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RESUMO 

 

GAMON, T.H.M. Epidemiologia e caracterização molecular de vírus 
imunossupressores em aves silvestres. 2022. 184f. Tese (Doutorado em 
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2022. 

 

No Brasil, pode ser encontrado uma alta variedade de espécies de aves, estando 

dentre os três países detentores da maior diversidade de aves do mundo. Apesar da 

grande maioria das espécies passarem todo o ciclo de vida em território Brasileiro, 

algumas vêm do Hemisfério Norte, do sul da América do Sul, ou de países a oeste do 

Brasil, passando apenas parte do ciclo de vida em nosso país. As aves silvestres são 

reservatórios para diversos vírus, somado ao agravante de viver em bandos e voar 

longas distâncias. Estas aves possuem alto potencial para disseminar vírus 

emergentes entre si, para outros animais e humanos. Alguns vírus possuem a 

capacidade de causar quadro de imunossupressão nas aves, agravando doenças e 

diminuindo a eficiência da resposta imunológica. O presente estudo tem por objetivo 

realizar a análise da presença de Adenovírus, Herpesvírus e Circovírus através de 

RT-PCR, em amostras de aves silvestres de diferentes regiões brasileiras, coletadas 

entre os anos de 2017 e 2019; realizar a caracterização molecular e a análise 

filogenética para demonstrar a importância das aves silvestres na epidemiologia de 

viroses imunossupressoras. Desta forma, foram analisadas 910 amostras de swab 

nasal, cloacal e ocular de aves silvestres provindas do Rio Grande do Norte (Reserva 

biológica de Atol das Rocas e Fernando de Noronha), Maranhão (Praia de 

Panaquatira), Foz do Iguaçu/ Paraná (Parque das Aves), Rio Grande do Sul (Parque 

Nacional do Espinilho) e em São Paulo (Parque do Ibirapuera). Destas, 16 amostras 

provindas do Rio Grande do Norte (Atol das Rocas) e 1 amostra de cardeal amarelo 

cativo do Rio Grande do Sul foram positivas para adenovírus e posteriormente 

sequenciadas. 

 

Palavras-chave: Adenovírus. Circovírus. Herpesvírus. Aves silvestres.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

GAMON, T.H.M. Epidemiology and molecular characterization of 
immunosuppressive viruses in wild birds. 2022. 184p. Ph. D. these (Biotechnology) 
- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 
 

In Brazil, a high variety of bird species can be found, among the three countries with 

the greatest diversity in the world. Although the vast majority of species pass through 

the entire life cycle in Brazilian territory, some come from the Southern Hemisphere of 

South America, or from countries west of Brazil, only part of the life cycle in our country. 

Wild birds are reservoirs for several viruses, added to the aggravation of living in flocks 

and flying long distances. These birds have a high potential to spread emerging viruses 

among themselves, to other animals and humans. Some viruses have the ability to 

cause immunosuity and have pressure on infections, immune response. The present 

study aims to analyze the presence of Adeno, Herpesvirus and Circovirus through RT-

PCR, in samples of wild birds from different Brazilian regions, collected between the 

years 2017 and 2019; perform a molecular and phylogenetic characterization to 

demonstrate the analysis of wild birds in the epidemiology of immunosuppressive 

viruses. Thus, 910 samples of nasal, cloacal and ocular swabs from wild birds were 

sent to Rio Grande do Norte (Biological Reserve of Atol das Rocas and Fernando de 

Noronha), Maranhão (Panaquatira Beach), Foz do Iguaçu/ Paraná (Parque das Birds), 

Rio Grande do Sul (Espinilho National Park) and São Paulo (Ibirapuera Park). Of 

these, 16 samples from Rio Grande do Norte (Atol das Rocas) and 1 sample of captive 

yellow cardinal from Rio Grande do Sul were positive for adenovirus and subsequently 

sequenced. 

 

Keywords: Adenovirus. Circovirus. Herpesvirus. Wild birds.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

As aves de vida livre, devido as suas características biológicas, são capazes 

de disseminar microrganismos patogênicos muito facilmente, atuando como um 

carreador biológico ou mecânico, além de possuir uma grandiosa importância em 

relação a dispersão de diversos vírus. Este aspecto faz com que exista uma 

preocupação constante em obter conhecimento a respeito dos vírus que afetam esta 

espécie com o intuito de prever possíveis surtos de doenças emergentes.  

As doenças em aves representam altas ameaças à biodiversidade devido a 

abundância e distribuição de patógenos em populações de vida livre. Estima-se que 

existam aproximadamente 1,67 milhões de vírus ainda desconhecidos pertencentes 

às principais famílias virais zoonóticas em hospedeiros de mamíferos e aves e que a 

maioria deles possuem potenciais zoonóticos (CARROLL et al., 2018). Portanto, a 

suscetibilidade desta espécie animal a alguns vírus podem servir como um sinal de 

alerta precoce de potenciais doenças virais em humanos. 

As aves são consideradas importantes reservatórios de vírus emergentes. Pelo 

menos, 73 novos vírus foram descobertos entre os anos de 2012 e 2014 neste grupo 

de animais (CHAN et al., 2015). Até 2017, esses novos vírus descritos foram 

documentados principalmente em aves silvestres infectadas com os vírus Poxvírus, 

Herpesvírus e Adenovírus. Atualmente, estes são os vírus de DNA com importância 

veterinária mais documentados em aves na literatura, porém, há outros vírus ainda 

pouco estudados (BODEWES, 2018).  

Os patógenos representam um grande risco para as populações de 

hospedeiros silvestres, especialmente em face do declínio contínuo da biodiversidade. 

Patógenos generalistas com altas taxas de mutação representam um risco 

particularmente alto para a extinção de espécies induzida por doenças, pois podem 

ser mantidos em vários hospedeiros reservatórios e, portanto, tendem a não ser 

afetados por declínios populacionais de uma única espécie hospedeira (SMITH et al., 

2009).  

As aves são um importante reservatório para a maioria dos vírus emergentes 

devido ao hábito de andar em bandos e sua habilidade para voar por longas 

distâncias. Por isso, essa espécie animal possui alto potencial para disseminar vírus 

emergentes entre si, para humanos e também para outros animais de produção e de 

companhia (LI et al.,2004).  
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O Brasil abriga comunidades aviárias altamente diversificadas que 

permanecem pouco estudadas em relação a contaminações por vírus. Além das 1.919 

espécies de aves registradas no Brasil, 198 (10,3%) são migratórias. Algumas 

espécies parcialmente migratórias são encontradas no Bioma Pampa (SOMENZARI 

et al. 2018). Maiores esforços em vigilância epidemiológica são necessários para 

detectar vírus transmitidos por aves, particularmente em áreas de alta diversidade 

aviária e endemismo (LUGARINI et al. 2018). 

