixas densidades dificulta a 

realização de estimativas populacionais; além disso, os poucos mapas existentes são 

imprecisos (Figura 2). Desta maneira, sem censos precisos que determinem o tamanho dessas 

populações e sem dados publicados sobre as ameaças às populações dessas aves, não é 

possível classificá-las corretamente quanto a sua vulnerabilidade. 

Atualmente, R. niger e P. simplex não são consideradas ameaçadas de extinção 

(IUCN, 2018), mas essa classificação pode não representar a situação real dessas espécies. 
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Apesar disso, é inegável que os seus ambientes estão ameaçados, principalmente devido a 

fatores como poluição, sobrepesca, dizimação da fauna de peixes nativos por peixes 

predadores introduzidos, mudanças climáticas (que afetam o período de cheia e estiagem); 

perda de habitat através da mineração, construção de hidroelétricas, coleta de ovos, 

represamento de grandes rios, que neste ultimo caso, reduz o risco de inundações, e encoraja 

as populações humanas a se moverem para estes locais, e ainda influencia diretamente sobre 

os ciclos dessas ave (podendo explicar falhas ocasionais nos ciclos reprodutivos nos últimos 

anos no norte do Pantanal mato-grossense) (Gochfeld, 1979; Burger & Gochfeld, 1994; 1996; 

Zusi, 1996; Antas, et al., 2016; IUCN, 2018). Todos estes fatores são de extrema preocupação 

e contribuem de forma direta para o declínio destas populações. 

  

Figura 1. Talha-mares (Rynchops niger) e trinta-réis-grandes (Phaetusa simplex), ambas as espécies nidificam 

em conjunto, compartilhando as mesmas colônias reprodutivas, nas localidades onde são sintópicas. 

Localidade da foto: Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (AM). Foto: Pedro Nassar. 

Foto: Pedro Nassar 
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Figura 2. Distribuição de Rynchops niger Linnaeus, 1758 e Phaetusa simplex (Gmelin, 1789). Fontes: IBC, 

2014; surinambirds, 2014. Classificação taxonômica: HBW, 2018. 
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2. Biogeografia e Migração 

A biogeografia estuda a distribuição dos seres vivos no espaço e através do tempo, 

entre os seus objetivos, procura entender a forma (o padrão) como os organismos estão 

distribuídos no planeta e por que esses organismos estão onde estão. Diversos são os fatores 

que influenciaram e podem estar influenciado o modo como os organismos estão distribuídos, 

como a tectônica de placas, soerguimentos, estreitamento e alargamento do leito de um rio, 

glaciações, vegetação, clima, umidade, correntes marinhas, etc. (Craw, 1984; Crisci et al., 

2003). 

Já a migração é caracterizada pelo deslocamento cíclico e sazonal dos indivíduos entre 

seus sítios de reprodução e de repouso reprodutivo. A migração das aves provavelmente 

evoluiu independentemente várias vezes nos diferentes táxons e regiões do mundo, e, 

certamente é um dos fenômenos mais fascinantes e intrigantes da biologia, tendo despertado a 

curiosidade e admiração humana desde os tempos mais antigos (Able, 1999; Berthold, 2001; 

Rappole, 2013; Somenzari et al., 2018). 

Os estudos da migração das aves começaram a se intensificar no século XIX, quando 

estudos mais detalhados em laboratório começaram a ser realizados. Hoje, sabemos que os 

dias mais longos do final do inverno e início da primavera estimulam o lobo anterior da 

hipófise a entrar em atividade, liberando hormônios que acarretam em mudanças fisiológicas 

e comportamentais, desencadeando o desenvolvimento das gônadas e o acúmulo de gordura. 

Estas modificações estimulam as aves a migrarem para o seu sítio reprodutivo (Gwinner, 

1990). Em regiões tropicais, onde há pouca variação no fotoperíodo (comparando-se com as a 

regiões temperadas), outros fatores como a precipitação e frutificação podem estimular a 

migração (Sick, 1997). 

A intensificação nos estudos migratórios, bem como o dinamismo dos padrões e tipos 

de migração apresentados pelas diferentes espécies de aves, resultou em distintas abordagens 

metodológicas, que continuam em constante aperfeiçoamento. Estas metodologias variam 

desde a observação direta, coletas com redes-de-neblina ou armas de fogo, registros acústicos, 

radares, estudos laboratoriais (orientação, fisiologia e comportamento), telemetria, 

geolocadores, marcação por anilhamento, conteúdo estomacal, isótopos estáveis e fluxo 

gênico a partir de marcadores moleculares (Elphick, 2007; Pedler et al., 2014; Palm et al., 

2015; Davenport et al., 2016). Estas metodologias têm auxiliado no delineamento dos padrões 

de migração. Contudo, definir tipos ou padrões de migração não é fácil. Cerca de metade das 

espécies de aves existentes migram, mas os movimentos de cada espécie são únicos. Elas 
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podem ser desde distâncias curtas, de algumas centenas de quilômetros, até voos que 

circunavegam o globo (Berthold, 2001; Elphick, 2007; Newton, 2008; Chesser, 2010; 

Davenport et al., 2012; 2016). 

A grande maioria dos estudos já desenvolvidos sobre a migração de aves tem como 

base as espécies que se reproduzem no Hemisfério Norte e migram para o Hemisfério Sul no 

inverno. Mas, em todos os casos, o estímulo que leva à migração parte de uma condição de 

baixa disponibilidade de recurso para outra onde o recurso é abundante, embora alguns 

autores também defendam que a diminuição de competição, predadores e mudanças nas 

condições atmosféricas possam estar envolvidas (Able, 1999; Berthold, 2001; Newton, 2008; 

Davenport et al., 2016). 

O significado do termo “migração neotropical” é muito controverso e ainda hoje 

continua alvo de intensos debates, o que dificulta as estimativas no número destes migrantes. 

Atualmente, o número de migrantes neotropicais pode variar de 199 a 386, dependendo do 

conceito adotado (Hagan & Johnson, 1992; Stangel, 1992; Koford et al., 1994; Levey, 1994; 

Hayes, 1995; DeGraaf & Rappole, 1996). 

Diversos autores (Levey, 1994; DeGraaf & Rappole, 1996) argumentam que os 

“migrantes neotropicais” incluem aves que nidificam em regiões neárticas e invernam em 

regiões neotropicais. Outros autores (Hagan & Johnson, 1992; Stangel, 1992; Koford et al., 

1994), incluem nesta lista as espécies que migram exclusivamente dentro da região 

neotropical. Hayes (1995) redefiniu este e outros termos levando em consideração o local 

onde os migrantes se reproduzem. Segundo este autor, a “migração neotropical e austral”: 

inclui espécies que se reproduzem na América do Sul e migram em direção ao norte durante a 

estação não reprodutiva (o contrário seria a “migração neártica e boreal”) e a “migração 

intratropical” incluiria as espécies que se reproduzem nos trópicos e migram para outras áreas 

dos trópicos. Estes termos podem não ser exclusivos e uma espécie pode cair dentro de mais 

de um conceito. 

Independente do conceito adotado e dos estudos migratórios na América do Sul serem 

escassos, sabe-se que os padrões de movimentação das aves do neotrópico diferem daqueles 

encontrados no Hemisfério Norte. A sazonalidade é significativamente menos acentuada do 

que a observada no Norte, que possui invernos tão rigorosos que forçam as aves residentes a 

partirem em busca de novas áreas. Em contrapartida, nas regiões neotropicais, a sazonalidade 

é bem menos evidente e os recursos estão quase sempre presentes, mesmo que em menor 
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quantidade. Assim, os migrantes neotropicais tendem a migrar distâncias mais curtas 

(DeGraaf & Rappole, 1996). 

A maioria das migrações de aves terrestres na América do Sul são de indivíduos que 

se reproduzem em áreas temperadas ao Sul e que se deslocam para áreas de invernada ao 

Norte (migração austral) (Chesser, 2010; Rappole; 2013), como as andorinhas Notiochelidon 

cyanoleuca e Progne tapera, que podem chegar até o México. Outras aves realizam 

migrações mais curtas, se reproduzindo em regiões temperadas do centro da Argentina e do 

Chile e então migram até o norte da América do Sul, como alguns tiranídeos (Stotz et al., 

1996). 

Existem ainda os migrantes altitudinais, que passam o verão em grandes altitudes nos 

Andes e então, no inverno, viajam distâncias curtas para chegar às planícies circundantes (ex.: 

Chloephaga melanoptera) (Jahn et al., 2009; 2013; Davenport et al., 2012). Outras espécies 

possuem um padrão Leste-Oeste ao invés de Norte-Sul. Geralmente, este tipo de migração é 

realizado por aves que estão aproveitando melhor o clima invernal e os recursos 

proporcionados pela região costeira, e tal migração é comum em espécies aquáticas, que 

devem permanecer próximas a corpos d’água (Chesser, 1994; Faaborg et al., 2010). 

É importante ressaltar que os conceitos de migração apresentam diferentes conotações 

entre as áreas da ecologia e da genética. Para a ecologia a migração inclui variados tipos de 

movimentos realizados por populações animais, sendo mais expressivas aquelas que incluem 

viagens anuais de longa distância e que envolvem ida e volta para sítios de reprodução e 

alimentação, mas não necessariamente apresentam eventos reprodutivos ou troca de material 

genético. A maioria dos estudos nesta área é feita através da marcação e recaptura, mas 

podem ser utilizados outros métodos, como telemetria, consulta a coleções (coletas), etc. 

(Dantas et al., 2013). 

Já para os estudos em genética, migração implica em fluxo gênico, ou seja, além do 

simples movimento de indivíduos, os migrantes têm que se reproduzir e passar o seu material 

genético adiante na população para a qual migrou; somente desta forma, os efeitos da 

migração serão detectados na composição genética das populações (Futuyma, 2009; Dantas 

et al., 2013). 

Apesar do considerável número de espécies migrantes neotropicais e neárticas que 

usam os habitats da América do Sul, as informações sobre a migração destas aves nesta região 

são quase inexistentes (Faaborg et al., 2010; Somenzari et al., 2018). Essa escassez de 

trabalhos com migrantes intratropicais é ainda mais expressiva no que concerna aves 
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aquáticas neotropicais, de maneira que a maioria dos padrões, até mesmo de importantes 

regiões pantaneiras ainda são desconhecidos (Antas, 1994; Stotz et al., 1996; Chesser, 2010; 

Antas et al., 2016). 

Os talha-mares (Rynchops niger) e os trinta-réis-grandes (Phaetusa simplex) 

representam exemplos clássicos da escassez de estudos com aves aquáticas migratórias sul-

americanas. O fato de apresentarem ampla distribuição e baixas densidades dificulta a 

realização de estimativas populacionais (Gochfeld & Burger, 1996; Zusi, 1996). Atualmente, 

estes táxons não são considerados ameaçado (BirdLife Interational, 2018; IUCN, 2018), mas 

essa classificação pode não representar a situação real dessas espécies (Lambertucci et al., 

2014). 

Informações sobre a migração destas aves dentro da América do Sul são praticamente 

inexistentes (Faaborg et al., 2010; Rappole, 2013; Davenport et al., 2016). Em verdade, há 

uma enorme imprecisão sobre a real área de distribuição de cada táxon, bem como os locais 

para onde migram após a reprodução (Sick, 1997; Livezey & Zusi, 2007; Antas et al., 2016; 

Davenport et al., 2016). Desta forma, embora seja reconhecida a relevância desse grupo de 

aves aquáticas, ainda existem grandes lacunas no conhecimento de diversos aspectos de sua 

biologia (Gochfeld & Burger, 1996; Zusi, 1996; Davenport et al., 2016). 

 

3. Estrutura populacional e conservação 

As diretrizes de manejo podem variar significativamente de uma espécie para outra, 

dependendo da estrutura genética de suas populações (Futuyma, 1998; Frankham et al., 

2002). O fluxo gênico é um dos fatores que influencia o grau de estruturação das 

subpopulações, pois a migração tende a impedir a diferenciação (Futuyma, 1998; Wang & 

Caballero, 1999). Assim sendo, a população é a unidade ecológica evolutivamente funcional, 

na qual mudanças genéticas e adaptações locais ocorrem. Em termos conservacionistas, a 

população parece ser a unidade mais importante de preservação da biodiversidade (Meffe & 

Caroll, 1997; Faria et al., 2007). 

Desta maneira, informação sobre a distribuição da variação genética intra e 

interpopulacional são necessárias para identificação de unidades evolutivamente significantes 

(ESU - Evolutionary Significant Units) (Moritz, 1994a; 1994b; Faria et al., 2007; Dantas 

et al., 2013). Essa identificação de ESUs é ainda mais importante em espécies ameaçadas ou 
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expostas a graves distúrbios antrópicos, para que esforços conservacionistas possam ser 

direcionados de maneira mais eficiente (Haig, 1998; Petit et al., 1998; Faria et al., 2007; 

2010). Desta maneira, estudos de estrutura populacional se fazem necessários no grupo dos 

trinta-réis e dos talha-mares, pois, apesar da grande importância ecológica destas aves no 

equilíbrio do ecossistema e das cadeias tróficas das quais fazem parte, elas sofrem diversos 

tipos de ameaças à sua sobrevivência (Ashmole et al., 1994; Nisbet, 1994; Burger & 

Gochfeld, 1996; Courchamp et al., 2003; Blackburn et al., 2004; Gurevitch & Padilla, 2004; 

Faria et al., 2007; Cameron, 2008; Erwin et al., 2011; Dantas et al., 2012). 

 

4. Estudos genéticos em aves marinhas 

Apesar do número de trabalhos com dados moleculares, envolvendo aves, terem 

aumentado nestas últimas décadas, a maior parte dos estudos é relacionada a espécies 

terrestres, principalmente Passeriformes (Eberhard & Bermingham, 2004; Ribas et al., 2009; 

Sheldon et al., 2009; Maldonado-Coelho et al., 2013; Harvey & Brumfield, 2015; Winger 

et al., 2015; Lim et al., 2017). 

Nos bancos de dados internacionais de sequências genéticas (GeneBank, EMBL, PDB, 

etc.), a maioria das sequências de aves marinhas depositadas são provenientes de trabalhos de 

cunho filogenético, principalmente os de grandes grupos (Hedges & Sibley, 1994; Stanley & 

Harrison, 1999; Shapiro & Dumbacher, 2001; Moum et al., 2002; Paton et al., 2003; Austin 

et al., 2004; Bridge et al., 2005; Baker et al., 2007; Yoon et al., 2015; Hu et al., 2017). 

Poucos foram os envolvendo grupos filogenéticos mais restritos (Hedges & Sibley, 1994; 

Crochet & Desmarais, 2000; Bridge et al., 2005). 

Estudar a variabilidade genética é extremamente importante, pois permite inferir se as 

populações estão mantendo o seu fitness, ou seja, sua aptidão e capacidade de responder a 

mudanças ambientais (MacCauley, 1991; Moritz, 2002). Apesar da relevância deste tipo de 

trabalho para a conservação destes táxons marinhos, pouquíssimos estudos de estruturação 

populacional foram realizados, sejam através da utilização de sequenciamento de primeira 

geração (sequenciamento Sanger) ou de técnicas mais modernas, como as de sequenciamento 

de próxima geração (Next Generation Sequencing, NGS). 

Dentre os de primeira geração, seja através do uso de DNA mitocondrial ou nuclear 

(microssatélites, minissatélites, etc.), podemos citar os seguintes estudos, com 
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Charadriiformes: na família Alcidae, Uria aalge e Uria lomvia (Birt-Frisen et al., 1992; 

Friesen et al., 1996b; Kidd & Friesem, 1998; Moum & Árnason, 2001, Morris-Pocock et al., 

2008). Na família Scolopacidae, Calidris alpina (Wenink & Baker, 1996; Wenink et al., 

1996). Na família Laridae: subfamília Larinae, Larus cachinnans, Larus audouinii e Larus 

dominicanus (Knijff et al., 2001; Liebers et al., 2001; Liebers & Helbig, 2002; Genovart 

et al., 2003; Liebers et al., 2004; Given et al., 2005; Dantas et al., 2012); a subfamília 

Rynchopinae, com Rynchops niger (Mariano-Jelicich & Madrid, 2014) e na subfamília 

Sterninae: Sterna fuscata, Sterna dougallii e Sterna hirundinacea (Peck & Congdon, 2004; 

Szxzys et al., 2005; Faria et al., 2010). 

Fora da ordem Charadriiformes, mas ainda dentro das marinhas, podemos citar os 

Procellariiformes: no grupo dos albatrozes (Diomedeidae), Thalassarche cauta, Diomedea 

exulans e Phoebastria immutabilis (Abbott & Double, 2003; Burg & Croxall, 2004; Milot 

et al., 2008; Young, 2010). 

A família Procellariidae, Puffinus tenurirostris (Austin et al., 1994) e o petrel 

(Hydrobatidae), Hydrobates Castro (Friesen et al., 2007; Smith & Friesen, 2007). 

E dentro de Suliformes, os atobás (Sulidae), Sula nebouxii, Sula variegata, Sula 

dactylatra e Sula leucogaster (Baumgarten et al., 2001; Taylor et al., 2011a; 2011b). 

Já o número de trabalhos realizados com NGS, na perspectiva da estrutura 

populacional, em aves marinhas, é ainda menor. Dentre os poucos táxons estudados, podemos 

citar: o albatroz-de-pés-negros (Phoebastria nigripes) (Dierickx et al., 2015) e os pinguins 

(Sphenisciformes): Aptenodytes forsteri, Aptenodytes patagonicus, Pygoscelis papua e 

Pygoscelis antarctica (Fretwell et al., 2012; Lynch & LaRue, 2014; Freer et al., 2015; 

Younger et al., 2015; Clucas et al., 2016; Cristofari et al., 2016; Levy et al., 2016). 

Como visto, são relativamente poucos os trabalhos de genética de populações 

envolvendo aves marinhas no mundo. No Brasil, somente os atobás (Sula leucogaster e Sula 

dactylatra) (Baumgarten et al., 2001), o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea) 

(Faria et al., 2010), o gaivotão Larus dominicanus (Dantas et al., 2012), e, de forma mais 

superficial, o talha-mar sul-americano (Mariano-Jelicich & Madrid, 2014) foram estudados do 

ponto de vista genético, nenhum destes com NGS. 
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5. Marcadores moleculares em estudos de estrutura populacional 

Estudos de estrutura populacional, em aves migratórias, baseados em dados 

moleculares tendem a produzir resultados mais elucidativos sobre a história evolutiva do 

grupo do que apenas estudos baseados em observações diretas (Austin et al., 1994; Friesen 

et al., 1996a; Roeder et al., 2001; Patirana et al., 2002; Dearborn et al., 2003; Szczys et al., 

2005; Toop et al., 2013). 

As estimativas de quanto as populações são diferenciadas (entre cada par de 

populações) nos indica de que maneira estas estão estruturadas. A forma mais clássica de 

estimar a diferenciação entre as populações é através da estatística F (ou distância de Nei), 

onde avaliam as frequências alélicas ou haplotípicas dentro e entre cada população (Dantas 

et al., 2013). 

A distribuição da variação genética é afetada por fatores contemporâneos e históricos, 

como barreiras geográficas e condições ecológicas, além disso, processos microevolutivos 

operam sobre as linhagens genéticas, formando os padrões observados hoje, entre eles a 

deriva genética, a endogamia e o fluxo gênico (Dantas et al., 2013). 

O uso de marcadores moleculares possibilita o abandono de premissas feitas a priori, 

com relação ao seu objeto de estudo, utilizando os indivíduos como unidades taxonômicas 

operacionais (OTUs), ao invés de um conjunto de indivíduos com populações predefinidas; 

esta abordagem minimiza inferências errôneas (Avise, 2000; Dantas et al., 2013). 

Os marcadores genéticos também são úteis na identificação das MUs (Unidades de 

Manejo) ou ESUs (Unidades Evolutivamente Significantes), estas são populações dentro de 

espécies que estão se diferenciando a ponto de serem consideradas um possível caminho 

(passo) para a especiação. Se estas populações mostram diferenças significativas, genéticas e 

adaptativas (ex.: ocupam diferentes nichos), elas podem ser consideradas como linhagens 

evolutivas separadas para a proposta de conservação, necessitando de manejo diferenciado 

(Cracraft, 1997; Crandall et al., 2000; Moritz, 2002; Dantas et al., 2013). 

Os marcadores moleculares são uma importante ferramenta para estudos evolutivos 

das espécies. Segundo Futuyma (2009), a melhor forma de obter inferências confiáveis é 

através do uso de diferentes marcadores (abordagens multilocus), que com diferentes taxas 

mutacionais e formas de herança, permitem que a história evolutiva do grupo seja contada 

com maior acurácia. 
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Dentre os diversos marcadores moleculares utilizados, o DNA mitocondrial apresenta 

inúmeras vantagens e é considerado um dos mais adequados para estudos de estrutura 

populacional (Avise, 2004). Para estudos na subfamília Sterninae, esse marcador é ainda mais 

indicado, devido às dificuldades no isolamento dos microssatélites (Faria et al., 2007). Além 

disso, o novo método de análise de marcadores associados a sítios de restrição (RADseq) 

(Baird et al., 2008) é, certamente e particularmente vantajoso, pois gera dados para milhões 

de loci distribuídos por todo o genoma, sendo possível obter tanto informações nucleares 

como mitocondriais. Essas informações são importantes para entender os processos que 

afetam a distribuição de linhagens genéticas em um contexto geográfico, possibilitando 

entender a evolução de diferentes linhagens, correlacionando eventos históricos determinantes 

na diversificação dos táxons (Davey & Blaxter, 2011; McCormack et al., 2013; Harvey et al., 

2014; Takahashi et al., 2014). 

Faria e colaboradores (2007; 2010) analisando genes mitocondriais e microssatélites 

em Anous stolidus, Sterna fuscata e S. hirundinacea obtiveram resultados elucidativos sobre a 

variabilidade e estrutura genética desse grupo. Foi determinado nesses estudos que a 

população de A. stolidus de Fernando de Noronha está geneticamente estruturada. Esse 

achado sugere que essa diferenciação foi devida a eventos históricos e em termos de 

conservação, a avifauna desse arquipélago merece ser prioritariamente preservada. Este 

exemplo reforça ainda mais a importância da utilização de dados moleculares, os quais 

refletem não somente o presente, mas também a história evolutiva das espécies, no 

entendimento da diversificação de espécies e populações, bem como na conservação das 

mesmas. 

 

6. DNA mitocondrial (mtDNA) 

O DNA mitocondrial (mtDNA) é uma molécula circular, haploide, compacta, com 

ausência de íntrons (intragenic regions), pseudogenes ou elementos transponíveis. Apresenta 

cadeias denominadas de leve (L) e pesadas (H). Em alguns casos, os genes se sobrepõe e 

ocorre a redução do comprimento dos códons de parada em uma ou duas bases (Avise, 2004). 

Apresenta conteúdo gênico extremamente conservado, com presença de 37 genes, sendo: dois 

ribossomais (16s e 12s); 13 genes que codificam proteínas envolvidas no transporte de 

elétrons (citocromo b, citocromo oxidase subunidade I (COI), COII e COIII; NADH 

Desidrogenase subunidade 1 (ND1), ND2, ND3, ND4, ND5 e ND6; na síntese de ATP da 
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cadeia respiratória (ATPase subunidades 6 e 8) e outros 22 genes que codificam RNAs 

transportadores (Moritiz et al., 1987; Avise, 2004). A ordem gênica não é tão conservada 

quanto o conteúdo e vários arranjos têm sido descritos (Boore, 1999). 

Algumas características do DNA mitocondrial como alta taxa de mutação, herança 

predominantemente materna, ausência de recombinação, relativamente fácil manipulação e 

purificação em laboratório, capacidade de gerar várias cópias e evolução mais rápida do que o 

genoma nuclear fazem com que esse marcador seja amplamente utilizado em estudos 

populacionais, de filogenia e filogeografia (Harrison, 1989; Moritz, 1994a; 1994b; Avise, 

2004). Além disso, o fato de o tamanho populacional efetivo ser menor para o mtDNA do que 

para o DNA nuclear faz com que o DNA mitocondrial seja sensível a processos evolutivos 

como a deriva genética (Moritz et al., 1994b; Quinn, 1997). 

O mtDNA começou a ser analisado inicialmente por padrões de restrição (“RFLP”) e 

posteriormente sequenciamento de genes e da região controladora (Avise, 2004), o que 

permitiu obter uma grande quantidade de informação sobre esse marcador molecular. A 

descrição de primers conservados para amplificação e sequenciamento de diversas regiões do 

mtDNA, em vários organismos, fez com que o seu uso fosse amplamente difundido (Kocher 

et al., 1989; Sorenson et al., 1999). 

Os marcadores mitocondriais têm se mostrado de grande utilidade para resolver 

problemas filogenéticos (Mabuchi et al., 2004); como por exemplo, no caso das aves dos 

gêneros Pipilo (Zink et al., 1998), Lhaphura (Randi et al., 2001); Buteo (Riesing et al., 2003); 

Aegotheles (Dumbacher et al., 2003) e Psittacula (Groombridge et al., 2004). 

Desjardins e Moraes (1990) foram os primeiros a publicarem o genoma mitocondrial 

completo de uma ave (Gallus gallus). Neste estudo, os autores descobriram que a maioria dos 

códons UGA e AUA encontrados em genes de proteínas correspondem, respectivamente, a 

triptofano e metionina. No caso dos mamíferos, UGA é um códon de parada e AUA é um 

códon de isoleucina. A guanina é relativamente menos frequente na terceira posição do códon. 

Os genes rDNA 12S e 16S são similares aos de mamíferos, com regiões altamente 

conservadas. A região controladora da galinha (G. gallus) é ligeiramente maior (1227 pares de 

bases – pb) do que a encontrada em humanos (1122 pb), ratos (898 pb) e vacas (910 pb) e é 

menor do que a encontrada na rã-africana Xenopus laevis (2134 pb). 

Anos mais tarde, Harrison e colaboradores (2004), publicaram os genomas 

mitocondriais completos do ganso (Anseranas semipalmata), da coruja (Ninox 
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novaeseelandiae), da carriça-da-nova-zelândia (Acanthisitta chloris) e do Kakapo (Strigops 

habroptilus). 

Como visto, em aves, existem ordens gênicas diferentes daquelas inicialmente 

descritas para mamíferos e outros grupos (Desjardins & Morais, 1990), principalmente 

envolvendo a região controladora (Mindell et al., 1998). 

As duas principais diferenças entre o mtDNA de aves e de outros táxons são a ordem 

dos genes adjacentes à região controladora, e a ausência da origem de replicação na cadeia 

leve entre tRNA
Cys

 e tRNA
Asn

 (Desjardins & Moraes, 1990; Avise, 2004). 

A maioria das mutações no mtDNA compreende principalmente substituições de bases 

e também pequenas deleções e inserções. Grandes deleções e inserções ou rearranjos podem 

ser encontrados, mas com menor frequência (Avise, 2004). A taxa de evolução do mtDNA é 

considerada alta, sendo cerca de 5 a 10 vezes maior quando comparada ao genoma nuclear 

(Brown et al., 1982). 

Ainda há controvérsias se as mudanças nas frequências gênicas do mtDNA são 

seletivamente neutras, governadas principalmente por deriva genética e migração. Há alguns 

indícios de que o mtDNA esteja sujeito às mesmas forças que ocorrem no DNA nuclear, 

como por exemplo, seleção (Singh & Hale, 1990; Ballard & Kreitman, 1995). Alguns autores 

acreditam que o tempo de geração, a taxa metabólica e até mesmo o habitat podem estar 

relacionados a diferenças nas taxas de mutação entre diferentes grupos (Martin & Palumbi, 

1993; Rand et al., 1994). Além disso, em alguns grupos de Aves, a divergência de sequências 

pode ser menor do que em outros vertebrados (Kessler & Avise, 1985). 

A região controladora, devido ao seu alto grau de variação, é mais utilizada em 

estudos populacionais. Esta região é flanqueada, em aves, por genes de RNA transportadores 

para glutamina e fenilalanina. A variabilidade na sua sequência é decorrente da presença de 

dois domínios variáveis (I e III) flanqueando um domínio conservado (II). Essas variações são 

do tipo substituições, pequenas inserções ou deleções, grandes duplicações e variação no 

número de cópias de repetições. Os domínios são caracterizados por diferenças na 

composição de bases e pela presença de modificações conservadas particulares e estrutura 

secundária (Brown, 1982; Baker & Marshall, 1997). 

Um dos problemas ao se trabalhar com essa região é o grande número de cópias 

nucleares parálogas a essa região mitocondrial que vêm sendo encontrados em diversos 

organismos, os denominados NUMTs (Nuclear mtDNA) (Sorenson & Fleischer, 1996; Zhang 

& Hewitt, 1996; Sorenson & Quinn, 1998; Bensasson et al., 2001; Richly & Leister, 2004), o 
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que dificulta o seu sequenciamento e análise. Em Cepphus (Alcidae, Charadriiformes), foram 

encontradas cópias nucleares do domínio III em sete subespécies. Ambas as cópias (nuclear e 

mitocondrial) foram sequenciadas e a variação nucleotídica foi comparada entre elas. Foi 

verificada também a eficiência de cada uma delas para estudos filogeográficos. No entanto, se 

a cópia não fosse identificada, conclusões errôneas poderiam ter sido obtidas na filogenia 

deste grupo (Kidd & Friesen, 1998). 

Outra região do genoma mitocondrial muito utilizada, principalmente em estudos 

filogenéticos, é o gene citocromo que contém cerca de 1100 pb e está localizado entre o gene 

tRNA
Thr

 e o ND5. A proteína citocromo b, é codificada pela cadeia pesada do mtDNA, é uma 

proteína monomérica transmembrânica que participa da cadeia de transporte de elétrons 

(Desjardins & Morais, 1990; Härlid et al., 1998). Stanley e Harrison (1999) usaram 

sequências de citocromo b, com a finalidade de testar a hipótese de aumento funcional de 

certas proteínas no grupo das aves; para tal, utilizaram 38 espécies de aves, estas, quando 

comparadas a outros organismos, apresentaram menor taxa de evolução molecular. 

Depois da região controladora, o ND6 seria a região com a maior variabilidade no 

genoma mitocondrial. Contudo, devido à proximidade desse gene à região controladora (que 

geralmente está envolvida em cópias nucleares) e a sua composição de bases não típica, o 

ND6 também não é o gene mais indicado para sequenciamento. Em seguida, a região mais 

variável seria o gene ATPase 8, porém, este é pequeno (165 pb), fornecendo pouca 

informação (Sorenson, 2003). 

O terceiro gene mais variável e o mais indicado para abordagens evolutivas é o ND2 

(NADH desidrogenase subunidade 2), como o nome diz, codifica para a subunidade 2 da 

NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo Reduzida), sendo o NADH um importante 

carreador de elétrons ativados e participa de muitas reações biossintéticas. Este gene não 

apresenta a desvantagem da proximidade da região controladora e é relativamente grande 

(1.041 pb). Além disso, por ser um gene codificante, possui baixa taxa de substituição de 

aminoácidos e o alinhamento das sequência é relativamente simples de ser realizado (Hackett, 

1996; Dimcheff et al., 2002; Sorenson, 2003; Alberts et al., 2004; Ribas & Miyaki, 2004). 

Vários estudos têm utilizado sequências dos genes ND2, ATPase 6 e 8 em estudos 

populacionais e filogenéticos (Garcia-Moreno et al., 2004; Kennedy & Spencer, 2004; 

Overton & Rhoads, 2004; Given et al., 2005; Zink, 2005). Contudo, a premissa de que a 

variação observada no mtDNA é seletivamente neutra e que os padrões genéticos refletem a 

história demográfica, não parece ser totalmente verdadeira em alguns casos, como os da 
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subfamília Larinae, que apresentaram baixas taxas evolutivas em algumas regiões do mtDNA 

(Ballard & Kreitman, 1995; Crochet & Desmarais, 2000; Zink, 2005; Faria et al., 2010). 

 

7. NGS (Next Generation Sequencing), SNP (Single Nucleotide Polymorphism) e RADseq 

(Restriction site associated DNA sequencing) 

Os sequenciamentos de próxima geração (Next Generation Sequencing, NGS), 

também conhecido como sequenciamento de alto rendimento, é o termo geral usado para 

descrever uma série de diferentes tecnologias modernas de sequenciamento, incluindo: 

sequenciamento Illumina (Solexa), sequenciamento Roche 454, sequenciamento Ion Torrent 

(Proton/PGM) e sequenciamento SOLiD (Davey & Blaxter, 2011). 

Apesar de existirem diferenças entre estas tecnologias, todas têm como principal 

característica o processamento massivo de fragmentos de DNA. Enquanto um sequenciador 

de primeira geração (Sanger) processa, no máximo, 96 fragmentos por vez, os NGS podem ler 

até bilhões de fragmentos simultaneamente. Essas tecnologias permitem sequenciar DNA e 

RNA muito mais rapidamente e por um valor mais baixo do que o sequenciamento Sanger, e 

como tal, têm revolucionado o estudo da genômica e da biologia molecular (Davey & Blaxter, 

2011). 

A genômica de populações mostrou grande potencial na exploração da variação 

genética, oferecendo oportunidade de obter insights sobre os mecanismos evolutivos e da 

divergência adaptativa na natureza (Milano et al., 2011). 

O SNP (Single nucleotide polymorphism) é uma variação da sequência de DNA em 

uma posição de um único nucleotídeo. Os SNPs são cada vez mais usados como marcadores 

genéticos, isto porque, além de representarem as variantes genéticas mais abundantes e 

difundidas no genoma (eucariota), possuem grande potencial em estudos ecológicos e 

evolutivos (Seeb et al., 2011). 

A crescente acessibilidade às tecnologias de NGS, associadas ao desenvolvimento de 

ferramentas de bioinformática têm possibilitado a aplicação da descoberta de SNPs em larga 

escala (Milano et al., 2011). 

Além disso, comparado aos microssatélites, o SNP apresenta menores taxas de erro de 

genotipagem, baixa probabilidade de homoplasia, maior qualidade de dados e maior cobertura 

genômica (alta genotipagem, inclusive em grandes amostras de populações naturais). 
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Também é útil para a genotipagem de amostras de baixa qualidade, sendo, desta forma, de 

extrema utilidade para o estudo em várias áreas da biologia molecular, como por exemplo, 

genética de populações, estruturação genética, fluxo gênico, processos evolutivos neutros, 

deriva genética, filogeografia, filogenia, etc. (Brumfield et al., 2003; Morin et al., 2004; 

Helyar et al., 2011; Seeb et al., 2011; Edwards et al., 2015; Rowe et al., 2017). 

O sequenciamento de DNA associado a sítios de restrição (Restriction site associated 

DNA sequencing, RADseq) é um método para a descoberta e genotipagem de SNPs, usando 

sequenciamento por síntese, e se desenvolveu em uma família de abordagens relacionadas, 

chamada “genotipagem por sequenciamento” (Genotyping By Sequencing, GBS) (Davey 

et al., 2011; 2013). 

A introdução do RADseq e GBS representam novas técnicas de desenvolvimento na 

área, e são extremamente importantes, pois permitem que os locos de SNPs sejam aplicados a 

questões moleculares (ecológicas, populacionais, geográficas e evolutivas) com profundidade 

e complexidade sem precedentes. É um método econômico e eficiente, e, usando NGS 

permite identificar milhares de marcadores genéticos, distribuídos aleatoriamente em todo o 

genoma alvo a partir de um grupo de indivíduos, utilizando a tecnologia Illumina (Davey & 

Blaxter, 2011; Etter et al., 2011). 

O RADseq pode ser usado para realizar os estudos genéticos de populações em 

espécies com pouco ou nenhuma sequência de dados existentes, e tem várias vantagens sobre 

os métodos anteriores para a descoberta de marcadores (Rowe et al., 2017). É semelhante a 

análises utilizando polimorfismos de comprimento de fragmentos de restrição (Restriction 

Fragment Length Polymorphisms, RFLPs) e polimorfismos de comprimento de fragmento 

amplificado (Amplified Fragment Length Polymorphisms, AFLPs), na medida em que reduz a 

complexidade do genoma por subamostragem, somente em locais específicos definidos por 

enzimas de restrição. Mas, o RADseq supera esses métodos em sua capacidade de identificar, 

verificar e marcar marcadores simultaneamente (em vez de exigir um extenso processo de 

desenvolvimento). Além disso, permite não só a genotipagem e descoberta SNPs, mas 

também possibilita análises mais complexas, como estudos genéticos e filogeográficos 

quantitativos (Davey & Blaxter, 2011). 

Atualmente, através destas novas tecnologias de NGS é possível detectar ruídos 

existentes que não eram detectadas por tecnologia menos sensíveis, e, embora estes ruídos 

possam ser identificados e mitigados durante a preparação da biblioteca ou corrigidas durante 

a análise, o caminho da leitura das sequências de dados crus (raw sequence reads) não é uma 
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tarefa simples e exige massivos processos de bioinformática, logo após o sequenciamento 

(Davey et al., 2013). 

Talvez, umas das maiores vantagens do RADseq seja a possibilidade de capturar uma 

grande quantidade de dados informativos, ao longo de todo o genoma, compartilhado por 

muitos indivíduos (ou pools), tornando possível o sequenciamento em escala populacional 

com uma fração do custo que seria o sequenciamento do genoma completo; sendo possível, a 

sua utilização em um grande número de questões moleculares, como a filogenia, 

filogeografia, genética de populações, etc. (Davey et al., 2011; 2013; Peterson et al., 2012; 

Rowe et al., 2017). 

De forma bastante resumida, o RADseq funciona da seguinte forma: o DNA das 

amostras de interesse é digerido com uma enzima de restrição, no caso do RADseq 

tradicional; já no caso do ddRADseq (double digested Restriction site associated DNA 

sequencing) é usado duas enzimas de restrição, sendo este último um método muito mais 

vantajoso do que o primeiro, pois faz uma seleção dos fragmentos de DNA; em seguida, uma 

biblioteca é construída (apenas com os fragmentos próximos ao tamanho do alvo). Espera-se, 

desta forma, que as contagens de leituras entre as regiões sejam correlacionadas entre os 

indivíduos (Figura 3) (Peterson et al., 2012). 

Os adaptadores que contêm os barcodes específicos da amostra e terminam com um 

sinal correspondente ao sítio de corte (da enzima da restrição) são ligados aos fragmentos de 

restrição digeridos. Os fragmentos de restrição ligados pelos adaptadores são então 

partilhados em um tamanho adequado para o sequenciamento Illumina (tipicamente 

300-700 pbs), estes fragmentos são então amplificados por PCR, e depois sequenciados 

(NGS) (Davey et al., 2013). 

As leituras de RADseq podem ser alinhadas a um genoma de referência, ou, caso 

nenhum genoma de referência esteja disponível, o RADseq pode ser usado através do método 

De novo, e desta forma, gerar grandes conjuntos de marcadores (Davey et al., 2013). 

Os produtos de RADseq normalmente produzem milhares a dezenas de milhares de 

marcadores, de várias ordens de grandeza, maior do que é possível com as tecnologias 

tradicionais, como microssatélites e mtDNA (Davey et al., 2013). 
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Figura 3. A. Método mais tradicional de RADseq, o qual usa apenas uma enzima de restrição, que é acoplada 

com fragmentos aleatórios, fazendo, desta forma, uma ampla seleção de tamanhos para gerar as 

bibliotecas, consistindo de todas as regiões genômicas adjacentes ao local de corte da enzima de 

restrição. B. ddRADseq, usa duas enzimas de restrição (= dupla digestão), seguidos por uma seleção 

precisa dos tamanho dos fragmentos, que exclui as regiões flanqueadas, nos locais de 

reconhecimento das enzimas, recuperando uma biblioteca que consiste apenas em fragmentos 

próximos ao tamanho do alvo (segmentos vermelhos). Espera-se que as contagens de leitura entre as 

regiões sejam correlacionadas entre indivíduos (barras amarelas e verdes). Desta forma, o 

ddRADseq melhora a eficiência e a robustez das análises, minimizando o custo. Fonte: Peterson 

et al., 2012. 
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8. Justificativa 

Tendo em vista o que foi apresentado, pretendeu-se empregar sequências do gene 

mitocondrial ND2 e de marcadores associados a sítios de restrição (RADseq) usando um 

método conhecido como “genotyping by sequencing” (GBS) (Elshire et al., 2011) com a 

finalidade de elucidar a história evolutiva de R. niger e P. simplex, bem como a influência dos 

rios, do comportamento migratório e do fluxo gênico na estruturação populacional. Além 

disso, pretendeu-se analisar o status taxonômico das subespécies descritas com base em 

material coletado e depositado em coleções científicas, procurando, também, entender melhor 

o padrão de migração destes táxons nas Américas, ainda pouco conhecidos. 

Rynchops niger e P. simplex apresentam um conjunto de subespécies cuja delimitação 

é confusa. Um estudo detalhado da estrutura populacional dessas espécies poderá subsidiar 

novas diretrizes para a conservação dessas aves, pois permitirá a identificação de unidades 

evolutivamente significantes e seus respectivos status conservacionistas. 

Além disso, os resultados biogeográficos deste estudo irão gerar muitas informações, 

não só para a taxonomia do grupo em questão, mas também para entender a influência das 

vias fluviais na biogeografia destas duas espécies. Os nossos resultados serão importantes 

porque irão fornecer a oportunidade de entender e avaliar a história dos rios de uma maneira 

mais direta. Este estudo é inédito e o primeiro baseado em RADseq a ser realizado com aves 

aquáticas migratórias sul-americanas, e poderá também ser cotejado com as hipóteses já 

conhecidas e descritas para os organismos terrestres. 
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II. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente estudo foram: 

i. Testar a validade dos táxons atualmente agrupados em Rynchops niger e em 

Phaetusa simplex. 

ii. Caracterizar geneticamente, estimar e comparar a variabilidade genética entre as 

populações de diferentes colônias reprodutivas de Rynchops niger e de Phaetusa 

simplex. 

iii. Verificar se há fluxo gênico em cada um dos táxons considerados como válidos de 

Rynchops niger e de Phaetusa simplex. 

iv. Investigar a influência dos rios na taxonomia e na história evolutiva destas aves, 

utilizando como ferramenta marcadores moleculares; visando também entender o 

padrão de migração destes táxons na América do Sul. 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

1. METODOLOGIA: taxonomia, morfologia e biogeografia 

 

1.1. Tratamento taxonômico 

O tratamento sistemático relativo a cada táxon consistiu em: 

Sinonímia. A mais completa possível: inclui sinônimos (representados por “=”) oriundos dos 

principais trabalhos de cunho taxonômico e ecológico. A fim de tornar o entendimento da 

sinonímia mais intuitivo, os sinônimos são precedidos por um sinal de “=”, e a literatura que 

mencionou o táxon com uma grafia específica é mencionada após “.-” e inclui autor, ano: 

página. 

Distribuição geográfica. Elaborada a partir de informações oriundas do material examinado 

(coleções ornitológicas), da literatura e dados confiáveis do Wikiaves e do e-bird (Sullivan 

et al., 2009; Wikiaves, 2017). 

Observações e histórico taxonômico. Visa esclarecer problemas de nomenclatura, 

sistemáticos, taxonômicos, conflitos nas descrições, bem como questões importantes sobre o 

histórico taxonômico dos táxons analisados. 

 

1.2. Análise do material depositado em museus 

Rynchops niger: foram analisadas 530 peles pertencentes a todos os táxons 

considerados como válidos (incluindo os tipos de R. n. intercedens e Rynchops melanura 

intermedia), depositadas e distribuídas em treze coleções ornitológicas: (68) BNMN (British 

Museum of Natural History – Tring, UK); (12) COP (Coleccíon Ornitologica Phelps - 

Caracas, Venezuela); (5) EBRG (Estaccíon Biologica Rancho Grande – Maracay, 

Venezuela); (5) IAVH (Instituto Alexander von Humboldt – Villa de Leiva, Venezuela); (12) 

ICN (Instituto de Ciencias Naturales – Bogotá, Colômbia); (14) MNRJ (Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro); (7) MOFURG (Museu Oceanográfico da Universidade 

Federal do Rio Grande); (11) MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém); (79) MZUSP 

(Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo); (173) AMNH (American 
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Museum of Natural History – EUA, New York); (142) MCZ (Museum of Comparative 

Zoology – EUA, Cambridge), (1) NRM (Naturhistoríska Riksmuseet – Estocolmo, Suécia) e 

(1) ZSM (Zoologische Staatssammlung Munich – Munique, Alemanha) (Anexo 2). 

Phaetusa simplex: foram analisadas 352 peles, pertencentes a todos os táxons 

considerados como válidos, depositadas e distribuídas em nove coleções ornitológicas: (20) 

COP (Coleccíon Ornitologica Phelps – Caracas, Venezuela); (5) EBRG (Estaccíon Biologica 

Rancho Grande – Maracay, Venezuela); (5) IAVH (Instituto Alexander von Humboldt – Villa 

de Leiva, Venezuela); (15) ICN (Instituto de Ciencias Naturales – Bogotá, Colômbia); (19) 

MNRJ (Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro); (27) MPEG (Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Belém); (119) MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 

São Paulo); (117) AMNH (American Museum of Natural History – EUA, New York) e (25) 

MCZ (Museum of Comparative Zoology – EUA, Cambridge) (Anexo 3). 

A análise foi focada nos padrões de coloração da plumagem. A definição das cores 

seguiu a codificação dos catálogos de Smithe (1975) e Munsell (1994). Os caracteres 

morfométricos analisados foram o comprimento do bico, asa, cauda e tarso. E, quando 

disponível, o comprimento da mandíbula, comprimento total e peso. As medidas foram 

realizadas com um paquímetro digital (precisão de 0,5 mm), régua (1 mm) e fita métrica 

(1 mm) (Figura 4). 

A análise morfométrica das peles incluiu uma série de estatísticas descritivas, que 

foram executadas com o auxílio do programa PAST 2.17c (Hammer et al., 2001), para tal, 

foram utilizadas as seguintes análises: 

Análise multivariada da variância (MANOVA – Multivariate Analysis of Variance) utilizada 

a fim de testar se as variações morfométricas entre os táxons são significativas (+ estatística 

Wilks’ Lambda (λ)), incluindo todos os caracteres de medida, considerados aqui como 

variáveis correlacionadas, complementando-se com o teste de Tukey para comparações entre 

as médias (quando o valor de p for ≤ 0.05). 

Análise de similaridade (ANOSIM – Analysis of similarities) utilizada para testar 

estatisticamente a similaridade entre os táxons analisados, onde quanto maior for o valor de R 

(que varia de 0 a 1) maior será a diferença entre os caracteres analisados, indicando se os 

táxons são diferentes ou semelhantes. As similaridades foram calculadas com o auxílio do 

índice de Bray-Curtis. 

Antes destas análises estatísticas, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

para verificar a normalidade das amostras. 
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1.3. Biogeografia 

A distribuição geográfica de cada táxon foi mapeada com base nas informações 

presentes nas etiquetas dos espécimes (882 peles: 530 de R. niger e 352 de P. simplex), 

informações da literatura, observações pessoais e dados confiáveis do Wikiaves e do e-bird 

(Sullivan et al., 2009; Wikiaves, 2017). As coordenadas geográficas das localidades, quando 

não presentes nas etiquetas, seguiram Paynter, Jr. & Traylor, Jr. (1991) e Vanzolini (1992). A 

distribuição de cada táxon foi mapeada com o auxílio do programa QGIS 2.4.0. Após a 

inclusão das localidades nos mapas de distribuição geográfica, os possíveis padrões de 

distribuição de cada táxon puderam ser analisados. Os dados de clima (temperatura e 

precipitação) foram baseados em: Reboita et al. (2010) e Matsuura (2017). 

 

Figura 4. Principais caracteres analisados. Rynchops niger. Foto: Jacek Kisielewski. 
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2. METODOLOGIA: genética (marcadores moleculares) 

 

2.1. Marcadores 

O gene ND2 do DNA mitocondrial foi selecionado para este trabalho por ser 

considerado, por diversos autores, altamente informativo (Harrison, 1989; Moritz et al., 

1994a; 1994b; Avise, 2004; Faria et al., 2007; Matioli & Fernandes, 2012; Dantas et al., 

2012; 2013). Além disso, o mtDNA desempenha um importante papel como marcador 

genético em estudos de genética de população e biologia evolutiva, principalmente devido a 

sua característica vantajosa como taxas de evolução mais rápida do que a nuclear, herança 

predominantemente materna e ausência de recombinação (Moritz et al., 1994a; 1994b; Avise, 

2004; Faria et al., 2007). Além de ser mais sensível a processos evolutivos, como a deriva 

genética (Moritz et al.; 1994a; 1994b). 

O método de sequenciamento de DNA associado a sítios de restrição (RADseq) foi 

escolhido por prometer entregar dados genômicos populacionais de alta resolução (para o 

organismo como um todo). Desta forma, produzindo gigabases (bilhões de bases) de 

sequências de DNA. Além disso, pode ser utilizado em estudos genéticos de populações, em 

espécies com pouca ou nenhuma sequência de dados de existentes; tendo, desta forma, várias 

vantagens sobre métodos anteriores, tanto para a descoberta de marcadores como para a 

genotipagem, descoberta de SNPs (single nucleotide polymorphism), etc. 

 

2.2. Coleta das amostras genéticas 

Foram utilizadas 220 amostras de sangue e músculo, sendo 132 amostras de Rynchops 

niger e 88 de Phaetusa simplex, coletadas nas principais zonas reprodutivas do Brasil. No 

Anexo 4 estão relacionadas às amostras genéticas utilizadas, a localidade, e os colaboradores 

(pessoas e/ou instituições que coletaram ou cederam estas amostras), bem como para qual 

finalidade foi utilizada (análise mitocondrial e/ou RADseq). 

As coletas de sangue foram realizadas pela Dra. Patrícia de Jesus Faria, de 2001 a 

2004, com autorização do IBAMA (Licenças DEUCs: 057/2001, 136/2001, 060/2003 e 

039/2004; DEVIS: 228/2001, 008/2002, 022/2003 e 033/2004). Para tal, foram utilizados 

ninhegos e adultos. Os adultos foram capturados com o auxílio de redes de neblina (náilon, 
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12 m × 2,6 m; malha de 24 mm-36 mm), e os filhotes foram capturados com o auxílio de um 

puçá. Quando havia mais de um filhote no ninho apenas um deles foi amostrado. 

Foram coletados aproximadamente 200 µL de sangue periférico da veia braquial da 

parte inferior da asa, com o uso de seringa e agulhas descartáveis. Após a coleta, as amostras 

de sangue foram transferidas para tubos de microcentrífuga contendo 800 µL de etanol 

absolutos e mantidas à -20°C. Todos os indivíduos amostrados foram anilhados com anilhas 

do CEMAVE. 

As coletas de tecido muscular foram realizadas através de expedições ornitológicas 

pelo Museu de Zoologia da USP (MZUSP) realizadas ao longo de vários anos. Para tal, foram 

coletados adultos durante a estação reprodutiva. Dos indivíduos coletados foram retirados 

uma pequena amostra de tecido muscular da região peitoral, com o auxílio de um bisturi 

esterilizado; as amostras foram então transferidas para tubos de 1,5 ml contendo etanol 

absolutos e mantidas à -20°C. Todos os indivíduos coletados foram depositados na coleção 

ornitológica do MZUSP. 

Devido ao comportamento migratório destes táxons, só foram amostrados 

geneticamente os exemplares que efetivamente estavam se reproduzindo em cada localidade, 

evitando, desta forma, a amostragem de indivíduos durante a migração, o que poderia 

comprometer as análises. Exceção feita às amostras coletadas em São Paulo, Santa Catarina e 

Lagoa do Peixe (RS), estes foram coletados a fim de se realizar comparações e na tentativa de 

traçar um padrão migratório destes táxons. Além disso, todos os táxons coletados e 

amostrados foram identificados ao nível subespecífico, de acordo com as descrições originais 

e com o material presente nas coleções, assegurando que exemplares pertencentes a todos os 

táxons tenham sido corretamente atribuídos. 

Todos os procedimentos de extração de DNA e PCR foram realizados no laboratório 

de biologia molecular do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP). 

Todos os procedimentos de bancada laboratorial para a posterior utilização das 

tecnologias de NGS (Next Generation Sequencing; sequenciamento illumina) (+ PCR) foram 

executados no laboratório do Department of Organismic and Evolutionary Biology da 

Universidade de Harvard. 

Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as localidades onde cada amostra genética foi 

coletada (sangue e músculo). 
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Figura 5. Rynchops niger. Mapas de distribuição das amostras genéticas utilizadas. É importante ressaltar que na 

maioria dos casos, para cada ponto no mapa, existem mais de uma amostra. Cento e trinta e duas 

(132) amostras genéticas analisadas distribuídas no Brasil: AM (18), MT (12), MS (38), PA (5), RS 

(4), RO (35), RR (5), SC (2), SP (5), nos Estados Unidos (4) e no Chile (4). Foto: Michael Lane. 

 

 

Figura 6. Phaetusa simplex. Mapa de distribuição das amostras genéticas utilizadas. É importante ressaltar que 

na maioria dos casos, para cada ponto no mapa, existem mais de uma amostra. Oitenta e oito (88) 

amostras genéticas analisadas distribuídas no Brasil: AM (26), MT (12), PA (13), RO (34), RR (2) e 

TO (1). Foto: Michael Lane. 
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2.3. Extração do DNA 

O protocolo seguido e o kit utilizado na extração do DNA foi o da Invitrogen 

PureLink Genomic. O protocolo foi adequado de acordo com a necessidade e foi possível usar 

o mesmo procedimento para as amostras de tecido muscular e de sangue. 

Uma pequena parte de cada amostra de tecido foi incubada a 56°C no thermomix 

(eppendorf), em 180 µL de digestion buffer (tampão de digestão) junto com 20 µL de 

Proteinase K, por 24 h. Após este período, o material lisado foi centrifugado na velocidade 

máxima por três minutos em temperatura ambiente, o líquido sobrenadante foi então 

transferido para um novo e estéril microtubo. 

A fim de lisar todo o RNA presente na amostra, foi adicionado 20 µL de RNase ao 

tubo, seguido de um breve vortex e incubação em temperatura ambiente por três minutos. 

Duzentos (200) µL de Genomic Lysis (binding buffer) e 200 µL de etanol 100% foram 

adicionados aos tubos e misturados em um vortex de dez segundos. 

Após esta etapa, todo o material lisado foi transferido para tubos com coluna de sílica, 

estes foram centrifugados a 10.600 rpm por um minuto em temperatura ambiente. O tubo 

inferior com o material centrifugado foi descartado e a coluna de sílica foi posta em um novo 

tubo (sem tampa). Quinhentos (500) µL de wash buffer 1 com etanol foi adicionado ao tubo 

junto com a coluna de sílica, em seguida foi centrifugado à 10.600 rpm por um minuto na 

temperatura ambiente. O tubo sem tampa foi então descartado junto com o material 

centrifugado, e a coluna de sílica foi colocada em um novo tubo sem tampa. Quinhentos 

(500) µL de wash buffer 2 com etanol foi adicionado à coluna, que foi centrifugada na 

velocidade máxima por três minutos em temperatura ambiente. O tubo sem tampa foi então 

descartado junto com o material centrifugado, e a coluna de sílica foi colocada em um novo 

tubo estéril de 1,5 mL com tampa. Trezentos (300) µL de PureLink Elution Buffer foram 

adicionados à coluna e incubado por uma hora. 

Após a incubação, o tubo (juntamente com a coluna de sílica) foi centrifugado na 

velocidade máxima por um minuto (temperatura ambiente). A coluna de sílica foi então 

descartada e o DNA genômico foi obtido, quantificado (através do Qubit) e guardado no 

freezer à -20°C. 
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2.4. Amplificação por PCR (Polymerase Chain Reaction) e sequenciamento - mtDNA 

Todo o procedimento da pré-PCR foi realizado dentro da capela a fim de evitar 

contaminações. A preparação da mistura dos reagentes (mix) foi realizada em um tubo de 

1,5 mL. Os reagentes e as medidas adicionadas ao mix (por amostra) foram: 1 µL de Primer F 

(L5215); 1 µL de Primer R (H6313); 2,5 µL de tampão; 0,75 µL de MgCl₂; 0,5 µL de dNTPs; 

0,5 µL de BSA; 0,1 µL de Taq DNA polimerase e 17,65 µL de H₂O ultrapura (milli Q). Vinte 

e quatro (24) µL do mix (dos reagentes) foram distribuídos em tubos de 0,2 µL, e, fora da 

capela, 1 µL de DNA foi adicionado a cada tubo, totalizando 25 µL de volume por tubo. 

Posteriormente, os tubos foram brevemente centrifugados e transferidos para o 

termociclador, onde as reações da PCR foram realizadas com o auxilio do programa 

ND2-AVES-50, programado de acordo com as condições ideais de cada primer. 

Após o término da reação em cadeia da polimerase, a comprovação da amplificação e 

a quantificação dos produtos da PCR foram realizadas através da eletroforese em gel (agarose 

1%), usando como padrão para o peso molecular o marcador DNA Low Mass Ladder, da 

Invitrogen. 

A purificação e o sequenciamento dos produtos da PCR foram realizados pela 

©Macrogen Inc., na Coréia do Sul. O sequenciamento dos fragmentos amplificados foram 

realizados pelo método de terminação de cadeia por dideoxinucleotídeos (ddNTPs), com o kit 

BigDye Terminator Kit v.3.1. 

As condições da reação foram: desnaturação a 96°C (por 30 segundos), seguida de 25 

ciclos compostos por: desnaturação a 96°C (por 10 segundos), hibridação a 50°C (por 10 

segundos) e extensão a 60°C (por 4 minutos). O sequenciador utilizado foi o modelo Applied 

Biosystems 3730XL. 

O gene NADH desidrogenase subunidade 2 (ND2) foi amplificado com os primers: 

Gene Primer Sequência 5’-3’ Referência 

ND2 L5215 TATCGGGCCCATACCCCGAAAAT Hackett, 1996 

ND2 H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC Johnson & Sorensen, 1998 

Este primer mitocondrial foi numerado de acordo com a sua localização no genoma de 

Gallus sp. (Desjardins & Morais, 1990). 
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2.5. Análises genéticas – DNA mitocondrial 

O alinhamento das sequências nucleotídicas (mtDNA) foi realizado manualmente com 

o auxílio do programa Geneious v.9.0.5 (Biomatters Ltda.). Para o alinhamento das 

sequências de ND2, foi utilizado como base a sequência completa (1.041 pb) de Rynchops 

niger, baixada do Genbank (DQ385094) e publicada por Paton e Baker (2006). 

Com o auxílio do programa ARLEQUIN 3.5.3 (Excoffier & Lischer, 2010) foram 

estimados os índices de diversidade haplotípicas (h) e nucleotídica (π) (Nei, 1987); onde, a 

diversidade haplotípica (h) corresponde a probabilidade de que dois alelos, escolhidos ao 

acaso em uma população, não tenham ascendência em comum. Neste caso, em uma 

população panmítica, a diversidade gênica é equivalente a taxa de heterozigose esperada 

(Freeland et al., 2011). Já a diversidade nucleotídica (π) mede o grau de polimorfismo dentro 

da população (Huang et al., 2002). 

A diferenciação genética entre as populações foi estimada através de valores de Fst 

par-a-par e pela análise de variância molecular (AMOVA). Os testes de significância dos 

resultados foram baseados em 10.000 permutações (Wright, 1978; Excoffier et al., 1992). 

O índice de Fst de Wright representa uma medida do grau de diferenciação genética, 

de endocruzamento, subdivisão interpopulacional e de fluxo gênico (Slatkin, 1993). O Fst 

expressa a perda de variabilidade de uma subpopulação em relação ao conjunto total de 

populações, sendo este, um efeito da estruturação populacional (Frankham et al., 2002). 

Segundo Wright (1978), valores entre 0 e 0.05 indicam pouca diferenciação genética. 

Valores entre 0.05 e 0.15 indicam diferenciação moderada. E valores entre 0.15 e 0.25 

indicam diferenciação significativa. Já valores acima de 0.25 representariam diferença 

genética alta. 

Para avaliar a diversidade da estrutura genética populacional, foi empregada a análise 

de variância molecular AMOVA (Excoffier et al., 1992). A AMOVA (Analysis of Molecular 

Variance) estima diretamente a partir dos dados moleculares a diferenciação genética, sem 

considerar apenas a frequência (Excoffier et al., 1992). Este método cria matrizes de 

comparações entre os dados, extraindo um maior número de informações do que é extraído 

apenas com o cálculo de distâncias genéticas (Dantas et al., 2013). 

A diferenciação entre as populações também foi estimada através do cálculo de 

distância genética de Nei. Enquanto a diversidade genética mede a quantidade de 

variabilidade, a distância genética mede a maneira como a variabilidade está particionada 
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entre as populações. Geralmente, o cálculo da distância genética resulta em valores que 

variam entre 0 (todos os alelos são igualmente divididos para todas as populações) a 1 (as 

populações não partilham nenhum alelo) (Dantas et al., 2013). 

A fim de se inferir o modo como a diversidade genética se encontra distribuída dentro 

da população, foi utilizado o coeficiente de diferenciação evolutiva. Para tal, foi o utilizado o 

auxílio do bootstrap (500 repetições). A análise envolveu as sequências nucleotídicas de 

ND2. Para dar mais confiança aos resultados, seis modelos diferentes foram utilizados, sendo 

eles: Jukes-Cantor, Kimura-2-parameter, Tajima-Nei, Tamura-3-parameter, Tamura-Nei e 

Maximum Composition Likelihood. Através desta análise foi possível inferir se as diferenças 

entre as populações são significativas. Os valores variam de 0 (ausência de diferença) a 1 

(diferença completa). Os resultados foram obtidos com o auxílio do programa MEGA v.7.0.4. 

(Matioli & Fernandes, 2012; Kumar et al., 2016). 

Estatísticas de neutralidade foram empregadas com a finalidade de detectar traços de 

crescimentos populacionais passados, declínio ou estabilidade das sequências. Para tal foram 

utilizados o D de Tajima (Tajima, 1989) e o teste Fs de Fu (Fu, 1997), que foram utilizados 

com 10.000 permutações (a fim de verificar-se a constância da neutralidade). 

Ambos os testes analisam a influência das mutações sobre a história de vida das 

populações, onde o desvio do equilíbrio neutro só ocorre quando estes valores são 

significativamente maiores do que 0 ou negativos. 

O teste D de Tajima se baseia no fato de que sob a neutralidade, o número de 

diferenças entre as sequências de uma amostra randômica será igual ao número de diferenças 

entre sítios polimórficos. Desta forma, os valores negativos de D sugerem expansão 

populacional, e os positivos podem sugerir a existência de um gargalo populacional recente, 

ou alguma forma de seleção balanceadora (Tajima, 1989). 

O teste Fs de Fu (Fu, 1997) também infere o possível crescimentos populacional, 

distinguindo o excesso de alelos de baixa frequência em populações em expansão, 

comparando com o padrão observado em populações em equilíbrio. Os valores positivos de 

Fs podem sugerir seleção balanceadora, subdivisão populacional ou efeito gargalo. Já os 

valores negativos podem sugerir seleção direcional recente, seleção de alelos ligeiramente 

deletérios, expansão populacional ou efeito carona (hitchhiking) (Fu, 1997). 

Os valores de Fst, da AMOVA e dos testes de neutralidade também foram obtidos 

com o auxílio do programa ARLEQUIN v.3.5.3 (Excoffier & Lischer, 2010). 
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Informações sobre a história demográfica das sequências também puderam ser 

inferidas através da utilização de “mismatch distributions”, que descreve a frequência de 

diferenças de substituições par-a-par entre os indivíduos; onde, em uma população que passou 

por um recente gargalo e rápida expansão, é esperada uma distribuição unimodal, próxima a 

curva de Poisson (Rogers & Harpending, 1992). Já em populações em equilibro de mutação-

deriva-fluxo gênico estes resultados serão contrários (Slatkin & Hudson, 1991). A construção 

dos resultados de mismatch distributions foram obtidas com o auxílio do programa DnaSP 

v.6.10.03 (Rozas et al., 2003). 

Com a finalidade de se representar graficamente a diversidade genética, as possíveis 

estruturas geográficas das populações, a ocorrência de expansão demográfica e os haplótipos 

ancestrais e derivados, foram construídas redes de haplótipos, com o auxílio do programa 

Network v.5.0. (Polzin & Daneschmand, 2003). 

Árvores de similaridade genética foram construídas a fim de evidenciar possíveis 

agrupamentos entre os indivíduos amostrados, bem como inferir as possíveis divergências 

entre as sequências. Estas análises foram conduzidas através dos métodos estatísticos 

Maximum Likelihood e Neighbor-Joining. A confiabilidade dos ramos foi testada pela análise 

de bootstrap, com 1000 replicações. Já o modelo de distância utilizado foi o de Tajima-Nei 

(1984). 

O método Neighbor-Joining (NJ) difere do UPGMA principalmente por considerar 

que os terminais podem apresentar taxas diferentes de evolução, desta forma, o NJ é mais 

informativo. 

O método de Maximum Likelihood (máxima verossimilhança) considera a frequência 

das bases e substituição (transversão e transição). A verossimilhança verifica a probabilidade 

de que um dado conjunto é melhor representado por uma árvore (Dantas et al., 2013). 

O método de análise bootstrap, incorporado a cada árvore, consiste em uma re-

amostragem a partir dos dados que se tem, no caso, foram utilizadas 1000 repetições, 

conferindo maior confiança aos resultados apresentados (Dantas et al., 2013). 

Para a obtenção das árvores foi utilizado o modelo de distância de Tajima-Nei (Tajima 

& Nei, 1984). Este modelo leva em consideração quando a taxa de composição de 

nucleotídeos G e C varia entre as sequências, neste caso, pode haver uma distorção nas 

distâncias já que a probabilidade de substituição entre as bases também não é igual, por isso, 

Tajima e Nei, com este método contornaram este “problema” (Matioli & Fernandes, 2012). 
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As árvores filogenéticas acima citadas foram obtidas com o auxílio do programa 

MEGA v.7.0.4 (Kumar et al., 2016). 

A distância de Tamura e Nei (1993) é um dos métodos que leva em consideração o 

maior número de parâmetros. Nesse caso, também considera que as taxas de transição entre 

purinas (A e G) e entre pirimidinas (C e T) podem ser diferentes e elas são incluídas 

separadamente na análise dos dados (Matioli & Fernandes, 2012). 

 

2.6. Double Digest Restriction Site Associated DNA Sequencing (ddRADseq) 

A metodologia aqui adotada para o uso de ddRADseq foi baseada no trabalho de 

Peterson e colaboradores (2012). 

Foi possível utilizar somente as amostras que atendessem aos requisitos necessários 

para este tipo de análise (ddRADseq), sendo estes: DNA genômico de boa qualidade, com 

pouca ou nenhuma fragmentação e com concentração variando entre 19 e 39 ng/µL. Desta 

forma, boa parte das amostras foram inutilizadas, restando para a análise final, 70 amostras de 

Rynchops niger e 35 de Phaetusa simplex (Anexo 4). 

A verificação da fragmentação foi feita através da eletroforese em gel de agarose. E a 

verificação da concentração foi feita através do quantificador Qubit 2.0. Quando determinada 

amostra possuía uma característica de fragmentação adequada, mas uma concentração muito 

alta ou baixa, foi necessário encontrar a concentração ideal, reconcentrando com auxilio do 

Concentrator plus eppendorf ou diluindo, quando necessário. 

Para a etapa de bancada laboratorial e posterior sequenciamento, foi necessária a 

construção e inclusão dos: (1) Adaptadores, sendo estes o produto da cadeia dupla de dois 

oligonucleotídeos (= oligo), os quais foram ligados ao DNA nos locais de corte das enzimas 

de restrição (para adicionar os barcodes às sequências); (2) Barcodes, sendo estes as 

sequências curtas do DNA, ligados a região de annealing (do primer de sequenciamento do 

adaptador); usado para identificar os produtos de diferentes reações de ligação (dos indivíduos 

separadamente) após o sequenciamento das bibliotecas agrupadas. Ao selecionar os barcodes 

do adaptador para combinar com o sequenciamento das amostras agrupadas de Illumina, foi 

necessário garantir uma composição de bases equilibradas (proporções iguais de A, C, G, T), 

a fim de facilitar a detecção, quando chegasse a etapa de utilizar o cluster; (3) fragmentos do 

DNA genômico, resultantes da clivagem das enzimas de restrição; (4) Index: a sequência de 
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DNA curta introduzida durante a amplificação por PCR (da biblioteca final), a fim de 

identificar os produtos desta reação; (5) A construção da library, contendo os fragmentos 

gerados do sequenciamento (Figura 7). 

 

Figura 7. Double digest Restriction Site Associated DNA Sequencing. Diagrama de oligos, adaptadores e 

biblioteca final. Figura adaptada de Peterson et al., 2012. 

 

Antes de iniciar o procedimento de double digest foi necessário executar o Brench 

Protocol, no qual construí 21 (x2) adaptadores P1, mais 1 (x2) adaptador P2 (Anexo 5). 

 

2.7. Bench protocol – (Annealing Adapters) 

Para criar o adaptador P1, foi necessário combinar cada oligo P 1.1 com o seu oligo 

complementar P 1.2 (Anexo 5). 

Em um tubo estéril foi adicionado o tampão trength annealing, concentração final 1x, 

par uma concentração total do adaptador “annealed” de 40 µm. O mesmo foi feito para os 

oligos P 2.1 e com seu complementar P 2.2. Esta solução foi então incubada em um 

termociclador a 97.5°C, durante 2.5 minutos e depois resfriada a uma velocidade de 3°C por 

minuto, até a solução atingir 21°C. 
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Posteriormente, a diluição adequada dos adaptadores precisou ser feita de acordo com 

a molaridade específica para cada espécie. Esta, foi calculada de acordo com os valores de 

molaridade, do tamanho dos fragmentos, e da concentração de DNA, esta leitura foi feita 

através do TapeStation (sistema Agilent), que forneceu o processamento automatizado das 

amostras, bem como o controle de qualidade. 

 

2.8. Bancada laboratorial – ddRADseq 

Etapa 1: Double digest 

Como o próprio nome diz, nesta etapa, o DNA genômico foi digerido com duas 

enzimas de restrição, SphI e EcoRi-HF (Tabela I). 

Em uma série de tubos strips devidamente etiquetados e acondicionados sobre uma 

estrutura refrigerada (isopor e gelo), foi adicionado (por amostra/tubo) 26 µL de DNA 

genômico, 3 µL de NE-Buffer CutSmart, 0.5 µL da enzima SphL e 0.5 µL da enzima 

Ecori-HF. Depois, os tubos foram inseridos em um termociclador, onde as duas enzimas 

realizaram a digestão em uma temperatura de 37°C por três horas. 

 

Tabela I. Enzimas de restrição utilizadas no procedimento ddRADseq, espécie fonte, sequência 

reconhecida e ponto de corte das enzimas. 

Enzima Fonte 
Sequência 

reconhecida 
Ponto de corte Corte 

SphI Streptomyces phaeochromogenes 5’ GCATGC 

3’ CGTACG 

5’ GCATG↓C 

3’ C↑GTACG 

5’ - - - GCATG      C- - - 3’ 

3’ - - - C      GTACG- - - 5’ 

EcoRI-HF Escherichia coli 5’ GAATTC 

3’ CTTAAG 

5’ G↓AATTC 

3’ CTTAA↑G 

5’ - - - G      AATTC- - - 3’ 

3’ - - - CTTAA      G- - - 5’ 

Etapa 2: Ampure bead clean up 

Para esta etapa foram usados: EB-Elution Buffer, Ampure Beads, Etanol 70%, uma 

placa de plástico e uma placa magnética. Para cada espaço na placa (cada um representando 

uma amostra) foram colocados 54 μl de beads e 35 μl do mix (produto da etapa anterior). 

Após pipetar bastante dentro da mistura, coloquei a placa no termomix por 5 minutos, em T° 

ambiente. 

Após esse procedimento, deixei a placa incubando por 15 minutos. Depois, encaixei a 

placa de plástico, na placa magnética por cinco minutos. Nesta fase, os beads são atraídos 
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para as extremidades da placa, formando um anel. Em seguida, retirei o conteúdo transparente 

com uma pipeta e o descartei, sempre com cuidado, para não pegar os beads (pois o DNA de 

interesse fica preso a eles). Após, coloquei 200 μl de etanol 70% nos espaços da placa, com 

cuidado, deixando agir por apenas 30 segundos. Então, pipetei retirando o etanol (200 μl) e 

descartei. Repeti o procedimento mais uma vez. Em seguida, retirei a placa de plástico da 

placa magnética, e com muita agilidade, coloquei 33 μl do EB Buffer, misturando com o 

conteúdo da placa. Depois, coloquei a placa no termomix (T° ambiente), por cinco minutos. 

Em seguida, encaixei novamente a placa de plástico na placa magnética, por três minutos. 

Então, removi o liquido transparente dos poços (cerca de 30 μl) para um novo tubo strip, 

deixando os beads para trás. 

Em seguida, foi necessário quantificar (Qubit) cada amostra para formar as bibliotecas 

(resultado da etapa 2), onde as concentrações ideais seriam de no mínimo 11 ng/µL. 

 

Etapa 3: Adapter ligation 

Nesta etapa, foram utilizados os adaptadores construídos com o “Bench protocol” (21 

adaptadores P1; 1 adaptador P2) (Anexo 5). 

Este procedimento foi realizado dentro de 21 tubos (strips), sendo um tubo para cada 

um dos adaptadores P1 e 1 para o adaptador P2. 

Comecei adicionando quantidades especificas de H₂O UP e do DNA (produto obtido 

na etapa 3). A soma final de H₂O + DNA foi de 40 µL. Em seguida, adicionei a essas 

amostras 2 µL dos adaptadores (P1), um adaptador ≠ para cada um dos 21 tubos. Em seguida, 

fiz um mix (levando em consideração o n de amostras), contendo: 2 µL do adaptador P2, 4 µL 

de T4 DNA Ligas e Buffer e 0.5 µL (40.000 units/mL) de T4 DNA Ligase. E, adicionei 

6.5 µL do mix em cada um dos 21 tubos; que foram incubados em um termociclador, nas 

seguintes condições: 23°C por 30 minutos; aquecido até 65°C por 10 minutos; então 

resfriados a 2°C por 90 segundos até atingir a temperatura ambiente. 

 

Etapa 4: Pooling samples 

Esta etapa consistiu em reunir as amostras (produtos da etapa 3); ou seja, juntar os 21 

tubos strips em um único tubo de 1.5 ml, assim formando um pool. Depois de um breve 

vortex desta mistura, repeti o procedimento da etapa 2 (Ampure Bead Cleanup), adequando a 



55 

quantidade dos reagentes ao volume dos pools formados. No final desta limpeza com beads, 

restou um volume de 70 µL de produto por pool. 

Etapa 5: Pippin Prep – Seleção de tamanho de DNA para NGS 

Nesta etapa foi utilizada a tecnologia do Pippin Prep (com inserções de 100 pb a 

1.5 kb). 

O Pippin Prep facilitou a construção da biblioteca (library) para a plataforma de NGS 

(Illumina). Pois, esta tecnologia possui a capacidade de coletar grandes faixas de fragmentos 

de DNA de maneira uniforme. Em seguida, os tamanhos de destino ou intervalos de tamanhos 

são “inseridos/lidos” no software, e as frações são coletadas no buffer. Para utilizar o Pippin 

prep, usamos o “gel cassette”, no qual os pools (produtos resultantes da etapa 4) foram 

inseridos. 

Foram utilizados 30 µL de cada pool (produto resultante da etapa 4) + 10 µL de pippin 

prep loading solution (temperatura ambiente), em seguida fiz um breve vortex e centrifuguei. 

Utilizei o protocolo do pippin prep para extrair 345-407 bp (www.sagescience.com/wp-

content/uploads/2016/09/Pippin-Prep-Operations-Manual-460010-Rev-B.pdf). 

Antes de iniciar o procedimento, foi necessário retirar as bolhas formadas atrás dos 

poços de eluição do gel cassete, que em seguida foi encaixado no leitor óptico do pippin prep; 

a tira adesiva (do cassete) foi removida, e todo o tampão do módulo de eluição foi retirado e 

substituído por 40 µL de buffer de eletroforese novo. Em seguida, selei os módulos de eluição 

com a fita adesiva novamente. Executei o teste elétrico (teste de continuidade) do software. 

Depois que o teste deu ok, removi 40 µL do buffer dos poços, onde as amostras (pools) devem 

ser inseridas e substitui pelas amostras (produto da etapa 4), no último poço (de 5) coloquei o 

marcador DNA B. Em seguida, fechei a tampa do pippin, e carreguei o protocolo no software 

com as informações adequadas e pressionei iniciar. Depois de algumas horas, o procedimento 

foi concluído, então, retirei o adesivo dos poços de eluição e transferi o produto resultante 

para tubos estéreis e devidamente etiquetados. 

 

Etapa 6: Streptavidin Bead Clean-up 

Para esta etapa foi necessário diluir (em H₂O UP) o B&W buffer 2X para 1X. O 

primeiro passo foi “lavar” o Dynabeads (tipo diferente de bead). Em cada poço de uma placa 

(de plástico) adicionei 4 µL de B&W buffer 1X + 4 µL de Dynabeads, então, acomodei a 
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placa sobre uma placa magnética por um minuto; retirei o liquido transparente e descartei; 

retirei a placa de plástico da placa magnética, e, mais uma vez, adicionei 4 µL de B&W buffer 

1X, misturando bem o conteúdo com a pipeta, tomando muito cuidado para não fazer bolhas; 

repeti este procedimento até completar três lavagens. 

Em seguida, adicionei 8 µL de B&W buffer 2X + 8 µL do produto do pippin prep 

(etapa 6) e deixei incubar por 15 minutos (no thermomixer em T° ambiente). Então, repeti o 

passo de lavagem três vezes, com 16 µL de B&W buffer 1X. Depois, acomodei a placa de 

plástico sobre a placa magnética pela última vez. Respectivamente: retirei o buffer; retirei a 

placa de plástico da placa magnética e adicionei 8 µL de H₂O UP. 

Neste ponto, os dynabeads foram mantidos, pois devem estar presentes na solução 

final. Pipetei a solução até que ficasse uniforme e coloquei a placa no Thermomixer (T° 

ambiente) por cinco minutos. Em seguida, transferi o conteúdo dos poços para tubos de PCR 

devidamente etiquetados. 

 

Etapa 7: Reação em Cadeia Polimerase (PCR) – para gerar as libraries de sequenciamento 

Illumina 

Nesta etapa, foi necessário utilizar os primers P2, no caso, foram construídos cinco 

pools, desta forma, utilizei cinco primers P2 diferentes, sendo um para cada pool (Anexo 5 e 

Tabela II). 

 

Tabela II. Primer P2, utilizados como identificadores dos pools. 

Primer (P2) Pool 

TGACCA [1] 

TAGCTT [2] 

CGATGT [3] 

GATCAG [4] 

ACTTGA [5] 

Para esta reação foi utilizado o Kit Kappa long range. Em um novo tubo adicionei (por 

amostra) 21.75 µL do master mix: 12.88 µL Phusion – high fidelity; 0.77 µL de DMSO 

100%; 1.29 µL de Primer P1 (foward primer) e 7.47 µL de H₂O UP. 

E, em cada amostra (pool), adicionei (separadamente) 1.29 µL do P2 específico 

(Anexo 5) e 2 µL de DNA (produto proveniente da etapa 6). 
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O produto final (25 µL por tubo/amostra) foi inserido no termociclador, e programado 

nas seguintes condições: desnaturação inicial – 1 ciclo de 94°C por 2 minutos; seguido de 15 

ciclos de: desnaturação 94°C por 15 segundos; Annealing – 57°C por 30 segundos (calculado 

online, com NEB tool); alongamento – 72°C por um minuto e 20 segundos; e mais um 

alongamento final com um ciclo a 72°C por um minuto. Reação final mantida a 4°C. 

O produto resultante dessa PCR foi então purificado com o Ampure beads clean up, 

seguindo o mesmo procedimento da etapa 2, adequando o volume dos reagentes (1.8 de beads 

por amostra), eluidos em 26 µL. 

Depois de limpas (com o Ampure beads), as amostras foram analisadas com auxílio do 

TapeStation, onde a quantificação do DNA, a fragmentação e a molaridade puderam ser lidas. 

Em seguida, outra quantificação foi feita, através do Qubit. 

Finalmente, as amostras foram combinadas de acordo com a equimolaridade, e as 

bibliotecas foram finalmente construídas. 

 

2.9. Sequenciamento RAD – Illumina HiSeq 2500 

Prontos, os produtos da PCR (etapa 7) foram enviados para o sequenciamento de 

próxima geração (NGS), usando a tecnologia Solexa – Illumina Hiseq 2500 (padrão v4) com 

corridas e leitura de duração Paired-End e comprimentos de até 2 × 125 pb. O 

sequenciamento foi realizado no laboratório Bauer Core da Universidade de Harvard 

(Cambridge, MA, EUA). 

O sequenciamento Paired-End representa um grande avanço na tecnologia de NGS. 

Envolve o sequenciamento de ambas as extremidades do DNA (fragmentado em uma 

biblioteca) e o alinhamento das leituras forward e reverse. Remove duplicatas de PCR e 

produz um número de leitura duas vezes maior e mais preciso (= aumento na capacidade de 

detectar indels), o que não é totalmente possível com dados de leitura única (single read) 

(Figura 7; pg: 52). Já a multiplexação (multiplexing) permite que grandes quantidades de 

bibliotecas sejam agrupadas e sequenciadas simultaneamente, durante uma única execução. 

Com bibliotecas multiplexadas, sequências de índices únicos são adicionadas a cada 

fragmento de DNA durante a preparação da biblioteca para que cada leitura possa ser 

identificada e classificada antes da análise final de dados. 
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Desta forma, com o sequenciamento illumina foi possível sequenciar milhões de 

fragmentos do DNA, com alta precisão e alto rendimento. 

De maneira resumida, o sequenciamento incluiu 3 etapas básicas (Figura 8): 

(1). Preparação da library – nesta etapa a library do NGS foi preparada pela 

fragmentação das amostras de DNA, bem como a ligação dos adaptadores (adapter ligation 5’ 

e 3’) específicos nas pontas dos fragmentos. Os fragmentos adaptados em seguida foram 

modificados e purificados em gel. 

(2). Geração do Cluster – nesta etapa a biblioteca foi carregada em uma célula de 

fluxo e os fragmentos foram hibridizados para a superfície com os seus oligos 

complementares (que se ligaram aos adaptadores da biblioteca). Cada fragmento foi então 

amplificado. Quando a geração do cluster foi completa, os templates ficaram prontos para 

serem sequenciados. 

(3). Sequenciamento NG (Illumina HiSeq 2500) - nesta etapa, ocorreu o 

sequenciamento propriamente dito, que foi feito base-por-base, de maneira altamente precisa. 

Dentre os reagentes de sequenciamento, foram incluídos nucleotídeos marcados 

fluorescentemente que foram adicionados e incorporados na primeira base. A célula de fluxo 

foi gravada e a emissão de cada cluster foi registrada. O comprimento de onda de emissão e a 

intensidade foram usados para identificar a base. O ciclo foi repetido n vezes para criar uma 

leitura de comprimento de n bases. 

 

Figura 8. Etapas do sequenciamento de próxima geração (NGS), usando a tecnologia Solexa – Illumina Hiseq 

2500 (padrão v4) com corridas e leitura de duração Paired-End e comprimentos de até 2 x 125 pb. 

Figura adaptada de Rowe et al., 2017. 
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2.10. Análises genéticas - ddRADseq 

Para o processamento da grande quantidade de dados gerados (~360.762.123 

sequências) foi necessário a utilização de um cluster; o acesso a este foi cedido pela 

Universidade de Harvard. 

Para a manipulação deste grande volume de dados, foi utilizado o STACKS; um 

software pipeline (manipulado através de linha de comando), usado para construção de loci de 

sequências de leituras curtas, como as geradas pela plataforma Illumina. Este programa foi um 

dos mais adequados que encontramos, pois, foi desenvolvido para trabalhar com dados 

baseados em enzimas de restrição, como o RADseq (Catchen et al., 2013). 

Através dos componentes do STACKS, diversas análises, funções e programas foram 

executados, tais como: process_radtags; ustacks; cstack; sstack; gstacks; populations; 

denovo_map e Ref_map. Estes, responsáveis pela manipulação, limpeza e filtragem da 

sequência de dados brutos; construção dos loci (organização/construção dos catálogos de 

loci), análises dos genótipos, análises populacionais, alinhamentos (com uma espécie de 

referência e De novo); construção de uma série de arquivos outputs para serem utilizados com 

outros programas de análises genéticas, etc. 

 

Programa: process_radtags 

O process_radtags foi utilizado para a execução da limpeza e a filtragem dos dados 

genômicos, bem como corrigir eventuais erros nos barcodes (ou no site RAD) e execução do 

desmultiplexer (dos barcodes e dos RAD). 

Ex.: process_radtags [-f in_file | -p in_dir [-P] [-I] | -1 par_1 -2 par_2] -b código-código -o 

out_dir -e enz[-c] [-q] [-r] [-t len] [-D] [-w tamanho] [-s lim] [-h] 

 

Programa: ustacks 

O ustacks foi utilizado para, inicialmente, fazer a leitura do conjunto de dados de 

sequências curtas, seguido do alinhamento destas sequências a suas correspondentes, após 

esse processo este programa forma um conjunto de dados de loci putativos, e detecta SNPs 

em cada locus usando a máxima verossimilhança (Hohenlohe et al., 2010). 
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Ex.: ustacks -f file_path -i id -o path [-m min_cov] [-M max_dist] [-p num_threads] [-d] [-t 

file_type] 

Programa: cstacks 

O cstacks foi utilizado a fim de se construir um catálogo a partir do conjunto de dados 

gerado e processadas pelo programa ustacks. Desta forma, criando um conjunto de loci de 

consenso (unindo os alelos). 

Ex.: stacks -b 1 -o./stacks --catalog ./stacks/batch_1 -s ./stacks/sample_37 -s 

./stacks/sample_38 -s ./stacks/sample_39 -n 4 --gapped -p 12 

 

Programa: sstack 

O sstacks foi utilizado a fim de se verificar e pesquisar o conjunto de loci que foram 

gerados no ustacks, bem como o catálogo gerado pelo cstacks. No caso de uma população em 

geral, todas as amostras de uma população puderam ser comparadas com sstacks. 

Ex.: sstacks [--aligned] -c catalog_path -s sample_path [-s sample_path …] -o path [-p 

n_threads] 

 

Programa: gstacks 

O gstacks foi utilizado em conjunto com o ref_map e com o De novo. Quando 

utilizado com De novo, este programa foi capaz de puxar as leituras paired-end e montar o 

contig, emparelhando e combinando com a extremidade do locus; em seguida, alinhou as 

leituras ao locus e encontrou os SNPs. Já quando utilizado com o alinhamento por mapa de 

referência (ref_map), este programa foi capaz de construir loci a partir das leituras paired-end, 

alinhadas e ordenadas. 

Ex.: com De novo: gstacks -P stacks_dir -M popmap 

Ex.: com ref_map: gstacks -P stacks_dir -M popmap gstacks -I bam_dir -M popmap 

[Sfixo] -O out_dir] 
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Programa: de_novo (mapeamento de_novo) 

O genoma completo de Rynchops e Phaetusa ainda não foram sequênciados por 

completo, por esta razão, optamos por fazer a análise “De novo”, sendo esta, muito útil para 

análises que utilizam RADseq, mas que não possuem um genoma de referência para o 

alinhamento. Nestes casos, as tags do RAD podem ser analisadas pelo De novo. Onde, leituras 

idênticas são agregadas em sequências únicas e tratadas como alelos “candidatos”. A 

agregação de sequências únicas, que em conjunto, têm apenas um pequeno número 

mismatches (entre eles SNPs e indels) podem ser chamadas entre alelos no mesmo locus, e os 

erros corrigidos por comparação das contagens de cada uma das bases em cada posição. Os 

alelos homozigotos ou heterozigotos terão contagens relativamente altas de leitura, ao passo 

que os erros terão contagens baixas (Davey & Blaxter, 2011). 

O programa denovo_map foi executado através da pipeline do STACKS e para que 

funcione corretamente é utilizado posterior ou em conjunto com as etapas dos programas: 

ustacks (construção de loci, chamar SNPs, etc.); cstacks (criação de catálogos de acordo com 

similaridade) e sstacks (mapa genético – combinação de cada amostra com o catálogo). 

Ex.: denovo_map.pl -M 3 -n 2 -o ./stacks --popmap ./treestudy_popmap --samples 

./samples -X “populations:--fstats” 

 

Programa: ref_map (mapa de referência) e alinhamento GSNAP 

Como dito anteriormente, o genoma de Rynchops e Phaetusa ainda não foram 

sequenciados por completo. Contudo, através do programa ref_map é possível utilizar o 

alinhamento de um genoma de referência (de alguma espécie próxima filogeneticamente) que 

esteja disponível. Desta forma, a leitura da sequência bruta pode ser alinhada com a sequência 

de referência, e SNPs e indels identificados (Davey & Blaxter, 2011). 

Para o alinhamento das sequências de R. niger e de P. simplex, foi usado como 

referência o genoma completo de Uria lomvia (1.179.358.714 bp). O qual foi baixado 

diretamente do GenBank (NOXD00000000.1) para o cluster (Tigano et al., 2018). 

O alinhamento foi feito através do programa GSNAP (Genomic Short-read Nucleotide 

Alignment) (Wu & Nacu, 2010), através da linha de comando do cluster. 
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O genoma de Uria lomvia foi escolhido por se tratar do genoma (completo disponível) 

do representante que mais próximo filogeneticamente está de Rynchops e Phaetusa, segundo 

Baker e colaboradores (2007). 

Após o alinhamento, o programa ref_map foi executado através da pipeline do 

STACKS e para que funcionasse corretamente foi utilizado posterior ou em conjunto com as 

etapas dos programas: gstacks (com as amostras especificadas; montagem de loci – de acordo 

com as posições de alinhamento (previstas para cada leitura); e chamadas de SNPs – em cada 

amostra). 

Programa: populations 

O programa populations foi utilizado para analisar os indivíduos e suas populações. 

Computando, desta maneira, uma série de estatísticas de genética populacional, além de 

exportar uma variedade de formatos de outputs que podem ser usados com outros programas. 

O primeiro passo foi a criação de um arquivo contendo um mapa de populações, 

especificando quais indivíduos pertencem a qual população. Depois de criado, o arquivo foi 

submetido ao programa populations, o qual executou cálculos estatísticos de genética de 

populações, como heterozigosidade esperada/observada, π, FIS (em cada posição do 

nucleotídeo), comparação de todas as populações aos pares (pairwise) – FST e diversidade 

haplotípica (ΦST e FST). 