Esse fator é ainda intensificado pela correlação entre rotas migratórias e as 

principais regiões produtoras de carne de frango no Brasil. Segundo Belchior et al. 

(2014), a região Sul do Brasil responde por cerca de 60% do abate nacional de frangos 

seguida pelas Regiões Sudeste (20,5%) e Centro-Oeste (15,1%). Essas são também 

regiões por onde passam as três principais rotas de aves migratórias brasileiras: Rota 

Atlântica, Rota dos Rios Negro e Pantanal e Rota dos Rios Xingu e Tocantins 

(ICMCBIO, 2016). 

O desenvolvimento de um banco de dados de avaliação de saúde para 

espécies de aves de vida livre é essencial para determinar o estado de saúde das 

populações. Tal banco de dados pode atuar como referência para monitoramento, 

bem como para avaliação futura dessas aves. Estas referências podem sustentar as 

decisões de gerenciamento (liberação, reintrodução e revigoramento populacional), 

contribuindo assim para iniciativas de conservação entre espécies ameaçadas de 

extinção (KOLESNIKOVAS et al. 2012). 

Na literatura, observamos que alguns vírus são muito estudados em aves de 

vida livre, com importância para a Influenza Aviária e a doença de Newcastle, por 

serem doenças infecciosas altamente contagiosas, com potencial zoonótico e com 

alta importância econômica e sanitária. Porém, alguns vírus como adenovírus (AdVs), 

herpesvírus (HV) e circovírus (CV) agem nas aves de forma subclínica, principalmente 

agindo sobre o sistema imune. Dessa forma, estes três vírus podem inclusive 

contribuir para o surgimento de coinfecções importantes. As informações a respeito 

da epidemiologia de vírus nas aves silvestres da América do Sul, essenciais para a 

sua conservação são escassas (SILVA et al., 2021).  

Os AdVs são agentes infecciosos comuns em aves domésticas e selvagens em 

todo o mundo. Dos 12 sorotipos de AdVs aviários relatados, a maioria deles são 

capazes de causar hepatite por corpos de inclusão e representam um risco 
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significativo pois podem contribuir para o aumento das taxas de mortalidade 

(ABSALÓN et al., 2017) . 

Os HVs causam uma ampla variedade de doenças com lesões e apresentações 

clínicas diversas em aves. Estudos recentes avaliaram diferentes espécies de aves 

marinhas provindas de áreas costeiras do Atlântico Sul e relataram a ocorrência de 

surtos de HV em pinguins de Magalhães (Spheniscus magellanicus) e em um albatroz-

de-nariz-amarelo do Atlântico (Thalassarche chlororhynchos) em um centro de 

reabilitação localizado no Rio Grande do Sul (NIEMEYER et al., 2017).  

A infecção por CVs em aves está associada à imunossupressão, que por sua 

vez, predispõe os animais a infecções secundárias que podem levar à mortalidade 

das espécies acometidas. Atingem uma grande variedade de animais, tanto 

domésticos como selvagens (STENZEL et al., 2018). 

No que diz respeito à conservação de espécies de vida livre, essas doenças 

podem causar impactos adversos nessas populações. O Brasil é o maior exportador 

mundial de carne de frango (NÄÄS et al., 2015) e a ocorrência dessas doenças virais 

tem um grande impacto negativo na economia devido a restrições comerciais e 

embargos. 

Dessa forma, ocorre um aumento da incidência de outras doenças que podem 

afetar animais e humanos futuramente. Visando a importância da saúde das aves em 

áreas de alta preservação e com grande passagem de animais de vida livre, 

observamos a importância em estudar vírus imunossupressores, que é o caso dos 

Herpesvírus, Adenovírus e Circovírus, O papel que aves silvestres podem 

desempenhar como reservatórios dessas infecções, não é muito abordado na 

literatura.  

Sendo assim, este estudo possui como objetivo determinar a presença de 

Herpesvírus, Adenovírus e Circovírus em aves silvestres de áreas distintas do território 

brasileiro, coletadas entre os anos de 2017 até 2019. Para isso, escolhemos as 

amostras provindas da reserva biológica Atol das Rocas (300) e da ilha Fernando de 

Noronha (85), situada no Rio Grande do Norte; Praia de Panaquatira em São José do 

Ribamar no Maranhão (300); aves presentes no Parque do Ibirapuera, em São Paulo 

(85); Parque Estadual do Espinilho situado no Rio Grande do Sul e regiões de fauna 

vinculadas ao Programa de Cativeiro do Cardeal Amarelo (95) e Foz do Iguaçu, no 

Parque das Aves (45).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 HERSPERSVÍRUS  

 

Os herpesvírus são patógenos importantes associados a várias doenças em 

espécies aviárias, incluindo a laringotraqueíte infecciosa e doença de Marek em aves 

domésticas e Doença de Pacheco em psitacídeos. 

A família Herpesviridae congrega um grande número de vírus que tem como 

característica comum sua arquitetura contendo um nucleocapsídeo icosaédrico com 

uma molécula de DNA de fita dupla, circundado por uma substância amorfa 

(tegumento) e por um envelope glicoprotéico (Figura 1). Os membros desta família 

também são conhecidos como herpesvírus e podem causar infecções latentes ou 

líticas. Os virions variam de esféricos a pleomórficos, medindo entre 120 a 200 nm de 

diâmetro. O núcleocapsídeo é hexagonal e tem um diâmetro de 80 a 100 nm. As três 

subfamílias são: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae 

(CLOSE et al., 2018). O genoma viral consiste em um DNA de fita dupla linear 

(BRANDÃO; CHACÓN, 2009).  

Os Alphaherpesvirinae, subfamília de vírus da família Herpesvíridae, 

representam os Herpesvírus mais importantes para a virologia animal e têm como 

principal propriedade o estabelecimento de latência em neurônios dos gânglios 

sensoriais após infecção aguda. Esta capacidade de estabelecer e, posteriormente, 

reativar infecções latentes desempenham um papel fundamental na perpetuação 

desses vírus na natureza (GAMA; CANAL, 2009).  

Os Betaherpesvirinae representam uma subfamília de vírus da família 

Herpesviridae em que os mamíferos servem como hospedeiros naturais. Dois dos 

quatro gêneros dos betaherpesvírus desempenham um papel extremamente 

importante em infecções oportunistas em receptores de transplantes de órgãos, que 

são o citomegalovírus e o herpesvírus humano 6 (HHV-6) e pertence ao gênero 

Roseolovírus (YOSHIKAWA, 2018).  

Os Gammaherpesvirinae são membros de uma subfamília emergente entre os 

Herpesviridae. Dois gêneros são descritos: o linfocriptovirus, que inclui o Epstein-Barr 

vírus e rhadinovírus, que incluí vírus de interesse para medicina e para a medicina 

veterinária (ACKERMANN, 2005).  
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 Figura 1 – Estrutura do Herpesvírus 
 

 

Fonte: CLOSE et al., 2018. 