Para dar maior suporte aos resultados e determinar a significância estatística foram 

utilizados o bootstrap resampling e o teste exato de Fisher (Fisher's exact test), calculados 

para cada posição variável entre pares de populações. 

O programa populations foi utilizado tanto com os arquivos gerados pelo de_novo 

quanto pelo ref_map. 

Ex.: -P dir -b batch_id [-O dir] [-M popmap] (filters) [--fstats] [-k [--window_size=150000] 

[--bootstrap [-N 100]]] (output formats). 

 

Programas: R Studio, pacote Adegenet e STRUCTURE 

O programa R Studio (v.3.3.1) foi utilizado juntamente com pacote Adegenet (v.2.1.1) 

(programa mais completo para análise de dados populacionais no R), a fim de analisar e 

simular os dados genéticos, permitindo a análise de todas as sequências com SNPs (Jombart, 

2008; Jombart et al., 2010). 
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Através deste pacote foram executadas análises multivariadas, como Análise 

discriminante de componentes principais (DPCA)-PCA (Principal Component Analysis); 

análises discriminantes (AD); distance, formação de clusters, etc. Para tal, foi considerada 

apenas uma população (todos os indivíduos juntos), ou seja, sem formação de grupos a priori. 

Desta forma, visando inferir se as populações estão estruturadas, se possuem diferenças 

significativas a ponto de formarem grupos distintos e se essas diferenças poderiam ser 

congruentes com os grupos formados a priori (com base nos caracteres fenotípicos das 

subespécies e zonas reprodutivas) (Jombart, 2008; Jombart et al., 2010). 

Assim sendo, o Adegenet forma grupos/clusters de acordo com similaridade, que o 

próprio programa reúne, usando, por exemplo, o critério bayesiano de informação (BIC – 

Bayesian information criterion), onde realiza a seleção do modelo entre um conjunto finito de 

modelos, baseando-se, em parte, na função de verossimilhança. O BIC foi desenvolvido por 

Schwarz (1978), onde ele deu um argumento bayesiano para adotá-lo. 

Além disso, estes pacotes também foram usados para criar gráficos a partir dos 

sumários estatísticos, resultantes do programa populations (outputs). 

O programa STRUCTURE (v.2.3.4) foi usado para verificar se as populações estão 

estruturadas e inferir sobre a presença de populações distintas, atribuindo indivíduos a essas 

populações, definindo zonas híbridas, migrantes, etc. (Pritchard et al., 2000). Este programa, 

usa uma abordagem de agrupamento Bayesiana, aplicando a estimativa de Monte Carlo da 

cadeia de Markov (MCMC – Markov Chain Monte Carlo). O processo MCMC atribui 

aleatoriamente os indivíduos a um número pré-determinado de grupos, então, as frequências 

variantes são estimadas em cada grupo e os indivíduos são realocados com base nessas 

estimativas de frequência (com várias repetições e interações) (Porras-Hurtado et al., 2013). 

O STRUCURE aplica um modelo para os dados de “K populações” assumidas (ou 

grupos genéticos), cada uma caracterizada por um subconjunto de frequências alélicas 

identificadas nos dados (Porras-Hurtado et al., 2013). 

Assim sendo, foi utilizado o modelo sem suposições a priori (sobre os locais das 

amostras) e testamos K = 1-10. Cada K foi executado com 20 iterações independentes, cada 

uma com 100.000 repetições de MCMC após um burn-in de 50.000. Foi estimado LnP (K) e 

ΔK usando o método Evanno (Evanno et al., 2005). Além disso, implementamos (no 

STRUCTURE) o “Structure Harvester” (Earl & von Holdt, 2012) a fim de se obter o valor 

mais provável de K. 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO: taxonomia, morfologia e biogeografia 

 

1.1. Taxonomia 

 

Família Laridae Rafinesque, 1815 

Subfamílias inclusas.- Anoinae Bonaparte, 1854; Gyginae Verheyen, 1959; Larinae 

Rafinesque, 1815; Rynchopinae Bonaparte, 1838; Sterninae Vigors, 1825. 

Distribuição: cosmopolita. 

Observações. 

A classificação aqui adotada (até o nível de espécie) tem como base o HBW 

(Handbook of Birds of the World Alive, 2018). Esta classificação difere da adotada pelo 

CBRO (2015) principalmente no que diz respeito às famílias. No caso do HBW (2018) a 

família Laridae inclui, além das gaivotas, as espécies que antes eram consideradas como 

famílias, os trinta-réis (Sternidae) e os talha-mares (Rynchopidae). O CBRO (2015) considera 

Sternidae e Rynchopidae como famílias distintas; no HBW (2018) estas passaram a ser 

consideradas como subfamílias, Sterninae e Rynchopinae (Piacentini et al., 2015; Burger 

et al., 2018). 

Baker e colaboradores (2007) mostram que os talha-mares e o táxon dos trinta-réis não 

são monofiléticos, pelo contrário, eles se misturam em um clado com as gaivotas. Portanto, 

segundo estes autores, não é possível separá-los em famílias (Rynchopidae e Sternidae) sem 

tornar da família Laridae parafilética (Baker et al., 2007). Além disso, alguns autores mais 

antigos (Saunders, 1896: 152), já considervam o táxon R(h)ynchopinae, como uma 

subfamília. 

Subfamília Rynchopinae Bonaparte, 1838 

Gênero incluso.- Rynchops Linnaeus, 1758 [espécie-tipo: Rynchops nigra Linnaeus, 1758]. 
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Rynchops Linnaeus, 1758 

Ryngchopfalia Barrère, 1745: 20. 

Ryngchopfalia.- Barrère, 1745: 20; Linnaeus, 1758: 138; Brisson, 1760: 226; Cuvier, 1816: 173. 

 

Rynchops Linnaeus, 1758: 138 [espécie-tipo: Rynchops nigra Linnaeus, 1758, por 

monotipia] – Carolina do Sul – EUA. 

Rynchops.- Linnaeus, 1758: 138; Brisson, 1760: 226; Cuvier, 1816: 173; Ridgway et 

al., 1909: 394; Allen, 1910: 330; Rendahl, 1919: 12; Ridgway, 1919: 450; Peters, 

1934: 349; Murphy, 1936: 99; Wetmore, 1944: 111; Hellmayr & Conover, 1948: 339; 

Moynihan, 1959: 38; Sears et al., 1976: 170; Blake, 1977: 626; Bock & Farrand 1980: 

10; Cane, 1994: 873; Paton & Baker, 2006: 659; Fain & Houde, 2007: 8; Martin et al., 

2007: 750; Grantsau, 2010: 444; Odeen et al., 2010: 370; De Pietri et al., 2011: 814; 

Piacentini et al., 2015: 127; Antas et al., 2016: 28; Davenport et al., 2016: 2. 

=Rhynchops.- Latham, 1790: 902; Spix, 1825: 80; Wagler, 1827: 15; Baker, 1835: 173; 

Saunders, 1896: 152; Brabourne & Chubb, 1912: 34; Snethlage, 1914: 80; Arthur, 

1921: 566; Frohling, 1965: 193; Pinto, 1978: 118. 

=Rhincops.- Bonaparte, 1828: 351. 

 

Espécies inclusas.- Rynchops niger Linnaeus, 1758; Rynchops flavirostris Vieillot, 1816; 

Rynchops albicollis Swainson, 1838. 

Distribuição: talha-mar indiano (Rynchops albicollis): sul da Ásia; talha-mar africano 

(Rynchops flavirostris): em grande parte da África; talha-mar americano (Rynchops niger): 

nas Américas do Norte, Central e do Sul. 

 

Observações e histórico taxonômico. 

Rynchops recebeu vários nomes derivados do formato de seu bico, que assemelha-se a 

uma “tesoura”. Anterior ao trabalho Systema Naturae de Linnaeus (1758), Barrère (1745: 20) 

descreve brevemente este táxon, ao qual deu o nome de Rygchopsalia. Contudo, de acordo 

com o Código Internacional de Nomenclatura Zoologica (ICZN: 4), os nomes dados aos 

táxons antes do Systema Naturae (1758) tornara-se inválidos. Desta forma, Rynchops passou a 



66 

ser o nome aceito. A fim de simplificar o nome Rygchopsalia proposto por Barrère (1745), 

Linnaeus (1758) estabeleceu o nome Rynchops, mas manteve a descrição original de Barrère. 

Apesar disso, Brisson (1760: 222) adotou o nome Rygchopsalia em seu trabalho. 

 

Rynchops niger Linnaeus, 1758 

=Rynchops nigra Linnaeus, 1758: 138 [espécie tipo, por monotipia] – Carolina do Sul, EUA. 

Rynchops nigra.- Linnaeus, 1758: 138; Brisson, 1760: 226; Schäffer, 1775: 863; 

Latham, 1785: 347; Cuvier, 1816: 173; Ridgway et al., 1909: 394; Ridgway, 1919: 

451; Murphy, 1936: 122; Wetmore, 1944: 112; Hellmayr & Conover, 1948: 339; 

Preston, 1962: 286; Slud, 1964: 6; McCaskie et al., 1974: 337; Short, 1975: 182; Grant 

& Hoggi, 1976: 74; Greene & Kale, 1976: 15; Buckley et al., 1977: 49; Duffy, 1977: 

2; Erwin, 1977b: 710; Erwin, 1977a: 389; Gochfeld, 1977: 78; Groves, 1977: 48; 

Withers, 1977: 14; Witzeman et al., 1977: 1171; Bain, 1978: 33; Duffy, 1978: 131; 

Fisk, 1978: 2; Gochfeld, 1978: 171; Goodwin, 1978: 1153; Grant, 1978a: 150; Grant, 

1978b: 10; Portnoy, 1978: 439; Below, 1979: 626; Erwin, 1979: 1055; Gochfeld, 

1979: 123; Jackson et al., 1979: 146; Schnell & Hellack, 1979: 54; Blus & Stafford, 

1980: 2; Erwin, 1980: 40; Witzeman et al., 1980: 187; Belton, 1984: 523; Klimaitis & 

Moschione, 1984: 198; Custer & Mitchell, 1987: 480; Sibley & Monroe, 1990: 254; 

Williams et al., 1993: 25; Antas, 1994: 185; Blanco & Gonzalez, 1995: 2; Benesh & 

Rosenberg, 1996: 312; Collins & Garrett, 1996: 127; Grazzaniga, 1996: 137; Layne 

et al., 1996: 159; Molina, 1996: 143; Oren & Parker, 1997: 501. 

=Rhyncops nigra.- Gundlach, 1861: 348. 

=Rhynchops nigra.- Wagler, 1827: 16; Chapman, 1894: 84; Saunders, 1895: 25; Saunders, 

1896: 153; Chapman, 1917: 222; Young, 1928: 748; Morrison et al., 2008: 76. 

=Rhincops nigra.- Bonaparte, 1828: 352. 

Rynchops niger.- Blake, 1977: 626; Erwin, 1977a: 389; Gochfeld, 1981: 1137; Belton, 1984: 

524; Krannitz, 1989: 216; Quinn, 1990: 71; Gochfeld et al., 1991: 523; Burger & 

Gochfeld, 1992a: 242; Burger & Gochfeld, 1992b: 431; Groom, 1992: 785; Belton, 

1994: 167; Cane, 1994: 874; Erwin et al., 1995: 187; Gazzaniga, 1996: 136; Sick, 

1997: 339; Brown et al., 2001: 275; Burger, 2002: 33; Silveira & D’Horta, 2002: 277; 

O’Connell & Beck, 2003: 67; Campos et al., 2004: 70; Branco & Fracasso, 2005: 342; 
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Mariano-Jelicich & Favero, 2006: 82; Paton & Baker, 2006: 659; Alfaro & Clara, 

2007: 427; Barbieri, 2007: 21; Fain & Houde, 2007: 4; Faria et al., 2007: 685; 

Mariano-Jelicich et al., 2007: 95; Martin et al., 2007: 750; Mellink et al., 2007: 358; 

Cameron, 2008: 44; Gaston et al., 2008: 124; Mellink et al., 2009: 49; Odeen et al., 

2010: 370; Burger et al., 2010: 102; Yancey & Forys, 2010: 556; Brandolin et al., 

2011: 540; Erwin et al., 2011: 15; Somenzari et al., 2011: 267; Snipes & Sanders, 

2012: 437; Owen & Pierce, 2013: 342; Raynor et al., 2013: 88; Scherer et al., 2013: 

438; Zarza et al., 2013: 470; Brooks et al., 2014: 443; Piacentini et al., 2015: 127; 

Roos et al., 2015: 114; Antas et al., 2016: 29; Davenport et al., 2016: 2; Somenzari 

et al., 2018: 27. 

 

Subespécies inclusas.- Rynchops niger niger Linnaeus, 1758; Rynchops niger cinerascens 

Spix, 1825; Rynchops niger intercedens Saunders, 1895. 

Material examinado: 530 peles: (68) BNMN; (12) COP; (5) EBRG; (5) IAVH; (12) ICN; 

(14) MNRJ; (7) MOFURG; (11) MPEG; (79) MZUSP; (173) AMNH; (142) MCZ, (1) ZSM e 

(1) NRM (Figura 17, pg: 83; Anexo 2). 

Distribuição: América do Norte, América Central e América do Sul. 

 

Observações e histórico taxonômico. 

De acordo com Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN), para a 

formação correta do nome de uma espécie, a mesma deve concordar com o gênero (♀, ♂ou 

neutro) gramatical do gênero em questão. No caso de Rynchops nigra, devido ao fato de 

Rynchops ser um gênero gramatical masculino (terminação – ops) o nome específico também 

deveria ser masculino, desta forma, Rynchops nigra passou a ser Rynchops niger. O mesmo 

aconteceu para Rynchops melanura que passou para R. melanurus. 

Alguns autores (Latham, 1790; Spix, 1825; Swaison, 1837; Saunders, 1895; 1896; 

Berlepsch & Hartert, 1902; Snethlage, 1914; Pinto, 1978, etc.), usaram a grafia Rhynchops e 

não Rynchops (como proposto por Linnaeus, 1758), aparentemente, trata-se de um erro de 

grafia que foi mantido e propagado por alguns autores, contudo, se a grafia diferente da 

proposta por Linnaeus (1758) foi feita intencionalmente, os autores que o fizeram não 

apresentaram justificativa para tal. 
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Rynchops niger niger Linnaeus, 1758 

(Figura 9) 

=Rynchops nigra nigra Linnaeus, 1758: 138 [Carolina do Sul, EUA]. 

Rynchops nigra nigra.- Linnaeus, 1758: 138; Ridgway, 1919: 454; Peters, 1934: 349; 

Murphy, 1936: 1170; Wetmore, 1944: 112; Hellmayr & Conover, 1948: 339. 

=Rynchops melanura intermedia Rendahl, 1919: 12 [Harbor Head, Rio San Juan del Norte, 

Nicarágua]. 

Rynchops melanura intermedia.- Rendahl, 1919: 12; Gyldenstolpe, 1926: 104; 

Wetmore, 1944: 116; Blake, 1977: 626. 

=Rynchops nigra oblita Griscom, 1935: 545 [Acapam Lagoon, Guatemala (Costa Pacífica)]. 

Rynchops nigra oblita.- Griscom, 1935: 545; Murphy, 1936: 1170; Wetmore, 1944: 

113; Hellmayr & Conover, 1948: 340; Blake, 1977: 626. 

Rynchops niger niger.- Blake, 1977: 627; Erwin, 1977b: 1054; Antas et al., 2016: 110; 

Davenport et al., 2016: 2. 

 

Distribuição: Costas dos EUA (sul da Califórnia, Massachusetts até o Texas); Costas do 

México (de Sonora até Nayarit e de Tamaulipas até a Península de Yucatán); América 

Central, incluindo a ocorrência nas Ilhas do Caribe; encontrados esporadicamente no Canadá. 

 

Observações e histórico taxonômico. 

Rynchops niger foi descrito originalmente por Barrère (1745) com o nome 

Rygchopsalia. Linnaeus (1758), a fim de simplificar o nome proposto por Barrère estabeleceu 

o nome Rynchops, mas manteve a descrição original de Barrère. Neste mesmo trabalho, 

Linnaeus inclui Rynchops na classificação antiga “Anseres”. E descreve para este gênero duas 

espécies. A primeira sendo Rynchops nigra (localidade tipo: Carolina do Sul, EUA), e a 

segunda Rynchops fulva (localidade tipo: Guiana), esta última, devido a sua descrição, 

tratava-se de um indivíduo jovem, que de acordo com a sua localidade pertence à subespécie 

R. n. cinerascens, desta forma, Rynchops fulva é um sinônimo de R. n. cinerascens. 

Ao longo de vários anos existiu a incerteza com relação a algumas espécies de talha-

mares coletados ao longo da costa do Pacífico (do México e América Central). Ridgway 
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(1919) listou estas espécies como pertencentes a R. n. intercedens, enquanto Griscom (1935) 

propôs que seriam uma nova subespécie a qual chamou de R. nigra oblita. 

Murphy (1936: 1170) concordou com Griscom (1935), que revisou uma série de 

Rynchops sul-americanos depositados no museu Britânico, onde reconheceu os seguintes 

táxons: Rynchops nigra oblita Griscom, 1935, Rynchops nigra intermedia Rendahl, 1919 

(como sinônimo de R. melanura intermedia), Rynchops nigra cinerascens Spix, 1825, e 

Rynchops nigra intercedens Saunders, 1895. Contudo, Van Rossem (1938) afirmou que os 

exemplares que obteve na laguna Olomenga (El Salvador), em agosto de 1925 e fevereiro de 

1926 possuíam caracteres típicos de “niger” (Dickey & Van Rossem, 1938). 

Estas aves da costa oeste eram diferenciadas de “niger” pelo tom acinzentado na face 

ventral das asas e pela redução do branco na ponta das secundárias. No caso do “niger” 

típicos (EUA), as coberteiras inferiores das asas, exceto pela estria marginal escura, é 

puramente branca. Os exemplares descritos como “oblita” (face ventral da asa cinza-clara) 

eram, em sua maioria, imaturos. Segundo Wetmore (1944: 113), este padrão (descrito para o 

suposto oblita) foi observado nos seguintes exemplares do USNM (Smithsonian National 

Museum of Natural History): USNM 14151, USNM 30213 (Manzanillo, México) e USNM 

33700 (Acapam, costa Pacífica da Guatemala). Wetmore (1944: 113) também encontrou este 

padrão em alguns exemplares na costa Atlântica dos EUA: dois adultos machos (USNM 

293150) das Smiths Island e (USNM 221833) Christchurch Parish. Mas, estes foram apenas 

exceções a grande maioria dos exemplares analisados por este autor apresentaram o padrão 

típico “niger” com a face ventral da asa totalmente branca. Desta forma, Wetmore (1944) 

sinonimizou R. n. oblita em R. n. niger. 
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Figura 9. Rynchops niger niger Linnaeus, 1758 ♀ (BMNH 91.10.30.372), EUA- Texas. A. Vista ventral da asa. 

B. Vista ventral das retrizes. C. Vista dorsal das retrizes. 
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Rynchops niger cinerascens Spix, 1825 

(Figura 10) 

=Rhynchops cinerascens Spix, 1825: 80 [rio Amazonas]. 

Rhynchops cinerascens.- Spix, 1825: 80; Wagler, 1827: 16; Baker, 1835: 173; 

Saunders, 1896: 156; Brabourne & Chubb, 1912: 34; Chapman, 1917: 222; Chapman, 

1926: 185. 

=Rynchops fulva Linnaeus, 1758: 138 [Guiana]. 

Rynchops fulva.- Linnaeus, 1758: 138; Brisson, 1760: 227; Schäffer, 1775: 863; 

Latham, 1785: 348; Cuvier, 1816: 175; Hellmayr & Conover, 1948: 342. 

=Rhynchops brevirostris Spix, 1825: 81 [Amazonas, Brasil]. 

Rhynchops brevirostris.- Spix, 1825: 81; Wagler, 1827: 16; Baker, 1835: 173. 

=Rhynchops melanurus Swainson, 1837: 340 [Guiana]. 

Rhynchops melanurus.- Swainson, 1837: 340. 

=Rhynchops melanura.- Sclater & Hudson, 1888: 410; Saunders, 1895: 25; Saunders, 1896: 

156; Berlepsch & Hartert, 1902: 132; Wetmore, 1944: 116. 

=Rhynchops nigra cinerascens.- Berlepsch & Hartert, 1902: 132; Ihering, 1904: 452; 

Berlepsch, 1908: 310; Beebe, 1909: 74; Snethlage, 1914: 80; Chapman, 1917: 222; 

Pinto, 1978: 118. 

=Rynchops nigra cinerascens.- Hellmayr, 1905: 715; Ihering & Ihering, 1907: 43; Dabbene, 

1919: 215; Chapman, 1926: 187; Murphy, 1936: 1170; Wetmore, 1944: 115; Hellmayr 

& Conover, 1948: 342. 

=Rynchops cinerascens.- Ridgway, 1919: 454; Wetmore, 1944: 115. 

=Rynchops nigra intermedia.- Peters, 1934: 349; Murphy, 1936: 1170; Wetmore, 1944: 116; 

Hellmayr & Conover, 1948: 340. 

Rynchops niger cinerascens.- Blake, 1977: 627; Groom, 1992: 785; Grantsau, 2010: 444; 

Piacentini et al., 2015: 127; Antas et al., 2016: 180; Davenport et al., 2016: 2. 
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Distribuição: norte da América do Sul, grandes rios Amazônicos; região norte do Brasil 

(Amazonas, Roraima, Pará, norte do Mato Grosso e Rondônia); Bolívia, oeste da Argentina, 

Guiana, Guiana francesa, Suriname, Venezuela, Panamá; costa do Pacífico da América do Sul 

(Colômbia, Equador, Peru e Chile). 

 

Observações e histórico taxonômico. 

Linnaeus (1758) com base em um indivíduo jovem (plumagem amarelada) descreveu 

Rynchops fulva (localidade tipo: Guiana), que de acordo com a sua localidade pertence à 

subespécie R. n. cinerascens, desta forma, Rynchops fulva é um sinônimo de 

R. n. cinerascens. 

De acordo com o princípio da prioridade (ICZN, artigo 23.1), o nome válido de um 

táxon é o nome mais antigo disponível aplicado a ele; neste caso, Rynchops niger fulvus seria 

o nome mais adequado, uma vez que “Rynchops fulva” foi descrita em 1758 e 

R. n. cinerascens foi descrito em 1825 (por Spix). 

Contudo, segundo o princípio da reversão de precedência (ICZN, artigo 23.9), a 

aplicação do princípio da prioridade é moderada no caso de: (1) o sinônimo sênior não ter 

sido usado como um nome válido após 1899, e (2) no caso do sinónimo júnior ter sido usado 

como nome válido (presumido) em pelo menos 25 obras, publicado por pelo menos 10 

autores nos 50 anos imediatamente anteriores e abrangendo um período não inferior a 10 

anos. Assim sendo, Rynchops niger cinerascens (sinônimo júnior) atende a todos os requisitos 

para a reversão de precedência e, desta forma, mesmo tendo sido descrito após Rynchops 

fulva (sinônimo sênior) é considerado o nome válido, enquadrando-se no termo nomen 

protectum e o nome mais antigo, porém agora inválido se enquadra no termo nomen oblitum. 

Em sua forma típica, R. n. cinerascens é facilmente distinguível da forma nominal, 

devido à coloração cinza-escura na face ventral da asa, em oposição à coloração branca da 

forma nominal. Esta diferença levou alguns autores a considerarem este táxon como uma 

espécie distinta, Rynchops cinerascens Spix, 1825 (Figuras 10 e 11). 

Swainson (1837: 340) descreve uma nova espécie de Rynchops, ao qual deu o nome de 

Rhynchops melanurus. Apesar da curta descrição, sem mencionar caracteres distintivos, a 

localidade tipo do táxon analisado é a costa da Guiana, desta forma, tratando-se de um 

sinônimo de R. n. cinerascens. 
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Saunders (1896: 156), considera como táxon válido Rhynchops melanura, no qual dá 

ênfase aos caracteres que distinguem R. n. niger e R. n. intercedens, deixando claro se tratar 

da subespécie atualmente aceita, R. n. cinerascens. 

Berlepsch e Hartert (1902: 132) já haviam mencionado “Rhynchops nigra 

cinerascens” como uma subespécie e não mais como uma espécie distinta (Rhynchops nigra), 

atribuindo, neste mesmo trabalho, um exemplar a esta subespécie, proveniente de Caicara 

(Venezuela), onde mencionam, para este exemplar, os caracteres típicos de “cinerascens”. 

Sequente este trabalho, outros autores também utilizaram o nome “Rhynchops nigra 

cinerascens”, tais como Berlepsch (1908: 310) para um exemplar da Guiana, no rio 

Amazonas, e Beebe (1909: 74) para um exemplar proveniente do rio San Juan (Venezuela). 

Hellmayr (1905: 715) e Dabbene (1919) também mencionam cinerascens como 

subespécie de Rynchops niger. Mas, utilizam a grafia correta para o gênero “Rynchops” e não 

“Rhynchops” como “erroneamente mencionada” pelos autores anteriores. 

No trabalho “On the Birds of Orinoco Region” de Berlepsch e Hartert (1902), os 

autores mencionam que não há razão suficiente para rejeitar o nome de Spix. E que, apesar de 

Spix ter descrito apenas indivíduos imaturos e o status do caracter que distingue Rynchops 

cinerascens de Rynchops nigra serem aqueles referentes a aves jovens, não há dúvidas que ele 

descreveu um jovem Rynchops oriundo da América do Sul, e não o Rynchops nigra norte-

americano. Desta forma, Berlepsch e Hartert (1902) argumentam que os caracteres não são 

suficientes para que o Rynchops proveniente da América do Sul, descrito por Spix (1825), 

seja considerado uma espécie distinta, mas sim uma subespécie pertencente a esta espécie, 

que passa de Rynchops cinerascens para Rynchops nigra cinerascens Spix, 1825 (mantendo, 

como via de regra, o nome mais antigo proposto). Neste mesmo trabalho, os autores reforçam 

que R. melanura é sinônimo de R. cinerascens. 

Rendahl (1919) descreveu uma nova subespécie de Rynchops (coletada na Nicarágua) 

segundo o autor, pertencente à Rynchops melanura, e, apesar de ter citado Berlepsch e Hartert 

(1902), ele não manteve o nome Rynchops niger cinerascens Spix 1825 como um sinônimo 

de Rynchops melanura Swaison 1937. Desta forma, Rendahl (1919), ao comparar o espécime 

em questão com os táxons norte-americanos do gênero Rynchops, chegou à conclusão de que 

este deveria ser caracterizado como uma nova forma de Rynchops, nomeando-a de 

R. melanura intermedia. Segundo o autor, este novo táxon, diferiria da forma nominal pela 

seguinte combinação de caracteres: coberteiras inferiores da asa cinza-esfumaçado, dorso das 

retrizes castanho-escuro e com bordas brancas mais largas, pontas das rêmiges secundárias 
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com maior porção de branco do que a da forma nominal. Segundo o autor, esta seria uma 

forma com distribuição mais ao norte de R. melanura. 

Wetmore (1944) ao examinar alguns indivíduos imaturos de Rynchops das planícies de 

Cumaná (Venezuela) e Sautatá, no rio Atrato (Colômbia), notou que estes eram similares a 

R. n. cinerascens, mas menos escuros, sendo assim, considerou que estes exemplares se 

encaixariam na descrição de Rynchops melanura intermedia, descrita por Rendahl em 1919. 

Gyldenstolpe (1926) apontou que os caracteres atribuídos por Rendahl (1919) para 

“intermedia” eram incertos, pois, ao examinar os caracteres típicos do suposto “intermedia” a 

partir de quatro exemplares oriundos do Chile, três de Papudo, Aconcágua (Mus campo. Nat. 

Hist. 6243862440) e um do rio Bio Bio (AMNH 747790), eram todos indivíduos jovens. 

Hellmayr (1932) atribuiu o nome proposto por Rendahl (1919) a indivíduos imaturos 

encontrados na costa do Chile. 

Antes de Wetmore (1944), uma série adequada de exemplares provindos do rio 

Amazonas ainda não havia sido examinada. Este autor, ao confrontar uma série de 

exemplares, incluindo indivíduos de diferentes idades, pode constatar que as diferenças entre 

as peles mencionadas por Rendahl (1919), assim como exemplares vindos do Chile, 

Venezuela, Suriname e Guiana Francesa não apresentavam diferenças entre si. Contudo, 

Wetmore (1944) não menciona em seu trabalho se chegou a analisar o holótipo de Rynchops 

melanura intermedia. Desta forma, Wetmore (1944) constatou que de Rynchops melanura 

intermedia e R. n. cinerascens eram na verdade sinônimos. 

Após a sinonimização de Wetmore (1944), Hellmayr e Conover (1948) sinonimizam o 

nome do táxon de Rendahl (1919) de Rynchops melanura intermedia para Rynchops nigra 

intermedia. Neste trabalho, os autores mencionaram que estavam relutantes a aceitar o táxon 

proposto por Rendahl (1919), devido ao fato deste ter sido feito com base em um único 

exemplar, proveniente da Nicarágua. 

Eu tive acesso às fotografias do holótipo (NRM 569868) de Rynchops melanura 

intermedia de Rendahl (1919) (Figura 12), este holótipo está depositado na coleção 

ornitológica do “Naturhistoriska riksmuseet” em Estocolmo, Suécia. Segundo observado, este 

holótipo não apresenta semelhança com a forma R. n. cinerascens. Este assemelha-se a forma 

nominal, pois, possui a face ventral da asa puramente branca e não cinza-escura como 

R. n. cinerascens. Além disso, a hipótese de este exemplar pertencer à forma nominal é 

reforçada pela área de distribuição típica de R. n. niger, sendo a localidade tipo deste holótipo 

a América Central. 
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Com relação aos exemplares atribuídos como sendo R. melanura intermedia por 

Hellmayr (1932) e mencionados por Gyldenstolpe (1926) e Wetmore (1944), com localidade 

para Venezuela, Colômbia e Chile, devem de fato pertencer a R. niger cinerascens, e o fato de 

possuírem a face ventral da asa mais clara se dá por tratarem-se de indivíduos jovens. Desta 

forma, R. melanura continua a ser sinônimo de R. niger cinerascens. Já R. melanura 

intermedia passa a ser sinônimo de Rynchops niger niger e não mais de Rynchops niger 

cinerascens. 

 

Figura 10. Rynchops niger cinerascens Spix, 1825 ♀ (MZUSP 99466), Brasil – Rio Branco, Roraima. A. Vista 

ventral da asa. B. Vista ventral das retrizes. C. Vista dorsal das retrizes. 
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Figura 11. Spix (1825:80-81) descreveu duas “novas” espécies amazônicas, Rhynchops brevirostris e 

Rhynchops cinerascens; contudo, ambas foram feitas com base em indivíduos muito jovens. Hoje, 

ambas são consideradas sinônimos de R. n. cinerascens. 

 

Figura 12. Rynchops melanura intermedia Rendahl, 1919, holótipo ♂ (NRM 569868), Rio San Juan del Norte – 

Nicarágua. Vista dorsal e ventral, respectivamente. Sinônimo de Rynchops niger niger. 
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Rynchops niger intercedens Saunders, 1895 

(Figura 13) 

=Rhynchops intercedens Saunders, 1895: 26 [São Paulo, Brasil]. 

Rhynchops intercedens.- Saunders, 1895: 26; Saunders, 1896: 155; Berlepsch & 

Hartert, 1902: 132; Brabourne & Chubb, 1912: 34. 

=Rynchops intercedens.- Hellmayr, 1908: 102; Wetmore, 1944: 117. 

=Rhynchops nigra intercedens.- Pinto, 1978: 119. 

=Rynchops nigra intercedens.- Ihering & Ihering, 1907: 43; Ridgway, 1919: 453; Naumburg, 

1930: 76; Murphy, 1936: 1170; Wetmore, 1944: 117; Hellmayr & Conover, 1948: 

343; Klimaitis & Moschione, 1984: 199. 

Rynchops niger intercedens.- Blake, 1977: 628; Sick, 1997: 339; Mariano-Jelicich et al., 

2008: 75; Grantsau, 2010: 444; Mariano-Jelicich & Madrid, 2014: 175; Piacentini 

et al., 2015: 127; Antas et al., 2016: 180; Davenport et al., 2016: 9. 

 

Distribuição: costa Atlântica da América do Sul; Brasil: regiões Centro-Oeste, Nordeste, 

Sudeste e Sul; leste-sul do Pará, leste da Bolívia; Paraguai, Uruguai e Argentina. 

 

Observações e histórico taxonômico. 

Saunders (1895: 26) faz algumas observações a respeito dos talha-mares (em especial 

aos indivíduos coletadas nas Américas) depositados na coleção de aves do Natural History 

Museum. Neste trabalho, relatou três formas distintas: Rhynchops nigra para a América do 

Norte; R. melanura (com a face ventral da asa cinza-escura) com distribuição nos grandes rios 

da Amazônia (incluindo os Andes e a costa do Equador, Peru e Chile). Além disso, 

mencionou que os indivíduos encontrados na costa sul do Brasil e da Argentina, e nas 

cabeceiras dos rios Paraguai e Paraná se assemelham muito a espécie norte-americana, mas 

diferem desta por apresentares as retrizes com amplas bordas brancas. Desta forma, Saunders 

(1895: 26) propôs uma nova espécie, a qual ele chamou de Rhynchops intercedens. 

Da mesma forma que R. n. cinerascens, R. n. intercedens, segundo vários autores, não 

apresenta caracteres suficientes para que seja considerado uma espécie distinta de R. niger, 

sendo portanto, considerada uma subespécie deste táxon (Ihering & Ihering, 1907; Ridgway, 
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1919; Murphy, 1936; Wetmore, 1944; Hellmayr & Conover, 1948; Klimaitis & Moschione, 

1984; Blake, 1977). 

 

 

Figura 13. Rynchops niger intercedens Saunders, 1895, ♂ (MZUSP 97153), Brasil - Santana do Araguaia, Pará. 

A. Vista ventral da asa. B. Vista ventral das retrizes. C. Vista dorsal das retrizes. 

 

1.2. Morfologia 

Rynchops niger possui em média 50 cm de comprimento; asas longas e estreitas; 

cauda bifurcada; pés vermelhos com membranas interdigitais; tarso curto e vermelho; bico 

longo, vermelho com a porção distal preta e mandíbula maior do que a maxila. 
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Plumagem. 

Atualmente, três subespécies de Rynchops niger são aceitas: R. niger niger Linnaeus, 

1758, R. niger cinerascens Spix, 1825 e R. niger intercedens Saunders, 1895. De acordo com 

a literatura, a diagnose destes três táxons é feita de acordo com a coloração das coberteiras 

inferiores das asas, e pela quantidade de branco nos vexilos dorsais das retrizes (Hellmayr & 

Conover, 1948; Gochfeld & Burger, 1994; Zusi, 1996). 

A forma nominal, R. niger niger, apresentaria a face ventral da asa branca, com as 

secundárias e interior das primárias com as bordas brancas e a face ventral das retrizes branca. 

R. niger cinerascens apresentaria a face ventral da asa cinza-escura, com uma borda branca 

estreita nas secundárias e face ventral das retrizes cinza-escura. Já R. niger intercedens 

apresentaria a face ventral da asa branca ou cinza com variáveis de branco nas secundárias, e 

face ventral das retrizes cinza (cor intermediárias entre R. n. cinerascens e R. n. niger) 

(Murphy, 1936; Hellmayr & Conover, 1948; Pinto, 1964; Blake, 1977; Gochfeld & Burger, 

1994; Zusi, 1996). 

Através das análises das peles (bem como de milhares de registros fotográficos e 

observações pessoais) foi possível constatar que: as fêmeas não se diferenciam dos machos 

quanto aos caracteres de plumagem. Na estação reprodutiva a plumagem é fortemente 

enegrecida em toda a região dorsal (desde o píleo até o uropígio) e puramente branca na 

fronte, no loro e por toda a região ventral (da garganta até o crisso). Os exemplares de adultos 

analisados fora da estação reprodutiva possuíam um colar branco na nuca, com o píleo e o 

dorso ligeiramente acastanhados. O imaturo é similar ao adulto com uma plumagem da 

estação não reprodutiva, mas geralmente é mais acastanhado no píleo e no dorso, com 

algumas estrias, e manchas cinza ou castanhas. Além disso, o bico do imaturo apresentou-se 

mais robusto (Figura 14). 

Os exemplares da forma nominal podem ser distinguidos com facilidade dos outros 

dois táxons sul-americanos, apresentando a face ventral das asas e das retrizes brancas. 

Todos os táxons sul-americanos analisados, provenientes de localidades direcionadas 

para a costa do oceano Pacífico, como Colômbia, Equador, Peru, Chile e Bolívia, 

apresentaram um padrão típico de Rynchops niger cinerascens, com a face ventral da asa 

visivelmente cinza-escura. 

Os exemplares de R. n. cinerascens analisados apresentaram a face ventral da asa 

cinza-escura, a face ventral das retrizes cinza ou cinza-escura e a face dorsal das retrizes toda 
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preta ou preta com uma borda branca bastante fina. Na face dorsal da asa, praticamente não há 

branco na ponta das rêmiges secundárias (ao se comparar com R. n. intercedens) (Figura 15). 

Os exemplares de R. n. intercedens analisados apresentaram a face ventral da asa e das 

retrizes variando do branco ao cinza-claro, e face dorsal das retrizes preta com uma borda 

branca, mais larga do que a encontrada em R. n. cinerascens. Na face dorsal da asa, foi 

possível verificar uma boa quantidade de branco na ponta das rêmiges secundárias (ao se 

comparar com R. n. cinerascens) (Figura 15). 

Os resultados do presente estudo são similares e corroboram com de outros autores 

(Murphy, 1936; Hellmayr & Conover, 1948; Pinto, 1964; Blake, 1977; Gochfeld & Burger, 

1994; Zusi, 1996), desta forma, com base nos caracteres de plumagem, é de fato, possível 

separar as três subespécies de R. niger entre si. Assim sendo, as três subespécies continuam 

válidas. 

O fato de esporadicamente ocorrer o intercâmbio de indivíduos com plumagem de 

R. n. cinerascens onde normalmente ocorrem R. n. intercedens e vice-versa, demostrou-se ser 

um acontecimento pontual, em números consideravelmente baixos e esperados em aves com 

elevado poder movimentação como estas, descartando a hipótese de variação clinal. 

 

Figura 14. Rynchops niger. A. Adulto com plumagem reprodutiva. B. Adulto com plumagem de descanso. C e 

D. Jovens (imaturos) sendo o D mais jovem, com alguns meses de vida. Fotos: Wikiaves. 
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Figura 15. Asa. A e C. Rynchops niger intercedens, vista dorsal e ventral, respectivamente. B e D. Rynchops 

niger cinerascens, vista dorsal e ventral, respectivamente. Obs.: atentar-se para a quantidade de 

branco, cinza-escuro e negro nas rêmiges e coberteiras. 

 

Morfometria 

As subespécies puderam ser separadas entre si com base em seus caracteres de 

plumagem, mas não com base nos caracteres morfométricos. Somente as medidas dos adultos 

foram consideradas e machos e fêmeas foram analisados separadamente. Baseando-se nas 

zonas de reprodução, foram separados quatro grupos principais: zona 1, representantes da 

bacia hidrográfica Amazônica; zona 2, representantes da bacia hidrográfica Tocantins-

Araguaia; zona 3, representantes do bacia hidrográfica Paraguai (Pantanal) e zona 4, 

representantes da bacia hidrográfica Uruguai. A zona 1, abriga R. n. cinerascens, já as zonas 

2, 3 e 4 abrigam R. niger intercedens. Não foi possível amostrar a zona 4, quanto aos 

caracteres morfométricos, devido ao baixo “n”. 

Não foram encontradas variações significativas entre as amostras pela MANOVA 

(+ λ) (Figura 16), tanto para fêmeas quanto para machos. E, através da ANOSIM (Analysis of 
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similarities) tanto as fêmeas (R = 0.1229) quanto os machos (R = 0.1848) apresentaram 

grande similaridade com relação a este caracter. 

De acordo com os resultados, não existem diferenças morfométricas significativas 

entre as subespécies, impossibilitando a utilização da morfometria como caracter diagnóstico. 

Os indivíduos podem variar em tamanho, mas essa variação ocorre dentro de todas as 

populações, por exemplo, na zona 1, a média da medida da asa foi de 387 mm, o indivíduo 

com o maior tamanho de asa registrado possuía 420 mm, e o menor 370 mm. Na zona 2, a 

média foi de 361 mm, o maior possuía 372 mm e o menor 348 mm. Na zona 3, a média foi de 

401 mm, o maior foi de 420 mm e o menor foi de 380 mm, e assim por diante. Demonstrando 

que há variação dentro das populações, mas não entre elas. 

A diferença de tamanho entre os sexos de fato existe e acontece para todas as 

subespécies (segundo o teste de ANOSIM, R = 0.419). Outros trabalhos também corroboram 

com este resultado (Erwin, 1977a; 1977b; Burger & Gochfeld, 1990; Quinn, 1990; Mariano-

Jelicich et al., 2007; Antas et al., 2016). A principal diferença entre as médias dos sexos foi 

com relação ao peso, seguida do comprimento total. Já as medidas de asa, cauda e tarso não 

variaram significativamente entre os sexos. Resultados congruentes aos apresentados foram 

obtidos por outros autores, na Argentina (Mariano-Jelicich et al., 2007) nos EUA (Quinn, 

1990) e no Brasil (Pantanal) (Antas et al., 2016). 

 

Figura 16. MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). Neste teste foram considerados três grupos 

principais (zonas 1 (verde), 2 (amarela) e 3 (rosa)). De acordo com os resultados não existem 

diferenças significativas entre os caracteres morfométricos, por esta razão os grupos estão 

sobrepostos. 
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Figura 17. Mapa de distribuição das peles de Rynchops niger analisadas. 530 peles: (68) BNMN; (12) COP; (5) 

EBRG; (5) IAVH; (12) ICN; (14) MNRJ; (7) MOFURG; (11) MPEG; (79) MZUSP; (173) AMNH; 

(142) MCZ, (1) ZSM e (1) NRM. Obs.: para mais detalhes ver Anexo 2. 
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1.3. Taxonomia 

 

Subfamília Sterninae Vigors, 1825 

Gêneros inclusos.- Onychoprion Wagler, 832; Sternula Boie, 1822; Phaetusa Wagler, 1832; 

Gelochelidon Brehm, 1830; Hydroprogne Kaup, 1829; Larosterna Blyth, 1852; Chlidonias 

Rafinesque, 1822; Sterna Linnaeus, 1758; Thalasseus Boie, 1822. 

 

Phaetusa Wagler, 1832 

Phaetusa Wagler, 1832: 1224 [espécie-tipo: Phaetusa magnirostris (Lichtenstein, 1823), por 

monotipia] – Brasil. 

Phaetusa.- Wagler, 1832: 1224; Saunders, 1878: 644; Brabourne & Chubb, 1912: 33; 

Peters, 1934: 329; Murphy, 1936: 122; Pinto, 1938: 147; Hellmayr & Conover, 1948: 

293; Moynihan, 1959: 39; Blake, 1977: 648; Bock & Farrand, 1980: 25; Bridge et al., 

2005: 461; Grantsau, 2010: 444; Voisin & Voisin, 2011: 48; Piacentini et al., 2015: 

126; Antas et al., 2016: 33. 

 

Espécie inclusa.- Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) – monotípico. 

Distribuição: América do Sul; ocasionalmente na América Central. 
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Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) 

(Figuras 18 - 22) 

=Sterna simplex Gmelin, 1789: 606 [espécie tipo, por monotipia] – Caiena, Guiana Francesa. 

Sterna simplex.- Gmelin, 1789: 606; Peters, 1934: 329; Pinto, 1938: 147; Hellmayr & 

Conover, 1948: 294; Blake, 1977: 647; Gochfeld & Burger, 1996: 664; Voisin & 

Voisin, 2011: 48; Antas et al., 2016: 33. 

=Sterna chloropoda Vieillot, 1819: 171 [Paraguai]. 

Sterna chloropoda.- Vieillot, 1819: 171; Chapman, 1894: 84; Chapman, 1917: 221; 

Chapman, 1926: 185; Peters, 1934: 329; Pinto, 1938: 148; Voisin & Voisin, 2011: 48. 

=Sterna magnirostris Lichtenstein, 1823: 81 [Brasil]. 

Sterna magnirostris.- Lichtenstein, 1823: 81; Spix, 1825: 81; Wagler, 1832: 1224; 

Allen, 1889: 111; Berlepsch & Hartert, 1902: 132; Pinto, 1938: 147; Hellmayr & 

Conover, 1948: 294; Voisin & Voisin, 2011: 47; Antas et al., 2016: 33. 

=Sterna speculifera Lesson, 1831: 622 [Brasil]. 

Sterna speculifera.- Lesson, 1831: 622; Murphy, 1936: 1090; Hellmayr & Conover, 

1948: 294; Voisin & Voisin, 2011: 47. 

=Phaetusa magnirostris.- Wagler, 1832: 1224; Saunders, 1878: 644; Chapman, 1894: 84; 

Berlepsch & Hartert, 1902: 132; Ramsden, 1912: 100; Chapman, 1926: 185; Voisin & 

Voisin, 2011: 47. 

=Phaetusa chloropoda.- Chapman, 1917: 221; Brabourne & Chubb, 1912: 33; Chapman, 

1926: 185; Davis, 1935: 530; Hellmayr & Conover, 1948: 294. 

=Phaetusa simplex chloropoda.- Naumburg, 1930: 36; Peters, 1934: 329; Murphy, 1936: 

1090; Pinto, 1938: 148; Wetmore, 1944: 117; Hellmayr & Conover, 1948: 294; 

Escalante, 1962: 511; Blake, 1977: 648; Gochfeld & Burger, 1996: 664; Grantsau, 

2010: 444; Piacentini et al., 2015: 126; Antas et al., 2016: 38. 

Phaetusa simplex.- Peters, 1934: 329; Murphy, 1936: 1090; Pinto, 1938: 147; Hellmayr & 

Conover, 1948: 294; Escalante, 1962: 511; Preston, 1962: 286; Slud, 1964: 6; 

Diamond & Terborgh, 1967: 276; Short, 1975: 182; Vuilleumier & Ewert, 1978: 56; 

McLaughlin, 1979: 727; Belton, 1984: 178; Klimaitis & Moschione, 1984: 199; Kane 

et al., 1989: 1275; Krannitz, 1989: 216; Sibley & Monroe, 1990: 264; Groom, 1992: 

786; Antas, 1994: 185; Belton, 1994: 161; Olmos et al., 1995: 117; Gochfeld & 
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Burger, 1996: 664; Sick, 1997: 335; Ffrench & Kenefick, 2003: 76; Bridge et al., 

2005: 461; Faria et al., 2007: 685; Morrison et al., 2008: 75; Voisin & Voisin, 2011: 

47; White & Jeremiah, 2011: 74; Fernández & Pratolongo, 2013: 116; Luque & 

Tejada, 2013: 6; Zarza et al., 2013: 471; Piacentini et al., 2015: 126; Antas et al., 

2016: 24; Davenport et al., 2016: 11. 

 

Material examinado: 352 peles: (20) COP; (5) EBRG; (5) IAVH; (15) ICN; (19) MNRJ; 

(27) MPEG; (119) MZUSP; (117) AMNH e (25) MCZ (Figura 23, pg: 94; Anexo 3). 

Distribuição: América do Sul; ocasionalmente na América Central. 

Observações e histórico taxonômico. 

Phaetusa simplex foi descrita originalmente por Gmelin (1789: 606), com base em um 

indivíduo imaturo, proveniente de Caiena (Guiana Francesa). Este autor submeteu o táxon ao 

gênero Sterna Linnaeus, 1758, nomeando a nova espécie de Sterna simplex. 

Vieillot (1819: 171), sem examinar pessoalmente, e, tendo como base apenas a 

descrição feita por Azara (1805), de um exemplar de trinta-réis jovem, proveniente do 

Paraguai, descreve uma nova espécie de Sterna, a qual deu o nome de Sterna chloropoda. 

Em 1823, Lichtenstein, a partir de exemplares coletados no Brasil e depositados no 

museu de Berlin, de 1818 a 1823, nomeia Sterna magnirostris, com base em indivíduos 

jovens e adultos, localidade tipo “Brasil”. Pouco tempo depois, Spix (1825: 81) publica a 

descrição deste tipo, juntamente com uma ilustração do tipo adulto (Figura 18). 

Lesson (1831: 622), baseado em alguns exemplares com localidade tipo “Brasil”, 

descreveu um novo táxon, o qual determinou como sendo Sterna speculifera; porém, mais 

tarde, percebeu-se que parte destes indivíduos pertencia à Sterna simplex. Sterna albifrons, 

também é um nome que aparece na literatura, como referência ao táxon (Murphy, 1936; 

Hellmayr & Conover, 1948; Voisin & Voisin, 2011). 

Wagler (1832: 1224), com base nas diferenças morfológicas de “Sterna magnirostris” 

com as outras espécies de Sterna, criou um gênero distinto: Phaetusa. Desta forma, Sterna 

magnirostris passou a ser Phaetusa magnirostris, gênero monotípico. 

Mesmo após a criação de um gênero próprio, ainda hoje monotípico, outros autores 

propuseram que esta espécie deveria pertencer ao gênero Thalasseus ou retornar para o gênero 

Sterna (Hellmayr & Conover, 1948; Moynihan, 1959; Blake, 1977). 
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Phaetusa magnirostris foi um nome amplamente utilizado por diversos autores 

(Saunders, 1878; Chapman, 1894; Berlepsch & Hartert, 1902; Ramsden, 1912; Chapman, 

1926). Até que Peters (1934: 329), restaura a prioridade do nome proposto por Gmelin (1789: 

606). Desta forma, Phaetusa magnirostris passou a ser um sinônimo de P. simplex, nome e 

tratamento atualmente válido. 

Peters (1934) também subordinou P. chloropoda a Phaetusa simplex, até então 

consideradas como táxons distintos. Desta forma, “chloropoda” passou a ser uma subespécie 

de P. simplex, e não mais uma espécie distinta. 

Assim sendo, os táxons anteriormente criados: Sterna simplex, Sterna chloropoda, 

Phaetusa chloropoda, Sterna magnirostris, Phaetusa magnirostris e Sterna speculifera; hoje 

são considerados como sinônimos de Phaetusa simplex. Muitas das confusões se deram 

devido à descrição de indivíduos imaturos, falta de análise de uma série adequada e falta de 

comparações com táxons descritos anteriormente. 

Até agora, duas subespécies são aceitas dentro de Phaetusa simplex. Teoricamente, a 

forma nominal, Phaetusa simplex simplex, seria diagnosticável pelo bico amarelo-pálido e 

região dorsal do corpo uniformemente cinza-escuro; distribuída mais ao norte da América do 

Sul, reproduzindo-se nestas mesmas regiões, principalmente na Amazônia: Brasil, Pará, 

Colômbia e Venezuela (Murphy, 1936; Pinto, 1938; Escalante, 1962; Blake, 1977; Gochfeld 

& Burger, 1996). 

Já P. s. chloropoda seria diagnosticável da forma nominal pelo bico amarelo-dourado 

e região dorsal do corpo cinza-claro; ocorreria em regiões mais ao sul do continente sul-

americano e na faixa central do Brasil, do Mato Grosso até o Espírito Santo, reproduzindo-se 

no Paraguai, Uruguai e norte da Argentina (Murphy, 1936; Pinto, 1938; Escalante, 1962; 

Blake, 1977; Gochfeld & Burger, 1996). Contudo, exemplares da região central do Brasil 

(Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins) ora são atribuídos à forma nominal (Blake, 1977) 

ora a P. s. chloropoda (Pinto, 1938), ou ainda, segundo Pinto (1938; 1964) de atribuição 

duvidosa. 

Desde 1934, quando Peters subordinou P. chloropoda à P. simplex, nenhuma revisão 

foi realizada para se testar a validade do táxon sulino. 

Os autores posteriores (Murphy, 1936; Pinto, 1938; 1964; Blake, 1977; Gochfeld & 

Burger, 1996; Gochfeld et al., 2018b) apenas mantiveram a proposição de Peters (1934), feita 

sem nenhuma justificativa aparente. 
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Em 1948, Hellmayr e Conover apresentaram um estudo taxonômico um pouco mais 

detalhado, onde questionaram a validade de P. s. chloropoda. Neste trabalho os autores 

sinonimizaram este táxon com P. simplex, alegando que distinguir as supostas subespécies 

com base na plumagem é uma tarefa arbitrária. Comentaram ainda que, existe uma tendência 

dos exemplares da região sul da América do Sul serem mais escuros do que os da região mais 

ao norte. Contudo, a forma do sul do continente (P. s. chloropoda) seria diagnosticável da 

forma nominal pela plumagem cinza-claro no dorso e não cinza-escuro, como de forma 

invertida afirmaram Hellmayr e Conover (1948). 

Mas, de qualquer forma, as observações de Hellmayr e Conover (1948) não estavam 

incorretas, ainda que baseada em premissas equivocadas, pois, ao observarem a existência de 

indivíduos de dorso cinza-escuro ao Sul, quando esperar-se-ia apenas indivíduos de dorso 

cinza-claro, estes autores chamaram a atenção para o fato de que a coloração do dorso destes 

exemplares pode variar em uma mesma localidade. 

Pinto (1978) concorda com a sinonimização feita por Hellmayr e Conover (1948), e 

menciona que alguns autores como Wetmore, reconhecem as populações meridionais de 

Phaetusa simplex como sendo uma raça particular, P. s. chloropoda. Contudo, o autor não 

aderiu, pois, apesar do comentário feito, manteve P. simplex como um táxon monotípico. 

A análise cuidadosa, realizada no presente estudo, dos 352 exemplares de P. simplex, 

abrangendo uma escala continental, demonstrou que P. s. chloropoda não pode ser 

diagnosticada de P. s. simplex. 

Desta forma a “confusão” de Hellmayr e Conover (1948) é justificável, uma vez que, 

os exemplares aqui examinados, mostraram que a coloração do dorso varia individualmente e 

dentro de uma mesma localidade, não apresentando qualquer padrão geográfico consistente. 

Dentre vários, podemos citar alguns exemplos, como a de uma ave (MZUSP 15909) 

com dorso cinza-claro (P. s. chloropoda), coletada durante a estação reprodutiva no 

Amazonas (rio Juruá), região onde deveríamos esperar uma ave com o dorso cinza-escuro 

(P. s. simplex). Além de uma série de exemplares, de diversas regiões da América do Sul, que 

quando colocados lado a lado não são distinguíveis quanto aos caracteres diagnósticos. Além 

disso, indivíduos com plumagem reprodutiva apresentam a coloração da região dorsal do 

corpo indistinguível de exemplares com plumagem de descanso (Figuras 19 e 20). 

Desta forma, Phaetusa simplex chloropoda (Vieillot, 1819) deve ser considerada como 

um sinônimo de Phaetusa simplex (Gmelin, 1789), que passa a ser um táxon monotípico. 
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Figura 18. Lichteinstein (1823), com base em exemplares coletados no Brasil e depositados no museu de Berlin, 

de 1818 a 1823, nomeia Sterna magnirostris (=Phaetusa simplex). Spix (1825) pública a descrição 

deste tipo, juntamente com uma ilustração do adulto. 

 

Figura 19. Phaetusa simplex. Dentro de uma mesma zona reprodutiva e na mesma data, foram coletados 

indivíduos com plumagem reprodutiva e não reprodutiva; a coloração da região dorsal do corpo 

destes indivíduos não variou. 
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Figura 20. Série de exemplares de Phaetusa simplex. AMNH: [1] rio Madeira, AM (281222); [2] Chaco, 

Paraguai (149339); [3] rio Itenezo, Bolívia (79714); [4] rio Paraguai, Paraguai (149340); [5] Entre 

rios, Argentina (448951); [6] Equador (230603); [7] Beni, Bolívia (791716); [8] Beni, Bolívia 

(791715); [9] rio Tocantins, TO (430107); [10] Bahia (291223); [11] rio Araguaia, GO (746080); 

[12] Lagoa Juparanã, ES (317221); [13] rio Tocantins, TO (430208); [14] Cumaná, Venezuela 

(188061); [15] rio Tapajós, PA (288161); [16] Rio Madeira, AM (281218); [17] rio Amazonas, AM 

(276566); [18] rio Amazonas, AM (226563); [19] Guiana (804901); [20] Venezuela (746070). Notar 

a dificuldade em diferenciar a coloração do dorso das subespécies. Verde: Phaetusa simplex 

simplex; azul: Phaetusa simplex chloropoda. 
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1.4. Morfologia 

Phaetusa simplex possui em média 40 cm de comprimento; asas longas e estreitas; 

cauda curta e levemente bifurcada; os pés possuem membranas interdigitais e assim como o 

tarso são amarelos-vivo; bico longo, robusto e amarelo-vivo (quase amarelo-limão). 

Plumagem 

Através da análise das peles não foi possível diferenciar a subespécie P. s. chloropoda 

da forma nominal. Teoricamente, P. s. simplex, com distribuição mais ao Norte, deveria 

possuir a região dorsal do corpo cinza ou cinza-escuro, enquanto que, P. s. chloropoda, com 

distribuição mais ao Sul, cinza-claro (Hellmayr & Conover, 1948; Blake, 1977; Gochfeld & 

Burger, 1996). Contudo, não foi possível fazer esta distinção, pois, os exemplares variam 

individualmente de cinza-claro a cinza-escuro, ao longo de toda a sua distribuição, sem 

nenhum padrão geográfico consistente; o mesmo vale para a coloração do bico (Figura 20, 

pg: 90). Assim sendo, apenas a forma nominal será considerada como válida. 

Os adultos, em plumagem reprodutiva, apresentaram a cabeça totalmente preta 

(máscara, fronte, vértice, píleo e nuca). Plumagem cinza do alto do dorso até o uropígio, na 

região escapular e na porção dorsal das retrizes. Porção dorsal das asas com três cores, sendo 

as rêmiges primárias (maiores) pretas, rêmiges secundárias brancas (com tons de cinza nas 

pontas), coberteiras secundárias (maiores) brancas, coberteiras primárias (maiores) brancas e 

pretas, coberteiras secundárias (menores e médias) cinza. Porção ventral do corpo, do mento 

até o crisso, e retrizes totalmente brancas (Figura 21). 

Fora do período reprodutivo, o vértice é branco com tons de cinza e a fronte é branca 

ou grisalha; a região da máscara pode continuar preta ou torna-se cinza. A plumagem dorsal 

geralmente é mais pálida na época de descanso reprodutivo (Figura 21). 

Os juvenis apresentam manchas claras acastanhadas na cabeça, no dorso e nas asas, e, 

apesar de serem parecidos com os adultos, o amarelo do bico é mais escuro e apagado e são 

geralmente mais pardacentos. Os machos e as fêmeas não diferem entre si, quanto à 

plumagem e coloração (Figura 21). 

A cauda é curta, reta e levemente bifurcada. As pernas e o bico possuem coloração 

amarela viva, contudo, as peles (depositadas em coleções) perdem a coloração vívida e 

brilhante, o bico torna-se opaco e as pernas ficam pretas. 
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Figura 21. Phaetusa simplex. A, B e C: Adultos com plumagem reprodutiva. A e B: Indivíduos adultos, nos 

extremos do Brasil, notar a coloração do bico, não é possível diferenciar. D: Adulto fora da estação 

reprodutiva. E e F: Jovens (imaturos), sendo o F com alguns meses de vida. Fotos: Wikiaves. 

 

Morfometria 

As subespécies P. s. chloropoda e P. s. simplex não puderam ser diferenciadas quanto 

aos caracteres de plumagem, e, tão pouco, quanto aos caracteres morfométricos. Neste último 

caso, somente as medidas dos adultos foram levadas em consideração. O teste K-S indicou 

distribuição normal para as amostras, tanto para machos quanto para fêmeas (P ≥ 0.05) e para 

todos os táxons (P ≥ 0.05). 

Segundo os resultados, a diferença morfométrica entre machos e fêmeas não é 

significativa, não havendo dimorfismo quanto ao tamanho (ANOSIM, R ≤ 0.190). 

A fim de tentar encontrar alguma diferença quanto aos caracteres morfométricos, os 

indivíduos analisados foram separados em cinco grupos principais: zona 1 (representantes da 

bacia hidrográfica Amazônica); zona 2 (representantes da bacia hidrográfica Tocantins-

Araguaia); zona 3 (representantes do bacia hidrográfica Paraguai, Pantanal); zona 4 (região 
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Sudeste e Sul) e zona 5 (região mais ao norte da América do Sul, incluindo: o Amapá, as 

Guianas, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, e Trinidad e Tobago). 

Não foram encontradas variações significativas entre as amostras pela MANOVA 

(+ λ) (Figura 22), e através da ANOSIM, R = 0.198, apresentaram grande similaridade com 

relação a este caracter. Portanto, não existem diferenças morfométricas significativas entre as 

populações deste táxon. 

De forma geral, o bico é longo e robusto e pode variar de 60 a 75 mm; tarso curto, 

com cerca de 25 mm; asa variando de 290 a 310 mm; o comprimento total varia entre 37 a 

44 cm e o peso pode chegar a 250 gramas, em média; Essas medidas foram similares a de 

outros autores (Blake, 1977; Belton, 1994; Sick, 1997; Gochfeld & Kirwan, 2015; Gochfeld 

et al., 2018b). 

 

Figura 22. MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). Neste teste foram levados em consideração cinco 

grupos principais: zonas: 1, 2, 3, 4 e 5. De acordo com os resultados não existem diferenças 

significativas entre os caracteres morfométricos, por esta razão os grupos estão sobrepostos. 
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Figura 23. Mapa de distribuição das peles de Phaetusa simplex analisadas. 352 peles: (20) COP; (5) EBRG; (5) 

IAVH; (15) ICN; (19) MNRJ; (27) MPEG; (119) MZUSP; (117) AMNH e (25) MCZ. Obs.: para 

mais detalhes ver o Anexo 3. 
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1.5. Biogeografia. 

Através de todos os dados de distribuição foi possível determinar de maneira mais 

precisa a distribuição dos táxons de P. simplex (Figura 24) e de R. niger (Figura 25). Na 

América do Sul, os indivíduos de P. simplex costumam dividir as mesmas colônias 

reprodutivas com os indivíduos de R. niger, além disso, o período reprodutivo é praticamente 

o mesmo, sempre obedecendo aos períodos de seca e cheia nos grandes rios sul-americanos. 

 

Zonas reprodutivas (Figura 26). 

Foi possível identificar quatro grandes agrupamentos principais de zonas reprodutivas 

no Brasil (Figura 26); R. n. cinerascens está presente na zona 1; R. n. intercedens está 

presente nas zonas 2, 3 e 4; já P. simplex está presente em todas as quatro zonas reprodutivas, 

sendo elas: 

Zona reprodutiva 1 – bacia hidrográfica Amazônica: localizada na região Amazônica, 

ao norte do Brasil. Abrange os principais grandes rios e seus afluentes, tais como: Solimões, 

Trombetas, Negro, Amazonas, Tapajós, Madeira, Purús, Juruá, Japurá, Branco, Xingu e 

Guaporé. Incluindo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Pará, norte 

do Mato Grosso e Rondônia. P. simplex mostrou-se mais presente (do que R. n. cinerascens) 

ao longo de toda a porção do rio Tapajós (saindo da bacia Amazônica e se estendendo ao Sul, 

além de Jacareacanga). 

Nesta grande zona, a estação reprodutiva ocorre de julho até dezembro (final da 

estação), sendo o auge reprodutivo em setembro, coincidindo com o período de baixa 

precipitação e consequentemente, baixa dos rios. Nas áreas de reprodução mais ao norte da 

América do Sul, como Roraima, Venezuela e norte da Colômbia, a estação reprodutiva pode 

se iniciar em meados de outubro e se estender até o final de fevereiro. 

Zona reprodutiva 2 – bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia: localizada 

principalmente na região de Cerrado ou de transição Amazônia/Cerrado. Localizada em parte 

do Norte do país e em parte do Centro-Oeste. Abrange principalmente o rio Araguaia e seus 

afluentes; incluindo os Estados do Tocantins, Goiás, leste-sul do Pará e leste do Mato Grosso. 

Nesta região, a estação reprodutiva começa e termina mais cedo, de junho a outubro (final da 

estação). Em maio as chuvas começam a diminuir e as aves a aparecer, de junho até setembro 

a precipitação é muito baixa ou ausente. Em outubro as chuvas começam a parecer e a estação 

reprodutiva se encerra. 
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Há registro de atividade reprodutiva de P. simplex no rio São Francisco (Xique-Xique, 

Bahia), de agosto até setembro (Wikiaves, 2014). 

Zona reprodutiva 3 – bacia hidrográfica Paraguai: localizada principalmente nas 

regiões de Pantanal e Cerrado. Abrange os rios (e seus afluentes) Paraguai, Cuiabá, Negro, 

Taquari, Miranda e Paraná, incluindo os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 

também inclui o Paraguai, a Bolívia e Argentina. Assim como na bacia Amazônica (zona 1), a 

estação reprodutiva ocorre de julho a dezembro (final da estação), sendo que os indivíduos 

podem começar a chegar às colônias em junho. Nesta época, a precipitação (nesta região) é 

bastante baixa, principalmente de junho até agosto, as chuvas começam levemente em 

setembro e aumenta um pouco de outubro até dezembro, época final da estação reprodutiva. 

Zona reprodutiva 4 – bacia hidrográfica do Uruguai e parte da Atlântico Sul: 

localizada no extremo sul do Brasil, sendo significativamente menor do que as outras três 

zonas. Abrange os rios Ibicuí e Jacuí. Localizada no Estado do Rio Grande do Sul, em Osório 

e Manoel Viana. Nesta região, a estação reprodutiva começa mais tarde, de outubro até 

janeiro, mas pode se estender até o início de fevereiro (final da estação reprodutiva). Em 

1987, Resende e Leeuwenberg registraram atividade de nidificação de P. simplex na Lagoa do 

Peixe (RS), entre janeiro e março. 

O Estado do Rio Grande do Sul tem um clima temperado/subtropical úmido. A sua 

posição no extremo sul do país, faz com que, em termos gerais, as quatro estações do ano 

sejam relativamente bem definidas (em relação a temperatura), com chuvas bem distribuídas 

ao longo do ano (Reboita et al., 2009; Matsuura, 2017). Desta maneira, pode-se inferir que a 

estação reprodutiva nesta região, pode não estar tão intimamente ligada à precipitação, mas é 

possível especular que estas aves prefiram temperaturas mais quentes para a nidificação, que 

podem variar de 24 a 30°C nesta época do ano. 

Zonas reprodutivas fora do Brasil: ainda na América do Sul, existem países que 

abrigam colônias reprodutivas importantes de R. n. cinerascens, como as regiões do rio 

Orinoco e seus afluentes (Colômbia e Venezuela), do rio Amazonas (Peru e Colômbia), rio 

Manu (Peru). E, de R. n. intercedens, no rio Uruguai, Entre Rios (Argentina) e rio Paraguai 

(Paraguai). Já para P. simplex, além das regiões do rio Orinoco e seus afluentes (Colômbia e 

Venezuela), do rio Amazonas (Peru e Colômbia), Rio Manu (Peru), e no rio Uruguai (Entre 

Rios, Argentina); pode-se citar também, Trinidad e Tobago e Guiana. Em Trinidad e Tobago 

a estação reprodutiva se dá em maio (Ffrench, 1991); já na Guiana, Venezuela e norte da 

Colômbia a estação reprodutiva pode se estender de novembro até abril. 



97 

Com relação à subespécie norte-americana, R. niger niger, importantes zonas 

reprodutivas podem ser encontradas em ilhas, lagos e principalmente em regiões costeiras dos 

EUA, localizadas principalmente em Nova York, Nova Jersey, Virginia, Califórnia, Lousiana, 

Texas, Flórida, Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Dentre estas regiões, aquelas 

mais ao Norte, a reprodução pode se estender de maio a agosto; na Califórnia de maio até 

setembro; e mais ao Sul de abril a julho (Grant & Hogg, 1976; Erwin, 1977a; White et al., 

1984; Custer & Mitchell, 1987; Burger & Gochfeld, 1990; Molina, 1996; Collins & Garrett, 

1996). 

 

Figura 24. Distribuição de Phaetusa simplex, considerando os dados das peles, literatura, eBird e Wikiaves. 

Obs: existem alguns relatos (casos pontuais) desta espécie nos EUA e nas Bermudas. 
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Figura 25. Distribuição de Rynchops niger, considerando os dados das peles, literatura, eBird e Wikiaves. 
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Figura 26. Os quatro grandes agrupamentos das principais zonas reprodutivas do Brasil; R. n. cinerascens está 

presente na zona 1; R. n. intercedens está presente nas zonas 2, 3 e 4; já P. simplex está presente em 

todas as quatro zonas reprodutivas. Fora do Brasil, mas ainda na América do Sul, existem países que 

abrigam colônias reprodutivas importantes, de R. n. cinerascens (Colômbia, Venezuela e Peru) e de 

R. n. intercedens (Argentina, Paraguai e Uruguai); Phaetusa simplex nidifica em todas estas regiões 

e também na Guiana e Trinidad e Tobago. 
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Distribuição sazonal e precipitação ao longo do ano - na América do Sul (Figura 27; 

Anexo 6). 

O mês de junho é caracterizado por ser um período chuvoso no norte da América do 

Sul, nas regiões do rio Negro, Japurá, Branco, Orinoco, etc. Já nas regiões do Brasil, Centro-

Oeste, Sudeste, Nordeste e no Estado do Tocantins, bem como no Peru, Chile e Argentina, 

junho, assim como julho e agosto, se caracterizam por um período de pouca precipitação. 

Desta maneira, a baixa precipitação na bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, e, 

consequentemente, o aparecimento das praias de rios, faz com que R. niger e P. simplex 

comecem a aparecer e a se prepararem para a reprodução. O mesmo acontece no rio Manu, 

localizado próximo aos Andes peruanos. 

Desta maneira, já em junho é possível ver a formação de grandes bandos, alguns já 

com ninhos formados (no caso da bacia do Tocantins e no rio Manu). Estes bandos 

encontram-se principalmente nas regiões próximas as principais colônias reprodutivas (mas 

na maioria dos casos, ainda não nelas), como no Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. 

Nesta época, existe a presença de grandes bandos em algumas regiões de São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina, que não evidenciam atividade reprodutiva, provavelmente tratam-se 

de pontos de transição/parada para descanso ou alimentação. No caso dos grandes bandos (de 

R. niger) registrados na Ilha Comprida (SP), estes indivíduos podem seguir para regiões de 

nidificação ao Sul pela região costeira do Atlântico Sul Ocidental ou pelo rio Iguape, 

passando pelo rio Paranapanema até os rios da região Centro-Oeste, como os afluentes do rio 

Paraná, por exemplo. No caso do bando registrado em Araçatuba (SP), estes, podem seguir 

para Oeste nas regiões de nidificação do Pantanal ou para a bacia do Tocantins-Araguaia. 

Os bandos de R. niger observados no Paraná (principalmente em Guaratuba e no 

pontal do Paraná), provavelmente seguem rumo pela costa ou pela baía de Guaratuba, 

seguindo pelo rio Boguaçu até as áreas de nidificação ao Sul. Bandos de P. simplex e R. niger 

são encontrados nas Lagoas do Peixe e dos Patos (Tavares – RS), todavia, não há indícios de 

reprodução nestas áreas para R. niger. Apesar de Resende e Leeuwenberg (1987) terem 

registrado atividade de nidificação de P. simplex na Lagoa do Peixe, entre janeiro e março, 

novos registros desta atividade não foram feitos desde então; de qualquer forma, estas são 

áreas importantes de descanso e alimentação. Em julho, além da presença dos bandos nestas 

mesmas regiões, é possível verificar a presença de ninhos, já com ovos e até mesmo filhotes 

nas regiões da Amazônia, do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e na Amazônia peruana. 
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A partir de agosto (até novembro) as águas dos grandes rios atingem seu nível mínimo 

e aparecem grandes praias fluviais no Brasil. Em agosto os casais já estão bem formados, e as 

zonas reprodutivas (1, 2 e 3) estão ocupadas. De agosto até outubro a estação reprodutiva está 

no auge, com a presença de ninhos com ovos e filhotes. Em setembro e outubro podem 

ocorrer “leves” precipitações em todas as quatro principais zonas reprodutivas do Brasil, 

principalmente da Amazônia (zona 1) e do Pantanal (zona 3). 

Existem registros de nidificação de R. n. intercedens na Argentina (cidade de Entre 

Rios, no rio Uruguai) nos meses de setembro, outubro e novembro (Klimatis & Moschione, 

1984). 

De novembro a dezembro há um aumento na precipitação nas regiões da bacia 

hidrográfica do Tocantins-Araguaia e no rio Manu (Peru). Neste período, praticamente todas 

as colônias estão vazias. Nestas duas regiões a estação reprodutiva começa e termina mais 

cedo do que nas outras (junho-outubro, respectivamente) e este fato está intimamente ligado 

com a estação de seca. Nas outras regiões, a precipitação continua relativamente baixa, 

havendo indícios, ainda que em número consideravelmente mais baixo, de atividade 

reprodutiva, na bacia Amazônica e do Paraguai. 

Nas bacias hidrográficas do Paraguai e do Uruguai, nos rios Ibicuí e Jacuí (RS), a 

estação reprodutiva começa e termina mais tarde do que as outras regiões do Brasil (outubro – 

início de fevereiro, respectivamente) e diferente das outras regiões reprodutivas, as chuvas são 

bem distribuídas ao longo do ano. 

Em dezembro alguns filhotes ainda necessitam do cuidado dos pais, enquanto outros já 

estão bem desenvolvidos e se movimentam bastante pela areia, imitando o comportamento 

dos adultos. Neste mesmo mês, já é possível verificar que os filhotes começam a ter o aspecto 

de jovens, alguns já sendo capazes de realizar voos eficientes e deixar a colônia. 

No final de dezembro, janeiro e fevereiro, há baixa precipitação acima dos grandes 

rios, mais ao norte da América do Sul, com isso há o aparecimento das praias de rios, no 

Orinoco, na Venezuela (Bolivar), na Colômbia, em Roraima, e na porção mais ao norte do 

Amazonas (acima dos rios Solimões e Amazonas), incluindo a porção norte do Peru. Há 

evidencia de que a atividade reprodutiva de R. n. cinerascens e P. simplex estão em alta nestas 

regiões, época em que grandes rios como o Orinoco estão mais baixos. Nestas regiões, março 

representa à fase final da estação reprodutiva, e em abril a precipitação começa a aumentar. 

De abril até novembro, o rio Orinoco está cheio não ofertando, deste modo, espaço para a 

nidificação destas aves. 
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Os meses de janeiro e fevereiro se caracterizam pela alta precipitação abaixo dos rios 

Amazonas e Solimões, inicia-se então, o período de cheia dos rios, que começam a subir na 

bacia Amazônica e no Centro-Oeste (rios Araguaia e Tocantins); representando, desta 

maneira, o final da estação reprodutiva (principalmente no Brasil). Contudo, ainda que em 

números significativamente baixos, não é incomum achar alguns ninhos “atrasados” ainda 

com a presença de ovos (por exemplo, fenômeno registrado em Poconé, MT). Em fevereiro, a 

maior parte dos adultos e dos jovens já migrou das colônias reprodutivas em direção aos 

grandes lagos e rios interiores. Rynchops niger também desloca-se em direção as regiões 

costeiras, já P. simplex parece evitar estas regiões. 

No extremo sul do Brasil (RS), a nidificação começa mais tarde do que nas outras 

colônias, iniciando-se em outubro e chegando a sua fase final em janeiro. O período de chuva 

é bem distribuído ao longo do ano (Reboita et al., 2009; Matsuura, 2017), de maneira que 

este, não é um fator que influencia diretamente a nidificação destas aves nesta região. 

Os meses de março, abril e maio são caracterizados pela alta precipitação na maior 

parte da América do Sul, consequentemente, os grandes rios estão cheios e sem praias, estes 

são os meses em que não ocorre atividade reprodutiva. 

Contudo, é valido ressaltar que, no caso das zonas reprodutivas mais ao Norte, como 

Roraima, Colômbia e Venezuela, nos pontos em que a precipitação é mais baixa (entre os 

meses de novembro e abril) existem dados de atividade reprodutiva para ambas as espécies. 

No caso de P. simplex, é comum a reprodução em Trinidad e Tobago, onde a estação 

reprodutiva ocorre em maio (Ffrench, 1991), já na Guiana, Venezuela e Norte da Colômbia a 

estação reprodutiva também pode se estender de novembro até abril. 
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Figura 27. A estação reprodutiva dos táxons sul-americanos R. niger e P. simplex estão intimamente 

relacionadas com a precipitação ao longo do ano, na América do Sul. Mapa com os pontos que 

indicavam atividade reprodutiva, mês-a-mês. Não há sinas de atividade reprodutiva na América do 

Sul nos meses de março, abril e maio. Fonte: camadas de precipitação: Kenji Matsuura (University 

of Delaware global precipitation climatology) (Matsuura, 2017). 
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Regiões de invernada, transição e descanso. 

Com base nos dados é possível afirmar que os ciclos reprodutivos de 

R. n. cinerascens, R. n. intercedens e P. simplex estão intimamente relacionados com o 

período de precipitação, e, consequentemente, de cheias e baixas nos principais rios sul-

americanos, que possuem seus bancos de areia expostos durante a seca, fornecendo os locais 

adequados para a nidificação. Entre os meses de março, abril e maio, não há sinais de 

atividade reprodutiva coincidindo com período de alta precipitação. Após o período 

reprodutivo, R. niger e P. simplex migram para outros locais que possam fornecer-lhes 

recursos alimentares e áreas de descanso; os grandes bandos se dispersam, partindo para 

outras localidades como os cursos de rios e lagos. 

É comum que R. niger também migre para as regiões costeiras; nestes casos, foi 

possível observar que essa espécie está sempre presente, independentemente de ser período 

reprodutivo ou não. Segundos os dados, na maioria das vezes, tratam-se de pequenos bandos, 

dificilmente ultrapassando 10 indivíduos, muitos são de indivíduos solitários e ou jovens. 

Contudo, em algumas regiões costeiras do Sul (RS), ou do Nordeste (MA), já foram avistados 

bandos com centenas de indivíduos. 

Fora das áreas de nidificação, R. n. cinerascens, pode ser encontrado na costa do 

Amapá, do Pará, na Ilha e na Baía do Marajó. É também encontrado na costa Pacífica a oeste 

do Equador, na região costeira do Panamá, Colômbia, Peru (grandes bandos observados em 

Lima) e do Chile (até Chiloé) com grandes bandos observados na foz do rio Aconcagua 

(Concon) e na Foz do rio Elqui (La Serena), com grandes bandos ao Norte e Oeste da 

Argentina. Em grandes lagos como o Titicaca (no Peru e na Bolívia). 

Já R. n. intercedens, fora das áreas de nidificação pode ser encontrado em boa parte da 

costa do Atlântico Sul Ocidental desde a costa da Bahia até a Argentina. Ocorre também em 

lagos e cursos de rios no interior do país que forneçam recursos alimentares, como os grandes 

bandos encontrados no Rio Grande do Sul, nas Lagoas do Peixe e dos Patos, e em outras 

lagoas menores como as de Capão de Canoas, as de Mostardas e as do Rio Grande. Também 

não é incomum encontrar bandos no litoral destas localidades, como na praia do Cassino, por 

exemplo. No Rio de Janeiro – em Maricá (lagoas de Jacaroá e Maricá), São Pedro da Aldeia 

(Lagoa de Araruama) e Saquarema (lago de Saquarema) e no litoral do Cabo Frio. Em São 

Paulo, em Araçatuba (rio Tietê), Piracicaba (Tanquã), mangue de Cubatão (rio Casqueiros), 

Iguape (rio do Ribeira do Iguape), Cananéia (Ilha do Cardoso) e no litoral de Caraguatatuba e 

Ilha Comprida. Em Santa Catarina há concentração de bandos em Florianópolis (ex.: Ribeirão 
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da Ilha), Laguna, Navegantes, Tijucas (foz do rio Tijucas) e Joinvile (ex.: Baía da Babitonga). 

No Paraná (baía de Paranaguá). Grandes bandos também são encontrados nas lagoas da 

cidade de Rocha, no Uruguai, como a laguna Negra e no leste do Paraguai. Contudo, de todas 

estas regiões de invernada, a lagoa Mar Chiquita, na Argentina, é, provavelmente, a principal 

área de invernada de R. n. intercedens, tendo sido mensurados cerca de 12.000 indivíduos 

entre o final de fevereiro até maio (Favero et al., 2001; Mariano-Jelicich et al., 2003). 

Não foram encontrados registros de Rynchops niger na costa da Paraíba, Alagoas e 

Sergipe. 

Com relação às áreas de descanso e transição, P. simplex se diferencia um pouco de 

R. niger. Este primeiro táxon parece ter uma preferência maior pelas regiões mais ao norte da 

América do Sul como o norte da Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, 

Trinidad e Tobago, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, sendo comum a sua presença nas regiões 

costeiras destes locais. Exceto por estas áreas nortistas, P. simplex parece evitar as demais 

regiões costeiras (ainda que seja possível encontrar alguns indivíduos solitários e ou jovens 

em alguns pontos, mas, estes são casos pontuais). 

Assim sendo, podemos dizer que P. simplex prefere regiões mais interiores do 

continente, como grandes lagos, por exemplo: nas Lagoas do Peixe e dos Patos, Capão de 

Canoas, as lagoas de Mostardas e do Rio Grande (RS); laguna Negra (Uruguai); leste do 

Paraguai; lagoa Mar Chiquita (Argentina); lagoa Arari (PA); lagoa Japuranã (ES); lago de 

Valência (Venezuela); laguna de Tota e laguna de Fuquene (Colômbia); lago Titicaca (Peru), 

etc. 

Phaetusa simplex também é presente em rios, fora da estação reprodutiva, com vários 

registros por toda a extensão do rio Paraná (SP, MS, PR, Paraguai e Argentina); rio Uruguai 

(Argentina e Uruguai); rio Casqueiros (Cubatão, SP); rio Grande (SP e MG); rio Paranaíba 

(MG, MS e GO); nas bacias do rio Tietê e Piracicaba (Tanquã); rio São Francisco (MG e BA). 

Costumava ser comum ao longo do rio Doce, até a sua foz na costa do Espirito Santo, 

infelizmente, registros não foram mais feitos desde o grande desastre de Mariana (MG), em 

2015. 
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Ocorrência simultânea das subespécies sul-americanas de Rynchops niger. 

Apesar de após o período reprodutivo R. n. cinerascens deslocar-se para a costa do 

Pacífico Sul Ocidental e de R. n. intercedens deslocar-se para a costa do Atlântico Sul 

Ocidental, não é incomum encontrar indivíduos de R. n. cinerascens onde esperaríamos 

encontrar R. n. intercedens e vice-versa, contudo, estes registros são significativamente 

menores. Alguns exemplos puderam ser registrados e são apresentados a seguir. 

Dois indivíduos adultos depositados no AMNH, coletados em 1903, na Argentina, um 

proveniente de San Vicente (AMNH 747804) e o outro do Rio Amores, Chaco, Província de 

Santa Fé (AMNH 747805); ambos a uma curta distância do rio Paraná, apresentavam 

plumagem típica de R. n. cinerascens, em uma localidade onde se espera R. n. intercedens 

(Hartert & Venturi, 1909). 

Em 1945, uma fêmea (com plumagem de descanso) pertencente à subespécie 

R. n. intercedens foi coletada e depositada na Colección Ornitológica Phelps (COP 30948) 

encontrado no reservatório de Zuata no Araguá, Venezuela. A princípio, esperar-se-ia a 

ocorrência somente de R. n. cinerascens ou R. n. niger na Venezuela. 

Um exemplar R. n. cinerascens foi anilhado na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) Mamirauá (Amazônia), posteriormente, foi encontrado morto no Uruguai, 

região onde é mais comum R. n. intercedens. 

Antas e colaboradores (2016) relatam a captura de uma ave com plumagem típica de 

R. n. cinerascens na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Sesc Pantanal (área de 

nidificação de R. n. intercedens), em setembro de 2013. 

A presença de R. n. cinerascens foi relatada no Mar Chiquita (província de Córdoba) 

na Argentina, sendo esta a principal área de invernada de R. n. intercedens (Nores & Yzurieta, 

1980). 

Outros registros das duas subespécies ocorrendo simultaneamente também foram 

feitos na lagoa de Precabura no Ceará e de grandes bandos em Macau no Rio Grande do 

Norte. Além disso, por toda costa do Maranhão bandos com mais de 300 indivíduos foram 

registrados, a maior parte com plumagem de descanso e jovens, nestas regiões apesar de ter 

sido registrado a presença de alguns indivíduos pertencentes à subespécie R. n. cinerascens, a 

grande maioria era pertencente à subespécie R. n. intercedens (dados do Wikiaves e 

observações pessoais). 
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Destes registros, apenas o R. n. cinerascens registrado na RPPN Pantanal se 

encontrava em uma área reprodutiva, os demais registros foram para localidades onde não 

ocorre a reprodução desta espécie. Segundo Antas e colaboradores (2016), a ocorrência de 

indivíduos da subespécie R. n. cinerascens durante o período reprodutivo de R. n. intercedens 

no rio Cuiabá deixa a possibilidade da ocorrência de reprodução entre ambas em aberto. 

 

Motivadores da movimentação. 

Para muitas espécies de aves aquáticas, incluindo R. niger e P. simplex, os processos 

vicariantes e barreiras extrínsecas para a dispersão são inexistentes ou limitados. No caso de 

R. niger, nem mesmo a alta cordilheira dos Andes é um empecilho para a movimentação 

(Morris-Pacock et al., 2010; Davenport et al., 2016). É fato que estas espécies estão em 

constante movimento, deslocando-se a determinados pontos em função de suas necessidades 

básicas. Na estação reprodutiva, que na grande maioria dos casos coincide com os períodos de 

seca e de baixa no volume de água dos grandes rios, os peixes concentram-se nos principais 

cursos fluviais, ou permanecem nas enseadas remanescentes, fornecendo maiores 

oportunidades de alimentação para estas aves (Prance & Goulding, 1981). 

Além disso, com a baixa dos rios, extensos bancos de areia são expostos, fornecendo 

sítios adequados para a nidificação. Em adição, estas praias fluviais fornecem um ambiente 

mais seguro para a nidificação e desenvolvimento dos ninhegos, pois, diferente dos ambientes 

costeiros, não possuem grandes populações de predadores potencialmente perigosos, tais 

como fragatas, gaivotas, gatos, ratos, cachorros e humanos (Ocampo & Londono, 2015). 

Outra desvantagem de nidificar em ambientes costeiros são as flutuações sazonais na 

produtividade e nos recursos, o que pode afetar o sucesso reprodutivo. Além disso, existe a 

proteção adicional fornecida por espécies aliadas com as quais Rynchops niger divide o sítio 

reprodutivo, tal como a Phaetusa simplex, esta, apresenta comportamento mais agressivo ao 

defender suas crias, fornecendo uma proteção adicional aos filhotes de Rynchops niger. Desta 

maneira, a nidificação destas aves sul-americanas nas praias fluviais dos grandes rios é mais 

vantajosa do que as alternativas costeiras (Burger & Gochfeld, 1992a; 1994; 1996; Zusi, 

1996; Antas et al., 2016). 

No final da estação reprodutiva, coincidindo com o período de chuvas e 

consequentemente de cheias dos rios, essas aves deixam suas áreas de reprodução, pois as 
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condições se tornam desfavoráveis; os peixes se dispersam para se alimentar dos recursos 

derivados da floresta, diminuindo consideravelmente a facilidade em obter os recursos 

alimentares nestas regiões; além disso, as praias de rios são inundadas e as aves perdem 

espaço. Assim sendo, partem em busca de locais que propiciem maior disponibilidade de 

alimento e habitat para continuação dos processos biológicos, como a muda de penas. 

Diferente das variações das condições da água doce, as regiões costeiras sempre apresentam 

espaços, pelo menos para repouso. Nas regiões costeiras da América do Sul, os Rynchops 

niger podem acessar a grande produtividade de pesca marinha ao longo de ambas as costas 

Pacífica e Atlântica (Burger & Gochfeld, 1994; 1996; Zusi, 1996; Elphick, 2007; Antas et al., 

2016). 

Os ambientes costeiros do Pacífico contam com a corrente de Humboldt ou corrente 

do Peru, que nasce próximo a Antártida, sendo esta a corrente mais fria do mundo. Esta 

corrente acompanha as costas do Chile e do Peru e representam uma rica zona de ressurgência 

(abastada em plâncton), atraindo muitos peixes, fornecendo um ambiente farto em recursos 

alimentares para Rynchops niger cinerascens (Bisbal, 1995; Taylor et al., 2011a). 

Já Rynchops niger intercedens encontra nas regiões costeiras do Atlântico Sul 

Ocidental, um dos ambientes marinhos mais produtivos da Terra, impulsionada por regiões 

altamente produtivas como a foz do Rio Amazonas e do Rio de La Plata (Miloslavich et al., 

2011) e por zonas de ressurgências costeiras, como a de Cabo Frio (por exemplo). A massa de 

água fria que aflora nas proximidades dessa ressurgência possui elevadas concentrações de 

nutrientes, nessas regiões ocorrem importantes agrupamentos de pequenos peixes pelágicos, 

como a sardinha (Bisbal, 1995; Miloslavich et al., 2011). 

Segundo Barbarieri (2007), o talha-mar foi uma ave constante durante todo o ano no 

estuário de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Mas, apresentou flutuações acentuadas ao 

longo do ano, sendo mais abundantes no verão, quando a produção da manjuba (Anchoviella 

lepidentostole) aumenta. 

Além dos ambientes costeiros, os cursos de rios menores, e lagos fornecem 

importantes recursos alimentares e de descanso para estas aves que estão em movimento. 

Como mencionado anteriormente, exceto pelas áreas costeiras do norte da América do 

Sul, P. simplex parece evitar as demais áreas costeiras do continente, dando preferência para 

lagos e rios interiores. Diferente de R. niger, P. simplex não possui um bico com o formato 

limitador, que neste último caso, necessita de águas calmas para que possa forragear. Desta 

forma, P. simplex não precisa estar, necessariamente, próxima à corpos d’água calmos, pois o 
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seu método de forrageamento é muito mais amplo, possibilitando a exploração de rios (que 

nem sempre apresentam uma dinâmica calma). Além disso, diferente de R. niger, é muito 

comum ver P. simplex empoleiradas aos bandos em galhos em meio aos rios, e até mesmo em 

cordas, o que possibilita a esta espécie uma área de descanso adicional. Assim sendo, 

diferente de R. niger, P. simplex têm possibilidades maiores de evitar as regiões costeiras, e 

consequentemente, diversos perigos a sua sobrevivência, como gatos, cachorros, ratos e 

humanos. 