      

A replicação viral dos Herpesvírus pode acontecer de duas maneiras, infecção 

aguda ou infecção latente (Figura 2 e 3). Na replicação do genoma de forma aguda, 

após a introdução do vírus no hospedeiro, este é levado ao seu sitio de predileção, a 

depender da subfamília viral, a partir de então todos os genes virais são expressos 

(FLORES, 2017) para a fusão entre o vírus e a célula hospedeira que ocorre através 

do envelope viral, conseguinte a penetração da célula o nucleocapsídeo e as proteínas 

do vírus são carreadas para seu núcleo celular, onde ocorre a transcrição, replicação 

e síntese do DNA e proteica, em seguida passa pela montagem e liberação da 

progênie viral (ROIZMAN; KNIPE, 2001).  

Já na infecção latente, após a penetração do Herpevírus no hospedeiro e 

transporte para seu sitio de ação, não acontece destruição das células hospedeiras 

(NANDI et al., 2011), pois não tem replicação viral permanecendo o vírus inativo 

durante esse período sobreposto a infecção aguda, o que traz desafios ao diagnóstico, 

devido à falta de sinais clínicos, e dificuldade de detectar o vírus em testes 

rotineiramente utilizados, visto que não são encontrados anticorpos circulante, 

resultando muitas vezes em resultados errôneos (FRANCO et al., 2002; OIE, 2017; 

FLORES, 2017). Neste período de latência dificilmente o animal infectado dissemina 

o patógeno no ambiente, sabe-se também que fatores estressantes levam ao 

comprometimento do sistema imunológico, e isto desencadeia a reativação da 

replicação viral, voltando para a forma aguda, portanto o animal infectado uma vez 

será portador do vírus para o resto da vida (FRANCO; ROEHE, 2007). 
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Figura 2 – Esquema de Replicação Viral dos Herpesvírus: Ciclo Lítico com produção das 
progênies virais 

 

 

Fonte: FLORES, 2017. 
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Figura 3 – Esquema de Replicação dos Herpesvírus: Latência e Fase Aguda 

 

 

As três principais infecções causadas por Herpesvírus de relevância em aves 

serão abordadas a seguir. 

 

2.1.1 Laringotraqueíte infecciosa (LTI) das aves 

 

As doenças respiratórias em aves compreendem o principal problema de 

sanidade animal em granjas avícolas, levando à condenação de um grande número 

de carcaças e consequentemente, perdas na produtividade (PORTZ, 2008). Dentre 

estes problemas, o vírus da laringotraqueíte infecciosa (VLTI) tem demonstrado 

grande importância nos últimos anos, causando surtos da doença em granjas do 

interior de São Paulo (LUCIANO et al., 2013; PORTZ, 2008). 

O VLTI das aves é uma doença respiratória altamente contagiosa, que acomete 

principalmente galinhas e outras aves. Anteriormente conhecida como “difteria 

aviária”, é causada por vírus pneumotrópio, membro da família Herpesviridae, 

subfamília Alphaherpesvinae, gênero Iltovirus. O vírus é taxonomicamente identificado 

como Gallid herpesvirus I (RODRÍGUEZ-AVILA et al., 2008). Possui a maioria das 

características dos vírus do gênero Herpesvírus, de DNA, de dupla-fita esférico, com 

125.000 pares de bases, 30 proteínas estruturais confirmadas e 10 propostas, com 11 
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proteínas presentes no envelope, sendo destas, pelo menos 10 glicosiladas (ICTV 

Virus Taxonomy, 2018).  

Uma característica das infecções por herpesvirus é a capacidade de 

permanecer no hospedeiro infectado após a infecção aguda em um estado de latência, 

tornando-os importantes fontes de infecção (VILLANUEVA, 2005). Formas graves da 

doença são caracterizadas por sinais de depressão respiratória, dificuldade 

respiratória, expectoração de muco muitas vezes com sangue e alta mortalidade. Nas 

indústrias são encontradas formas mais leves de infecção e manifestação de sinais 

variados como traqueíte mucóide, sinusite, conjuntivite. (RODRÍGUEZ-AVILA et al., 

2008). 

A eliminação do vírus pelas secreções oronasais, inicia-se de 6 a 8 dias após 

a infecção e pode continuar sendo eliminado em baixos níveis por mais de 10 dias 

após inoculação (ISHIZUKA, 2004).Sua transmissão é exclusivamente horizontal e 

não existem evidências de que seja transmissível para o ser humano ou outros 

mamíferos (GAMA; CANAL, 2009). 

A vacinação pode ser um forte aliado para conter epidemias, porém depende 

da aprovação pelo órgão oficial que deve implementar esquemas de imunização. 

Frangos de corte vacinados contra VLTI apresentaram baixos níveis de anticorpos 

séricos. Aves vacinadas ou naturalmente infectadas tornam-se portadoras e sendo 

assim, não devem ser misturadas com as susceptíveis. A vacinação é feita por via oral 

(água de bebida) ou spray, mas exige atenção para que todas as aves recebam a 

dose correta, dependendo da penetração do vírus vacinal pela mucosa do trato 

respiratório. A aplicação via spray pode ocasionar reações indesejáveis 

principalmente se o vírus vacinal não estiver corretamente atenuado ou devido a uma 

dose errada (BUCHALA, 2004). 

Sabe-se que durante a chegada das aves silvestres migratórias e a circulação 

com as aves residentes da região, ocorre a troca de vírus entre elas, podendo ocorrer 

infecções mútuas (ICMBIO, 2019). Este fato aumenta consideravelmente a 

importância da pesquisa de Herpesvírus em aves migratórias. 
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2.1.2 Doença de Marek 

 

A doença de Marek (DM) foi descrita na Hungria em 1907 pelo médico 

veterinário Jozsef Marek e adquiriu grande importância durante o século XX com o 

crescimento da avicultura. A DM causou, por muitos anos, grande impacto na 

avicultura e seus efeitos negativos foram reduzidos de forma eficaz com o uso das 

vacinas em pintinhos no primeiro dia de vida e, mais recentemente, de forma 

alternativa, em embriões aos 18 dias de incubação (MARTINS et al., 2015). 

O Gallid herpesvírus 2 (GaHV-2) causador da Doença de Marek, pertence à 

família Herpesviridae, subfamília Alphaherpesvirinae e gênero Mardivirus e causa 

doença linfoproliferativa em frangos (CHENG et al., 2017).  

O GaHV-2 é classificado em três grupos distintos, denominados como sorotipo 

1, 2 e 3. O sorotipo 1 contém todas as estirpes patogênicas, enquanto as estirpes do 

sorotipo 2 não são patogênicas. Integrantes do sorotipo 2 são representados pelos 

isolados de perus, não patogênicos e são semelhantes antigenicamente a GaHV-2, e 

por isso, utilizáveis em vacinas (SCHAT; NAIR, 2008). 

A doença de Marek (DM) é uma doença linfoproliferativa de galinhas que afeta 

a saúde e o bem-estar das aves em todo o mundo (TANG et al., 2018). A DM tem sido 

controlada por mais de quatro décadas pelo uso generalizado de vacinas vivas 

atenuadas derivadas do vírus homólogo da doença de Marek (MDV) ou herpesvírus 

aviário. Uma dessas vacinas é baseada no herpesvírus 1 da Meleagrid, comumente 

conhecido como herpesvírus dos perus (HVT), devido à sua relação antigênica com 

as cepas patogênicas de MDV-1 (AFONSO et al., 2001). A vacina HVT é a primeira 

geração de vacina para doença de Marek usada no início dos anos 1970, que reduziu 

drasticamente as perdas por DM. Apesar da introdução de novas gerações de vacinas 

de DM para proteger as aves de cepas cada vez mais virulentas de MDV, as vacinas 

baseadas em HVT ainda estão sendo amplamente utilizadas (BUBLOT et al., 2004). 

Essas vacinas recombinantes com vetor de HVT conferem imunidade protetora 

simultânea excelente e duradoura contra MD (TANG et al., 2018). 

O GaHV-2, como todos os herpesvírus, contém genoma de DNA de fita dupla 

(ICTV Virus Taxonomy, 2018) e promove infecção persistente e vitalícia (latência), 

com ciclos de reativação modulados pela resposta imune (ROIZMAN et al., 2007). 

Apesar de haver vacinação obrigatória em 100% da avicultura comercial, 

mesmo assim pode ocorrer infecção natural em aves previamente vacinadas, embora 
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nenhuma ave vacinada desenvolva tumor, por haver proteção antitumoral. Assim, 

aves vacinadas podem ser fonte de vírus patogênico, apesar de protegidas contra 

tumores, por isso, devem ser mantidas estratégias de biossegurança entre plantéis. O 

GaHV-2 é transmitido pelo contato direto ou indireto entre as aves (MARTINS et al., 

2010). 

A DM permanece sendo um importante problema para a avicultura ao redor do 

mundo, devido a perdas de aves doentes, aumento da condenação de carcaças e alto 

custo com a vacinação (DUNN et al., 2017). 

Murata e colaboradores (2012) relataram a presença de GaHV-2 (sorotipo 1 

causador de linfoma maligno em frangos) em aves migratórias e residentes, sendo 

significantes como reservatório e carreadores do GaHV-2. ficando evidente a 

importância de monitorar o GaHV-2 em aves silvestres com o intuito de controlar a 

ocorrência de surtos futuros.  

 

2.1.3 Herpesvírus em aves silvestres 

 

Os vírus do herpes das aves silvestres acometem diferentes espécies, incluindo 

vírus do herpes de pombos (CoHV-1 - Columbid herpesvirus-1), falcões, abutres (aves 

accipitriformes), corujas e herpesvírus dos psitacídeos (PsHV-1 - Psittacid 

herpesvirus-1) (KALETA; DOCHERTY 2007).  

Os herpesvírus isolados de pombos (CoHV-1) e de falcões apresentam 

características antigênicas semelhantes, portanto, sua diferenciação por ensaios 

sorológicos não é possível (TANTAWI et al., 1983). CoHV-1 foi classificado 

inicialmente como membro da família Betaherpesvirinae devido à sua patologia e 

características de crescimento. No entanto, foi posteriormente reclassificado como um 

Alphaherpesvirus devido sua estreita semelhança em relação ao vírus da doença de 

Marek em galinhas (MDV) (GUNTHER et al., 1997). 

Os Alphaherpesvirus são caracterizados por sua longa sobrevivência no meio 

ambiente, sendo assim, eles representam uma ameaça para todas as aves de vida 

livre (CALNEK; HITCHNER, 1973).  

A infecção com CoHV-1 se espalha diretamente por contato com as aves 

infectadas, bem como pelo consumo de carne de pombo infectada por aves de rapina 

(GAILBREATH; OAKS, 2008). Portanto, pombos são considerados a principal fonte 

de infecção também para aves de vida livre (MARLIER; VINDEVOGEL, 2006). 
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Até o momento, três herpesvírus foram identificados entre as aves da família 

Psittacidae: herpesvírus psitacídeo 1, 2 e 3 (PsHV-1, -2 e -3), porém apenas o PsHV-

1 (Psittacid alphaherpesvirus 1) foi oficialmente reconhecida como uma espécie viral 

(SHIVAPRASAD; PHALEN, 2012). Esses vírus pertencem à família Herpesviridae, 

subfamília Alphaherpesvirinae, gênero Iltovirus. 

O PsHV-3 foi detectado pela primeira vez durante um surto de uma doença 

respiratória em papagaios (Neopsephotus bourkii) nos Estados Unidos 

(SHIVAPRASAD; PHALEN, 2012) e posteriormente, detectado apenas uma vez em 

papagaios (Eclectus roratus) na Austrália (GABOR et al., 2013). A doença afetou 

várias aves adultas. Os sinais clínicos incluíram apatia, taquipneia e respiração 

ruidosa. 

No Brasil, conhecemos os herpesvírus de psitacídeos como doença de 

Pacheco. Esta foi identificada pela primeira vez no Brasil em 1930 e descrita como 

causadora de hepatite aguda e morte de aves da família Psittacidae (PACHECO; 

BIER, 1930). Em 1975, o agente etiológico dessa doença foi identificado como sendo 

o herpesvírus psitacídeo (PsHV) (SIMPSON et al., 1975). No entanto, poucos estudos 

foram realizados no Brasil após a descoberta inicial e descrição da doença. Com o 

nome científico de Psittacid herpesvirus 1, o seu genoma viral consiste em 163.025 

pares de bases (pb) (acesso GenBank no. AY372243), contém 73 fases de leitura 

aberta (open reading frame - ORFs) e tem um teor de guanina e citosina de 60,95% 

(THUREEN; KEELER, 2006). 

Devido às propriedades latentes dos Herpesviridaes, os sinais clínicos em aves 

silvestres podem permanecer subclínicos, porém a infecção influencia no estado 

imunológico das aves (GAILBREATH; OAKS, 2008). 

Como analisamos neste estudo aves de vida livre, foi de grande importância a 

inclusão da pesquisa de herpesvírus nessas aves, justamente pelo fato de ser uma 

doença imunossupressora, predispondo que estas aves possam ter coinfecções com 

outros vírus de importância econômica e de saúde pública, como é o caso da Influenza 

aviária, por exemplo.  
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2.2 CIRCOVIRUS  

 

     Os Circovírus são vírus pequenos (1,7 Kb), considerados os menores vírus 

conhecidos em animais, não envelopados, com formato icosaédrico (Figura 4), de 

DNA fita simples circular não segmentado.  