 

Padrão de migração. 

A migração inclui variados tipos de movimentos realizados por populações animais, 

sendo mais expressivas aquelas que incluem viagens anuais de longa distância e que 

envolvem ida e volta para sítios de reprodução e alimentação. O estímulo que leva à migração 

é partir de uma condição de baixa disponibilidade de recurso (alimento e espaço) para outra 

onde o recurso é abundante. A migração também pode estar relacionada à disponibilidade de 

água adequada ou à diminuição de competição (Able, 1999; Berthold, 2001; Newton, 2008). 

Phaetusa simplex, Rynchops niger intercedens e Rynchops niger cinerascens cumprem 

todo o ciclo migratório na América do Sul. Os habitats selecionados por estas aves 

migratórias ao longo de suas rotas são diversos e estão relacionados aos hábitos alimentares, a 

precipitação, a disponibilidade de recursos e táticas de forrageamento específico, que no caso 

de R. niger exige águas calmas. Devido à distribuição descontínua desses recursos, as 

espécies migrantes geralmente se concentram em áreas específicas. Esses locais têm 

importância fundamental para conservação dessas aves, uma vez que, ao realizarem grandes 

migrações, elas necessitam de áreas chave para descanso, muda, e alimento abundante para 

que possam adquirir as reservas energéticas necessárias para a continuação das longas viagens 

(Burger & Gochfeld, 1994; 1996; Zusi, 1996; Antas et al., 2016). 

Apesar do considerável número de espécies migrantes neotropicais e neárticas que 

usam os habitats da América do Sul, as informações sobre a migração destas aves nesta região 

ainda são muito escassas (Terborgh, 1989; Faaborg et al., 2010; Somenzari et al., 2018). Essa 

escassez de trabalhos com migrantes intratropicais são ainda mais expressivas no que 

concerna aves aquáticas neotropicais (Stotz et al., 1996; Chesser, 2010), de maneira que a 

maioria dos padrões, até mesmo de importantes regiões pantaneiras, ainda são desconhecidos 

(Antas, 1994). 



110 

Ao longo de mais de uma década de trabalho, o pesquisador Dr. Paulo Antas anilhou 

mais de 1.800 indivíduos de R. n. intercedens e 1.362 de P. simplex na RPPN Sesc Pantanal 

(zona 3), destes, vários forneceram dados importantes. No caso de R. n. intercedens, algumas 

centenas dos indivíduos anilhados ainda filhotes, retornaram ao local de anilhamento quando 

adultos. Casos interessantes foram registrados, como a de um indivíduo anilhado filhote e que 

foi recuperado nas proximidades cerca de onze anos depois. Os dados de Antas indicam que, 

pelo menos parte das aves que nidificam na RPPN Sesc Pantanal, tendem a migrar para o Sul, 

tendo sido recuperadas algumas aves anilhadas na praia de Tramandaí (RS), praia de Torres 

(RS), Parque Nacional da Lagoa do Peixe (RS); na Argentina: San Lorenzo del Tuyú (Buenos 

Aires), no Mar Chiquita e Mar del Plata. Este último caso foi o de um indivíduo anilhado 

ainda filhote, capturado depois de sete anos, a cerca de 2.300 km de distância da área onde 

nasceu (Antas et al., 2016). 

Apesar de ser um dado importante, que revele um “ponto de partida e um ponto de 

chegada”, as rotas utilizadas durante o percurso não puderam ser traçadas com base nos dados 

de anilhamento, mas estas rotas podem ser especuladas com base na dinâmica dos rios, lagos, 

e disponibilidade de recursos. É possível que R. n. intercedens partam do rio Cuiabá em 

direção à região costeira do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina através do médio e baixo 

rio Paraguai. Um indício dessa rota seria as condições adequadas da dinâmica destes rios e a 

disponibilidade de recursos alimentares, bem como os registros de distribuição geográfica de 

R. n. intercedens ao longo deste trajeto no Rio Grande do Sul, como por exemplo, nos rios 

Ibicuí e Jacuí, bem como por todo o litoral do Rio Grande do Sul. Outro indício desta rota 

como sendo a mais provável, é que não existem registros de R. n. intercedens no planalto 

Gaúcho (Belton, 1994; Antas et al., 2016). 

É provável que os indivíduos que nidificam na zona 4 (RS) se desloquem em direção 

ao Mar Chiquita (Argentina), para a Lagoa dos Patos e do Peixe e/ou para o litoral Gaúcho. 

Existem registros de outras aves aquáticas que utilizam este percurso, como o marrecão (Netta 

peposaca) e a marreca-caneleira (Dendrocygna bicolor) (Antas, 1994; Nascimento et al., 

2000). 

Em 2013, pesquisadores do Instituto Mamirauá, realizaram o anilhamento de cerca de 

800 R. n. cinerascens em uma praia que liga os rios Solimões e Japurá, em Uarini – 

Amazonas. Destes indivíduos anilhados, algumas dezenas foram recapturados em 2014, 

indicando que parte dos indivíduos retornou para a mesma região onde nasceram ou se 

reproduziram no ano anterior. Um caso incomum foi o de uma ave anilhada ainda filhote, que 
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se deslocou quase quatro mil quilômetros, entre a região do médio Solimões (Amazonas) até o 

sul do Uruguai, na costa de La Barra. Esta ave foi encontrada morta nesta localidade em 2015 

(RDS, 2015). 

Apesar de fornecer dados importantes, dificilmente se faz possível conhecer as rotas 

selecionadas pelos indivíduos migrantes com base apenas no anilhamento e recaptura. Para 

tal, estudos que tracem movimentos individuais, seriam importantes para prover dados do 

percurso percorrido pelo indivíduo durante o ciclo migratório. Mas este tipo de abordagem 

raramente tem sido usado em aves aquáticas sul-americanas, principalmente em aves que 

nidificam em praias de rios. Trabalhos realizados com rastreamento na América do Sul 

costumam ser focados em espécies de aves terrestres andinas (Jahn et al., 2009; 2013; 

Heckscher et al., 2011; Fraser et al., 2012; Lambertucci et al., 2014) ou aves marinhas 

(Skewgar et al., 2014). Existem alguns estudos com movimentos de aves aquáticas na 

Austrália (Pedler et al., 2014), África (Hockey et al., 2003; Cumming et al., 2012; Takekawa 

et al., 2015) e Ásia (Palm et al., 2015) que contribuíram para a compreensão dos padrões 

migratórios destas aves nestas regiões; contudo, pouco ajudam nas comparações das 

dinâmicas ambientais da América do Sul, permitido poucas generalizações (Faaborg et al., 

2010; Rappole, 2013). 

Pesquisas com R. n. cinerascens realizadas recentemente por Davenport e 

colaboradores (2016) combinadas com trabalhos recentes de gansos do rio Orinoco (Neochen 

jubata) (Davenport et al., 2012) são alguns dos primeiros trabalhos a lançar luz sobre a até 

agora desconhecida rota das aves aquáticas amazônicas. 

Davenport e colaboradores (2016) realizaram um trabalho sobre migração com 

R. n. cinerascens em uma colônia reprodutiva na Amazônia peruana (planícies do rio Manu), 

no qual oito indivíduos foram monitorados por telemetria (de 2012 até 2014). Destes 

indivíduos, três fizeram pelo menos a rota parcial de migração (antes do equipamento parar de 

funcionar) e um fez a migração completa de volta para o local de marcação, este último e 

mais um atravessaram os Andes para a costa do Peru. 

Neste estudo os autores conseguiram traçar algumas rotas de migração, antes 

desconhecidas. O indivíduo que fez a migração completa (registrada) foi a primeira ave 

marcada a deixar as planícies da Amazônia (final de setembro) e cruzou os Andes peruanos 

em direção a região costeira do Peru. Depois de migrar para Isla San Lorenzo (perto de Lima), 

ainda viajou por grande parte da costa peruana, retornando para Isla San Lorenzo antes de 

continuar para o Sul, atingindo o Golfo de Arauco (Chile), onde permaneceu durante o verão 
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austral até iniciar o seu retorno para o local de captura, em abril. O outro indivíduo que 

atravessou os Andes se instalou no lago Parinacochas (Peru). 

Anterior ao trabalho de Davenport e colaboradores (2016), autores como Hughes 

(1970) acreditavam ser improvável que o talha-mar amazônico migrasse para a costa do Peru, 

dado a alta barreira geográfica imposta pela cordilheira dos Andes, e o habitat de deserto ao 

longo de grande parte do percurso antes da chegada à costa do Pacífico. Desta forma, este 

autor supôs que o R. niger que chega na costa do Peru era, possivelmente, vindo da América 

do Norte. 

Contudo, Davenport et al., 2016 demonstraram que a migração transandinas de aves 

amazônicas de fato acontecem, e que os migrantes que chegam a costa do Peru e do Chile são 

R. n. cinerascens e não R. n. niger como especulado por Hughes (1970), sugerindo que altas 

elevações e baixas temperaturas não são obstáculos para esta espécie. Além disso, migrações 

em altas altitudes já são conhecidas para outras aves aquáticas como a Sterna paradisea 

(Duffy et al., 2013) e gansos (Gudmundsson et al., 1995; Hawkes et al., 2011; 2013), e várias 

aves costeiras que aparecem com regularidade nos Andes em habitats acima de 3.000 metros. 

Como visto, as aves nidificantes ligadas aos ciclos aquáticos dos grandes rios da 

América do Sul apresentam um complicado mosaico temporal de habitat e condições de 

alimentação e devem apresentar padrões de movimentos que otimizem o local e as regiões 

que lhe ofereçam oportunidades regionais. Com base nos dados coletados por este e outros 

trabalhos foi possível identificar os principais pontos de nidificação, de invernada e parada. 

Contudo, apesar dos esforços, as rotas migratórias bem como “corredores” utilizados por estas 

aves ainda são pouco conhecidos (Myers et al., 1987; Antas, 1994; Webster & Marra, 2005; 

Davenport et al., 2016). 

A resposta para a lacuna sobre as rotas utilizadas por estas aves poderia ser respondida 

com o uso de marcação seguido do acompanhamento por telemetria (via satélite), como o 

executado por Davenport e colaboradores (2016). Apesar do trabalho ter sido informativo 

(mesmo com baixo n), fornecendo dados novos e interessantes, não foi possível traçar um 

padrão de rota migratória, da maneira como é possível fazer com aves neárticas. 

Curiosamente, no trabalho de Davenport et al., (2016), apesar de parte das aves terem cruzado 

os Andes, estes indivíduos usaram rotas diferentes para chegarem a costa do Pacífico até o 

Chile e o Peru. Um dos indivíduos se moveu a noroeste do rio Manu em direção à drenagem 

do Ucayali, antes de cruzar para Isla San Lorenzo (ilha costeira de Lima). Já outro indivíduo, 

aparentemente cruzou os Andes diretamente para a região baixa do rio Madre de Dios (no 
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Peru). E, outro demostrou uma migração inesperada para o Sudeste, através do Llanos de 

Moxos, na Bolívia e no Paraguai Oriental. Além disso, alguns indivíduos rastreados neste 

estudo migraram até três meses mais cedo do que outros da mesma população. Tais resultados 

sugerem que existam várias rotas de migração tomadas pelos talha-mares, e que os grandes 

grupos não se mantêm unidos após o período reprodutivo. 

No caso de P. simplex, tentar traçar um padrão de migração é uma tarefa ainda mais 

complexa e difícil do que é para R. niger. Isto porque, além de não ser possível diferenciar 

estes indivíduos morfológica e geneticamente, esta espécie é ainda menos estudada do que 

R. niger. 

Em 2012, pesquisadores da RDS Mamirauá (AM) anilharam 620 indivíduos de 

P. simplex; destes, foram recuperados apenas dois, ambos mortos e com menos de um ano de 

idade e a menos de 36 km de distância do local de anilhamento (RDS, 2015). Caso parecido 

foi registrado no trabalho de Antas e colaboradores (2016), que dos 1.362 indivíduos de 

P. simplex anilhados, três foram recuperados (não muito distantes da área de anilhamento), 

todos mortos, dois com menos de um ano de idade e um com um ano e seis meses de idade. 

Aparentemente, estas são as primeiras recuperações de P. simplex até hoje relatadas, e como 

foram apenas cinco, não é possível realizar avanços significativos quanto aos estudos da 

movimentação destas aves. 

Poder-se-ia especular que os indivíduos de P. simplex que se reproduzem no Pantanal 

(zona 3) e no Sul (zona 4) tenderiam a migrar para as regiões mais ao sul do continente, uma 

vez que outras aves aquáticas realizam migrações dentro desse modelo na bacia do rio Paraná 

e no sul do Brasil até o Paraguai, Argentina e Uruguai (Antas, 1994). Esta especulação é 

plausível, pois segundo Antas e colaboradores (2016), “estar no Pantanal no meio do ano 

favorece o aproveitamento do período ótimo de oferta de recursos, enquanto ir para o vale do 

rio Paraná e seus afluentes no final do ano, permite a obtenção de recursos alimentares mais 

facilmente”. 

Já, aqueles indivíduos que se reproduzem na Amazônia (zona 1) tenderiam a migrar 

para a região costeira ao norte do continente (Colômbia e Venezuela), ou para lagos ao norte 

(lagos de Tota, de Fuquene e Valência). E, aqueles que reproduzem-se na bacia do Tocantins-

Araguaia (zona 2) também migrariam para as regiões costeiras do norte (Guianas, Suriname, 

Pará, Maranhão, Piauí e Ceará) e para rios e lagos, como o rio São Francisco, o rio Doce, os 

lagos Arari e Japuranã, por exemplo. Ou ainda, pode haver uma mistura de P. simplex 

residentes e migratórias, ou, de indivíduos que não realizam movimentos longos para muito 
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além do local onde nasceram. De qualquer forma, com relação aos movimentos migratórios 

de P. simplex, não é possível, até o momento, avançar para além de especulações. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO: genética (marcadores moleculares) 

2.1.  RESULTADOS 

 

2.1.1. DNA mitocondrial – Rynchops niger 

 

Genética: diversidade, diferenciação, variação e fluxo gênico. 

No total, 1.041 pares de bases do gene mitocondrial ND2 foram alinhados para 72 

indivíduos de Rynchops niger, congregados em quatro grandes zonas de distribuição 

(Figura 28). 

Não foram identificados indels (inserções ou deleções) no alinhamento destas 

sequências. Foram identificados 15 sítios polimórficos, sendo 10 na zona 3, 1 na zona 1 e 2 

nas zonas 2 e 4. A diversidade genética observada foi baixa e variou de ≤ 0.008 na zona 3 a 

≤ 0.06 na zona 4. Os valores da diversidade nucleotídica (π) também foram baixos, variando 

de 0.0006 para as zonas 3 e 4, 0.0001 para a zona 1 e 0.0003 para a zona 2. A média da 

composição nucleotídica foi de 32.84% de Citosina, 25.26% de Timina, 31.91% de Adenina e 

9,99% de Guanina (Tabela III). 

Tabela III. Rynchops niger. Características das sequências de ND2 (1.041 loci), método de distância 

Tamura-Nei. Análise intrapopulacional: número de indivíduos (N), sítios polimórficos, 

diversidade genética e nucleotídica, nº de transições/transversões e% de composição 

nucleotídica (CTAG).  

Rynchops niger 
 ZONAS REPRODUTIVAS/POPULAÇÕES 

 1 2 3 4 

N  21 12 31 8 

Nº de sítios polimórficos  1 2 10 2 

Locus polimórfico  1031 867; 1037 64; 68; 555; 885; 927; 1031; 

1032; 1033; 1036; 1037 

889; 979 

Diversidade genética  0.0147 0.0340 0.0082 0.0625 

Diversidade nucleotídica (π)  0.000185 0.000386 0.000650 0.000629 

Nº de Transições  0 1 4 2 

Nº de Transversões  1 1 6 0 

Composição nucleotídica:      

 C 32,85% 32,85% 32,84% 32,83% 

 T 25,26% 25,26% 25,26% 25,29% 

 A 31,89% 31,99% 31,89% 31,88% 

 G 9,99% 9,99% 10,01% 10,00% 
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O coeficiente de diferenciação considerou o modo como a diversidade genética se 

encontra distribuída dentro da população. Os valores apresentados por este coeficiente, para 

cada um dos diferentes modelos apresentados (1, 2, 3, 4, 5 e 6) (Tabela IV) foram negativos, 

corroborando entre si. Nenhuma posição apresentou missing data ou gaps, desta forma, 

havendo um total de 1.041 posições no conjunto final dos dados. Segundo o manual, as 

distâncias negativas aparecem apenas quando as distâncias reais são muito próximas de zero 

(e devem ser interpretadas como tais), ou seja, não existe diferença significativa entre as 

populações amostradas. 

 

Tabela IV. Estimativa de Coeficiente de Diferenciação Evolutiva de Rynchops niger. O número de 

base por sequência obtida pelo procedimento bootstrap foi de 500 repetições. A análise 

envolveu as sequências nucleotídicas de ND2. Seis modelos diferentes foram utilizados. 

Modelo D S.E 

[1] Jukes-Cantor - 0.10948 0.00375 

[2] Kimura 2-parameter - 0.10943 0.00318 

[3] Tajima-Nei - 0.10944 0.00391 

[4] Tamura 3-parameter - 0.10943 0.00383 

[5] Tamura-Nei -0.0899 0.00383 

[6] Maximum Composition Likelihood -0.0917 0.00342 

 

O FST de Wright se mostrou negativo ou não significativo para a maioria das 

populações; de maneira que, não há diferença genética significativa (FST < 0.05) entre as 

zonas 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 e 4. Entre as zonas 2 e 4 há uma diferença genética moderada 

(FST > 0.05). Já entre as zonas 1 e 4 há uma diferença genética considerada significativa 

(FST > 0.15) (Tabela V; Figura 28). 

Sendo assim, os resultados obtidos com FST sugerem pouca diferenciação genética e 

alto fluxo gênico entre todas as populações, sendo este, um pouco menor entre as zonas 1 e 4. 

Aparentemente, a zona 3 (Pantanal) é um “polo/ponto de encontro” de intenso fluxo gênico 

entre todas as outras zonas (Tabela V; Figura 28). 
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Tabela V. Diferenciação genética e fluxo gênico entre as zonas/populações de Rynchops niger na 

América do Sul, a partir da estimativa de FST. Significativo para 95%; confiabilidade 

(p < 0.05). 

FST [Rynchops niger] Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Zona 1 --- 0.02384 - 0.01025 0.19346 

Zona 2 --- --- - 0.01732 0.08 

Zona 3 --- --- --- 0.003 

Zona 4 --- --- --- --- 

 

Figura 28. Estimativa FST. Diferenciação genética e fluxo gênico entre as zonas (populações) 1, 2, 3 e 4 de 

Rynchops niger na América do Sul. 
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AMOVA 

Segundo os resultados obtidos pela análise de variância molecular (AMOVA), não 

existem variações genéticas significativas entre as populações (0.84% de variação). A 

variação ocorre dentro das populações (99.16%) (Tabela VI). 

 

Tabela VI. Resultados obtidos através da análise de variância molecular (AMOVA), levando em 

consideração as 4 zonas/populações amostradas de Rynchops niger. 

 

Demografia 

O teste D de Tajima foi negativo para todas as populações estudadas e o valor médio 

de p foi > 0.1, refletindo um desvio no modelo de neutralidade. Este resultado indica que estas 

populações podem estar passando por um processo de expansão recente ou seleção positiva. 

Já o Fs de Fu foi zero (0.00000) e significativos (p < 0.01) para todas as populações avaliadas, 

favorecendo a hipótese de que estas populações estejam passando por um processo de 

expansão recente ou pode indicar o reflexo de uma única e grande população (Tabela VII). 



119 

Tabela VII. Testes de Neutralidade. D de Tajima e Fs de Fu. Zonas/populações de Rynchops niger. 

 

 

Mismatch distributions – Distribuição de diferenças par-a-par 

Assim como observado para os testes estatísticos sumários (apresentados acima), as 

análises de distribuição par-a-par (Figura 29) evidenciam um padrão de distribuição de 

frequências compatíveis com o esperado para populações que, possivelmente, estão passando 

por um processo de expansão. 

Em praticamente todos os casos, nota-se que as maiores frequências são de uma ou 

duas diferenças entre os pares. Mesmo quando os grupos foram analisados separadamente, o 

mismatch distributions foi semelhante ao esperado sob um modelo de expansão populacional. 

Os gráficos gerados a partir dos dados obtidos pela análise mismatch distribution 

apresentaram tendência de distribuição unimodal e com valores médios de diferenças baixos. 

Os baixos índices de raggedness (r) para ND2 apontam para um desvio não significativo entre 

a distribuição observada e a esperada, pelo modelo de crescimento-declínio populacional. Os 

valores de raggedness foram de r = 0.6500 para a zona 1, r = 0.2516 para a zona 2, r = 0.1195 

para a zona 3, r = 0.2411 para a zona 4 e de r = 0.1965 para todas as populações juntas 

(Figura 30). 
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Figura 29. Mismatch distribution (observada e esperada) – Pairwise diferences. ND2. Para cada uma das zonas 

de distribuição de Rynchops niger. Modelo: Crescimento-declínio populacional. Este modelo 

assume que pode haver intercambio entre as populações. N (nº de indivíduos) e Índice de 

Raggedness (r) são, para cada zona, respectivamente: zona 1 (21N; r = 0.6500); zona 2 (12N; r = 

0.2516); zona 3 (31N; r = 0.1195); zona 4 (8N; r = 0.2411). 

 

Figura 30. Mismatch distribution (observada e esperada) – Pairwise diferences. ND2. Todas as 

populações/zonas juntas de Rynchops niger (72 N). Modelo: Crescimento-declínio populacional. 

Este modelo assume que pode haver intercambio entre as populações. Índice de raggedness r = 

0.1965. 
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Estrutura populacional 

A rede de haplótipos dos Rynchops niger sul-americanos evidenciam baixa variação 

genética e ausência de estruturação geográfica. Dez haplótipos foram encontrados. A maior 

distância entre os haplótipos é de quatro passos (mutações). Diferentes haplótipos são 

compartilhados pelas diferentes zonas. O haplótipos H_01 é compartilhado por 58 dos 72 

indivíduos, e está presente em todas as zonas (Amazônia, Pantanal, Araguaia, Sul e Sudeste); 

o haplótipo H_02 é compartilhado por indivíduos da zona 1 (Amazônia) e zona 3 (Pantanal); 

o haplótipo H_06 é compartilhado por indivíduos da zona 3 (Pantanal) e 4 (Sul e Sudeste); os 

haplótipos H_08, H_05, H_07 e H_09 são exclusivos dos indivíduos amostrados no Pantanal, 

região com mais sítio variáveis; os haplótipos H_03 e H_04 são exclusivos dos indivíduos 

amostrados no Araguaia e o haplótipos H_10 é exclusivo da região sul-sudeste do Brasil 

(Figuras 31a e 31b). 

 

 

Figura 31a.  Haplótipos de Rynchops niger (72 N), baseado em 1.041 pares de bases do gene mitocondrial ND2. 
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Figura 31b. Rede de haplótipos baseada em 1.041 pares de bases do gene mitocondrial ND2 de Rynchops niger 

(72N). A rede de haplótipos evidencia a baixa variação genética e a falta de estrutura geográfica. 

 

Análises Filogenéticas 

A fim de inferir a história evolutiva de Rynchops niger foram utilizadas 73 amostras 

genéticas do gene mitocondrial ND2 (provenientes do AM, MT, MS, PA, RS, RO, RR, SC, 

SP e EUA) e mais uma amostra de Phaetusa simplex, usada como grupo externo. Para 

aumentar o grau de confiabilidade desta análise foram utilizados dois métodos filogenéticos 

distintos: Neighbor-Joining (NJ) e Maximum Likelihood (máxima verossimilhança). 

Apesar da disposição dos indivíduos plotados variarem na árvore, os dois métodos 

corroboraram entre si. De modo que indivíduos de diferentes populações e colônias 

reprodutivas se misturaram. Até mesmo o indivíduo norte-americano Rynchops niger niger 

(Genbank – DQ385094) se misturou aos indivíduos sul-americanos. As árvores geradas 

apresentaram politomias; evidenciando, mais uma vez, a falta de estruturação geográfica, a 

baixa variabilidade genética e o fluxo gênico que ocorre entres as populações desta espécie 

(Figuras 32 e 33). 
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Figura 32. Método: Neighbor-Joining (NJ). Relações evolutivas entre os táxons de Rynchops niger. Foram 

utilizadas 73 sequências nucleotídica de ND2 (provenientes do AM, MT, MS, PA, RS, RO, RR, SC, 

SP e EUA) e mais uma de Phaetusa simplex (grupo externo). A árvore ideal foi obtida através da 

soma do comprimento dos ramos (= 0.25168928). Foram feitas 1000 replicações através do 

bootstrap (valores mostrados ao lado dos ramos). As distâncias evolutivas foram calculadas usando 

o método Tajima-Nei. A variação da taxa entre os sítios foi modelada com uma distribuição gama 

(parâmetro = 1). As duas Figuras (A e B) representam a mesma árvore, sendo a Figura A a original e 

que apresenta o comprimento dos ramos estatisticamente corretos. E, em B, os ramos foram 

arrumados apenas para facilitar a visualização. 

A B 
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Figura 33. Método Maximum Likelihood. A história evolutiva de Rynchops niger foi inferida utilizando 73 

sequências de ND2 (provenientes do AM, MT, MS, PA, RS, RO, RR, SC, SP e EUA) e mais uma de 

P. simplex (grupo externo). O método usado foi baseado no modelo Tamura-Nei. A árvore com 

maior probabilidade foi: log = - 2077.5109. A % de árvores nas quais os táxons associados se 

agrupam são mostradas ao lado dos ramos. As árvores iniciais usadas para a pesquisa heurística 

foram obtidas automaticamente, aplicando os algoritmos Neighbor-Join e BioNJ à uma matriz de 

distâncias aos pares, estimada através da abordagem Maximum Composite Likelihood (MCL) e, em 

seguida, selecionando a topologia com um valor superior de probabilidade de log. Uma distribuição 

discreta de Gamma foi utilizada para modelar as diferenças da taxa evolutiva entre os sitios (5 

categorias (+ G, parâmetro = 3.5246)). A árvore (A) foi desenhada na escala, levando em 

consideração o comprimentos dos ramo (medidos de acordo com o número de substituições por 

sitio). As duas Figuras (A e B) representam a mesma árvore, sendo a A a original e que apresenta o 

comprimento dos ramos estatisticamente corretos. E, em B, os ramos foram arrumados apenas para 

facilitar a visualização. 

A B 
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2.1.2. DNA mitocondrial – Phaetusa simplex 

 

Genética: diversidade, diferenciação, variação e fluxo gênico 

No total, 1.041 pares de bases do gene mitocondrial ND2 foram alinhados para 54 

indivíduos de Phaetusa simplex, agrupados em duas grandes zonas de distribuição 

(Figura 34). 

Não foram identificados indels (inserções ou deleções) no alinhamento destas 

sequências. Foram identificados 17 sítios polimórficos, sendo 11 na zona 1 e 6 na zona 2. A 

diversidade genética observada variou de significativa para a zona 1 (0.6) a moderada para a 

zona 2 (0.3). Já os valores da diversidade nucleotídica (π) foram baixos, sendo 0.00123 para a 

zona 1 e 0.00055 para a zona 2. A média da composição nucleotídica foi de 31.1% de 

Citosina, 26.8% de Timina, 31.9% de Adenina e 10.2% de Guanina (Tabela VIII). 

 

Tabela VIII. Phaetusa simplex. Características das sequências de ND2 (1.041 loci), método de 

distância Tamura Nei. Análise intrapopulacional: número de indivíduos (N), sítios 

polimórficos, diversidade genética e nucleotídica, nº de transições/transversões e % de 

composição nucleotídica (CTAG). 

Phaetusa simplex ZONAS REPRODUTIVAS/POPULAÇÕES 
 1 2 

N 30 24 

Nº de sítios polimórficos 11 6 

Locus polimórfico 9; 11; 378; 391; 562; 

639; 853; 972; 1006; 1025; 1037  

2; 276; 280; 571; 572; 825 

Diversidade genética 

 

0.63908 0.37681 

Diversidade nucleotídica (π) 0.00123 0.00055 

Nº de Transições 8 5 

Nº de Transversões 3 1 

Composição nucleotídica:  

C 

T 

A 

G 

31,1 % 31,1 % 

26,8 % 26,8 % 

31,9 % 31, 9% 

10,2 % 10,2 % 

 

O coeficiente de diferenciação considerou o modo como a diversidade genética se 

encontra distribuída dentro da população. Os valores apresentados por este coeficiente, para 

cada um dos diferentes modelos apresentados (1, 2, 3, 4, 5 e 6) (Tabela IX) foram baixos 
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(D = 0.0001), ou seja, não existe diferença significativa entre as populações amostradas. 

Nenhuma posição apresentou missing data ou gaps, desta forma, havendo um total de 1.041 

posições no conjunto final dos dados. 

Tabela IX. Estimativa de Coeficiente de Diferenciação Evolutiva de Phaetusa simplex. O número de 

base por sequência obtida pelo procedimento bootstrap foi de 500 repetições. A análise 

envolveu as sequências nucleotídicas de ND2. Seis modelos diferentes foram utilizados. 

Modelo D S.E 

[1] Jukes-Cantor 0.00019 0.0045 

[2] Kimura 2-parameter 0.00018 0.0043 

[3] Tajima-Nei 0.00018 0.0047 

[4] Tamura 3-parameter 0.00018 0.0047 

[5] Tamura-Nei 0.00017 0.0047 

[6] Maximum Composition Likelihood 0.00017 0.0043 

 

O resultado do FST de Wright indicou pouca diferenciação genética entre as zonas 

reprodutivas 1 e 2 (FST = 0.03) e considerável fluxo gênico entre elas (Figura 34).  

Segundo a AMOVA, não existem variações genéticas significativas entre as 

populações 1 e 2 (2.11% de variação). A variação ocorre dentro das populações (97.89%). 

 

Figura 34. Estimativa FST. Diferenciação genética e fluxo gênico entre as zonas reprodutivas 1 e 2 de Phaetusa 

simplex. 
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Demografia 

O teste D de Tajima foi negativo para as 2 populações estudadas (zona 1, 

D = -1.88860; zona 2, D = -1.93998), refletindo um desvio no modelo de neutralidade. Este 

resultado indica que estas populações podem estar passando por um processo de expansão 

recente ou seleção positiva. Já o Fs de Fu foi zero (FS = 0.00000) para as duas populações, 

favorecendo a hipótese de que estas populações estejam passando por um processo de 

expansão recente ou pode indicar o reflexo de uma única e grande população. 

 

Mismatch distributions – Distribuição de diferenças par-a-par 

As análises de distribuição par-a-par evidenciam um padrão de distribuição de 

frequências compatíveis com o esperado para populações que, possivelmente, estão passando 

por um processo de expansão. 

Em praticamente todos os casos, nota-se que as maiores frequências são de cerca de 

uma, duas ou três diferenças entre os pares. Quando os grupos foram analisados 

separadamente, o mismatch distributions foi semelhante ao esperado sob um modelo de 

expansão populacional. Os gráficos gerados a partir dos dados obtidos pela análise mismatch 

distribution apresentaram tendência de distribuição unimodal e com valores médios de 

diferenças baixos, um pouco maiores quando analisados separadamente (zonas 1 e 2). Os 

baixos índices de raggedness (r) para ND2 apontam para um desvio não significativo entre a 

distribuição observada e a esperada, pelo modelo de crescimento-declínio populacional. Os 

valores de raggedness foram de r = 0.0675 para as 2 populações juntas, de r = 0.0495 para a 

zona 1 e r = 0.1929 para a zona 2 (Figuras 35 e 36). 
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Figura 35. Mismatch distribution (observada e esperada) - Pairwise diferences. ND2. Com as duas 

populações/zonas juntas de Phaetusa simplex (54 N). Modelo: Crescimento-declínio populacional. 

Este modelo assume que pode haver intercambio entre as populações. Índice de raggedness r = 

0.0675. 

      

Figura 36. Mismatch distribution (observada e esperada) - Pairwise diferences. ND2. Para cada uma as duas 

zonas de distribuição amostradas de Phaetusa simplex. Modelo: Crescimento-declínio populacional. 

Este modelo assume que pode haver intercambio entre as populações. N (nº de indivíduos) e Índice 

de Raggedness (r) são, para cada zona, respectivamente: zona 1 (30 N; r = 0.0495); zona 2 (24 N; r = 

0.1929). 

 

Estrutura Populacional 

A rede de haplótipos de Phaetusa simplex evidencia a baixa estruturação geográfica. 

14 haplótipos foram encontrados. A maior distância entre os haplótipos é de quatro passos 

(mutações). A maior parte dos haplótipos é exclusiva de um único indivíduo. O haplótipo 

H_01 é compartilhado por 37 dos 54 indivíduos e está presente nas duas zonas reprodutivas, 

Amazônia (zona 1 = 19 N) e Araguaia (zona 2 = 18 N). 

Os haplótipos H_02, H_03, H_04, H_05, H_06, H_07, H_08, H_09 e H_10 são 

exclusivos de indivíduos da zona reprodutiva 1. Os indivíduos encontrados em Rondônia 

Zona 1 Zona 2 
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apresentaram o maior número de sítio polimórficos. O haplótipo H_05 é compartilhado entre 

indivíduos de Rondônia e do Amazonas. Já os haplótipos H_11, H_12, H_13 e H_14 são 

exclusivos de indivíduos da zona reprodutiva 2 (Araguaia) (Figuras 37 e 38). 

 

Figura 37. Haplótipos baseados em 1.041 pares de base do gene mitocondrial ND2 de Phaetusa simplex (54N). 

 

Figura 38. Rede de haplótipos baseada em 1.041 pares de bases do gene mitocondrial ND2 de Phaetusa simplex 

(54N). A rede de haplótipos evidencia a falta de estrutura genética e geográfica. 
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Análises Filogenéticas 

A fim de inferir a história evolutiva de Phaetusa simplex foram utilizadas 54 amostras 

genéticas do gene mitocondrial ND2 (provenientes do AM, MT, PA, RO, RR e TO), e mais 

uma amostra de Sterna superciliaris (grupo externo). Para aumentar o grau de confiabilidade 

foram utilizados dois métodos filogenéticos distintos: Neighbor-Joining (NJ) e Maximum 

Likelihood (máxima verossimilhança). Apesar da disposição dos indivíduos plotados variarem 

na árvore, os dois métodos corroboraram entre si. De modo que, indivíduos de diferentes 

populações e colônias reprodutivas se misturam. As árvores geradas apresentaram politomias. 

Evidenciando, mais uma vez, a falta de estruturação geográfica, a baixa variabilidade genética 

e o fluxo gênico que ocorre entre as populações destes indivíduos sul-americanos 

(Figuras 39 e 40). 
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Figura 39. Método: Neighbor-Joining. Relações evolutivas entre os táxons de Phaetusa simplex. Foram 

utilizadas 54 sequências nucleotídica de ND2 (provenientes do AM, MT, PA, RO, RR e TO) e mais 

uma de Sterna superciliaris (grupo externo). A árvore ideal foi obtida através da soma do 

comprimento dos ramos (= 0.19765475). Foram feitas 1000 replicações através do bootstrap 

(valores mostrados ao lado dos ramos). As distâncias evolutivas foram calculadas usando o método 

Tajima-Nei. A variação da taxa entre os sítios foi modelada com uma distribuição gama (parâmetro 

= 1). As duas Figuras (A, B) representam a mesma árvore, sendo a Figura A a original e que 

apresenta o comprimento dos ramos estatisticamente corretos, em B os ramos foram arrumados 

apenas para facilitar a visualização. 

A B 
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Figura 40. Método Maximum Likelihood (máxima verossimilhança). A história evolutiva de Phaetusa simplex 

foi inferida utilizando 54 sequências nucleotídica de ND2 (provenientes do AM, MT, PA, RO, RR e 

TO) e mais uma de Sterna superciliaris (grupo externo). O método foi baseado no modelo Tamura-

Nei. A árvore com maior probabilidade foi: log = -2016.3085. A porcentagem de árvores nas quais 

os táxons associados se agrupam são mostradas ao lado dos ramos. As árvores iniciais usadas para a 

pesquisa heurística foram obtidas automaticamente, aplicando os algoritmos Neighbor-Join e BioNJ 

à uma matriz de distâncias aos pares, estimada através da abordagem Maximum Composite 

Likelihood (MCL) e, em seguida, selecionando a topologia com um valor superior de probabilidade 

de log. Uma distribuição discreta de Gamma foi utilizada para modelar as diferenças da taxa 

evolutiva entre os sitios (5 categorias (+ G, parâmetro = 13.9307)). A árvore (A) foi desenhada na 

escala, levando em consideração o comprimentos dos ramo (medidos de acordo com o número de 

substituições por sitio). As duas Figuras (A e B) representam a mesma árvore, sendo a A a original e 

que apresenta o comprimento dos ramos estatisticamente corretos. E em B os ramos foram 

arrumados apenas para facilitar a visualização. 

A B 
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2.1.3. Double Digest Restriction Site Associated DNA Sequencing 

(ddRADseq)  - Rynchops niger 

 

Genética: diversidade, diferenciação, variação e fluxo gênico 

No total, 1.670.053,88 pb de sequências de DNA foram obtidos para 70 indivíduos de 

Rynchops niger, distribuídos na América do Norte e na América do Sul, incluindo as 

principais zonas reprodutivas do Brasil. 

Para a melhor análise dos resultados, os agrupamentos dos indivíduos foram feitos de 

três formas: (A). As quatro principais grandes zonas reprodutivas do Brasil; (B). Subespécies 

(R. n. niger, R. n. cinerascens e R. n. intercedens); (C). População única (todos os indivíduos 

juntos). Nos três casos, foi utilizado tanto o método De novo como o alinhamento de 

referência (ref_map), neste último, utilizando como referência o genoma completo de Uria 

lomvia (Charadriiformes) (GenBank: NOXD00000000.1). 

 

Agrupamento (A): as quatro principais grandes zonas reprodutivas do Brasil 

Alinhamento com Uria lomvia 

Foram identificados 925.0000 sítios polimórficos, sendo 593.0000 na zona 1, 87.0000 

na zona 2, 89.0000 na zona 4 e 156.0000 na zona 3. 4.8927 loci polimórficos (%) foram 

identificados, sendo 3.1366 na zona 1, 0.4602 na zona 2, 0.4708 na zona 4 e 0.8251 na zona 3. 

O coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto para nenhuma das zonas reprodutivas, 

considerando todas as posições (variantes e fixas), sendo este ≤ 0.0222; porém, quando 

considerado apenas as posições variantes, este foi maior, variando de = 0.01 para as zonas 

reprodutivas 2, 3 e 4, e = 0.06 na zona 1, sugerindo a possibilidade de que a endogamia seja 

maior entre os indivíduos que se reproduzem nesta última (Figura 41). As diversidades 

(genética observada e nucleotídica) foram baixas, quando consideradas todas as posições foi 

≤ 0.003 para todas as zonas. Já, quando considerado apenas as posições variantes, a 

diversidade foi maior (ainda que baixa), variando de 0.08 na zona 1 a 0.03 nas outras zonas 

(Figura 42; Tabela X). 
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Figura 41. Rynchops niger. Alinhamento com Uria lomvia (ref_map). Quatro principais zonas reprodutivas do 

Brasil: A. FIS - coeficiente de endogamia, estimativas de heterozigosidade (ObsHet e ExpHet) para 

cada 2.793 SNP e para cada zona reprodutiva. B. Pi (π) – estimativa da diversidade nucleotídica, 

para cada zona reprodutiva (com 2.793 SNP). 

 

 

Figura 42. Rynchops niger. Alinhamento com Uria lomvia (ref_map). Quatro principais zonas reprodutivas do 

Brasil. Diversidade gênica, heterozigose esperada e observada. 
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Tabela X. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Mapa de referência (alinhamento com Uria lomvia). 

Quatro principais zonas reprodutivas do Brasil. A. Zona 1; B. Zona 2; C. Zona 3; D. Zona 4. 

 

 

De novo 

Foram identificados 26881 sítios polimórficos, sendo 9307 na zona 1; 4901 na zona 2; 

7033 na zona 3 e 5640 na zona 4. 2.37888 loci polimórficos (%) foram identificados, sendo 

0.82364 na zona 1; 0.43372 na zona 2; 0.62240 na zona 3 e 0.49912 na zona 4. O coeficiente 

de endogamia (FIS) não foi alto para nenhuma das zonas reprodutivas, considerando todas as 

posições (variantes e fixas), sendo este ≤ 0.002; porém, quando considerado apenas as 

posições variantes, este foi maior, variando de = 0.02 na zona reprodutiva 2 a = 0.19 na zona 

1, sugerindo a possibilidade de que a endogamia seja maior entre os indivíduos que se 

reproduzem nesta última. 

As diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas; quando 

consideradas todas as posições foi ≤ 0.001 para todas as zonas. Já, quando considerado apenas 

as posições variantes, a diversidade foi maior (ainda que baixa) = 0.1 para todas as zonas 

(Tabela XI). 
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Tabela XI. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Método De novo. Quatro principais zonas 

reprodutivas do Brasil. A. Zona 1; B. Zona 2; C. Zona 3; D. Zona 4. 

 

 

Agrupamento (B): subespécies (R. n. niger, R. n. cinerascens e R. n. intercedens) 

Alinhamento com Uria lomvia 

Foram identificados 6305.0000 sítios polimórficos, sendo 4247.0000 em 

R. n. cinerascens, 1731.0000 em R. n. intercedens e 327.0000 em R. n. niger. 4.2106 loci 

polimórficos (%) foram identificados, sendo 2.8329 em R. n. cinerascens, 1.1546 em 

R. n. intercedens e 0.2181 em R. n. niger. O coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto para 

nenhuma das subespécies, considerando todas as posições (variantes e fixas), sendo este 

≤ 0.01; porém, este foi maior quando considerado apenas as posições variantes, sendo = 0.5 

para R. n. cinerascens, = 0.04 para R. n. intercedens e = 0.01 para R. n. niger. Sugerindo que a 

endogamia é maior entre os indivíduos da subespécie cinerascens. As diversidades (genética 

observada e nucleotídica) foram baixas; quando consideradas todas as posições foi ≤ 0.003 

para todas as subespécies. Quando considerado apenas as posições variantes, a diversidade foi 

maior (ainda que baixa), sendo = 0.09 para R. n. cinerascens, = 0.04 para R. n. intercedens e 

≤ 0.03 para R. n. niger (Figuras 43 e 44; Tabela XII). 
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Figura 43. Rynchops niger. Alinhamento com Uria lomvia (ref_map). Subespécies: R. n. cinerascens, 

R. n. intercedens e R. n. niger. A. FIS - coeficiente de endogamia, estimativas de heterozigosidade 

(ObsHet e ExpHet) para cada 15.874 SNP e para cada subespécie. B. Pi (π) – estimativa da 

diversidade nucleotídica, para cada subespécie (com 15,874 SNP). 

 

 

Figura 44. Rynchops niger. Alinhamento com Uria lomvia (ref_map). Subespécies: R. n. cinerascens, 

R. n. intercedens e R. n. niger. Diversidade gênica, heterozigose esperada e observada. 
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Tabela XII. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Mapa de referência (alinhamento com Uria 

lomvia). Subespécies (R. n. niger, R. n. cinerascens e R. n. intercedens). 

 

De novo 

Foram identificados 26768 sítios polimórficos, sendo 12814 em R. n. cinerascens, 

12511 em R. n. intercedens e 1443 em R. n. niger. 1.6702 loci polimórficos (%) foram 

identificados, sendo 0.80041 em R. n. cinerascens, 0.78148 em R. n. intercedens e 0.09013 

em R. n. niger. O coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto para nenhuma das subespécies 

(≤ 0.02), considerando todas as posições (variantes e fixas); quando considerado apenas as 

posições variantes foi maior, sendo = 0.18 para R. n. cinerascens, = 0.09 para 

R. n. intercedens e ≤ 0.00 para R. n. niger. Sugerindo que a endogamia é maior entre os 

indivíduos da subespécie cinerascens. 

As diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas; quando 

consideradas todas as posições foi ≤ 0.001 para todas as subespécies. Já, quando considerado 

apenas as posições variantes, a diversidade foi maior (ainda que baixa), sendo = 0.14 para 

R. n. cinerascens, ≈ 0.14 para R. n. intercedens e = 0.04 e = 0.08 (diversidade genética e π, 

respectivamente) para R. n. niger (Tabela XIII). 
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Tabela XIII. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Método De novo. Subespécies (R. n. niger, 

R. n. cinerascens e R. n. intercedens). 

 

 

Agrupamento (C): população única (todos os indivíduos juntos) 

Alinhamento com Uria lomvia 

Foram identificados 16899.0000 sítios polimórficos e 3.5843 loci polimórficos. O 

coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto (= 0.01), considerando todas as posições (variantes 

e fixas); quando considerado apenas as posições variantes, foi maior (= 0.5). As diversidades 

(genética observada e nucleotídica) foram baixas; quando consideradas todas as posições 

(= 0.002); quando considerado apenas as posições variantes a diversidade foi maior (ainda 

que baixa) = 0.06 (Tabela XIV). 