 

Figura 4 – Estrutura icosaédrica dos circovírus 

 

Fonte: http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/11html 

 

Possuem duas grandes fases de leitura aberta, do inglês “Open Reading Frame 

Finder” (ORFs), que foram identificadas com uma proteína associada à replicação 

(Rep) codificada na fita viral (V1) – ORF V1 e uma proteína do capsídeo (Cap) 

codificado na fita complementar (C1) – ORF C1 (KASZAB et al., 2020).       

Com relação à replicação viral, os vírions do circovirus aviário penetram na 

célula por mecanismos de adsorção e penetração convencionais (PHENIX et al., 

1994). Devido a sua simplicidade genômica e estrutural, se torna necessária a 

participação de várias proteínas das células hospedeiras, além de ocorrer durante a 

fase S do ciclo celular (FLORES, 2017). A replicação ocorre no núcleo da célula 

hospedeira, pelo mecanismo de círculo rolante, e envolve a síntese de uma molécula 

de DNA fita dupla (replicativo intermediário). Após a sua síntese, o DNA replicativo 

intermediário é transcrito a um mRNA de 2.1 kb. Este mRNA é policistrônico e contém 

as ORFs, que irão dar origem às proteínas virais (TODD et al, 2000). 

A partir do DNA replicativo intermediário, também são produzidas moléculas de 

DNA de fita simples circulares, correspondentes ao DNA genômico. Estas moléculas 

são encapsuladas por múltiplas cópias da proteína V1, formando novas partículas 

virais infecciosas, responsáveis pela disseminação do agente (FLORES, 2017). 
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Circovírus foram detectados em uma alta variedade de animais terrestres e 

organismos marinhos, bem como em espécies coletadas em lagos de água doce, 

esgoto ou solo (MALE et al., 2016). Devido à imunossupressão provocada associada 

à infecção por circovírus, a ave hospedeira se torna predisposta a infecções 

secundárias por outros agentes infecciosos, agravando a sanidade da ave, podendo 

levar a morte (SOIKE et al., 1999). 

A família Circoviridae é composto por dois gêneros, incluindo Cyclovirus e 

Circovírus. O gênero Circovírus é composto por 39 espécies. Existem 11 circovírus 

aviários conhecidos: Doença do Bico e das penas (BFDV – Beak and Feather Disease 

Virus), circovírus de patos (DuCV – Duck Circovirus), circovírus do ganso (GoCV – 

Goose Circovirus), circovírus do estorninho (StCV – Starling Circovirus), circovírus de 

canários (CaCV – Canary Circovirus), circovírus de pombo (PiCV – Pigeon Circovirus), 

circovírus de cisne (SwCV – Swan Circovirus), circovírus de corvo (RaCV – Crow 

Circovirus), Circovirus de Mandarins (ZfiCV – Zebra Finch Circovirus), circovírus de 

passeriformes da família Fringillidae, como canários e pintassilgos (FiCV – Finch 

Circovirus) e circovírus de gaivotas (GuCV – Gull circovirus) (ICTV Virus Taxonomy, 

2018).  

Como este vírus é difícil de isolar várias características, incluindo a 

especificidade do hospedeiro, ainda são discutíveis (TODD, 2000). 

A grande maioria dos circovírus, como de cisne (SwCV), de estorninho (StCV), 

passeriformes da família Fringillidae (FiCV) e de gaivotas (GuCV) foram descobertos 

acidentalmente e associados a infecções secundárias (TODD, 2000; JOHNE et al., 

2006; HALAMI et al., 2008). A infecção por circovírus de pombos é responsável pela 

“síndrome da doença do pombo jovem - Young Pigeon Disease Syndrome” (YPDS) 

(RAUE et al., 2005).  

            

     2.2.1 Anemia Infecciosa das Galinhas 

 

A anemia infecciosa das galinhas (AIG) é uma das mais importantes doenças 

que afeta o sistema imune de galinhas domésticas. Durante muito tempo, as doenças 

anêmico-hemorrágicas foram pouco entendidas, pois possuíam a patogenia 

confundida com a doença infecciosa da Bursa de fabricius (doença de Gumboro) e 

adenoviroses, possivelmente em razão destas infecções serem comumente 

combinadas (ICTV Virus Taxonomy, 2018).  
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Mundialmente conhecida como Chicken Anemia Agent (CAA) que é causada 

por um vírus que foi inicialmente classificado como Parvovírus-like, recentemente 

incluído na família Circoviridae, esta doença caracteriza-se por uma grave anemia 

com destruição das células da linha eritoblastoide, atrofia do timo, imunossupressão 

e aplásia da medula óssea. 

O vírus da anemia das galinhaspertence à família Circoviridae e é a única 

espécie do gênero Circovirus. É caracterizado pelo genoma de DNA (em torno de 

2.300 bases nucleotídicas), fita simples e circular, e capsídeo icosaédrico, não 

envelopado, possuindo 23nm de diâmetro. Este vírus possui como característica a alta 

resistência à desinfecção, resistindo aos principais produtos desinfetantes 

(ETERRADOSSI et al., 1998).  

 O vírus da anemia infecciosa das galinhas foi descrito no Japão, em 1979, 

esclarecendo esta importante doença. Sabe-se que a CAV pode estar envolvida na 

maioria dos episódios de doença anêmico-hemorrágica de etiologia infecciosa. 

Importantes aspectos da CAV incluem sua alta resistência à desinfecção, a alta 

disseminação nas aves da indústria avícola mundial, da avicultura familiar e o 

permanente risco de contaminação de vacinas, que empregam cultivos primários ou 

embriões de galinhas (MARIN et al., 2015).  

A AIG representa uma doença com importante impacto econômico mundial 

para a avicultura industrial, por ser uma doença que deprime ou suprime determinados 

aspectos da competência imune celular, resultando em aumento da susceptibilidade 

a agentes oportunistas, reduzindo a resposta às vacinações e a produtividade (ICTV 

Virus Taxonomy, 2018). 

A transmissão do vírus pode ser vertical (da matriz para a progênie) ou 

horizontal (da ave infectada para a ave sensível, por contato direto ou indireto). A 

infecção vertical é geralmente mais grave e fatal para os pintinhos, apresentando 

quadro típico de hemorragia, anemia e imunossupressão intensa. Como já citado 

anteriormente, a natureza altamente resistente deste vírus torna praticamente inviável 

a limpeza e desinfecção das instalações, mesmo em vazio sanitário, tornando 

permanente o risco de infecção para todos os plantéis sucessores (MARIN et al., 

2015). 

A doença clínica típica em aves jovens de até três semanas de idade geradas 

por matrizes infectadas (infecção vertical) ou quando misturadas nos primeiros dias 
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de vida com pintinhos infectados ocorre devido a infecção dos linfoblastos T no timo 

e dos mieloblastos na medula óssea (ICTV Virus Taxonomy, 2018).   

A infecção subclínica pode ocorrer nos casos em que as aves entram em 

contato com uma carga viral baixa ou uma variante de menor virulência, As aves 

sobreviventes ao quadro clínico ou subclínico tornam-se muito sensíveis às infecções 

oportunistas, permanecem com baixo desempenho produtivo e não respondem 

adequadamente às vacinações. Este tipo de infecção, também pode ocorrer em aves 

previamente imunodeprimidas devido a outras infecções, como por exemplo, o 

Adenovírus (ICTV Virus Taxonomy, 2018).   

No timo, as perdas de linfócitos iniciam-se pelos linfócitos corticais e não estão 

afetadas as células não linfóides (granulócitos e tecido conjuntivo). A grave depleção 

de linfócitos CD4+ e CD8+ ou o declínio seletivo de CD8+ possui papel importante no 

mecanismo de imunodepressão. Um quadro ainda mais grave de imunodepressão 

ocorre em infecção combinada com outros vírus (ICTV Virus Taxonomy, 2018). 

Conforme a infecção evolui, a depleção linfóide atinge o córtex e a medula do 

timo, ocasionando degeneração hidrópica e necrose. Lesões na bolsa cloacal são 

menos expressivas e incluem também a depleção linfóide e pequenos focos de 

necrose folicular, degeneração hidrópica do epitélio e proliferação de células 

reticulares (FAHEI et al., 1991).  

Na medula óssea, a atrofia e a aplasia envolvem todas as linhagens 

hematopoiéticas, com pequenos focos de necrose. As células hematopoiéticas 

perdidas são substituídas por células adiposas e do tecido conjuntivo (ICTV Virus 

Taxonomy, 2018). 

O quadro anêmico-hemorrágico, a extrema palidez de crista, barbela, 

musculatura e a mortalidade em pintinhos de até três semanas de idade podem sugerir 

anemia das galinhas. A determinação do hematócrito é informação auxiliar, pelo qual 

fica reduzido em 27% nas aves que estão acometidas com a doença. Em jovens são 

observadas hemorragias na necropsia, principalmente musculares, palidez em 

mucosas, hipoplasia ou aplasia da medula óssea (amarelada, pálida) e atrofia do timo. 

A transmissão vertical pode ser investigada no sangue, nos órgãos internos e nas 

membranas da casca de embriões (ICTV Virus Taxonomy, 2018). 

As estratégias de prevenção da anemia das galinhas resumem-se em evitar o 

desafio de reprodutores e de aves jovens com medidas de biosseguridade. Outra 

estratégia importante pode ser a vacinação das aves reprodutoras durante a 
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puberdade (entre a 12ª e 15ª semanas de idade), com o intuito de assegurar 

imunidade durante a vida reprodutiva. Sendo que um dos principais objetivos da 

vacinação é a eliminação da transmissão vertical, evitando a infecção vertical dos 

jovens, que é o modo de infecção mais grave para o sistema imune. Algumas estirpes 

vacinais destinadas aos reprodutores podem representar risco para aves jovens 

mantidas próximas. Até o momento não existe nenhuma droga antiviral para tratar 

infecções causadas pelo circovírus de aplicação prática em avicultura. As drogas 

utilizadas para a terapia de suporte que podem ser empregadas são os 

antibacterianos e antimicóticos. Porém, o dano irreversível ao sistema imune pode 

impossibilitar o sucesso da utilização destes medicamentos (MARIN et al., 2015). 

Ressalta-se que a Família Circoviridae, e o gênero Circovírus possuem outras 

espécies de vírus que acometem as aves, como o circovírus da doença do bico e das 

penas dos psitacídeos, circovírus de canários (e outras aves passariformes da família 

Fringillidae), de gansos, gaivotas, pombos e outros descritos em mamíferos, como 

humanos e suínos (ICTV Virus Taxonomy, 2018).  

Desta maneira, realizamos a análise de circovírus nas amostras propostas com 

o intuito de auxiliar na epidemiologia de doenças que afetam a produção avícola e 

consequentemente, a economia brasileira.   
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2.2.2 Doença do bico e das penas dos psitacídeos e não psitacídeos 

 

A doença do bico e das penas dos psitacídeos, também conhecida como 

Infecção de Psitacídeos por Circovírus (Psittacine Circovirus Infection) ou Doença de 

Psitacídeos por Circovírus (Psittacine Circovirus Disease) é uma doença viral que 

pode ser encontrada em todo o mundo. Além de psitacídeos, aves silvestres também 

podem ser acometidas por esta virose, provocando danos à fauna e dificultando a 

preservação de espécies ameaçadas de extinção.  

Esse vírus tem um tropismo para a replicação de células, incluindo o 

crescimento das penas e células do sistema imunológico, causando imunossupressão 

e permitindo o desenvolvimento de infecções secundárias que podem levar à morte 

(HARCOURT-BROWN, 2010). 

O vírus da doença do bico e das penas (BFDV) pode afetar a maioria, senão 

todos os membros de uma das maiores e mais ameaçadas ordens de aves do mundo, 

os Psittaciformes. Os sinais da doença podem ser graves com altas taxas de 

mortalidade. Sua ampla gama de hospedeiros torna-se um risco principalmente para 

espécies ameaçadas (MARTENS et al., 2020).  

O BFDV é um patógeno distribuído globalmente em uma das ordens de aves 

ameaçadas em todo o mundo, os Psittaciformes (papagaios, cacatuas, araras e 

periquitos). Recentemente também foi encontrado em espécies de aves não 

psitacídeos, mostrando a capacidade de transbordamento da infecção fora dos 

Psitaciformes (AMERY-GALE et al., 2017). 

O BFDV é um circovírus de DNA de fita simples, sem envelope viral, capsídeo 

icosaédrico, com um genoma circular de apenas cerca de 2.000 nucleotídeos, 

tornando-o um dos menores vírus conhecidos. É particularmente propenso a 

mutações. Isso facilita a mudança de hospedeiro com frequência, permitindo que o 

vírus afete uma grande gama de espécies e mantenha a sua virulência. As infecções 

por BFDV são normalmente por comprometimento imunológico causando 

anormalidade de penas, aumentando a predisposição a infecções secundárias, 

podendo ser assintomático (DAS et al., 2019). 