 



140 

Tabela XIV. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Mapa de referência (alinhamento com Uria 

lomvia). População única (todos os indivíduos juntos). 

 

De novo 

Foram identificados 3366.0000 sítios polimórficos e 0.9384 loci polimórficos. O 

coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto (= 0.001), considerando todas as posições 

(variantes e fixas); quando considerado apenas as posições variantes foi = 0.1. As 

diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas; quando consideradas todas as 

posições (= 0.001); quando considerado apenas as posições variantes, a diversidade foi maior 

(ainda que baixa) = 0.1 (Tabela XV). 

 

Tabela XV. Rynchops niger. Sumários estatísticos. Método De novo. População única (todos os 

indivíduos juntos). 
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FST de Wright – Índice de fixação 

O FST de Wright não foi significativo (FST ≤ 0.05) para os dois métodos (De novo e 

ref_map). Desta forma, não há diferenças genéticas significativas entre as zonas reprodutivas 

e entre as subespécies, indicando alto fluxo gênico entre todas as populações, incluindo a 

subespécie norte-americana (Figuras 45 e 46). 

 

 

 

 

Figura 45. Rynchops niger. FST – Índice de fixação e fluxo gênico entre as três subespécies de Rynchops niger. 

Em azul: R. n. cinerascens; em amarelo: R. n. intercedens; em verde: R. n. niger. Gráficos: 

distribuição do índice de fixação. 
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Figura 46. Rynchops niger. FST – Índice de fixação e fluxo gênico entre quatro zonas reprodutivas do Brasil. 

Gráficos: distribuição do índice de fixação. 



143 

Análise discriminante de componentes principais, distance e STRUCTURE 

Foi possível investigar a estrutura e a diversidade genética usando abordagens 

multivariadas, construídas através de combinações lineares dos alelos. Desta forma, a partir da 

análise discriminante de componentes principais (DPCA), foram inferidas variáveis sintéticas 

e funções discriminantes, que apontaram as possíveis diferenças (e semelhanças) entre os 

grupos e entre os indivíduos da melhor forma possível, minimizando a variação dentro dos 

clusters formados. As sequências foram inseridas sem a formação de grupos a priori, 

considerando todas as populações/zonas reprodutivas como uma só. O programa “adegenet” 

formou os clusters de acordo com parâmetros de similaridade, que o próprio programa reúne 

(BIC – Bayesian information criterion). 

Assim sendo, foram formados seis clusters tanto para o método De novo como para o 

alinhamento usando um genoma de referência (ref_map). Contudo, apesar de ambos terem 

formado seis clusters, a dinâmica dos indivíduos dentro de cada um dos seis agrupamentos foi 

distinta. Em ambos os casos, não houve um padrão de agrupamento que fosse congruente com 

a distribuição dos indivíduos (Figuras 47 e 48). 

Os resultados do critério de informação bayesiana, das análises discriminantes de 

componentes principais e do distance, evidenciaram a falta de estruturação genética e o 

significativo fluxo gênico que existe entre os indivíduos de Rynchops niger. Em todos os 

casos, praticamente todas as zonas reprodutivas e todas as subespécies, incluindo R. n. niger 

se sobrepuseram em algum momento. Além disso, o resultado do STRUCTURE reforçou as 

evidencias de que as populações e as subespécies não estão estruturadas geneticamente. 

Segundo o “Structure Harvester + Evanno”, o valor K = 4 apresentou-se como o mais 

provável, revelando uma ampla zona de mistura entre os grupos. No entanto, vale lembrar 

que, existe um grande grau de incerteza na determinação do valor ótimo de K (Pritchard et al., 

2000; Evanno et al., 2005), e diferentes valores de K podem refletir diferentes processos 

demográficos (Figuras 49, 50 e 51). 
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Figura 47. Agrupamento (cluster) de Rynchops niger, formados a partir dos critérios do programa adegenet; e 

valores da BIC (Bayesian information criterion). A. Método De novo; B. Método ref_map. Em 

ambos os casos, seis grupos foram formados. 

 

 

Figura 48. Análise discriminante linear e estatística F de Rynchops niger. A. Método De novo; B. Método 

ref_map. 
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Figura 49. Análise discriminante de Componentes Principais de Rynchops niger. A. método De novo. B. 

Alinhamento usando o genoma de referência de Uria lomvia (ref_map). Apesar de ambos (A e B) 

terem formado seis clusters, a dinâmica dos indivíduos dentro dos agrupamentos foi distinta. Em 

nenhum dos dois casos houve um padrão de agrupamento que fosse congruente com a distribuição 

dos indivíduos, de maneira que, todas as zonas reprodutivas do Brasil (bem como as subespécies) se 

misturaram, evidenciando fluxo gênico e falta de estrutura genética e geográfica. 

A 

B 
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Figura 50. Distance entre os indivíduos de Rynchops niger, levando em consideração todos os indivíduos. Em 

uma segunda rodada dos dados o agrupamento acima foi obtido. Neste caso, os indivíduos foram 

“agrupado” de maneira um pouco distinta das anteriores, mesmo usando os mesmos dados e 

parâmetros, evidenciando, mais uma vez a falta de estrutura genética do táxon em questão. 

 

Figura 51. STRUCTURE dos Rynchops niger sul-americanos. O valor K = 4 apresentou-se como o mais 

provável, revelando uma ampla zona de mistura entre os grupos, contudo o mesmo não evidenciou 

nenhuma congruência com base na distribuição dos indivíduos, subespécies ou local onde foram 

coletados no momento da reprodução. O gráfico se apresenta de uma maneira bastante uniforme, 

evidenciando a semelhança entre estes indivíduos e baixa na estrutura genética em uma possível 

divisão das populações. 
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2.1.4. Double Digest Restriction Site Associated DNA Sequencing 

(ddRADseq) – Phaetusa simplex 

 

Genética: diversidade, diferenciação, variação e fluxo gênico 

Foram obtidas 840.026,58 pb de sequências de DNA para 34 indivíduos de Phaetusa 

simplex, distribuídos em duas grandes zonas reprodutivas do Brasil. Os agrupamentos dos 

indivíduos foram feitos de duas formas: (A). Duas grandes zonas reprodutivas do Brasil; (B). 

População única (todos os indivíduos juntos). Em ambos os casos, foram utilizados o método 

De novo e o ref_map, neste último, utilizando como referência o genoma completo de Uria 

lomvia (Charadriiformes) (GenBank: NOXD00000000.1). 

 

Agrupamento (A): as duas grandes zonas reprodutivas do Brasil 

Alinhamento com Uria lomvia 

Foram identificados 2742.0000 sítios polimórficos, sendo 1418.0000 na zona 1, 

1324.0000 na zona 2. 1.4449 loci polimórficos (%) foram identificados, sendo 0.8041 na zona 

1 e 0.7508 na zona. O coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto para nenhuma das zonas 

reprodutivas (≤ 0.001), considerando todas as posições (variantes e fixas); porém, foi maior 

quando considerado apenas as posições variantes (= 0.1). 

As diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas para as duas zonas 

reprodutivas; quando consideradas todas as posições foi ≤ 0.001 e quando considerado apenas 

as posições variantes foi = 0.1 (Figura 52; Tabela XVI). 
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Figura 52. Phaetusa simplex. Alinhamento com Uria lomvia (ref_map). Duas grandes zonas reprodutivas do 

Brasil. A. FIS - coeficiente de endogamia, estimativas de heterozigosidade (ObsHet e ExpHet) para 

cada 7.015 SNP e para cada zona reprodutiva. B. Pi (π) – estimativa da diversidade nucleotídica, 

para cada zona reprodutiva (e com 7.015 SNP). C. Diversidade gênica, heterozigose esperada e 

observada. 

 

Tabela XVI. Phaetusa simplex. Sumários estatísticos. Mapa de referência (alinhamento com Uria 

lomvia). Duas grandes zonas reprodutivas do Brasil. A. Zona 1. B. Zona 2. 

 

  

A B C 
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De novo 

Foram identificados 11552 sítios polimórficos, sendo 5944 na zona 1 e 5608 na zona 

2; 1.083213 loci polimórficos (%) foram identificados, sendo 0.52583 na zona 1e 0.55733 na 

zona 2. O coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto para nenhuma das zonas reprodutivas 

(≤ 0.0009), considerando todas as posições (variantes e fixas); porém, quando considerado 

apenas as posições variantes foi maior (= 0.11 na zona1 e = 0.07 na zona 2). 

As diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas para as duas zonas; 

quando consideradas todas as posições foi ≤ 0.001 e quando considerado apenas as posições 

variantes foi = 0.1 (Tabela XVII). 

 

Tabela XVII. Phaetusa simplex. Sumários estatísticos. Método De novo. Duas grandes zonas 

reprodutivas do Brasil. A. Zona 1; B. Zona 2. 

 

Agrupamento (B): população única (todos os indivíduos juntos) 

Alinhamento com Uria lomvia 

Foram identificados 716.0000 sítios polimórficos e 1.1548 loci polimórficos. O 

coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto, considerando todas as posições (variantes e fixas) 

foi = 0.001; quando considerado apenas as posições variantes foi = 0.1. 
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As diversidades (genética observada e nucleotídica) foram baixas; quando 

consideradas todas as posições foi = 0.001. Já, quando considerado apenas as posições 

variantes foi = 0.1 (Tabela XVIII). 

Tabela XVIII. Phaetusa simplex. Sumários estatísticos. Mapa de referência (alinhamento com Uria 

lomvia). População única (todos os indivíduos juntos). 

 

 

De novo 

Foram identificados 20314 sítios polimórficos e 1.01739 loci polimórficos. O 

coeficiente de endogamia (FIS) não foi alto, considerando todas as posições (variantes e fixas) 

foi = 0.002; considerado apenas as posições variantes foi = 0.2. As diversidades (genética 

observada e nucleotídica) foram baixas, considerando todas as posições = 0.001; 

considerando apenas as posições variantes = 0.1 (Tabela XIX). 

 

Tabela XIX. Phaetusa simplex. Sumários estatísticos. Método De novo. População única (todos os 

indivíduos juntos). 
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FST de Wright – Índice de fixação 

O FST de Wright não foi significativo (FST ≤ 0.03) para os dois métodos (ref_map e 

De novo). Desta forma, não há diferenças genéticas significativas entre as zonas reprodutivas 

analisadas, indicando alto fluxo gênico entre estas populações (Figura 53). 

 

Figura 53. Phaetusa simplex. FST – Índice de fixação e fluxo gênico entre duas grandes zonas reprodutivas do 

Brasil. Gráfico:distribuição do índice de fixação entre as zonas reprodutivas. 

 

Análise discriminante de componentes principais, distance e membership probability 

A partir da análise discriminante de componentes principais (DPCA), foram inferidas 

variáveis sintéticas e funções discriminantes, que apontaram as possíveis diferenças (e 

semelhanças) entre os grupos e entre os indivíduos. As sequências foram inseridas sem a 

formação de grupos a priori, considerando todas as populações/zonas reprodutivas como uma 

só. O programa “adegenet” formou os clusters de acordo com parâmetros de similaridade, que 

o próprio programa reúne (BIC). 
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Assim sendo, foram formados três clusters tanto para o método De novo como para o 

alinhamento usando um genoma de referência (ref_map) (Figura 54). Contudo, as dinâmicas 

dos indivíduos dentro destes agrupamentos foram distintas. Em nenhum dos casos houve um 

padrão de agrupamento que fosse congruente com a distribuição dos indivíduos. Apesar dos 

clusters formados aparentarem estar relativamente distantes uns dos outros, as zonas 

reprodutivas se sobrepuseram em algum momento. Além disso, a maior parte dos indivíduos 

se concentrou em um dos três agrupamentos formados (Figuras 55, 56 e 57). 

Desta forma, os resultados do critério de informação bayesiana, das análises 

discriminantes de componentes principais, do distance e do membership probability 

evidenciaram a baixa estruturação genética e o considerável fluxo gênico que existe entre os 

indivíduos de Phaetusa simplex analisados (Figuras 55, 56 e 57). 

 

 

Figura 54. Agrupamento (cluster) de Phaetusa simplex, formados a partir dos critérios do programa adegenet, 

valores da BIC (Bayesian information criterion). A. Método De novo; B. Método ref_map. Em 

ambos os casos, três grupos foram formados. 
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Figura 55. Análise discriminante de Componentes Principais de Phaetusa simplex. A. método De novo. B. 

Alinhamento usando o genoma de referência de Uria lomvia (ref_map). Apesar de ambos (A e B) 

terem formado três clusters, a dinâmica dos indivíduos dentro de cada um dos agrupamentos foi 

distinta. Em nenhum dos casos houve um padrão de agrupamento que fosse congruente com a 

distribuição dos indivíduos, de maneira que, todas as zonas se misturaram, evidenciando fluxo 

gênico e falta de estrutura genética. 
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Figura 56. Distance entre os indivíduos de Phaetusa simplex, levando em consideração todos os indivíduos. 

 

Figura 57. Membership probability - Probabilidade de parentesco entre os indivíduos de Phaetusa simplex 

analisados. A. método De novo. B. Método ref_map. Três grupos foram formados, mas com 

dinâmicas distintas. Em nenhum dos casos houve padrão de agrupamento congruente com a 

distribuição dos indivíduos, evidenciando fluxo gênico e falta de estrutura genética. 
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2.2. DISCUSSÃO 

De acordo com os dados mitocondriais (ND2), apesar da diversidade genética e o 

número de polimorfismo variar de significativo a moderado (em Phaetusa simplex) e não 

significativo (em Rynchops niger), a diversidade nucleotídica foi baixa para todas as 

populações (de ambas as espécies). Os coeficientes de diferenciação entre as zonas 

reprodutivas foram todos não significativos e houve um desvio no modelo da neutralidade, 

indicando que as populações podem estar passando por um processo de expansão recente ou 

seleção positiva (elevação na frequência de alelos que conferem maior aptidão). Ou, segundo 

alguns autores, pode indicar o reflexo de uma única e grande população (Austin et al., 1994; 

Morris-Pocock et al., 2008; Dantas et al., 2013). 

Até mesmo os valores de mismatch distributions evidenciaram um padrão de 

distribuição compatíveis com o esperado para populações que, possivelmente, estão passando 

por um processo de expansão e segundo a análise dos haplótipos, ficou evidente que as 

populações não estão estruturadas, fato corroborado pelas análises filogenéticas. As árvores 

geradas apresentaram politomias, onde os indivíduos de diferentes populações e colônias 

reprodutivas se misturaram, evidenciando a falta de estruturação geográfica, a baixa 

variabilidade genética e o fluxo gênico que ocorre entres as populações destes táxons. 

Estes resultados foram similares ao encontrado em diversos estudos, que tiveram como 

foco as aves marinhas. Muitas populações de aves marinhas se comportam como 

metapopulações, tendo passado por expansões populacionais, colonização de novos sítios e/ou 

flutuações nos tamanhos populacionais e/ou mudanças no número de colônias (Austin et al., 

1994; Morris-Pocock et al., 2008). 

Este padrão foi descrito para Puffinus tenurirostris (Austin et al., 1994), Thalassarche 

cauta (Abbot & Double, 2003), Uria aalge (Morris-Pocock et al., 2008), etc. 

Avise e colaboradores (2000) foram uns dos primeiros a desenvolverem este tipo de 

trabalho, usando enzimas de restrição, com aves marinhas. Estes autores estudaram o trinta-

réis-das-rocas (Onychoprion fuscatus), com distribuição nos trópicos dos oceanos Atlântico, 

Pacífico e Indico. Como resultado, mesmo considerando os distintos oceanos, observaram 

baixa estruturação genética entre as populações desta espécie. Estes autores encontraram 

haplótipos compartilhados entre sítios reprodutivos situados a mais de 16.000 km de distância 

um do outro. Resultado semelhante ao encontrado para os indivíduos de trinta-réis-grande 
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(P. simplex) e do talha-mar (R. niger), que mesmo em grandes distâncias (> 7.000 km, caso de 

R. niger) compartilham haplótipos. 

Avise já havia relatado que muitas espécies de aves marinhas não apresentam 

diferenças notáveis entre as populações que vivem dentro do mesmo oceano. Entretanto, 

alegou que, não necessariamente, esse padrão implicaria em uma semelhança completa 

(Avise, 1998; 2000; 2004). 

Faria e colaboradores, em 2010, estudaram o trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna 

hirundinacea), que assim como P. simplex e R. niger, é uma ave migratória sul-americana; 

reproduz-se no sul do Brasil, na Argentina (incluindo as ilhas Falklands) e ao longo da costa 

Pacífica (do Chile ao sul do Peru). Assim como as espécies do presente estudo, esta apresenta 

distintos períodos reprodutivos, no caso de R. niger e P. simplex – de acordo com o período 

de seca. As S. hirundinacea que se reproduzem no oceano Atlântico apresentam dois períodos 

reprodutivos: no inverno (reproduzindo-se na costa brasileira – de abril a setembro) e no 

verão (reproduzindo-se na costa da Argentina – de novembro a janeiro) (Scolaro et al., 1996; 

Campos et al., 2004). 

Teoricamente, estes eventos, poderiam acarretar no processo de isolamento por tempo; 

sendo este, a interrupção do fluxo gênico entre populações, devido às diferenças no período 

reprodutivo (Faria et al., 2010; Dantas et al., 2013). 

Contudo as populações do Brasil e da Argentina, estudadas por Faria e colaboradores 

(2010), apresentaram pouca diversidade genética. Ainda que uma baixa diferenciação entre 

essas localidades tenha sido observada (através de dois marcadores mitocondriais e cinco 

microssatélites), revelando que as populações da costa atlântica não são totalmente 

panmíticas; foi constatada a existência de um intenso fluxo gênico entre as populações, o que 

estaria impedindo a completa diferenciação entre elas. Neste estudo, foi observado que as 

colônias argentinas apresentam maior diversidade genética, quando comparada com as 

colônias brasileiras, o que poderia sugerir que as colônias argentinas seriam o centro de 

origem da espécie. 

No presente estudo, algo muito similar foi observado (no caso dos dados de mtDNA) 

com o talha-mar. Os resultados obtidos com FST indicaram pouca diferenciação genética e alto 

fluxo gênico entre todas as populações, sendo este fluxo, um pouco menor entre as zonas 1 

(Amazônia) e 4 (Sul e Sudeste). Aparentemente, a zona 3 (Pantanal) é um “polo – um ponto 

de encontro” de intenso fluxo gênico entre todas as outras zonas; sendo também, a região com 

mais sítio variáveis e maior número de haplótipos únicos. 



157 

Dantas e colaboradores, em 2012, observaram através dos genes mitocondriais (cyt b e 

ATPase 6 e 8) que indivíduos de gaivotão (Larus dominicanus) apresentam baixa 

variabilidade genética ao longo de toda a sua distribuição no litoral do Brasil. Além disso, 

esse padrão se manteve mesmo quando os haplótipos da costa brasileira foram comparados 

com sequências da Nova Zelândia e da Ilha Kerguelen (extremo do oceano Índico); indicando 

que a baixa diversidade genética não é um fenômeno local, mas parece caracterizar toda a 

área de distribuição deste táxon (Dantas et al., 2012). 

Wojczulanis-Jakubas e colaboradores (2014), amostraram nove populações das 

principais colônias reprodutivas (oceanos Pacífico e Atlântico Norte) do pequeno auk (Alle 

alle), espécie de ave marinha mais numerosa do ecossistema Ártico. Segundo os autores, os 

haplótipos de mtDNA das diferentes regiões não foram segregados em grupos distintos. Além 

disso, nenhuma estrutura genética foi encontrada com base em microssatélites. O nível de 

diferenciação genética entre as populações foi baixo (FST médio = 0.005). De acordo com este 

estudo, a falta de estrutura também é um fenômeno comum para as aves do Ártico. 

Taylor e colaboradores, em 2011b, estudaram o atobá-de-pés-azuis (Sula nebouxii), 

com ocorrência nas ilhas Galápagos e da costa do México até o Peru. Neste trabalho, os 

autores analisaram o mtDNA (região controle) e 7 loci de microssatélites. Como resultados, 

também encontraram baixa diferenciação populacional entre as colônias amostradas; segundo 

os autores, a baixa diferenciação pode ter ocorrido pela recente origem da espécie ou pelo alto 

fluxo gênico entre as colônias. 

O mesmo foi relatado por Baumgarten e colaboradores (2001), que ao utilizar loci de 

minisatellite (de mtDNA) não observou grandes diferenças genéticas em populações de 

Atobás (Sula dactylatra e Sula leucogaster) ao longo de toda costa brasileira. 

Esses padrões parecem acontecer com os táxons aqui estudados, fato evidenciado pelo 

desvio no modelo de neutralidade. 

Avise e colaboradores (2000) afirmam que a contemporânea estrutura genética 

observada, pode ser um legado histórico do grande fluxo gênico no passado, seguidos de uma 

rápida e recente colonização de novos sítios reprodutivos. E, segundo Galtier e colaboradores 

(2000), uma baixa diferenciação genética, poderia ser explicada por eventos demográficos ou 

por eventos seletivos. 

Dentre os fatores demográficos poderíamos citar os gargalos populacionais e eventos 

fundadores. Ambos os processos envolvem uma redução no tamanho populacional, resultando 

no aumento dos efeitos da deriva genética (Dantas et al., 2013). 



158 

Por outro lado, a rápida fixação de um novo e favorável alelo através da seleção 

direcional (varredura seletiva) também gera uma queda da variabilidade genética em loci 

ligados (Galtier et al., 2000). 

Outro fator que poderia explicar parte dos resultados seria a “teoria neutra”, que 

afirma que a troca de poucas fêmeas por gerações, entre os grupos reprodutivos, poderia ser o 

suficiente para sobrepor os efeitos da deriva, evitando assim, diferenciações entre as 

populações (Ridley, 2006). 

Apesar de nem todos os indivíduos (dos táxons aqui estudados), retornarem aos sítios 

reprodutivos, parte destes apresentam comportamento filopátrico (Antas et al., 2016; 

Davenport et al., 2016). Segundo Davenport et al. (2016), as fêmeas se movimentariam 

menos do que os machos. O que poderia sugerir comportamento filopátrico mais acentuado 

por parte das fêmeas; isso poderia explicar o porquê, mesmo que não significativo, foi 

observado certo grau de diferenciação genética para o gene mitocondrial (origem materna). E, 

ao mesmo tempo, a baixa variabilidade genética, que acordando com a teoria neutra: a troca 

de poucas fêmeas entre os grupos reprodutivos, já seria o suficiente para evitar diferenciações 

significativas entre as populações. 

Uma premissa ao escolher R. niger e P. simplex para este estudo foi a de que 

acreditou-se que estas apresentariam certa diferenciação genética entre as suas populações, 

não por conta de barreiras físicas, mas possivelmente, por isolamento por tempo (mencionado 

anteriormente) ou fenologia reprodutiva. 

Os efeitos da variação sazonal na estrutura genética têm sido estudados na alma-de-

mestre (Hydrobates castro) (Friesen et al., 2007; Smith & Friesen, 2007). De acordo com os 

resultados destes estudos, as populações segregadas temporalmente, ainda que usando a 

mesma colônia reprodutiva, foram diferenciadas geneticamente. 

De forma parecida, a fenologia reprodutiva é influenciada pelas condições ambientais 

(disponibilidade de alimento, clima, predadores, etc.) e pelo limitado fluxo gênico entre as 

estações reprodutivas. De modo que, estas populações passam por distintos ambientes, 

podendo adaptar-se a barreiras específicas (Jackson et al., 1979; Hendry & Day, 2005). 

Estas premissas se “aplicariam” a R. niger e a P. simplex, uma vez que, o período 

reprodutivo varia (na maior parte) de acordo com o período de precipitação nas diferentes 

regiões sul-americanas e pelo comportamento de forrageamento específico. 
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Esse cenário também foi descrito para a Sterna hirundinacea, onde, apesar da 

fenologia reprodutiva ser diferente entre as populações do Brasil e da Argentina, as 

populações não eram estruturadas (Faria et al., 2010). O mesmo ocorreu para R. niger e 

P. simplex. 

Mariano-Jelicich & Madrid (2014), trabalharam com os Rynchops niger sul-

americanos (Brasil e Argentina); através de microssatélites os autores concluíram que, a 

diferenciação genética entre estes indivíduos é baixa, indicando que apesar da fenologia 

reprodutiva diferir entre as localidades, o fluxo gênico entre as populações é alto o suficiente 

para prevenir o isolamento genético. 

A maior diversidade genética foi observada em agregações de inverno no Mar 

Chiquita (Argentina), apoiando a hipótese de que os R. niger convergem para esta região, 

vindos de diferentes áreas de reprodução. Estes autores sugeriram que as áreas de inverno 

funcionariam como um local de contato prévio, entre aves de colônias distantes, onde existiria 

a possibilidade destas formarem pares, para uma troca genética futura (em outros sítios) 

(Friesen et al., 2007; Mariano-Jelicich & Madrid, 2014). 

De acordo com os autores, a baixa diversidade e, em alguns casos, a falta de estrutura 

genética entre as colônias restringiu a utilidade dos microssatélites em identificar a origem 

dos indivíduos nas áreas de invernada. 

Apesar dos valores de FST apresentados por estes terem sido um pouco maiores do que 

os do presente estudo, os mesmos variam de baixo (0.02) a moderado (0.1) entre as áreas 

amostradas (Entre Rios, Mamirauá, Guaporé e Pantanal). Contudo, os autores usaram um 

número significativamente menor de amostras ao se comparar com o presente estudo. 

De qualquer forma, os resultados obtidos no presente estudo corroboram com os de 

Mariano-Jelicich & Madrid (2014) e Faria et al. (2010) (com Sterna hirundinacea). De forma 

que, a hipótese por isolamento temporal, bem como as diferenças fenológicas entre as 

populações, não influenciaram de maneira significativa a diferenciação entre as populações 

destas aves marinhas. 

Apesar dos dados de sequenciamento de próxima geração (NGS), com os marcadores 

de DNA associados a sítios de restrição (RADseq) terem sido capazes de capturar milhões de 

sequências, número este, extraordinariamente maior, comparado aos 1.041 pares de base do 

DNA mitocontrial (ND2), os resultados obtidos com estas duas abordagens (mtDNA e 

RADseq) corroboraram entre si; evidenciando a falta de estruturação genética e o 

significativo fluxo gênico que existe entre os indivíduos dos dois táxons aqui estudados. Em 
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todos os casos, praticamente todas as zonas reprodutivas e todas as subespécies, incluindo 

R. n. niger se sobrepuseram em algum momento. 

As diferenças entre as análises e os sumários estatísticos puderam ser notadas entre as 

duas abordagens utilizadas com ddRADseq (o sequenciamento usando um genoma de 

referência e o método De novo). Ainda assim, não mudaram o fato de que não há estruturação 

genética entre as populações, que existe pouca variação e significativo fluxo gênico entre os 

indivíduos, nas diferentes zonas de distribuição. 

Segundo Walsh e Edwards (2005), os dados nucleares podem mostrar mais evidências 

de fluxo gênico entre colônias reprodutivas do que o DNA mitocondrial. Esta premissa foi 

congruente com o trabalho de Dierickx et al. (2015), que trabalharam com o albatroz-de-pés-

negros (Phoebastria nigripes); mas não foi totalmente congruente com os resultados obtidos 

com Rynchops niger e Phaetusa. Ainda assim, foi interessante notar que os resultados de FST 

obtidos com RADseq pelo método De novo foram muito similares ao obtido pelo FST com 

mtDNA. 

Hendricks e colaboradores (2017) trabalharam com o diabo-da-tasmânia (Sarcophilus 

harrisi), usando RADseq, obtiveram resultados similares ao do presente trabalho, 

principalmente com relação aos resultados do STRUCTURE e dos clusters formados pelo 

DPCA (adegenet), mais especificamente com relação à divergência do agrupamento dos 

indivíduos (algumas vezes formando grupos pequenos), bem como a sobreposição de zonas 

reprodutivas e entre subespécies. Nesse trabalho, dois clusters foram formados, contudo, 

assim como ocorreu no presente estudo, eles se sobrepuseram; e, mesmo levando em 

consideração uma ampla área geográfica a diferenciação entre os agrupamentos foi modesta 

(FST = 0.1). Apesar disto, os autores argumentaram que mesmo que as zonas de distribuição 

“se misturassem”, no nível individual, estes táxons poderiam estar apresentando variações 

únicas, que podem vir a ser importantes para a adaptação; argumento similar ao de De 

Carvalho et al., 2010. 

No contexto do presente estudo e em comparação a outros similares, ficou claro que a 

extensão da diferenciação entre as populações naturais de aves é difícil de prever e varia entre 

os táxons (Friesen et al., 2007; Friesen, 2015). Mas ainda assim, é possível observar um 

padrão diferencial, entre as espécies mais susceptíveis a barreiras geográficas como os 

Passeriformes e aquelas com amplo poder de locomoção, como é o caso das aves marinhas 

(Taylor et al., 2011a; 2011b; Dierickx et al., 2015). 
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Neste cenário, podemos citar alguns exemplos de trabalhos que assim como o 

presente, exploraram a utilidade dos sequenciamentos de próxima geração (NGS), como os de 

DNA associado ao sítio de restrição de dupla digestão (ddRADseq) ou tão somente RADseq. 

Da Costa e Sorenson (2016) realizaram análises filogenéticas de dois Passeriformes. 

Os autores encontraram resultados consistentes, onde estas aves mostraram-se com uma 

história evolutiva bifurcada e bem resolvida. Estes, concluíram que o ddRADseq é um método 

efetivo para gerar dados filogenéticos, em gêneros intimamente relacionados. 

Outro estudo envolvendo Passeriformes (Xenops minutus) foi realizado Harvey e 

Brumfield (2015), ao utilizar o RADseq, notaram que as características proeminentes da 

paisagem atuam como barreiras (como os rios amazônicos e a cordilheira dos Andes). Os 

autores detectaram evidências de fluxo genético histórico entre populações, que agora estão 

fisicamente isoladas. Segundo estes autores, apesar de terem conseguido reconstruir a história 

de Xenops minutus, tiveram dificuldade em relacionar de forma conclusiva essa história aos 

eventos paisagísticos (implicados em muitas hipóteses de diversificação neotropical). Esta 

dificuldade também foi encontrada no presente trabalho; pois, se para espécies que 

apresentam divergência já foi difícil inferir uma história, “imaginem” para os táxons que não 

apresentam divergência significativa entre suas zonas de distribuição. 

Em um trabalho semelhante, com o passeriforme Grallaria hypoleuca, Winger e 

colaboradores (2015), também encontraram populações bem estruturadas, separadas pelas 

barreiras dos Andes. Neste trabalho foi utilizado tanto mtDNA quanto GBS (genotyping by 

sequencing); as genealogias do mtDNA documentaram a estrutura genética entre os clados, 

mas foram mal resolvidas em nós relevantes para a inferência biogeográfica. Por outro lado, 

as relações inferidas com GBS foram altamente resolvidas. Segundo os autores, apesar dos 

resultados terem sido consistentes com um cenário de especiação vicariante, relataram que 

existem grandes desafios em distinguir a especiação por dispersão da vicariância estática. 

Já Lim e colaboradores (2017), trabalharam com quatro espécies de Passeriformes 

(Copsychus saularis, Kittacincla malabarica, Mixornis gularis e Trichastoma malaccense), e 

assim como no presente trabalho, usaram dados de plumagem, mitocondriais e de RADseq. 

Segundo estes autores, as quatro espécies exibiram variação em seus caracteres. No caso de 

Copsychus saularis, o mtDNA e a plumagem mudam gradualmente (em Bornéu), mas os 

dados de RADseq indicaram que não há estrutura populacional. Os autores justificaram que 

os padrões de mtDNA, plumagem e RADseq podem variar dependendo de fatores como 

distribuição e propensão de dispersão. 
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Nas quatro espécies, a concordância entre a plumagem e os padrões genéticos variou 

muito, desde a concordância geral entre os Muscicapidae (C. saularis e K. malabarica) até a 

discordância nos Timaliidae (T. malaccense e M. gularis). 

Contudo, a discordância morfológica-genética é relativamente comum e tem sido 

observada desde o advento da sistemática molecular (King & Wilson, 1975). Por exemplo, 

quando indivíduos de Larus audouinii, de Ebro Delta (Espanha) e Ilhas Charafinas (655 km 

distantes) foram comparados por Genovart et al. (2003), estes, apesar de apresentarem 

diferenças morfológicas entre os grupos, a análise de microssatélites não demonstrou 

diferenciação genética significante (Genovart et al., 2003). O mesmo aconteceu com 

Rynchops niger, que apesar de possuir diferenças morfológicas (plumagem) entre as 

subespécies, estas não se diferenciaram geneticamente de forma conclusiva. No entanto, e 

concordando com Papadopoulou e Knowles (2016) e Lim e colaboradores (2017), é difícil 

explicar estas divergências sem estudar os genes responsáveis pela coloração da plumagem. 

Assim como aconteceu com Rynchops niger, ambas as espécies de Timaliidae 

estudadas por Lim e colaboradores (2017) exibiram mudanças graduais de plumagem que não 

se refletiram na estrutura genética de suas populações. 

Lim et al., (2017) especularam que a coloração da plumagem poderia estar suscetível à 

influência ambiental, como as variáveis climáticas (ex.: temperatura e precipitação). Mas, 

segundo outros autores (McGraw et al., 2005; Saino et al., 2013), algumas mudanças na 

coloração podem estar associadas ao conteúdo de melanina nas penas ou a razão entre 

eumelanina e feomelanina. Complementando este pressuposto, Burtt e Ichida (2004), 

argumentaram que a variação desses mostrou-se relacionada com gradientes de chuva ou 

umidade; essa poderia ser uma explicação para Rynchops niger. 

Outras possíveis explicações para esses padrões poderia ser evolução neutra da 

plumagem associada a poucas regiões genômicas (Kimura, 1983). Contudo, de qualquer 

forma, a distinção entre essas hipóteses vai além do escopo deste trabalho e exigiria mais 

estudos envolvendo medidas quantitativas de cor e pigmento, maior amostragem de campo 

com análises explícitas do fenótipo vs. ambiente. 

Ainda que em um grupo distante das Aves, Takahashi e colaboradores (2014), em um 

trabalho de comparação morfológica e molecular (RADseq), com besouros, também 

encontraram como resultado a incompatibilidade entre estes caracteres. Segundo os autores, 

para os táxons intimamente relacionados, as matrizes de dados grandes apoiaram fortemente 
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uma topologia que é incompatível com as evidências morfológicas, possivelmente, devido ao 

efeito da hibridação introgressiva. 

Saindo um pouco do cenário terrestre e entrando no campo das aquáticas, Peters e 

colaboradores (2016), utilizaram ddRADseq para examinar a diferenciação genética entre 

populações dos patos Anas fulvigula e A. platyrhynchos. Como resultado foi possível 

diferenciar a maior parte das populações, com exceção de uma população (recém-

estabelecida) que mostrou evidências de uma pequena quantidade de mistura entre Anas 

fulvigula. Segundo os autores, o padrão genético de diferenciação entre as populações de 

A. fulvigula é consistente com o isolamento histórico e divergência por deriva genética neutra. 

Os autores argumentaram que as populações devem ser manejadas como unidades de 

conservação independentes, e talvez reconhecidas como subespécies distintas, dadas 

diferenças morfológicas observadas (plumagem). Mas ressaltaram que essa abordagem 

reconhece a importância do isolamento histórico no cenário da divergência populacional e, em 

última instância, da especiação. 

Em contrapartida, o fato de as aves marinhas serem uma linhagem evolutivamente 

antiga, estas podem apresentar menos evidências de seleção natural em andamento do que 

outras aves. De fato, sugere-se que os vertebrados marinhos, em geral, evoluam lentamente 

em genes que experimentam seleção natural do que em outros grupos (Slade, 1992). 

Embora o escopo deste trabalho com os dados do ddRADseq não visaram detectar 

quaisquer sinais de seleção nos genomas, nossos dados sugerem que este potencial evolutivo é 

verdadeiro. Em resumo, nossos resultados indicaram que o nível de diferenciação genética 

entre a população é pequeno e que o fluxo gênico é alto. 

Outros trabalhos com aves marinhas (usando NGS) corroboram, em sua maioria, com 

os acima citados, apresentando resultados semelhantes ao do presente estudo. 

Dierickx e colaboradores (2015) realizaram um trabalho de comparação morfológica-

genômica dos albatrozes-de-pés-negros havaianos e japoneses (Phoebastria nigripes, ave 

marinha filopátrica) usando ddRADseq; que resultou em estimativas de diversidade genética e 

fluxo de genes que foram congruentes em sete protocolos distintos (de filtragem e 

amostragem). A diferenciação genética foi pequena, mas detectável entre o Japão e o Havaí 

(FST = 0.038-0.049), ainda assim, indicando alto fluxo gênico. Apesar de as populações 

havaianas e japonesas exibirem diferenças pequenas, segundo os autores, estas devem ser 

consideradas unidades de manejo separadas. 
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Outros estudos com diferentes espécies de albatrozes também apresentam como 

resultado estruturação genética fraca e fluxo gênico significativo. Caso do albatroz-arisco 

(Thalassarche cauta) (Abbott & Double 2003a; 2003b), do albatroz-errante (Diomedea 

exulans) (Burg & Croxall, 2004; Milot et al., 2008) e do albatroz-de-laysan (Phoebastria 

immutabilis) (Young, 2010). 

Alguns trabalhos realizados sobre a estrutura populacional de pinguins também 

revelaram notável falta de diferenciação genética ao longo de milhares de quilômetros, caso 

dos pinguins-imperadores (Aptenodytes forsteri) (Younger et al., 2015; Cristofari et al., 2016) 

e pinguim-de-adélia (Pygoscelis adeliae) (Roeder et al., 2001; Ritchie et al., 2004). 

Outros, com os pinguins-gentoo (Pygoscelis papua) (Levy et al., 2016) e pinguins-de-

barbicha (Pygoscelis antarctica) (Freer et al., 2015), demonstraram moderada a baixa 

diferenciação genética em distâncias semelhantes. Ambos os pinguins-imperador e pinguins-

de-Adélia têm distribuições circumpolares quase contínuas (Fretwell et al., 2012; Lynch & 

LaRue, 2014). 

Recentemente, Clucas e colaboradores (2016) trabalharam com a estrutura 

populacional genética e os padrões de colonização do pinguim-rei (Aptenodytes patagonicus) 

usando um conjunto de dados gerados via RADseq. Este estudo revelou uma baixa 

diferenciação genética entre colônias separadas por milhares de quilômetros (algumas por 

mais de 7.000 km) do oceano Antártico, sugerindo que a migração entre ilhas e arquipélagos 

pode ser comum. 

Resultado semelhante foi obtido por Younger e colaboradores (2017), que trabalharam 

com pinguins-imperadores (Aptenodytes forsteri), contudo estes autores argumentaram que 

apesar destas diferenças serem sutis, elas são importantes e devem ser interpretadas como 

diferenciais. 

Do ponto de vista conservacionista, que se concentra em escalas de tempo mais curtas, 

muitos autores argumentam que, até mesmo uma pequena diferenciação genética poderia ser 

importante (e significativa) para fins de gestão, manejo e conservação das populações 

ameaçadas, especialmente se duas populações são demograficamente independentes, 

mostrando, por exemplo, diferentes histórias de vida e períodos reprodutivos distintos (caso 

das subespécies de Rynchops niger) (Oostermeijer et al., 2003; Angeloni et al., 2012; 

Palkovacs et al., 2014; Dierickx et al., 2015; Clucas et al., 2016; Termignoni-García et al., 

2017; Younger et al., 2017). 
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Os baixos níveis de diferenciação genética observados entre as populações de 

Rynchops niger e de Phaetusa simplex é, provavelmente, resultado da migração frequente de 

indivíduos, contribuindo assim, para o fluxo gênico, que está mantendo a homogeneidade 

genética, influenciado claro, pelo considerável poder de locomoção destes táxons. Ou, 

alternativamente, todas as zonas reprodutivas existentes poderiam compartilhar uma 

população ancestral comum, e o tempo passado (até este momento) não foi o suficiente para 

que estas populações divergissem. 

Contudo, a falta de sinal filogenético ou de linhagens genéticas sugere que estas 

populações, provavelmente, não foram isoladas umas das outras em sua história recente, não 

apresentam estruturas populacionais marcantes e nem sinais de gargalos populacionais 

severos. E, embora seja útil determinar as reais taxas de migração entre as zonas reprodutivas 

aqui estudadas, os níveis muito baixos de diferenciação genética impedem o cálculo de 

estimativas mais precisas. 
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V. CONCLUSÕES 

● Phaetusa simplex passa a ser considerado um táxon monotípico, pois não é possível 

separar as subespécies entre si, nem morfologicamente e nem geneticamente. 

● Rynchops melanura intermedia que até o momento era considerado um sinônimo de 

R. niger cinerascens passa a ser sinônimos de Rynchops niger niger. E, Rynchops fulva 

passa a ser sinônimo de Rynchops niger cinerascens, sendo este último o nome válido. 

● Apesar das variações genéticas entre as três subespécies de Rynchops niger (R. n. niger, 

R. n. cinerascens e R. n. intercedens) não serem significativas, estas continuam a ser 

consideradas como subespécies válidas, pois puderam ser plenamente diagnosticáveis 

quanto aos caracteres de plumagem e de distribuição. 

● A atividade reprodutiva e a migração de P. simplex e dos táxons sul-americanos de 

R. niger estão intimamente relacionadas com a precipitação na América do Sul e com a 

disponibilidade de recursos ao longo do percurso. 

● Foi possível identificar quatro grandes agrupamentos principais de zonas reprodutivas no 

Brasil; R. n. cinerascens está presente na zona 1; R. n. intercedens está presente nas zonas 

2, 3 e 4 e P. simplex está presente em todas as quatro zonas reprodutivas, sendo elas: 

○ Zona reprodutiva 1 (bacia hidrográfica Amazônica), a estação reprodutiva ocorre de 

julho até dezembro. Mas, nas áreas mais ao norte a estação reprodutiva pode se 

iniciar em meados de outubro e se estender até o final de fevereiro. 

○ Zona reprodutiva 2 (bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia), a estação reprodutiva 

ocorre de Junho a outubro. 

○ Zona reprodutiva 3 (bacia hidrográfica Paraguai), a estação reprodutiva ocorre de 

julho a dezembro. 

○ Zona reprodutiva 4 (bacia hidrográfica Uruguai e parte do Atlântico Sul), a estação 

reprodutiva ocorre de outubro até o início de fevereiro. Nesta região as chuvas são 

bem distribuídas ao longo do ano, de forma que, a estação reprodutiva esta 

relacionada com a temperatura (mais quente nesta época do ano) e não com a 

precipitação. 

● P. simplex também se reproduz no rio São Francisco (Xique-Xique, Bahia), de agosto até 

setembro. 



167 

● Fora do Brasil, mas ainda na América do Sul, existem países que abrigam colônias 

reprodutivas importantes de R. n. cinerascens, como as regiões do rio Orinoco e seus 

afluentes (Colômbia e Venezuela), do rio Amazonas (Peru e Colômbia) e rio Manu 

(Peru). E, de R. n. intercedens, no rio Uruguai, Entre Rios (Argentina) e rio Paraguai 

(Paraguai). Já P. simplex, além de se reproduzir nestas regiões, também se reproduz em 

Trinidad e Tobago e Guiana, onde a estação reprodutiva pode se estender de novembro a 

maio. 

● Os resultados genéticos mitocondriais e de restriction site associated DNA sequencing 

corroboraram entre si. 

● De acordo com os dados genéticos, as populações não estão estruturadas nem 

geneticamente e nem geograficamente. 

● As populações podem estar passando por um processo de expansão recente ou seleção 

positiva; ou podem estar se comportando como uma metapopulação. 

● De maneira geral, a baixa diversidade genética, ausência de efeitos gargalos severos e 

falta de estrutura genética é uma constante para as aves marinhas com alto poder de 

locomoção. 

● Existe intenso fluxo gênico entre as populações, e no caso de R. niger o fluxo ocorre até 

mesmo entre as subespécie norte-americana e sul-americanas. 

● No caso de Rynchops niger, de acordo com os dados mitocondriais, o Pantanal parece 

funcionar como um “polo – um ponto de encontro” de intenso fluxo gênico entre todas as 

outras zonas reprodutivas; sendo também, a região com mais sítio variáveis e maior 

número de haplótipos únicos. 

● As hipóteses de isolamento por distância e fenologia reprodutiva foram rejeitadas, uma 

vez que todas as localidades apresentaram fluxo gênico alto o suficiente para prevenir o 

isolamento genético. 

● De maneira geral, a região neártica apresenta mudanças sazonais marcantes. Desta 

maneira, os padrões migratórios das aves neárticas podem ser traçados mais facilmente, 

pois os bandos “necessitam” se movimentar simultaneamente a fim de obter os recursos 

necessários à sua sobrevivência, que passam a ser escassos ou inexistentes nos períodos 

de inverno. Em contrapartida, nas regiões neotropicais, apesar de haver certa 

sazonalidade, as mudanças climáticas não são tão dramáticas e os recursos estão quase 

sempre disponíveis, mesmo que em menor quantidade. Além disso, o sistema de monção 
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sul-americano, que costuma ser caracterizado por uma estação chuvosa bem definida (no 

verão) e uma estação com pouca precipitação (no inverno), pode variar (em frequência e 

intensidade) de ano para ano, desta forma, variações anuais de precipitação e 

disponibilidade de recursos relativamente abundantes também interferem nas tentativas 

de inferir padrões de migração em aves neotropicais. 