A prevalência e a carga de BFDV podem variar mesmo entre subespécies e 

híbridos dentro da mesma espécie, possivelmente devido à variação na diversidade 

genética do hospedeiro. A influência do sexo sobre a prevalência e carga de BFDV 

tem recebido pouca investigação, e os dados existentes em aves selvagens são 
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conflitantes, mostrando presença (EASTWOOD et al., 2019) ou ausência (ORTIZ et 

al., 2009) de diferenças sexuais. 

O BFDV pode causar mortalidade e potencialmente extinção, sendo assim, é 

uma preocupação global para a conservação de espécies em potencial risco de serem 

extintas (FOGGEL, 2016).  

Pode ser transmitido diretamente de ave para ave através de fezes, poeira de 

penas contaminadas e secreções (RITCHIE et al., 1991), bem como da mãe para o 

ovo embrionado (RAHAUS et al., 2008). 

 Acredita-se que seja persistente no hospedeiro, pois alguns indivíduos 

hospedeiros podem permanecer infectados por vários meses. Além disso, pode 

persistir no ambiente. A transmissão indireta em espécies hospedeiras através de 

materiais de nidificação contaminados têm sido sugeridas (EASTWOOD et al., 2019). 

A prevalência de BFDV pode ser alta, chegando a 100% em algumas 

populações. Essa alta prevalência é preocupante, especialmente quando as espécies 

hospedeiras do reservatório coocorrem com espécies ameaçadas (FOGELL et al., 

2018). 

A presença de BFDV em pequenas populações hospedeiras de psitacídeos 

ameaçados de extinção foi documentada em espécies como o Papagaio-de-barriga-

laranja (Neophema chrysogaster) (PETERS et al., 2014) e Periquito Andorinha 

(Lathamus discolor) (SARKER et al., 2013) na Austrália, e no Periquito de Reunião 

(Psittacula eques) nas Ilhas Maurícias na África (KUNDU et al., 2012).  

Dados de mortalidade de populações selvagens estão, no entanto, pouco 

estudadas (MARTENS et al., 2020). BFDV causa uma das doenças mais comuns de 

Psittaciformes, com perda de penas, deformação do bico e das garras. A gravidade 

dos sinais clínicos varia entre espécies hospedeiras. Aves infectadas subclinicamente 

podem atuar como reservatórios de BFDV e eliminam o BFDV potencialmente por 

longos períodos, pois não morrem da doença (HESS et al., 2008). 

Apesar de todo o impacto desta doença, existem poucos estudos de BFDV em 

aves selvagens e as pesquisas existentes possuíam uma amostragem muito pequena 

e em uma única espécie de hospedeiro ou eram relatos de aves que foram trazidas 

para cuidados veterinários, que provavelmente são uma amostra tendenciosa de aves 

doentes (MARTENS et al., 2020).  

Atualmente não há tratamento ou vacina disponível para BFDV (AMERY-GALE 

et al., 2017). 
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Devido ao impacto da BFDV para a biodiversidade, existe a necessidade de 

melhorar as estratégias de gestão para esta doença, incluindo a importância de 

transmissão cruzada entre espécies, o potencial para outras espécies atuarem como 

reservatórios do vírus e a extensão da contaminação ambiental. Sendo assim, Amery-

Gale et al., 2017, realizou um estudo que teve como objetivo realizar a vigilância de 

espécies aviárias tanto psitacídeos e não psitacídeos, a fim de abordar algumas 

dessas lacunas de conhecimento, determinando a prevalência da infecção por BFDV 

em aves selvagens e em cativeiro. O BFDV geral foi detectado em 38,1% de 210 aves. 

BFDV foi detectado em alta prevalência (56,2%) em psitacídeos, na maioria dos casos 

sem sinais clínicos. Também descobriram que o BFDV foi mais comum em espécies 

não psitacídeos do que anteriormente reconhecido, com BFDV detectado em 20,0% 

de prevalência em não psitacídeos, incluindo espécies sem associação ecológica 

clara com psitacídeos e sem apresentar quaisquer sinais clínicos de infecção por 

BFDV. Os resultados deste estudo sugerem que cada ave deve ser considerada um 

potencial portador de BFDV, independente da espécie e apresentação clínica.  

Sendo assim, há grande necessidade em determinar a infectividade e 

transmissibilidade de BFDV em espécies não psitacídeos.  

 

2.2.3 Circovírus em Aves Silvestres 

 

A principal consequência das infecções associadas ao circovírus em aves é a 

imunossupressão que está associada à apoptose de linfócitos (ABADIE et al., 2001). 

Essa imunossupressão pode predispor aves infectadas com circovírus a doenças 

secundárias, principalmente acometendo estes indivíduos ou bandos de aves 

silvestres a infecções por bactérias patogênicas, fungos e vírus (STENZEL et al., 

2014). 

Circovirus de Ganso (GoCV) foi descrito pela primeira vez por Soike, et al., 

(1999) em um plantel de uma granja comercial de gansos na Alemanha que estavam 

apresentando um alto grau de mortalidade. Após isso, GoCV foi encontrado infectando 

gansos domesticados em outros países europeus e asiáticos (BALL et al., 2004; YU 

et al., 2007) e, mais recentemente, o vírus também foi encontrado em gansos 

selvagens (STENZEL et al., 2015).  

Com base em dados publicados, a prevalência de infecções por GoCV em 

gansos domesticados (~20-56%) é semelhante ao observado para infecções por 
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circovírus em papagaios de estimação/selvagens (~20–64%), mas geralmente menor 

do que para circovírus que infectam pombos (~36–100% - dependendo da idade e 

estado de saúde) (BALL et al., 2004; KOZDRUM et al., 2012; FUNGWITAYA et al., 

2009). 

Gansos infectados com GoCV frequentemente apresentam sintomas clínicos 

não específicos, como diarreia e retardo de crescimento. Distúrbios de penas, 

semelhantes aos observados em papagaios infectados com circovírus também foram 

observados em gansos infectados com GoCV (GUO et al., 2011).  

Exames post mortem de aves infectadas frequentemente revelam tanto 

esplenomegalia quanto aumento do timo e do fígado, enquanto hemorragias no 

endocárdio, nos pulmões e no timo também foram observados. As alterações 

histopatológicas mais comuns são a depleção de linfócitos T em órgãos linfóides, 

incluindo o timo, o baço e a bolsa de Fabricius (GUO et al., 2011).  

Também há relatos de casos em que GoCV foi encontrado em coinfecções com 

o vírus do Nilo Ocidental (GLAVITS et al., 2005; KOZDRUM et al., 2012). 

Circovírus de pato (DuCV) acomete patos de todas as idades e raças (LI et al., 

2018). DuCV foi descoberto pela primeira vez em 2003 e então casos de infecção 

foram relatados em muitos países ao redor do mundo (HATTERMANN et al., 2003). 