● Devido ao alto fluxo gênico entre as populações, e consequentemente a falta de variação 

e estrutura genética, os dados genéticos não ajudaram a delinear um padrão de 

migração/distribuição destes táxons. 

● Determinar um padrão de migração para estas espécies demonstrou-se ser uma tarefa 

difícil e pouco provável, pois, estas se dispersam após o período reprodutivo, não 

permanecendo em grandes bandos nos trajetos tomados até as principais regiões de 

invernada; aparentemente, as rotas são tomadas de maneira “individual” e cada indivíduo 

ou pequeno bando podem decidir por tomar rotas alternativas, a fim de se chegar a um 

mesmo destino, escolhendo como trajeto áreas (parada/descanso) que lhes forneçam os 

recursos necessários para sua viagem, que podem ser encontrados em diversos pontos 

espalhados pela América do Sul. 

● Acredito que as populações possam se encontrar nas regiões de invernada, como por 

exemplo, no Mar chiquita (Argentina), região que recebe milhares de indivíduos vindos 

de diversas colônias reprodutivas da América do Sul; neste cenário, os indivíduos 

poderiam parear (encontrar um parceiro), e, a partir deste ponto migrariam juntos para as 

regiões de nidificação. Isto explicaria, em partes, o intenso fluxo gênico entre estes 

indivíduos. 

● Apesar do “padrão de migração” destes táxons sul-americanos ainda não ter sido 

determinado, conhecer os principais pontos de reprodução, parada e descanso, utilizado 

por estas aves, em suas variadas rotas, por si só representam um grande avanço e pode 

contribuir de maneira significativa para planos de manejo e conservação destas aves. 

● Do ponto de vista conservacionista, que se concentra em escalas de tempo mais curtas, 

até mesmo uma pequena diferenciação genética pode ser importante (e significativa), 

principalmente para fins de gestão, manejo e conservação das populações, além disso, no 

nível individual, estes táxons poderiam estar apresentando variações únicas, que podem 

vir a ser importantes para a adaptação. 

● Os grandes rios sul-americanos, juntamente como o ciclo sazonal de precipitação da 

América do Sul (que altera a dinâmica destes rios), influenciam diretamente na 
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distribuição, e, consequentemente, na evolução das aves aqui analisadas. Neste caso, os 

rios funcionam como vias de contato (e não como barreiras) entre os indivíduos, 

contribuindo para o intenso fluxo gênico dos táxons aqui apresentados. 
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VI. RESUMO 

O talha-mar Rynchops niger (Rynchopinae) e o trinta-réis-grande Phaetusa simplex 

(Sterninae), são aves aquáticas migratórias que se reproduzem simultaneamente em muitas 

praias fluviais da América do Sul. A taxonomia e a sistemática destas subfamílias foram 

objetos de poucos estudos. Além disso, possuem subespécies cuja delimitação e a 

caracterização ainda são confusas, além do que, uma revisão rigorosa da validade destes 

táxons nunca foi feita. E, como consequência dos poucos estudos, existe uma enorme 

imprecisão sobre a real área de distribuição de cada táxon, não havendo muita informação 

sobre os locais para onde se movimentam após o período reprodutivo. Assim sendo, este 

trabalho teve como objetivo caracterizar geneticamente e revisar a taxonomia destas duas 

espécies polítipas, definindo os seus táxons válidos e distribuição. Para tal, foram utilizados 

caracteres morfológicos (de plumagem e morfométricos), sequências do gene mitocondrial 

ND2 e de marcadores associados a sítios de restrição (ddRADseq), a fim de estimar a 

variação intra e interpopulacional, o fluxo gênico e a estrutura genética; visando também 

entender o padrão de migração destes táxons na América do Sul e a influência dos rios na 

taxonomia e na história evolutiva destas aves. De acordo com os resultados conclui-se: 

P. simplex passa a ser considerado um táxon monotípico, pois não é possível separar as 

subespécies entre si, nem morfologicamente e nem geneticamente. Apesar das variações 

genéticas entre as três subespécies de R. niger não serem significativas, estas continuam a ser 

consideradas como subespécies válidas, pois puderam ser plenamente diagnosticáveis quanto 

aos caracteres de plumagem e de distribuição. Não existem variações genéticas significativas 

entre as populações. As populações podem estar passando por um processo de expansão 

recente ou seleção positiva; ou podem estar se comportando como uma metapopulação. Os 

grandes rios sul-americanos, juntamente com o ciclo sazonal de precipitação da América do 

Sul (que altera a dinâmica destes rios), influenciam diretamente na distribuição, e, 

consequentemente, na evolução das aves aqui analisadas. Neste caso, os rios funcionam como 

vias de contato (e não como barreiras) entre os indivíduos, contribuindo para o intenso fluxo 

gênico dos táxons aqui apresentados. 
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VII. ABSTRACT 

The Black Skimmer (Rynchops niger) and the Large-billed Tern (Phaetusa simplex) 

are migratory waterbirds that breed simultaneously on river beaches throughout South 

America. Few studies have been conducted on the taxonomy and systematics of these 

polytypic species and the delimitation and validity of each taxa described has never been 

studied in detail. As a result, the geographical distribution of both species is poorly 

understood and there is little information about the whereabouts of their non-breeding 

grounds. Therefore, the purpose of this study was to characterize genetically and revise the 

taxonomy and distribution of these two polytypic species. For this it was integrated 

morphological characters (plumage and morphometrics), mitochondrial sequences (ND2), and 

single nucleotide polymorphisms (SNPs) inferred from double digestion restriction associated 

DNA sequencing (ddRADseq) to estimate: 1) intra- and inter-populational variation, 2) gene 

flow, 3) population genetic structure, 4) migration patterns of these taxa within South 

America, and 5) assess the influence of rivers on the taxonomy and evolutionary history of 

these birds. The results lead to the following conclusions: P. simplex should now be 

considered a monotypic taxon because currently recognized subspecies are neither 

morphologically nor genetically diagnosable. Although genetic variation between the three 

subspecies currently recognized in R. niger is not significant, these taxa continue to be 

considered as valid subspecies because they are fully diagnosable in plumage characters and 

distributional patterns. There are no significant genetic variation between the populations of 

both species (R. niger and P. simplex). Populations may be undergoing a process of recent 

expansion or positive selection or they may be behaving like a metapopulation. Main South 

American rivers, together with the seasonal precipitation cycles of South America (which 

changes the dynamics of these rivers), have direct influence on the distribution, and, 

consequently, on the evolution of these birds. In this case, the rivers function as pathways of 

contact (and not as barriers) between individuals, contributing to the intense gene flow 

between these taxa. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1.Táxons (autor, ano) citados na introdução (pgs. 10-22). Organizados por hierarquia 

taxonômica, seguida de ordem alfabética. 

ORDENS GÊNEROS ESPÉCIES 

Charadriiformes Huxley, 1867 Aethia Merrem, 1788 Dromas ardeola Paykull, 1805 

Ciconiiformes Bonaparte, 1854 Alca Linnaeus, 1758 Larosterna inca (Lesson, 1827) 

Columbiformes Latham, 1790 Alle Link, 1806 Pluvianellus socialis Gray, 1846 

Gruiformes Bonaparte, 1854  Anous Stephens, 1826 Rynchops albicollis Swainson, 1838 

SUBORDENS Brachyramphus Brandt, 1837 Rynchops flavirostris Vieillot, 1816 

Alcae Sharpe, 1891 Catharacta Brisson, 1760 Rynchops niger Linnaeus, 1758 

Charadrii Huxley, 1867 Cepphus Pallas, 1769 Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 

Chionidi Sharpe, 1891 Cerorhinca Bonaparte, 1828 Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) 

Lari Sharpe, 1891 Chlidonias Rafinesque, 1822 SUBESPÉCIES 

Scolopaci Steijneger, 1885 Creagrus Bonaparte, 1854 P. simplex chloropoda (Vieillot,1819) 

Thinocori Stresemann, 1959 Cursorius Latham, 1790 P. simplex simplex (Gmelin, 1789) 

Turnici Gray, 1840 Fratercula Brisson, 1760 R. niger cinerascens Spix, 1825 

FAMÍLIAS Gelochelidon Brehm, 1830 R. niger intercedens Saunders, 1895 

Alcidae Leach, 1820 Glareola Brisson, 1760 R. niger intermedia Rendahl, 1919 

Burhinidae Mathews, 1912 Gygis Wagler, 1832 R. niger niger Linnaeus, 1758 

Charadriidae Leach, 1820  Hydrocoloeus Kaup, 1829 R. niger oblita Griscom, 1935 

Chionidae Lesson, 1828 Hydroprogne Kaup, 1829  

Dromadidae Gray, 1840  Larosterna Blyth, 1852  

Glareolidae Brehm, 1831  Larus Linnaeus, 1758  

Haematopodidae Bonaparte, 1838 Onychoprion Wagler, 1832  

Ibidorhynchidae Bonaparte, 1856 Pagophila Kaup, 1829  

Jacanidae Chenu & Des Murs,1854 Phaetusa Wagler, 1832  

Laridae Rafinesque, 1815 Pinguinus † Bonnaterre, 1791  

Pedionomidae Bonaparte, 1856 Pluvianos Vieillot, 1816  

Pluvianellidae Reichenbach, 1848 Procelsterna Lafresnaye, 1842  

Recurvirostridae Bonaparte, 1831 Ptychoramphus Brandt 1837  

Rostratulidae Mathews, 1911 Rhinoptilus Strickland, 1852  

Rynchopidae Bonaparte, 1838 Rhodostethia MacGillivray, 1842  

Scolopacidae Rafinesque, 1815 Rissa Stephens, 1826  

Stercorariidae Gray, 1870 Rynchops Linnaeus, 1758  

Sternidae Vigors, 1825 Saundersilarus Dwight, 1926  

Thinocoridae Sundevall, 1836 Stercorarius Brisson, 1760  

Turnicidae Gray, 1840  Sterna Linnaeus, 1758  

SUBFAMÍLIAS Sternula Boie, 1822  

Anoinae Bonaparte, 1854 Stiltia Gray, 1855  

Gyginae Verheyen, 1959 Synthliboramphus Brandt, 1837  

Larinae Rafinesque, 1815 Thalasseus Boie, 1822  

Rynchopinae Bonaparte, 1838 Uria Brisson, 1760  

Sterninae Vigors, 1825 Xema Leach, 1819  
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Anexo 2. Tabela com as 530 peles de Rynchops niger analisadas, depositadas e distribuídas 

em treze coleções ornitológicas: (68) BNMN (British Museum of Natural History - Tring, 

UK); (12) COP (Coleccíon Ornitologica Phelps - Caracas, Venezuela); (5) EBRG (Estaccíon 

Biologica Rancho Grande - Maracay, Venezuela); (5) IAVH (Instituto Alexander von 

Humboldt - Villa de Leiva, Venezuela); (12) ICN (Instituto de Ciencias Naturales - Bogotá, 

Colômbia); (14) MNRJ (Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro); (7) MOFURG 

(Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande); (11) MPEG (Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Belém); (79) MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo, São Paulo); (173) AMNH (American Museum of Natural History - EUA, New York); 

(142) MCZ (Museum of Comparative Zoology - EUA, Cambridge), (1) NRM 

(Naturhistoríska Riksmuseet - Estocolmo, Suécia) e (1) ZSM (Zoologische Staatssammlung 

Munich - Munique, Alemanha). Bem como a localidade e a data da coleta. 

 Coleção  Espécie Localidade   Data 

1 COP 19535 R.niger  − Venezuela 9.x.1942 

2 COP 3318 R.niger Bolivar − Venezuela 13.ii.1939 

3 COP 30948 R.niger Aragua − Venezuela 02.vi.1945 

4 COP 65568 R.niger Guarico − Venezuela 29.iii.1960 

5 COP 23404 R.niger Sucre − Venezuela 06.ix.1945 

6 COP 47688 R.niger Apure − Venezuela 05.xi.1948 

7 COP 3700 R.niger Nueva Esparta − Venezuela 22.viii.1939 

8 COP 70595 R.niger Depend. Federal − Venezuela 07.iii.1969 

9 COP 14772 R.niger Barcelona − Venezuela 25.x.1947 

10 COP 1254 R.niger Bolivar − Venezuela 13.ii.1939 

11 COP 1255 R.niger Bolivar − Venezuela 13.ii.1939 

12 COP 53547 R.niger Virginia − EUA 15.v.1888 

13 IAVH 4153 R.niger Bolivar − Colômbia 10.vi.1982 

14 IAVH 4152 R.niger Bolivar − Colômbia 5.vi.1982 

15 IAVH 362 R.niger Leticia − Colômbia 17.ix.1970 

16 IAVH 152 R.niger Magdalena − Colômbia 18.vii.1968 

17 ICN 5879 R.niger Meta − Colômbia 17.ii.1959 

18 ICN 7246 R.niger Boyacá − Colômbia 26.ii.1961 

19 ICN 20906 R.niger Boyacá − Colômbia 01.i.1971 

20 ICN 18642 R.niger Meta − Colômbia 22.ii.1969 

21 ICN 19574 R.niger Meta − Colômbia 28.xi.1969 

22 ICN 29754 R.niger Bolivar − Colômbia xii.1971 

23 ICN 17619 R.niger Vaupes − Colômbia nd 

24 ICN 20905 R.niger Boyacá − Colômbia 01.i.1971 

25 ICN 20904 R.niger Boyacá − Colômbia 01.i.1971 

26 ICN 4470 R.niger Meta − Colômbia 21.iii.1939 

27 ICN 5878 R.niger Magdalena − Colômbia 05.iv.1941 

28 ICN 20907 R.niger Boyacá − Colômbia 01.i.1971 

29 IAVH 1694 R.niger Vaupes − Colômbia 5.xii.1977 

30 EBRG 5308 R.niger Falcon − Venezuela 25.ix.1966 

31 EBRG 1257 R.niger Aragua − Venezuela 01.vi.1952 

32 EBRG 7188 R.niger Falcon − Venezuela 05.ix.1969 

33 EBRG 5317 R.niger Falcon − Venezuela 26.ix.1966 

34 EBRG 1625 R.niger Aragua − Venezuela 27.vii.1952 

35 MPEG 20611 R.niger Tocantins − Brasil 08.x.1963 

36 MPEG 27408 R.niger Tocantins − Brasil 12.v.1962 

37 MPEG 27409 R.niger Mato Grosso − Brasil 25.x.1953 

38 MPEG 27410 R.niger Goiás − Brasil 19.x.1953 

39 MPEG 34896 R.niger Pará − Brasil 09.iv.1983 

40 MPEG 35384 R.niger Pará − Brasil 29.xi.1983 

41 MPEG 36494 R.niger Pará − Brasil 06.ix.1984 

42 MPEG 40773 R.niger Pará − Brasil 09.iv.1983 

43 MPEG 63247 R.niger Acre − Brasil 26.viii.2007 

44 MPEG 66149 R.niger Pará − Brasil 10.x.2008 

45 MPEG 66158 R.niger Pará − Brasil 28.x.2008 

46 MNRJ 22535 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil nd 
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47 MNRJ 21568 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

48 MNRJ 30601 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil 29.vii.1949 

49 MNRJ 33008 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil 15.viii.1981 

50 MNRJ 33009 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil 15.viii.1981 

51 MNRJ 22230 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

52 MNRJ 7354 R.niger Goiás − Brasil nd 

53 MNRJ 22426 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

54 MNRJ 35430 R.niger Mato Grosso − Brasil 08.v.1949 

55 MNRJ 23488 R.niger Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

56 MNRJ 18948 R.niger Mato Grosso − Brasil 13.ix.1908 

57 MNRJ 9466 R.niger Mato Grosso − Brasil 13.ix.1908 

58 MNRJ 7350 R.niger Goiás − Brasil nd 

59 MNRJ 9469 R.niger Mato Grosso − Brasil 13.ix.1908 

60 MZUSP 2746 R.niger Amazonas − Brasil 1902 

61 MZUSP 22794 R.niger Amazonas − Brasil 7.iv.1934 

62 MZUSP 42960 R.niger Amazonas − Brasil 27.x.1959 

63 MZUSP 42961 R.niger Amazonas − Brasil 15.x.1959 

64 MZUSP 69857 R.niger Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

65 MZUSP 69858 R.niger Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

66 MZUSP 69859 R.niger Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

67 MZUSP 69860 R.niger Amazonas − Brasil 6.x.1968 

68 MZUSP 69861 R.niger Amazonas − Brasil 6.x.1968 

69 MZUSP 80498 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

70 MZUSP 80499 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

71 MZUSP 80500 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

72 MZUSP 22793 R.niger Pará − Brasil 10.xii.1936 

73 MZUSP 42204 R.niger Pará − Brasil 27.vii.1957 

74 MZUSP 42205 R.niger Pará − Brasil 19.ix.1957 

75 MZUSP 46333 R.niger Pará − Brasil 1.xi.1960 

76 MZUSP 46334 R.niger Pará − Brasil 22.viii.1961 

77 MZUSP 59865 R.niger Pará − Brasil 9.x.1965 

78 MZUSP 55784 R.niger Roraima − Brasil 25.iii.1962 

79 MZUSP 55785 R.niger Roraima − Brasil 26.iii.1962 

80 MZUSP 6853 R.niger Maranhão − Brasil 10.xi.1906 

81 MZUSP 52223 R.niger Tocantins − Brasil 24.ix.1963 

82 MZUSP 52224 R.niger Tocantins − Brasil 19.xi.1963 

83 MZUSP 52225 R.niger Tocantins − Brasil 23.xi.1963 

84 MZUSP 52222 R.niger Tocantins − Brasil 27.ix.1963 

85 MZUSP 34980 R.niger Mato Grosso − Brasil 11.viii.1949 

86 MZUSP 34981 R.niger Mato Grosso − Brasil 24.viii.1949 

87 MZUSP 34982 R.niger Mato Grosso − Brasil 2.ix.1949 

88 MZUSP 8453 R.niger Minas Gerais − Brasil vii.1913 

89 MZUSP 6725 R.niger Espirito Santo − Brasil ix.1906 

90 MZUSP 6726 R.niger Espirito Santo − Brasil viii.1906 

91 MZUSP 2196 R.niger São Paulo − Brasil 27.v.1901 

92 MZUSP 2386 R.niger São Paulo − Brasil 24.ix.1900 

93 MZUSP 5096 R.niger São Paulo − Brasil x.1904 

94 MZUSP 11262 R.niger São Paulo − Brasil 4.vi.1926 

95 MZUSP 11263 R.niger São Paulo − Brasil 29.v.1926 

96 MZUSP 12788 R.niger São Paulo − Brasil ix.1931 

97 MZUSP 15910 R.niger São Paulo − Brasil 16.viii.1935 

98 MZUSP 27508 R.niger São Paulo − Brasil 7.xi.1941 

99 MZUSP 79265 R.niger Mato Grosso − Brasil 3.ix.2007 

100 MZUSP 79266 R.niger Mato Grosso − Brasil 3.ix.2007 

101 MZUSP 79267 R.niger Mato Grosso − Brasil 3.ix.2007 

102 MZUSP 79268 R.niger Mato Grosso − Brasil 3.ix.2007 

103 MZUSP 79269 R.niger Mato Grosso − Brasil 3.ix.2007 

104 MZUSP 79270 R.niger Mato Grosso − Brasil 2.ix.2007 

105 MZUSP 79271 R.niger Mato Grosso − Brasil 2.ix.2007 

106 MZUSP 79459 R.niger São Paulo − Brasil vii.2007 
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107 MZUSP 79460 R.niger São Paulo − Brasil vii.2007 

108 MZUSP 75486 R.niger São Paulo − Brasil vii.2001 

109 MZUSP 84348 R.niger Santa Catarina − Brasil 24.vii.2009 

110 MZUSP 84349 R.niger Santa Catarina − Brasil 24.vii.2009 

111 MZUSP 84350 R.niger Santa Catarina − Brasil 24.vii.2009 

112 MZUSP 100569 R.niger Mato Grosso − Brasil 25.viii.2014 

113 MZUSP 100570 R.niger São Paulo − Brasil 28.i.2016 

114 MZUSP 100571 R.niger São Paulo − Brasil 28.i.2016 

115 MZUSP 99463 R.niger Roraima − Brasil 28.iv.2014 

116 MZUSP 99464 R.niger Roraima − Brasil 28.iv.2014 

117 MZUSP 99465 R.niger Roraima − Brasil 28.iv.2014 

118 MZUSP 99466 R.niger Roraima − Brasil 28.iv.2014 

119 MZUSP 99467 R.niger Roraima − Brasil 28.iv.2014 

120 MZUSP 82665 R.niger Mato Grosso − Brasil 17.vi.2008 

121 MZUSP 82666 R.niger Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

122 MZUSP 82667 R.niger Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

123 MZUSP 82668 R.niger Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

124 MZUSP 82669 R.niger Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

125 MZUSP 98904 R.niger Para − Brasil 24.viii.2014 

126 MZUSP 97153 R.niger Para − Brasil 18.viii.2013 

127 MZUSP 98905 R.niger Para − Brasil 24.viii.2014 

128 MZUSP 98906 R.niger Para − Brasil 24.viii.2014 

129 MZUSP 98907 R.niger Para − Brasil 24.viii.2014 

130 MZUSP 99639 R.niger Rondônia − Brasil 26.vii.2013 

131 MZUSP 100688 R.niger Rondônia − Brasil 08.x.2014 

132 MZUSP 80495 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

133 MZUSP 80496 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

134 MZUSP 80497 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

135 MZUSP 80498 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

136 MZUSP 80499 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

137 MZUSP 80500 R.niger Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

138 MZUSP 80501 R.niger Pará − Brasil 10.iii.1967 

139 MOFURG 00.74 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 19.iii.1983 

140 MOFURG 00.108 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 20.vii.2000 

141 MOFURG 00.119 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 04.v.1983 

142 MOFURG 00.202 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil viii.2000 

143 MOFURG 00.203 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 31.vii.2000 

144 MOFURG 00.207 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 31.vii.2001 

145 MOFURG 00.208 R.niger Rio Grande do Sul − Brasil 16.vii.2000 

146 AMNH 3829 R.niger Florida − EUA nd 

147 AMNH 3830 R.niger New Jersey − EUA nd 

148 AMNH 3831 R.niger Virginia − EUA nd 

149 AMNH 12643 R.niger New York − EUA nd 

150 AMNH 35022 R.niger Florida  − EUA nd 

151 AMNH 45981 R.niger  −  nd 

152 AMNH 45982 R.niger Amazonas − Brazil nd 

153 AMNH 45983 R.niger  −  nd 

154 AMNH 45984 R.niger  −  nd 

155 AMNH 55021 R.niger Texas − EUA 3.iv.1891 

156 AMNH 71479 R.niger Florida − EUA ii.1899 

157 AMNH 74195 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

158 AMNH 74196 R.niger Carolina do Norte − EUA 1900 

159 AMNH 74197 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

160 AMNH 74198 R.niger Carolina do Norte − EUA 11.v.1900 

161 AMNH 74199 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

162 AMNH 74200 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

163 AMNH 74201 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

164 AMNH 74202 R.niger Carolina do Norte − EUA iv.1900 

165 AMNH 74203 R.niger Carolina do Norte − EUA iv.1900 

166 AMNH 78069 R.niger Virginia − EUA nd 
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167 AMNH 78070 R.niger Virginia − EUA nd 

168 AMNH 78071 R.niger Virginia − EUA nd 

169 AMNH 78072 R.niger Virginia − EUA nd 

170 AMNH 78073 R.niger Virginia − EUA nd 

171 AMNH 78074 R.niger Virginia − EUA nd 

172 AMNH 78075 R.niger Virginia − EUA nd 

173 AMNH 78076 R.niger Virginia − EUA nd 

174 AMNH 78077 R.niger Virginia − EUA nd 

175 AMNH 78078 R.niger Virginia − EUA nd 

176 AMNH 78079 R.niger Virginia − EUA nd 

177 AMNH 78080 R.niger Virginia − EUA nd 

178 AMNH 78081 R.niger Virginia − EUA nd 

179 AMNH 78085 R.niger Virginia − EUA nd 

180 AMNH 78086 R.niger Virginia − EUA nd 

181 AMNH 78087 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1902 

182 AMNH 78088 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1903 

183 AMNH 78089 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1904 

184 AMNH 78090 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1905 

185 AMNH 78091 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1906 

186 AMNH 78092 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1907 

187 AMNH 78093 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1908 

188 AMNH 78094 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1909 

189 AMNH 78095 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1910 

190 AMNH 78096 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1911 

191 AMNH 78097 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1912 

192 AMNH 78098 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1913 

193 AMNH 78099 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1914 

194 AMNH 78106 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1915 

195 AMNH 78107 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1916 

196 AMNH 79382 R.niger Texas − EUA 17.vi.1887 

197 AMNH 79383 R.niger Texas − EUA 17.vi.1887 

198 AMNH 79384 R.niger Texas − EUA 10.vi.1884 

199 AMNH 79385 R.niger Texas − EUA 24.iii.1978 

200 AMNH 79386 R.niger Texas − EUA 24.iii.1978 

201 AMNH 79387 R.niger Texas − EUA 24.iii.1978 

202 AMNH 79388 R.niger Texas − EUA 30.iii.1978 

203 AMNH 79389 R.niger Florida − EUA 1877 

204 AMNH 79390 R.niger Florida − EUA 20.iv.1877 

205 AMNH 79391 R.niger  −  nd 

206 AMNH 79392 R.niger  −  nd 

207 AMNH 104077 R.niger  −  nd 

208 AMNH 106997 R.niger  − Mexico 20.iv.1910 

209 AMNH 136837 R.niger Cochabamba − Bolivia 14.0vii.1015 

210 AMNH 188069 R.niger Cumaná − Venezuela 21.v.1925 

211 AMNH 188070 R.niger Cumaná − Venezuela 21.v.1925 

212 AMNH 188071 R.niger Cumaná − Venezuela 22.v.1925 

213 AMNH 230615 R.niger Iquitos − Peru 1.ix.1926 

214 AMNH 241230 R.niger Maranhão − Brasil 16. ii.1926 

215 AMNH 241231 R.niger Maranhão − Brasil 16. ii.1927 

216 AMNH 248116 R.niger Boca, Lagarto − Panamá 28.x.1972 

217 AMNH 257108 R.niger Cocha − Equador 15.i.1926 

218 AMNH 269737 R.niger  − Peru 19.x.1919 

219 AMNH 276540 R.niger Manaus − Brasil 18.viii.1930 

220 AMNH 276587 R.niger Manaus − Brasil 13.viii.1930 

221 AMNH 276588 R.niger Manaus − Brasil 18.viii.1930 

222 AMNH 276589 R.niger Manaus − Brasil 14.viii.1930 

223 AMNH 291231 R.niger Maranhão − Brasil ix.1926 

224 AMNH 308476 R.niger New York − EUA 10.i.1945 

225 AMNH 308477 R.niger New York − EUA 10.i.1945 

226 AMNH 308478 R.niger New York − EUA 10.i.1945 
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227 AMNH 310194 R.niger Manaus − Brasil 30.ix.1929 

228 AMNH 310194 R.niger Manaus − Brasil 22.ix.1929 

229 AMNH 311640 R.niger Manaus − Brasil ix.1929 

230 AMNH 311641 R.niger Manaus − Brasil ix.1929 

231 AMNH 317224 R.niger Espirito Santo − Brasil 24.v.1929 

232 AMNH 317225 R.niger Espirito Santo − Brasil 2.x.1929 

233 AMNH 319199 R.niger Texas − EUA 30.iii.1894 

234 AMNH 325739 R.niger New York − EUA nd 

235 AMNH 359189 R.niger Florida − EUA 13.vi.1906 

236 AMNH 359190 R.niger Florida − EUA nd 

237 AMNH 359191 R.niger Florida − EUA nd 

238 AMNH 359192 R.niger Florida − EUA 4.ix.1906 

239 AMNH 359193 R.niger Florida − EUA nd 

240 AMNH 359194 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

241 AMNH 359195 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

242 AMNH 359196 R.niger Carolina do Norte − EUA nd 

243 AMNH 359197 R.niger Carolina do Norte − EUA 11.x.1904 

244 AMNH 359198 R.niger Carolina do Norte − EUA 11.x.1904 

245 AMNH 359199 R.niger Texas − EUA nd 

246 AMNH 359200 R.niger Texas − EUA 25.iv.1916 

247 AMNH 359201 R.niger Texas − EUA 25.iv.1916 

248 AMNH 359202 R.niger Texas − EUA 25.iv.1916 

249 AMNH 359203 R.niger Texas − EUA 5.viii.1915 

250 AMNH 359204 R.niger Texas − EUA 5.ix.1925 

251 AMNH 359205 R.niger Virginia − EUA nd 

252 AMNH 359206 R.niger Virginia − EUA 14.vii.1881 

253 AMNH 359207 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1881 

254 AMNH 359208 R.niger Virginia − EUA 20.vii.1881 

255 AMNH 359209 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1881 

256 AMNH 359210 R.niger Virginia − EUA 19.viii.1881 

257 AMNH 359211 R.niger Virginia − EUA 18.viii.1881 

258 AMNH 359212 R.niger Virginia − EUA 25.viii.1881 

259 AMNH 359213 R.niger Virginia − EUA nd 

260 AMNH 359214 R.niger Virginia − EUA 26.vii.1881 

261 AMNH 359215 R.niger Virginia − EUA nd 

262 AMNH 359217 R.niger Virginia − EUA 24.vii.1895 

263 AMNH 359218 R.niger Virginia − EUA 15.vii.1895 

264 AMNH 359219 R.niger Boston − EUA 14.iii.1902 

265 AMNH 359220 R.niger Rhode Island − EUA 14.iii.1902 

266 AMNH 359221 R.niger Boston − EUA 16.iii.1902 

267 AMNH 359222 R.niger Boston − EUA 14.iii.1902 

268 AMNH 359223 R.niger Boston − EUA 27.iii.1903 

269 AMNH 369195 R.niger Carolina do Norte − EUA 6.viii.1900 

270 AMNH 414002 R.niger  −  nd 

271 AMNH 445074 R.niger Paracas − Peru 30.vi.1913 

272 AMNH 747786 R.niger Florida − EUA 2.i.1884 

273 AMNH 747787 R.niger Georgia − EUA 21.xi.1887 

274 AMNH 747788 R.niger Georgia − EUA 21.xi.1884 

275 AMNH 747789 R.niger Carolina do Sul − EUA nd 

276 AMNH 747790 R.niger Concepcion − Chile 2.x.1904 

277 AMNH 747791 R.niger W. Indies −  Trinidad 21.vi.2003 

278 AMNH 747792 R.niger W. Indies −  Trinidad 23.vi.2003 

279 AMNH 747793 R.niger W. Indies −  Trinidad 23.vi.2003 

280 AMNH 747794 R.niger Caicara − Venezuela 15.iii.1898 

281 AMNH 747795 R.niger Cumaná − Venezuela 18.iv.1898 

282 AMNH 747796 R.niger Cumaná − Venezuela 19.iv.1898 

283 AMNH 747797 R.niger  − Guiana 19.vi.1904 

284 AMNH 747798 R.niger  − Guiana 14.vi.1904 

285 AMNH 747799 R.niger Near Seashore − Guiana 09.viii.1908 

286 AMNH 747800 R.niger Near Seashore − Guiana 09.viii.1908 
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287 AMNH 747801 R.niger  − Guiana 14.vi.1904 

288 AMNH 747802 R.niger Motbreeh  − Guiana 11.ix.1902 

289 AMNH 747803 R.niger Amazonas − Brazil 1889 

290 AMNH 747804 R.niger Chaco − Argentina 11.xi.1904 

291 AMNH 747805 R.niger Chaco − Argentina 11.xi.1903 

292 AMNH 747806 R.niger Buenos Aires − Argentina 17.xii.1904 

293 AMNH 747807 R.niger Buenos Aires − Argentina 16.xii.1904 

294 AMNH 747808 R.niger Buenos Aires − Argentina 10.i.1897 

295 AMNH 747809 R.niger Buenos Aires − Argentina 10.i.1897 

296 AMNH 747810 R.niger São Paulo − Brasil 6.iii.1901 

297 AMNH 747811 R.niger São Paulo − Brasil 6.iii.1901 

298 AMNH 747812 R.niger São Paulo − Brasil 27.iv.1901 

299 AMNH 747813 R.niger São Paulo − Brasil 09.xii.1902 

300 AMNH 747814 R.niger Goiás − Brasil vi.1906 

301 AMNH 747815 R.niger Goiás − Brasil vi.1906 

302 AMNH 747816 R.niger  −  nd 

303 AMNH 753272 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

304 AMNH 753273 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

305 AMNH 753274 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

306 AMNH 753275 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

307 AMNH 753276 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

308 AMNH 753277 R.niger Florida − EUA 1.ii.1921 

309 AMNH 753278 R.niger Florida − EUA nd 

310 AMNH 753279 R.niger Florida − EUA 7.ii.1921 

311 AMNH 753280 R.niger Carolina do Sul − EUA nd 

312 AMNH 753281 R.niger Carolina do Sul − EUA nd 

313 AMNH 791720 R.niger Beni − Bolivia 02.ix.1964 

314 AMNH 791721 R.niger Beni − Bolivia 17.ix.1964 

315 AMNH 791722 R.niger Beni − Bolivia 24.ix.1964 

316 AMNH 812621 R.niger New York − EUA 21.vii.1975 

317 AMNH 813220 R.niger Santa Rosa − Guatemala 13.v.1973 

318 AMNH 815189 R.niger New York − EUA nd 

319 MCZ 180148 R.niger Flórida − EUA 07.ii.1921 

320 MCZ 316475 R.niger Texas − EUA 18.vii.1910 

321 MCZ 316468 R.niger Texas − EUA 15.vii.1910 

322 MCZ 186179 R.niger New Jersey − EUA 21.vii.1877 

323 MCZ 143268 R.niger Galibi − Suriname 06.ix.1919 

324 MCZ 353058 R.niger Carolina do Norte − EUA 13.v.1921 

325 MCZ 204701 R.niger  −  10.ix.1879 

326 MCZ 110957 R.niger Carolina do Sul − EUA 14.vi.1903 

327 MCZ 25617 R.niger Parika − Guiana nd 

328 MCZ 340701 R.niger Chinina − Panamá nd 

329 MCZ 359379 R.niger Carolina do Sul − EUA 4.vi.1905 

330 MCZ 353057 R.niger Virginia − EUA 21.vi.1880 

331 MCZ 205069 R.niger  −  19.vii.1880 

332 MCZ 250694 R.niger Florida − EUA 23.ii.1884 

333 MCZ 300080 R.niger  −  13.vii.1885 

334 MCZ 30558 R.niger New Jersey − EUA nd 

335 MCZ 250691 R.niger Texas − EUA 11.ix.1914 

336 MCZ 250692 R.niger Breton Island  − EUA 22.vi.1910 

337 MCZ 67813 R.niger  −  nd 

338 MCZ 250690 R.niger Texas − EUA 14.ix.1914 

339 MCZ 54002 R.niger  −  15.vi.1885 

340 MCZ 54010 R.niger Texas − EUA 15.vii.1910 

341 MCZ 353045 R.niger Virginia − EUA 20.vi.1882 

342 MCZ 363268 R.niger  −  nd 

343 MCZ 54009 R.niger Texas − EUA 10.vii.1910 

344 MCZ 54006 R.niger Texas − EUA 12.vii.1910 

345 MCZ 342660 R.niger Marshfield − EUA 27.viii.1924 

346 MCZ 353038 R.niger Virginia − EUA 22.vi.1881 
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347 MCZ 353042 R.niger Virginia − EUA 23.vi.1881 

348 MCZ 353043 R.niger Virginia − EUA 23.vi.1881 

349 MCZ 353062 R.niger Virginia − EUA 7.vi.1892 

350 MCZ 362119 R.niger Virginia − EUA 15.vi.1883 

351 MCZ 204679 R.niger  −  8.ix.1879 

352 MCZ 205075 R.niger  −  19.vii.1880 

353 MCZ 316472 R.niger Texas − EUA 08.vii.1910 

354 MCZ 156784 R.niger Rio Paraná − Paraguai 01.ix.1931 

355 MCZ 7522 R.niger Amazonas − Brasil nd 

356 MCZ 213234 R.niger Station Creek −  18.v.1886 

357 MCZ 359380 R.niger Bull Bay − Jamaica 4.vi.1905 

358 MCZ 359381 R.niger Bull Bay − Jamaica 4.vi.1905 

359 MCZ 353046 R.niger Virginia − EUA 20.vi.1882 

360 MCZ 353055 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

361 MCZ 324861 R.niger  −  25.v.1886 

362 MCZ 250688 R.niger Texas − EUA 08.ix.1914 

363 MCZ 353051 R.niger Texas − EUA 19.vi.1880 

364 MCZ 301513 R.niger Bulls Bay − Jamaica 11.v.1903 

365 MCZ 250696 R.niger  −  24.vi.1907 

366 MCZ 301514 R.niger  −  23.v.1902 

367 MCZ 18383 R.niger Isla de Panza − Chile v.1872 

368 MCZ 24383 R.niger Lago Titicaca − Bolivia 1875 

369 MCZ 353044 R.niger Texas −  23.vi.1881 

370 MCZ 205077 R.niger  −  16.vii.1880 

371 MCZ 180147 R.niger Flórida − EUA 07.ii.1921 

372 MCZ 110951 R.niger Carolina do Sul − EUA 19.v.1903 

373 MCZ 250687 R.niger Texas − EUA 08.ix.1914 

374 MCZ 226094 R.niger  −  24.vii.1882 

375 MCZ 180146 R.niger Texas − EUA 02.v.1925 

376 MCZ 353052 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

377 MCZ 250698 R.niger  −  26.vi.1907 

378 MCZ 180145 R.niger Texas − EUA 23.iv.1925 

379 MCZ 250695 R.niger  −  24.vi.1907 

380 MCZ 250699 R.niger New Jersey − EUA 27.viii.1924 

381 MCZ 231195 R.niger  −  14.vii.1881 

382 MCZ 7214 R.niger  −  nd 

383 MCZ 7819 R.niger Pernambuco − Brasil nd 

384 MCZ 35830 R.niger  −  nd 

385 MCZ 353039 R.niger Virginia − EUA 23.vi.1881 

386 MCZ 353040 R.niger Virginia − EUA 23.vi.1881 

387 MCZ 362118 R.niger Virginia − EUA 24.v.1885 

388 MCZ 363370 R.niger  −  nd 

389 MCZ 104014 R.niger  −  1887 

390 MCZ 213235 R.niger Station Creek −  25.v.1886 

391 MCZ 54008 R.niger Texas − EUA 13.vii.1910 

392 MCZ 316467 R.niger Texas − EUA 17.vii.1910 

393 MCZ 204308 R.niger  −  2.v.1874 

394 MCZ 204307 R.niger  −  24.iv.1877 

395 MCZ 205043 R.niger  −  16.vii.1880 

396 MCZ 7521 R.niger  −  nd 

397 MCZ 180144 R.niger Texas − EUA 07.iv.1925 

398 MCZ 359383 R.niger Bull’s Bay − Jamaica 4.vii.1905 

399 MCZ 353048 R.niger Virginia − EUA 21.vii.1880 

400 MCZ 353054 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

401 MCZ 331792 R.niger  −  02.x.1912 

402 MCZ 160878 R.niger Viejo Yaqui Lagoo −  12.v.1930 

403 MCZ 316469 R.niger Texas − EUA 18.vii.1910 

404 MCZ 316473 R.niger Texas − EUA 18.vii.1910 

405 MCZ 316470 R.niger Texas − EUA 12.vii.1910 

406 MCZ 204699 R.niger  −  10.ix.1879 
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407 MCZ 345002 R.niger Tocantins − Brasil 1962 

408 MCZ 341426 R.niger Demerara − Guiana nd 

409 MCZ 353049 R.niger Virginia − EUA 21.vii.1880 

410 MCZ 353056 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

411 MCZ 353063 R.niger Carolina do Sul − EUA 26.vi.1916 

412 MCZ 250697 R.niger  −  24.vi.1907 

413 MCZ 250689 R.niger Texas − EUA 08.ix.1914 

414 MCZ 250686 R.niger Texas − EUA 07.ix.1914 

415 MCZ 54004 R.niger Texas − EUA 17.vii.1910 

416 MCZ 42074 R.niger Georgia − EUA 16.iii.1877 

417 MCZ 204306 R.niger Saint Mary’s −  20.v.1877 

418 MCZ 54003 R.niger  −  16.vi.1885 

419 MCZ 295521 R.niger New Jersey − EUA 24.ix.1936 

420 MCZ 250693 R.niger Breton Island Res.   16.vii.1918 

421 MCZ 204707 R.niger  −  12.ix.1879 

422 MCZ 85107 R.niger Buenos Aires − Argentina 07.v.1921 

423 MCZ 340445 R.niger  −  nd 

424 MCZ 359384 R.niger Flórida − EUA 1.vi.1898 

425 MCZ 359385 R.niger Flórida − EUA 13.vii.1906 

426 MCZ 205042 R.niger  −  16.vii.1880 

427 MCZ 333057 R.niger Alabama − EUA 14.iii.1993 

428 MCZ 318837 R.niger  −  02.x.1912 

429 MCZ 54005 R.niger Texas − EUA 08.vii.1910 

430 MCZ 316466 R.niger Texas − EUA 17.vii.1910 

431 MCZ 205089 R.niger  −  21.vii.1880 

432 MCZ 204700 R.niger  −  10.ix.1879 

433 MCZ 204698 R.niger  −  10.x.1879 

434 MCZ 42071 R.niger Virginia − EUA nd 

435 MCZ 353047 R.niger Virginia − EUA 21.vii.1880 

436 MCZ 353050 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

437 MCZ 186178 R.niger  −  25.ii.1890 

438 MCZ 324860 R.niger Station Creek −  25.v.1886 

439 MCZ 42070 R.niger Virginia − EUA nd 

440 MCZ 204302 R.niger Saint Mary’s −  20.iv.1877 

441 MCZ 180143 R.niger Texas − EUA 07.iv.1925 

442 MCZ 359382 R.niger Bulls Bay − Jamaica 4.vii.1905 

443 MCZ 204305 R.niger  −  20.iv.1877 

444 MCZ 54007 R.niger Texas − EUA 10.vii.1910 

445 MCZ 316471 R.niger Texas − EUA 18.vii.1910 

446 MCZ 295520 R.niger Virginia − EUA nd 

447 MCZ 42073 R.niger Georgia − EUA 25.ii.1876 

448 MCZ 250700 R.niger Boston − EUA 01.vii.1900 

449 MCZ 42072 R.niger Georgia − EUA 23.ii.1876 

450 MCZ 295519 R.niger Virginia − EUA nd 

451 MCZ 353053 R.niger Virginia − EUA 19.vii.1880 

452 MCZ 101856 R.niger Carolina do Sul − EUA 04.vi.1902 

453 MCZ 103931 R.niger Carolina do Norte − EUA 14.ix.1900 

454 MCZ 316474 R.niger Texas − EUA 17.vii.1910 

455 MCZ 7810 R.niger Pernambuco − Brasil nd 

456 MCZ 23042 R.niger Pará − Brasil nd 

457 MCZ 347959 R.niger Alabama − EUA 14.iii.1993 

458 MCZ 353037 R.niger Virginia − EUA 18.vi.1881 

459 MCZ 353041 R.niger Virginia − EUA 23.vi.1881 

460 MCZ 205041 R.niger  −  16.vii.1880 

461 BMNH 911030372 R.niger Texas − EUA nd 

462 BMNH 911030380 R.niger Tampico − Mexico ii.1888 

463 BMNH 8810103235 R.niger Virginia − EUA viii 

464 BMNH 911030379 R.niger Tampico − Mexico ii.1888 

465 BMNH 911030371 R.niger Texas − EUA nd 

466 BMNH 911030374 R.niger Texas − EUA nd 
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467 BMNH 8810103236 R.niger Virginia − EUA 1.viii.79 

468 BMNH 911030378 R.niger Texas − EUA nd 

469 BMNH 911030377 R.niger Texas − EUA nd 

470 BMNH 911030373 R.niger Texas − EUA nd 

471 BMNH 3316 R.niger Florida − EUA nd 

472 BMNH 3955 R.niger Georgia − EUA 20.iv. 

473 BMNH 4303 R.niger Georgia − EUA 20.iv.1877 

474 BMNH 911030369 R.niger Texas − EUA nd 

475 BMNH 911030375 R.niger Texas − EUA nd 

476 BMNH 911030376 R.niger Texas − EUA nd 

477 BMNH 911030370 R.niger Texas − EUA nd 

478 BMNH 1906127194 R.niger Carolina do Sul − EUA 04.viii.1889 

479 BMNH 8810103233 R.niger Virginia − EUA 1.viii.79 

480 BMNH 8810103234 R.niger Virginia − EUA 1.viii.79 

481 BMNH 3956 R.niger Virginia − EUA nd 

482 BMNH 4776 R.niger Virginia − EUA 2.vii.1879 

483 BMNH 8810103231 R.niger Virginia − EUA 1.vii.1879 

484 BMNH 8810103232 R.niger Virginia − EUA 1.vii.1879 

485 BMNH 86991028 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

486 BMNH 86991025 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

487 BMNH 9152263 R.niger Yucatan − Mexico 13.vi.1879 

488 BMNH 9152264 R.niger Yucatan − Mexico .vi.1884 

489 BMNH 86991026 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

490 BMNH 86991029 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

491 BMNH 86991031 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

492 BMNH 86991030 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

493 BMNH 86991027 R.niger Yucatan − Mexico .ii.1886 

494 BMNH 9152272 R.niger  − Mexico xii.1848 

495 BMNH 19101222627 R.niger Buenos Aires − Argentina 20.xii.1908 

496 BMNH 1970 R.niger El Collao − Peru nd 

497 BMNH 1721 R.niger Ucayali − Peru 31.v.1865 

498 BMNH 192235506 R.niger  − Guiana .1909 

499 BMNH 1722 R.niger Amazonas − Brasil nd 

500 BMNH 66582 R.niger Ucayali − Peru nd 

501 BMNH 1914121237 R.niger Caracas − Venezuela 14.i.1904 

502 BMNH 192235507 R.niger  − Guiana .1909 

503 BMNH 3480 R.niger Coquimbo − Chile xi.81 

504 BMNH 3251 R.niger  − Suriname nd 

505 BMNH 192235504 R.niger  − Guiana vi.1908 

506 BMNH 192235502 R.niger  − Guiana vi.1906 

507 BMNH 191111146 R.niger  − Guiana 8.vii.1900 

508 BMNH 19469610 R.niger  − Peru nd 

509 BMNH 1904528162 R.niger  − Venezuela nd 

510 BMNH 192235505 R.niger  − Guiana .1909 

511 BMNH 192235508 R.niger  − Guiana .1909 

512 BMNH 1904528161 R.niger Curiapo − Venezuela nd 

513 BMNH 1914121236 R.niger Curiapo − Venezuela 14.i.1904 

514 BMNH 192235503 R.niger  − Guiana .1906 

515 BMNH 191079119 R.niger  − Paraguai 09.ix.1909 

516 BMNH 19101222628 R.niger Buenos Aires − Argentina 20.xi.1908 

517 BMNH 192093017 R.niger Buenos Aires − Argentina 15.xi.1908 

518 BMNH 1908121411 R.niger Villa Rica − Paraguai 06.xi.1905 

519 BMNH 191079120 R.niger Puerto Braga − Paraguai 24.ix.1909 

520 BMNH 7812569 R.niger Buenos Aires − Argentina nd 

521 BMNH 1175 R.niger Buenos Aires − Argentina nd 

522 BMNH 3613 R.niger Santa Catarina − Brasil nd 

523 BMNH 196926111 R.niger Coquimbo − Chile xi.1938 

524 BMNH 19351021380 R.niger Zapallar − Chile 30.i.1931 

525 BMNH 196926112 R.niger Cocón − Chile xi.1938 

526 BMNH 92210416 R.niger Valparaíso − Chile nd 
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527 BMNH 19351021381 R.niger  − Chile nd 

528 BMNH 18824253 R.niger São Paulo − Brasil nd 

529 ZSM B12 R.niger  − Brasil nd 

530 NRM 569868 R.niger San Juan del Norte − Nicarágua 22.xi.1882 

 

Anexo 3. Tabela com as 352 peles de Phaetusa simplex analisadas, depositadas e distribuídas 

em nove coleções ornitológicas: (20) COP (Coleccíon Ornitologica Phelps - Caracas, 

Venezuela); (5) EBRG (Estaccíon Biologica Rancho Grande - Maracay, Venezuela); (5) 

IAVH (Instituto Alexander von Humboldt - Villa de Leiva, Venezuela); (15) ICN (Instituto de 

Ciencias Naturales - Bogotá, Colômbia); (19) MNRJ (Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro); (27) MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém); (119) MZUSP (Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo); (117) AMNH (American Museum of 

Natural History - EUA, New York) e (25) MCZ (Museum of Comparative Zoology - EUA, 

Cambridge). Bem como a localidade e a data da coleta. 

 Coleção  Espécie Localidade   Data 

1 COP 24993 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 28.ii.1944 

2 COP 20317 Phaetusa simplex Aragua − Venezuela 30.iii.1943 

3 COP 18972 Phaetusa simplex Lago de Valencia − Venezuela 25.vi.1942 

4 COP 1249 Phaetusa simplex Salto del Caroni − Venezuela 13.ii.1939 

5 COP 8382 Phaetusa simplex Miranda − Venezuela 24.viii.1949 

6 COP 37641 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 09.i.1947 

7 COP 37459 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 26.x.1947 

8 COP 40973 Phaetusa simplex  Boca del rio − Venezuela 26.x.1947 

9 COP 1248 Phaetusa simplex Monagas − Venezuela 21.i.1939 

10 COP 1251 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 10.ii.1939 

11 COP 3699 Phaetusa simplex Nueva Esparta − Venezuela 13.ii.1939 

12 COP 37460 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 02.i.1947 

13 COP 42069 Phaetusa simplex Miranda − Venezuela 05.v.1948 

14 COP 14770 Phaetusa simplex Barcelona − Venezuela 20.x.1941 

15 COP 1250 Phaetusa simplex Salto del Caroni  − Venezuela 13.ii.1939 

16 COP 14771 Phaetusa simplex Barcelona − Venezuela 25.x.1941 

17 COP 20487 Phaetusa simplex Aragua − Venezuela 24.iv.1943 

18 COP 30971 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 09.v.1945 

19 COP 15841 Phaetusa simplex Bolivar − Venezuela 15.i.1942 

20 COP 66401 Phaetusa simplex Carabobo Apure − Venezuela 07.vi.1964 

21 EBRG 156 Phaetusa simplex Aragua − Venezuela 21.iii.1951 

22 EBRG 5319 Phaetusa simplex Falcon − Venezuela 26.ix.1966 

23 EBRG 8795 Phaetusa simplex Delta Amacuro − Venezuela 7.vii.1973 

24 EBRG 5734 Phaetusa simplex Carabobo − Venezuela 29.iv.1967 

25 EBRG 157 Phaetusa simplex Aragua − Venezuela 02.v.1952 

26 ICN 29755 Phaetusa simplex Bolivar − Colômbia xii.1971 

27 ICN 5900 Phaetusa simplex Boyacá − Colômbia 03.ii.1950 

28 ICN 5895 Phaetusa simplex Amazonas − Colômbia 23.iii.1946 

29 ICN 5893 Phaetusa simplex Amazonas − Colômbia 23.iii.1946 

30 ICN 5903 Phaetusa simplex Meta − Colômbia nd 

31 ICN 5898 Phaetusa simplex Meta − Colômbia 10.ii.1940 

32 ICN 5899 Phaetusa simplex Boyacá − Colômbia iv.1953 

33 ICN 5902 Phaetusa simplex Cundinamarca − Colômbia 12.iv.1952 

34 ICN 5892 Phaetusa simplex Caquetá − Colômbia 12.ix.1947 

35 ICN 5891 Phaetusa simplex Caquetá − Colômbia 12.ix.1947 

36 ICN 5896 Phaetusa simplex Amazonas − Colômbia 23.iii.1946 

37 ICN 5894 Phaetusa simplex Amazonas − Colômbia 29.iii.1946 

38 ICN 13434 Phaetusa simplex Meta − Colômbia 04.ii.1962 

39 ICN 5904 Phaetusa simplex Meta − Colômbia 21.i.1959 

40 ICN 5897 Phaetusa simplex Leticia − Colômbia 08.x.1939 

41 IAVH 6486 Phaetusa simplex Cundinamarca − Colômbia 23.ii.1987 
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42 IAVH 2078 Phaetusa simplex Vichada − Colômbia nd 

43 IAVH 462 Phaetusa simplex Vichada − Colômbia 12.xii.1970 

44 IAVH 1693 Phaetusa simplex Vaupes − Colômbia 5.xii.1977 

45 IAVH 1689 Phaetusa simplex Vaupes − Colômbia 5.xii.1977 

46 MPEG 1446 Phaetusa simplex Pará − Brasil ix.1897 

47 MPEG 1643 Phaetusa simplex Pará − Brasil 27.vii.1898 

48 MPEG 4418 Phaetusa simplex Pará − Brasil 05.xii.1905 

49 MPEG 4928 Phaetusa simplex Pará − Brasil viii.1906 

50 MPEG 5271 Phaetusa simplex Pará − Brasil 01.i.1907 

51 MPEG 5844 Phaetusa simplex Pará − Brasil 10.vi.1908 

52 MPEG 13847 Phaetusa simplex Pará − Brasil 12.xi.1920 

53 MPEG 13848 Phaetusa simplex Pará − Brasil 12.xi.1920 

54 MPEG 14831 Phaetusa simplex Amapá − Brasil 27.iii.1958 

55 MPEG 19836 Phaetusa simplex Amapá − Brasil 11.ii.1958 

56 MPEG 30856 Phaetusa simplex Pará − Brasil 20.iv.1975 

57 MPEG 31575 Phaetusa simplex Pará − Brasil 06.vi.1976 

58 MPEG 32985 Phaetusa simplex Pará − Brasil 01.viii.1978 

59 MPEG 35374 Phaetusa simplex Pará − Brasil 01.viii.1983 

60 MPEG 35375 Phaetusa simplex Pará − Brasil 24.xi.1983 

61 MPEG 35376 Phaetusa simplex Pará − Brasil 24.xi.1983 

62 MPEG 36120 Phaetusa simplex Pará − Brasil 14.v.1984 

63 MPEG 36495 Phaetusa simplex Pará − Brasil 17.ix.1984 

64 MPEG 40766 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 06.v.1953 

65 MPEG 40767 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 15.v.1962 

66 MPEG 40768 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 19.v.1962 

67 MPEG 40769 Phaetusa simplex Pará − Brasil ix.1897 

68 MPEG 40770 Phaetusa simplex Pará − Brasil vii.1906 

69 MPEG 40771 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 20.x.1953 

70 MPEG 40772 Phaetusa simplex Pará − Brasil 20.xii.1932 

71 MPEG 43815 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 07.ii.1988 

72 MPEG 66160 Phaetusa simplex Pará − Brasil 10.x.2008 

73 MNRJ 39707 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil 13.x.1940 

74 MNRJ 7357 Phaetusa simplex Minas Gerais − Brasil nd 

75 MNRJ 25349 Phaetusa simplex Pará − Brasil 11.v.1951 

76 MNRJ 22518 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

77 MNRJ 9463 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil 1909 

78 MNRJ 7352 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil nd 

79 MNRJ 22504 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil nd 

80 MNRJ 26796 Phaetusa simplex Espirito Santo − Brasil 09.x.1939 

81 MNRJ 7816 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 08.vi.1930 

82 MNRJ 9468 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 08.viii.1908 

83 MNRJ 26470 Phaetusa simplex Espirito Santo − Brasil nd 

84 MNRJ 21569 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil nd 

85 MNRJ 9462 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 08.viii.1908 

86 MNRJ 35429 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 08.v.1949 

87 MNRJ 26797 Phaetusa simplex Espirito Santo − Brasil 09.x.1939 

88 MNRJ 7353 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 02.vii.1914 

89 MNRJ 33002 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 09.viii.1981 

90 MNRJ 33006 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 15.viii.1981 

91 MNRJ 33007 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 15.viii.1981 

92 MZUSP 43639 Phaetusa simplex Amapa − Brasil 2.ii.1958 

93 MZUSP 2735 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil vii.1902 

94 MZUSP 16712 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 17.x.1936 

95 MZUSP 22779 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 20.ii.1937 

96 MZUSP 22782 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 20.vi.1937 

97 MZUSP 22783 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 22.vi.1937 

98 MZUSP 22784 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 20.ii.1937 

99 MZUSP 42955 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 2.x.1959 

100 MZUSP 42956 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 28.x.1959 

101 MZUSP 61811 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.xi.1967 
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102 MZUSP 61812 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 7.xi.1967 

103 MZUSP 61813 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.xi.1967 

104 MZUSP 69853 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

105 MZUSP 69854 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

106 MZUSP 69855 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

107 MZUSP 69856 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 29.ix.1968 

108 MZUSP 73115 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil xii.1967 

109 MZUSP 73106 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil xii.1967 

110 MZUSP 75870 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 6.iv.1967 

111 MZUSP 80490 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 29.ix.2007 

112 MZUSP 80491 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

113 MZUSP 80492 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 3.x.2007 

114 MZUSP 80493 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

115 MZUSP 80494 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

116 MZUSP 80495 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

117 MZUSP 80496 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

118 MZUSP 80497 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 25.ix.2007 

119 MZUSP 22780 Phaetusa simplex Pará − Brasil 1.vi.1935 

120 MZUSP 22781 Phaetusa simplex Pará − Brasil 30.ix.1936 

121 MZUSP 22785 Phaetusa simplex Pará − Brasil 14.v.1936 

122 MZUSP 42201 Phaetusa simplex Pará − Brasil 19.ix.1957 

123 MZUSP 42202 Phaetusa simplex Pará − Brasil 15.x.1957 

124 MZUSP 42203 Phaetusa simplex Pará − Brasil 19.ix.1957 

125 MZUSP 42957 Phaetusa simplex Pará − Brasil 2.x.1959 

126 MZUSP 46325 Phaetusa simplex Pará − Brasil 17.x.1958 

127 MZUSP 46326 Phaetusa simplex Pará − Brasil 20.xii.1959 

128 MZUSP 46327 Phaetusa simplex Pará − Brasil 27.xii.1959 

129 MZUSP 46328 Phaetusa simplex Pará − Brasil 30.xii.1959 

130 MZUSP 46329 Phaetusa simplex Pará − Brasil 29.iv.1961 

131 MZUSP 46330 Phaetusa simplex Pará − Brasil 2.xi.1961 

132 MZUSP 58221 Phaetusa simplex Pará − Brasil 8.vii.1963 

133 MZUSP 58222 Phaetusa simplex Pará − Brasil 19.x.1962 

134 MZUSP 58223 Phaetusa simplex Pará − Brasil 17.viii.1964 

135 MZUSP 58224 Phaetusa simplex Pará − Brasil 17.viii.1964 

136 MZUSP 59860 Phaetusa simplex Pará − Brasil 9.x.1965 

137 MZUSP 59861 Phaetusa simplex Pará − Brasil 9.x.1965 

138 MZUSP 59862 Phaetusa simplex Pará − Brasil 9.x.1965 

139 MZUSP 59866 Phaetusa simplex Pará − Brasil 26.ix.1965 

140 MZUSP 59867 Phaetusa simplex Pará − Brasil 26.ix.1965 

141 MZUSP 60510 Phaetusa simplex Pará − Brasil 14.viii.1965 

142 MZUSP 62588 Phaetusa simplex Pará − Brasil 8.vii.1971 

143 MZUSP 63008 Phaetusa simplex Pará − Brasil 20.viii.1971 

144 MZUSP 63007 Phaetusa simplex Pará − Brasil 3.ii.1971 

145 MZUSP 63009 Phaetusa simplex Pará − Brasil 29.viii.1971 

146 MZUSP 63010 Phaetusa simplex Pará − Brasil 9.ii.1971 

147 MZUSP 68752 Phaetusa simplex Pará − Brasil 31.viii.1968 

148 MZUSP 68856 Phaetusa simplex Pará − Brasil 9.ii.1971 

149 MZUSP 72076 Phaetusa simplex Pará − Brasil ND 

150 MZUSP 75869 Phaetusa simplex Pará − Brasil 6.xii.1963 

151 MZUSP 37916 Phaetusa simplex Rondônia − Brasil 30.x.1954 

152 MZUSP 37917 Phaetusa simplex Rondônia − Brasil 30.x.1954 

153 MZUSP 40796 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 1.v.1958 

154 MZUSP 40795 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 1.v.1958 

155 MZUSP 40794 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 1.v.1958 

156 MZUSP 40793 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 1.v.1958 

157 MZUSP 40792 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 1.v.1958 

158 MZUSP 8579 Phaetusa simplex Bahia − Brasil x.1913 

159 MZUSP 72001 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 5.vii.1967 

160 MZUSP 65078 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 14.vii.1966 

161 MZUSP 34978 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 19.viii.1949 
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162 MZUSP 72000 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 5.vii.1967 

163 MZUSP 34977 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 17.viii.1949 

164 MZUSP 18008 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil 3.ix.1938 

165 MZUSP 4999 Phaetusa simplex Mato Grosso do Sul − Brasil x.1904 

166 MZUSP 8454 Phaetusa simplex Minas Gerais − Brasil v.1913 

167 MZUSP 27507 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 31.x.1941 

168 MZUSP 27506 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 9.xi.1941 

169 MZUSP 27505 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 31.x.1941 

170 MZUSP 2239 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 16.x.1901 

171 MZUSP 2383 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 5.vii.1898 

172 MZUSP 7926 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 29.viii.1910 

173 MZUSP 12053 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 29.v.1926 

174 MZUSP 12787 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil ix.1931 

175 MZUSP 15909 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 16.viii.1935 

176 MZUSP 72875 Phaetusa simplex  − Brasil ND 

177 MZUSP 77917 Phaetusa simplex Roraima − Brasil 13.ii.2007 

178 MZUSP 77918 Phaetusa simplex Roraima − Brasil 13.ii.2007 

179 MZUSP 78503 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 15.viii.1963 

180 MZUSP 78504 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 15.viii.1963 

181 MZUSP 79253 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 4.ix.2007 

182 MZUSP 79254 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 4.ix.2007 

183 MZUSP 79255 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 1.ix.2007 

184 MZUSP 79256 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 1.ix.2007 

185 MZUSP 79257 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 1.ix.2007 

186 MZUSP 79258 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 1.ix.2007 

187 MZUSP 79259 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 1.ix.2007 

188 MZUSP 80372 Phaetusa simplex Pará − Brasil 4.x.2007 

189 MZUSP 83744 Phaetusa simplex Pará − Brasil 09.ix.2009 

190 MZUSP 83745 Phaetusa simplex Pará − Brasil 09.ix.2009 

191 MZUSP 82670 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

192 MZUSP 82671 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

193 MZUSP 82672 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

194 MZUSP 82673 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

195 MZUSP 82674 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 16.vi.2008 

196 MZUSP 83746 Phaetusa simplex Pará − Brasil 09.ix.2009 

197 MZUSP 83747 Phaetusa simplex Pará − Brasil 09.ix.2009 

198 MZUSP 89129 Phaetusa simplex Pará − Brasil 09.ix.2009 

199 MZUSP 97033 Phaetusa simplex Pará − Brasil 15.viii.2013 

200 MZUSP 97034 Phaetusa simplex Pará − Brasil 15.viii.2013 

201 MZUSP 97042 Phaetusa simplex Pará − Brasil 15.viii.2013 

202 MZUSP 98833 Phaetusa simplex Pará − Brasil 19.viii.2014 

203 MZUSP 98834 Phaetusa simplex Pará − Brasil 19.viii.2014 

204 MZUSP 98901 Phaetusa simplex Pará − Brasil 24.viii.2014 

205 MZUSP 98902 Phaetusa simplex Pará − Brasil viii.2014 

206 MZUSP 98903 Phaetusa simplex Pará − Brasil 24.viii.2014 

207 MZUSP 84354 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 13.vi.2008 

208 MZUSP 84355 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 13.vi.2008 

209 MZUSP 102491 Phaetusa simplex Mato Grosso − Brasil 11.vi.1966 

210 MZUSP 102492 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil 1968 

211 MCZ 7648 Phaetusa simplex  − Brasil nd 

212 MCZ 7459 Phaetusa simplex  − Brasil nd 

213 MCZ 7460 Phaetusa simplex  − Brasil nd 

214 MCZ 137760 Phaetusa simplex Loretos − Peru 09.v.1926 

215 MCZ 137758 Phaetusa simplex Loretos − Peru 09.xii.1926 

216 MCZ 137759 Phaetusa simplex Loretos − Peru 09.v.1926 

217 MCZ 156785 Phaetusa simplex São Paulo − Brasil ix.1933 

218 MCZ 31276 Phaetusa simplex Entre Rios,  − Argentina 09.ix.1980 

219 MCZ 96923 Phaetusa simplex Santa Fé − Argentina 02.ii.1924 

220 MCZ 96923 Phaetusa simplex Santa Fé − Argentina 02.ii.1924 

221 MCZ 96925 Phaetusa simplex Santa Fé − Argentina 19.i.1924 
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222 MCZ 76052 Phaetusa simplex  −  nd 

223 MCZ 143260 Phaetusa simplex Commewijne − Suriname 07.vii.1914 

224 MCZ 143261 Phaetusa simplex Commewijne − Suriname 07.vii.1914 

225 MCZ 143262 Phaetusa simplex Commewijne − Suriname 07.vii.1914 

226 MCZ 143263 Phaetusa simplex Commewijne − Suriname 07.vii.1914 

227 MCZ 143264 Phaetusa simplex Commewijne − Suriname 06.ix.1914 

228 MCZ 143265 Phaetusa simplex Diana Creek − Suriname 15.ix.1921 

229 MCZ 229923 Phaetusa simplex Rio Orinoco  − Guiana 04.vii.1925 

230 MCZ 13460 Phaetusa simplex Pará − Brasil 18.x.1920 

231 MCZ 173295 Phaetusa simplex Pará − Brasil 21.xii.1932 

232 MCZ 173296 Phaetusa simplex Pará − Brasil 2.vi.1923 

233 MCZ 7812 Phaetusa simplex Pernambuco − Brasil nd 

234 MCZ 22851 Phaetusa simplex Pará − Brasil nd 

235 MCZ 173294 Phaetusa simplex Pará − Brasil 05.viii.1932 

236 AMNH 132950 Phaetusa simplex Baranquilla − Colômbia 25.iii.1915 

237 AMNH 149339 Phaetusa simplex Chaco − Paraguay 12.x.1916 

238 AMNH 149340 Phaetusa simplex Puerto Pinasco − Paraguay 17.x.1916 

239 AMNH 241221 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 16.vi.1927 

240 AMNH 241222 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 16.iv.1927 

241 AMNH 241223 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 14.iv.1927 

242 AMNH 241224 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 16.iv.1927 

243 AMNH 241225 Phaetusa simplex  − Brasil nd 

244 AMNH 317221 Phaetusa simplex Espirito Santo − Brasil 05.xi.1929 

245 AMNH 317222 Phaetusa simplex Espirito Santo − Brasil 05.xi.1929 

246 AMNH 393301 Phaetusa simplex Primeira Cruz − Brasil 01.v.1906 

247 AMNH 393302 Phaetusa simplex Bebas  − Peru 07.ii.1913 

248 AMNH 437039 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 24.iv.1905  

249 AMNH 437040 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 24.iv.1905  

250 AMNH 468679 Phaetusa simplex Roosevelt − Trinidad 08.v.1957 

251 AMNH 648894 Phaetusa simplex  − Bermuda 04.vi.1961 

252 AMNH 746065 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 08.iii.1898 

253 AMNH 746066 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 14.iii.1898 

254 AMNH 746067 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 14.iii.1898 

255 AMNH 746068 Phaetusa simplex Caicara − Venezuela 24.ii.1898 

256 AMNH 746069 Phaetusa simplex Altagracia − Venezuela 29.xi.1897 

257 AMNH 746070 Phaetusa simplex Altagracia − Venezuela 06.xi.1897 

258 AMNH 746071 Phaetusa simplex Caura − Venezuela 10.ii.1901 

259 AMNH 746072 Phaetusa simplex Carupano − Venezuela nd 

260 AMNH 746073 Phaetusa simplex Carupano − Venezuela nd 

261 AMNH 746074 Phaetusa simplex Alto Takutu − Guiana 28.ii.1890 

262 AMNH 746075 Phaetusa simplex  − Guiana 03.ix.1905 

263 AMNH 746076 Phaetusa simplex Low Amazons − Brasil nd 

264 AMNH 746077 Phaetusa simplex Port of Spain − Trinidad 22.vi.1903 

265 AMNH 746078 Phaetusa simplex Port of Spain − Trinidad 22.vi.1903 

266 AMNH 746079 Phaetusa simplex Port of Spain − Trinidad 22.vi.1903 

267 AMNH 746080 Phaetusa simplex Goiás − Brasil 01.vii.1906 

268 AMNH 746081 Phaetusa simplex Barracas al Sud − Argentina 16.xi.1902 

269 AMNH 746082 Phaetusa simplex San Vicente − Argentina 30.x.1903 

270 AMNH 746083 Phaetusa simplex Porto Ocampo − Argentina 27.ix.1903 

271 AMNH 778948 Phaetusa simplex Entre Rios − Argentina 02.iv.1961 

272 AMNH 778949 Phaetusa simplex Entre Rios − Argentina 02.iv.1961 

273 AMNH 778950 Phaetusa simplex Entre Rios − Argentina 02.iv.1961 

274 AMNH 778951 Phaetusa simplex Entre Rios − Argentina 28.iii.1961 

275 AMNH 778952 Phaetusa simplex Entre Rios − Argentina 02.iv.1961 

276 AMNH 791714 Phaetusa simplex Beni − Bolivia 24 .ix.1964 

277 AMNH 791715 Phaetusa simplex Beni − Bolivia 11.iv.1965 

278 AMNH 791716 Phaetusa simplex Beni − Bolivia 15.v.1965 

279 AMNH 798852 Phaetusa simplex Corrientes − Argentina 23.x.1967 

280 AMNH 804900 Phaetusa simplex Kartabo − Guyana 08.viii.1920 

281 AMNH 804901 Phaetusa simplex Kartabo − Guyana 10.v.1922 
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282 AMNH 804902 Phaetusa simplex Kartabo − Guyana 08.viii.1920 

283 AMNH 804903 Phaetusa simplex Kartabo − Guyana 02.viii.1922 

284 AMNH 281222 Phaetusa simplex Manaus − Brasil 04.vi.1950 

285 AMNH 758852 Phaetusa simplex Corrientes − Argentina 23.x.1967 

286 AMNH 2300603 Phaetusa simplex Rio Amazonas − Brasil 02.ix.1926 

287 AMNH 430107 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 30.xi.1931 

288 AMNH 291223 Phaetusa simplex Bahia − Brasil 14.iv.1927 

289 AMNH 430208 Phaetusa simplex Tocantins − Brasil 22.xii.1931 

290 AMNH 45989 Phaetusa simplex  −  nd 

291 AMNH 36443 Phaetusa simplex Pará − Brasil 01.iii.1989 

292 AMNH 188061 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 19.v.1925 

293 AMNH 288162 Phaetusa simplex Pará − Brasil 05.viii.1931 

294 AMNH 288161 Phaetusa simplex Pará − Brasil 06.viii.1931 

295 AMNH 237532 Phaetusa simplex  −  nd 

296 AMNH 237530 Phaetusa simplex  −  nd 

297 AMNH 237531 Phaetusa simplex  −  nd 

298 AMNH 237528 Phaetusa simplex  −  nd 

299 AMNH 237533 Phaetusa simplex  −  nd 

300 AMNH 230609 Phaetusa simplex  −  nd 

301 AMNH 281218 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.vii.1930 

302 AMNH 281217 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.vii.1930 

303 AMNH 276566 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 26.viii.1930 

304 AMNH 257110 Phaetusa simplex  −  nd 

305 AMNH 230599 Phaetusa simplex  −  nd 

306 AMNH 230606 Phaetusa simplex  −  nd 

307 AMNH 281221 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.vii.1930 

308 AMNH 276554 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 14.viii.1930 

309 AMNH 257111 Phaetusa simplex  −  nd 

310 AMNH 230600 Phaetusa simplex  −  nd 

311 AMNH 230611 Phaetusa simplex  −  nd 

312 AMNH 226563 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 10.viii.1930 

313 AMNH 230604 Phaetusa simplex  −  nd 

314 AMNH 281219 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 27.vi.1930 

315 AMNH 281223 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 04.vi.1930 

316 AMNH 276565 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 18.viii.1930 

317 AMNH 281220 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 04.vi.1930 

318 AMNH 230612 Phaetusa simplex  −  nd 

319 AMNH 230601 Phaetusa simplex  −  nd 

320 AMNH 278946 Phaetusa simplex  −  nd 

321 AMNH 61541 Phaetusa simplex Bogotá − Colômbia nd 

322 AMNH 211225 Phaetusa simplex  −  nd 

323 AMNH 312927 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 1930 

324 AMNH 745073 Phaetusa simplex Carúpano − Venezuela nd 

325 AMNH 283132 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.vi.1930 

326 AMNH 188064 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 20.v.1925 

327 AMNH 745072 Phaetusa simplex Carúpano − Venezuela nd 

328 AMNH 75410 Phaetusa simplex  −  nd 

329 AMNH 312929 Phaetusa simplex  −  nd 

330 AMNH 283139 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 21.xii.1930 

331 AMNH 283130 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 30.xi.1930 

332 AMNH 230602 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 15.ix.1976 

333 AMNH 188065 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 20.v.1925 

334 AMNH 283142 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil .xi.1931 

335 AMNH 283136 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 30.xi.1930 

336 AMNH 283134 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil  xii.1930 

337 AMNH 311642 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil nd 

338 AMNH 468619 Phaetusa simplex  − trinidad 05.viii.1957 

339 AMNH 283140 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil  x.1930 

340 AMNH 283131 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil x.1930 

341 AMNH 188059 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 17.v.1925 
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342 AMNH 283135 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil  05.xii.1930 

343 AMNH 311144 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.xii.1929 

344 AMNH 188060 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 17.v.1925 

345 AMNH 188063 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 19.v.1925 

346 AMNH 283138 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 21.xii.1930 

347 AMNH 283133 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 01.xii.1930 

348 AMNH 253137 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 16.xii.1930 

349 AMNH 283141 Phaetusa simplex Amazonas − Brasil 21.xii.1930 

350 AMNH 188066 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 20.v.1925 

351 AMNH 188067 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 02.v.1925 

352 AMNH 188062 Phaetusa simplex Cumaná − Venezuela 19.v.1925 



228 

Anexo 4. Tabela com as amostras genéticas utilizadas, localidades, colaboradores (pessoas e/ou instituições que coletaram ou cederam as amostras), 

utilização (análise mitocondrial e/ou RADseq). MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; P. Faria: Dra. Patrícia Faria; AMNH: 

American Museum of Natural History, NY. * Genbank. 

Espécie Coleção/ coletores Nº tombo/ catálogo Localidade  mtDNA (ND2) RADseq 

Rynchops niger MZUSP 80495 Amazonas Rio Roosevelt, Esperança X  

Rynchops niger MZUSP 80496 Amazonas Rio Roosevelt, acima da cachoeira X X 

Rynchops niger MZUSP 80497 Amazonas Rio Roosevelt, acima da cachoeira X  

Rynchops niger MZUSP 80498 Amazonas Rio Roosevelt, acima da cachoeira X  

Rynchops niger MZUSP 80499 Amazonas Rio Roosevelt, Esperança X  

Rynchops niger MZUSP 80500 Amazonas Rio Roosevelt, acima da cachoeira X  

Rynchops niger MZUSP 79265 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 79266 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Rynchops niger MZUSP 79267 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 79268 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 79269 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 79270 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 79271 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Rynchops niger MZUSP 82665 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X  

Rynchops niger MZUSP 82666 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X  

Rynchops niger MZUSP 82667 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Rynchops niger MZUSP 82668 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Rynchops niger MZUSP 82669 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Rynchops niger MZUSP 97153 Pará Barra das Princesas, Fazenda Fartura X X 

Rynchops niger MZUSP 98904 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X X 

Rynchops niger MZUSP 98905 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X  

Rynchops niger MZUSP 98906 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X  

Rynchops niger MZUSP 98907 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X  

Rynchops niger MZUSP 100688 Rondônia Rio Machado (Leito do Rio, acima de Tabajara) X X 

Rynchops niger MZUSP 99463 Roraima Rio Branco - Ilha Mururi X  

Rynchops niger MZUSP 99464 Roraima Rio Branco - Ilha Mururi X X 

Rynchops niger MZUSP 99465 Roraima Rio Branco - Ilha Mururi X  

Rynchops niger MZUSP 99466 Roraima Rio Branco - Ilha Mururi X X 

Rynchops niger MZUSP 99467 Roraima Rio Branco - Ilha Mururi X X 

Rynchops niger MZUSP 84349 Santa Catarina Foz do Rio Tijucas, Tijucas X X 

Rynchops niger MZUSP 84350 Santa Catarina Foz do Rio Tijucas, Tijucas X X 

Rynchops niger MZUSP 100570 São Paulo Cubatão (Rio Casqueiro) X X 

Rynchops niger MZUSP 100571 São Paulo Cubatão (Rio Casqueiro) X X 
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Rynchops niger P. FARIA L1200 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1201 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L1202 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L1203 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L1204 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L1205 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1206 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1207 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L1208 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1209 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1210 Amazonas Mamirauá X  

Rynchops niger P. FARIA L1211 Amazonas Mamirauá X X 

Rynchops niger P. FARIA L147 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L148 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L149 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L150 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L151 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L152 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L153 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L154 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L155 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L156 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L157 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L343 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L344 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L345 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L346 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L347 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L348 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L349 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L350 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L351 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L352 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L353 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L565 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L567 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L568 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L569 Mato Grosso do Sul Pantanal X  
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Rynchops niger P. FARIA L570 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L571 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L572 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L573 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L574 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L575 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L576 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L577 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L578 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L579 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L580 Mato Grosso do Sul Pantanal X X 

Rynchops niger P. FARIA L581 Mato Grosso do Sul Pantanal X  

Rynchops niger P. FARIA L314 Rio Grande do Sul Lagoa do Peixe X X 

Rynchops niger P. FARIA L315 Rio Grande do Sul Lagoa do Peixe X X 

Rynchops niger P. FARIA L318 Rio Grande do Sul Lagoa do Peixe X X 

Rynchops niger P. FARIA L800 Rio Grande do Sul Rio ibicuí (Manoel Viana) X  

Rynchops niger P. FARIA L752 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L753 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L754 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L755 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L756 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L757 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L758 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L759 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L760 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L761 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L766 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L767 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L768 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L769 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L770 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L772 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L774 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L779 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L780 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L781 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L782 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L783 Rondônia Guaporé X  



231 

Espécie Coleção/ coletores Nº tombo/ catálogo Localidade  mtDNA (ND2) RADseq 

Rynchops niger P. FARIA L784 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L785 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L786 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L787 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L788 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L789 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L790 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L791 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L792 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L793 Rondônia Guaporé X X 

Rynchops niger P. FARIA L794 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L795 Rondônia Guaporé X  

Rynchops niger P. FARIA L722 São Paulo Cubatão X X 

Rynchops niger P. FARIA L723 São Paulo Cubatão X X 

Rynchops niger P. FARIA L724 São Paulo Cubatão X  

Rynchops niger Paton & Baker DQ385094 * USA   X  

Rynchops niger AMNH DOT 3164 Chile VIII Región del Biobío  X 

Rynchops niger AMNH DOT 17032 USA New York, Nassau Co.  X 

Rynchops niger AMNH DOT 3167 Chile VIII Región del Biobío  X 

Rynchops niger AMNH DOT 3165 Chile VIII Región del Biobío  X 

Rynchops niger AMNH DOT 3166 Chile VIII Región del Biobío  X 

Rynchops niger AMNH DOT 20880 USA New Jersey, Middlesex Co.  X 

Rynchops niger AMNH DOT 15505 USA New Jersey, Hudson Co.  X 

Phaetusa simplex MZUSP 77917 Roraima Ilha do Terçado X  

Phaetusa simplex MZUSP 77918 Roraima Ilha do Terçado X  

Phaetusa simplex MZUSP 79253 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Phaetusa simplex MZUSP 79254 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Phaetusa simplex MZUSP 79255 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Phaetusa simplex MZUSP 79256 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Phaetusa simplex MZUSP 79257 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X  

Phaetusa simplex MZUSP 79258 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Phaetusa simplex MZUSP 79259 Mato Grosso Rio Paraguai, Ilha Presidente X X 

Phaetusa simplex MZUSP 80490 Amazonas Rio Roosevelt, Trilha Roosevelt X X 

Phaetusa simplex MZUSP 80491 Amazonas Rio Roosevelt, Esperança X  

Phaetusa simplex MZUSP 80492 Amazonas Rio Roosevelt, Pousada X X 

Phaetusa simplex MZUSP 80493 Amazonas Rio Roosevelt, Esperança X X 

Phaetusa simplex MZUSP 80494 Amazonas Rio Roosevelt, Esperança X X 

Phaetusa simplex MZUSP 82670 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 
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Phaetusa simplex MZUSP 82671 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Phaetusa simplex MZUSP 82672 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Phaetusa simplex MZUSP 82673 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Phaetusa simplex MZUSP 82674 Mato Grosso São Félix do Araguaia, Pousada Kuryala X X 

Phaetusa simplex MZUSP 83744 Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura X X 

Phaetusa simplex MZUSP 83745 Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura X X 

Phaetusa simplex MZUSP 83746 Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura X X 

Phaetusa simplex MZUSP 83747 Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura X X 

Phaetusa simplex MZUSP 84355 Tocantins Rio Palma (margem esquerda), Paranã X X 

Phaetusa simplex MZUSP 89129 Pará Santana do Araguaia, Fazenda Fartura X  

Phaetusa simplex MZUSP 92595 Amazonas Parque Nacional Juruena, Ilha Amazonas X  

Phaetusa simplex MZUSP 97033 Pará Barra das Princesas, Fazenda Fartura X  

Phaetusa simplex MZUSP 97034 Pará Barra das Princesas, Fazenda Fartura X  

Phaetusa simplex MZUSP 97042 Pará Barra das Princesas, Fazenda Fartura X  

Phaetusa simplex MZUSP 98833 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X X 

Phaetusa simplex MZUSP 98834 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X  

Phaetusa simplex MZUSP 98901 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X X 

Phaetusa simplex MZUSP 98902 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X  

Phaetusa simplex MZUSP 98903 Pará Fazenda Fartura, Santana do Araguaia, Rio Araguaia X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1167 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1170 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1171 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1172 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1173 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1174 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1175 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1176 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1177 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1178 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1179 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1180 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1181 Amazonas Mamirauá X  

Phaetusa simplex P. FARIA L1182 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1183 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1184 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1185 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1186 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L1187 Amazonas Mamirauá X X 
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Espécie Coleção/ coletores Nº tombo/ catálogo Localidade  mtDNA (ND2) RADseq 

Phaetusa simplex P. FARIA L1188 Amazonas Mamirauá X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L751 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L757 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L762 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L763 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L764 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L765 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L771 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L773 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L775 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L776 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L777 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L778 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L796 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L797 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L798 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L799 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L800 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L801 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L802 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L803 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L804 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L805 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L806 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L807 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L808 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L809 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L810 Rondônia Guaporé X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L811 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L812 Rondônia Guaporé X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L813 Rondônia Guaporé X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L814 Rondônia Guaporé X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L815 Rondônia Guaporé X  

Phaetusa simplex P. FARIA L816 Rondônia Guaporé X X 

Phaetusa simplex P. FARIA L817 Rondônia Guaporé X X 
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Anexo 5. Tabela com as amostras finais utilizadas no NGS Illumina; amostra/espécie, pools, molaridade e adaptadores específicos. 

 POOL 1  Molaridade Adaptador P1 Adaptador P2  POOL 2  Molaridade Adaptador P1 Adaptador P2 

1 R. niger R122 384 GAGAT TGACCA 1 R. niger R8000 300 GAGAT TAGCTT 

2 R. niger R51 384 TTACC TGACCA 2 R. niger R302 300 TTACC TAGCTT 

3 R. niger R40 384 TGGAA TGACCA 3 R. niger R145 300 TGGAA TAGCTT 

4 R. niger R300 384 GCCGT TGACCA 4 R. niger R304 300 GCCGT TAGCTT 

5 R. niger R308 384 AGCTA TGACCA 5 R. niger R53 300 AGCTA TAGCTT 

6 R. niger R306 384 AAGGA TGACCA 6 R. niger R38 300 AAGGA TAGCTT 

7 R. niger R126 384 GGTTG TGACCA 7 R. niger R43 300 GGTTG TAGCTT 

8 R. niger R52 384 GCATG TGACCA 8 R. niger R127b 300 GCATG TAGCTT 

9 R. niger R8100 384 CGTCG TGACCA 9 R. niger R7800 300 CGTCG TAGCTT 

10 R. niger R50 C 384 CTTGG TGACCA 10 R. niger R114 300 CTTGG TAGCTT 

11 R. niger R59 384 TACGT TGACCA 11 R. niger R 35 300 TACGT TAGCTT 

12 R. niger R143 384 ATTAC TGACCA 12 R. niger R54 300 ATTAC TAGCTT 

13 R. niger R50 384 CAACC TGACCA 13 R. niger R231 300 CAACC TAGCTT 

14 R. niger R37 384 AACCA TGACCA 14 R. niger R108 300 AACCA TAGCTT 

15 R. niger R8100b 384 CGATC TGACCA 15 R. niger R153 300 CGATC TAGCTT 

16 R. niger R105 384 ACTGG TGACCA 16 R. niger R7900 300 ACTGG TAGCTT 

17 R. niger R225 384 GTCGA TGACCA 17 R. niger R118 300 GTCGA TAGCTT 

18 R. niger R230 384 CTGTC TGACCA 18 R. niger R104 300 CTGTC TAGCTT 

19 R. niger R115 384 ACACA TGACCA 19 R. niger R125 300 ACACA TAGCTT 

20 R. niger R91 384 TCGAT TGACCA 20 R. niger R124 300 TCGAT TAGCTT 

21 R. niger R152 384 TGCAT TGACCA 21 R. niger R50 B 300 TGCAT TAGCTT 
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 POOL 3  Molaridade Adaptador P1 Adaptador P2  POOL 4  Molaridade Adaptador P1 Adaptador P2 

1 R. niger R8100c 217.8 GAGAT CGATGT 1 P. simplex P27 288 GAGAT GATCAG 

2 R. niger R151 217.8 TTACC CGATGT 2 P. simplex P8 288 TTACC GATCAG 

3 R. niger R232 217.8 TGGAA CGATGT 3 P. simplex P22 288 TGGAA GATCAG 

4 R. niger R197 217.8 GCCGT CGATGT 4 P. simplex P19 288 GCCGT GATCAG 

5 R. niger R8600 217.8 AGCTA CGATGT 5 P. simplex P24 288 AGCTA GATCAG 

6 R. niger R127 217.8 AAGGA CGATGT 6 P. simplex P13 288 AAGGA GATCAG 

7 R. niger R109 217.8 GGTTG CGATGT 7 P. simplex P157 288 GGTTG GATCAG 

8 R. niger R127c 217.8 GCATG CGATGT 8 P. simplex P18 288 GCATG GATCAG 

9 R. niger R144 217.8 CGTCG CGATGT 9 P. simplex P161 288 CGTCG GATCAG 

10 R. niger R8500 217.8 CTTGG CGATGT 10 P. simplex P157c 288 CTTGG GATCAG 

11 R. niger R208 217.8 TACGT CGATGT 11 P. simplex P9 288 TACGT GATCAG 

12 R. niger R150 217.8 ATTAC CGATGT 12 P. simplex P31 288 ATTAC GATCAG 

13 R. niger R72 217.8 CAACC CGATGT 13 P. simplex P23 288 CAACC GATCAG 

14 R. niger R303 217.8 AACCA CGATGT 14 P. simplex P155 288 AACCA GATCAG 

15 R. niger R301 217.8 CGATC CGATGT 15 P. simplex P157b 288 CGATC GATCAG 

16 R. niger R41 217.8 ACTGG CGATGT 16 P. simplex P83 288 ACTGG GATCAG 

17 R. niger R123 217.8 GTCGA CGATGT 17 P. simplex P85 288 GTCGA GATCAG 

18 R. niger R228 217.8 CTGTC CGATGT 18 P. simplex P159 288 CTGTC GATCAG 

19 R. niger R141 217.8 ACACA CGATGT 19 P. simplex P84 288 ACACA GATCAG 

20 R. niger R90 217.8 TCGAT CGATGT 20 P. simplex P158 288 TCGAT GATCAG 

21 R. niger R8400 217.8 TGCAT CGATGT 21 P. simplex P80 288 TGCAT GATCAG 
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 POOL 5  Molaridade Adaptador P1 Adaptador P2 

1 P. simplex P82 180 GAGAT ACTTGA 

2 P. simplex P86 180 TTACC ACTTGA 

3 P. simplex P16 180 TGGAA ACTTGA 

4 P. simplex P29 180 GCCGT ACTTGA 

5 P. simplex P87 180 AGCTA ACTTGA 

6 P. simplex P14 180 AAGGA ACTTGA 

7 P. simplex P21 180 GGTTG ACTTGA 

8 P. simplex P12 180 GCATG ACTTGA 

9 P. simplex P15 180 CGTCG ACTTGA 

10 P. simplex P88 180 CTTGG ACTTGA 

11 P. simplex P162 180 TACGT ACTTGA 

12 P. simplex P17 180 ATTAC ACTTGA 

13 P. simplex P20 180 CAACC ACTTGA 

14 P. simplex P10 180 AACCA ACTTGA 

15 R. niger R55 123 CGATC ACTTGA 

16 R. niger R140 123 ACTGG ACTTGA 

17 R. niger R76 123 GTCGA ACTTGA 

18 R. niger R194 123 CTGTC ACTTGA 

19 R. niger R226 123 ACACA ACTTGA 

20 R. niger R39 180 TCGAT ACTTGA 

21 R. niger R106 180 TGCAT ACTTGA 
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Anexo 6. Distribuição sazonal de Rynchops niger; os pontos levam em consideração somente 

os indivíduos que estavam em atividade reprodutiva. Apesar dos pontos pertencerem aos 

Rynchops niger sul-americanos, Phaetusa simplex partilha das mesmas zonas reprodutivas, 

durante o mesmo período. 

 