DuCV pode danificar o sistema imunológico dos patos, causam 

imunossupressão (LIU et al., 2020) e levar a infecções secundárias ou infecções 

múltiplas (YANG et al., 2018). Os patos doentes demonstraram perda de penas, perda 

de apetite e retardo do desenvolvimento. Em casos graves, até falta de ar, anemia, 

diminuição do desempenho da produção, podendo aumentar a mortalidade. Os 

sintomas da DuCV são semelhantes aos de algumas infecções bacterianas e fúngicas 

(JIANG et al., 2021). É difícil fazer um diagnóstico preciso de DuCV na clínica, por isso 

é necessário fazer o diagnóstico diferencial laboratorial.  

As informações referentes ao alcance e potencial do circovírus em estorninhos 

é limitada. A única sequência disponível de circovírus de estorninho (StCV) foi relatada 

por Johne et al.2006. Os estorninhos foram introduzidos na Nova Zelândia em meados 

de 1800 e são conhecidos por se alimentarem na zona de carcaças em regiões de 

estuário em redor dos estuários (SAGAR, 1976).  

Os Circovirus de Pombos (PiCV) infectam e causam doenças clínicas 

extremamente graves em pombos. Infecções virais de pombos, particularmente com 

idade inferior a 1 ano, estão associados a alta morbidade e mortalidade. Tem sido 
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relatado que o PiCV está associado a uma síndrome de imunossupressão semelhante 

à "Síndrome da doença do pombo jovem" (Young Pigeon Disease Syndrome - YPDS) 

(Todd, 2000). Os sintomas clínicos das infecções por circovírus variam de depressão 

e diarréia a imunossupressão e distúrbios de penas em aves. A morbidade e 

mortalidade do bando por YPDS ocorrem em média em 20% dos pombos juvenis, uma 

taxa considerada menor quando comparada a outras infecções fatais em pombos 

domésticos jovens e adultos como por exemplo o rotavírus A (RVA), no qual a 

morbidade do rebanho é geralmente alta e pode chegar a 100% (SCHMIDT et al., 

2021).  

O Circovirus de cisne (SwCV) é um vírus mais intimamente relacionado ao 

circovírus do ganso (73,2% de semelhança na sequência do genoma). Os sintomas 

clínicos da infecção pelo SwCV, no entanto, precisam ser mais investigados (HALAMI 

et al., 2007). 

Stewart colaboradores 2006 descreveram o genoma completo de um novo 

Circovirus isolado de um corvo australiano (Corvus coronoides) com lesões de penas 

semelhantes às que ocorrem na doença do bico e pena de psitacídeo. Os primers da 

reação em cadeia da polimerase foram projetados para amplificar e sequenciar o novo 

DNA do Circovirus. A análise de sequência indicou que o circovírus de corvo (RaCV) 

tinha o tamanho de 1898 nucleotídeos. A similaridade observada com outros 

circovírus foi a conservação de várias estruturas de nucleotídeos e de aminoácidos 

implicados na replicação do vírus. Em comparação com outros membros da família 

Circoviridae observou-se que RaCV compartilha a maior homologia de sequência com 

circovírus canário (CaCV) e pombo circovirus (PiCV) e foi mais distantemente 

relacionado com o vírus da doença do bico e das penas dos psitacídeos (BFDV), 

circovírus de ganso (GoCV) e do circovírus de pato (DuCV).  

Smyth et al., 2006 detectaram circovírus em gaivotas e registraram a infecção 

por circovírus em gaivotas (Larus argentatus) e gaivota (Larus ridibundus). As aves 

foram encontradas em um estado de apatia, e a necropsia revelou infecção do saco 

aéreo e depleção linfocitária da Bursa de Fabricius. Corpos de inclusão e partículas 

semelhantes a circovírus foram encontradas na Bursa de Fabricius. Estas gaivotas 

foram todas examinadas durante uma investigação de um problema de mortalidade 

que ocorre anualmente na região, evidente em gaivotas a cada verão desde 2000. As 

aves sintomáticas eram principalmente gaivotas, que, geralmente, eram encontradas 
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mortas ou desenvolviam paralisia. Devido este sintoma, o botulismo foi suspeito, mas 

não confirmado.  

Sendo assim, observamos diversos estudos que encontraram circovirus em 

diversas aves silvestres.  

 

2.3 ADENOVÍRUS 

 

Adenovirus (AdVs) são agentes infecciosos comuns em aves e outros animais 

silvestres (LIO et al., 2016). Os vírions não são envelopados, possuem 70 a 90 nm de 

diâmetro e apresentam simetria icosaédrica. O genoma é constituído por uma única 

molécula de DNA fita dupla linear não segmentado com tamanho de 26-48 pares de 

quilobase (kb ou kbp).   

A principal proteína de superfície viral é a proteína hexon, onde os 

determinantes antigênicos específicos de tipo, grupo e subgrupo estão localizados. A 

proteína hexon é caracterizada por dois componentes funcionais: a região conservada 

do pedestal (P1 e P2) e o loop variável (L1 a L4). Exceto L3, a região do loop está 

localizada na superfície da proteína e interage com a resposta imune do hospedeiro. 

Todos os Atadenovirus compartilham determinante antigênico específico do grupo 

(RAUE et al, 1998).  

As partículas virais são de simetria regular, formadas por um capsídeo em 

arranjo icosaédrico de 252 capsômeros hexagonais, compostos de 240 hexons, 64 

pentons e 12 fibras (Figura 5). São vírus não envelopados, sendo assim são 

resistentes a detergentes, solventes lipídicos, fenol 2%, etanol 50%, tripsina, 

variações de pH entre 3-9 e, algumas estirpes, à temperatura de 60-70°C por 30 

minutos. Entretanto, são sensíveis ao formol a 1:1000 (MACFERRAN et al, 1977). 
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Figura 5 – Estrutura dos Adenovírus 
 

 

Fonte: https://www.istockphoto.com/br/vetor/estrutura-de-adenov%C3%ADrus – acesso em: 
20/02/2022. 

 

Embora um dos principais locais de replicação de vírus FAdV sejam os tratos 

respiratório e digestivo (MacFerran et al., 1977), após um período de excreção, o vírus 

parece tornar-se latente, presumivelmente devido ao desenvolvimento de imunidade. 

Quando a imunidade é perdida, seja naturalmente por vias metabólicas ou agentes 

imunodepressores e, igualmente durante o período de pico de produção de ovos, o 

vírus é reativado e ocorre a excreção viral. A reativação viral garante alta excreção de 

vírus no ambiente, além da possibilidade de transmissão vertical para a próxima 

geração através do ovo (McFerran; Smyth, 2000). 

Os adenovírus infectam os olhos, células epiteliais do trato respiratório, trato 

gastrointestinal e com menor frequência, se replicam no trato urinário e fígado 

(DUARTE, et al., 2019). Alguns adenovírus podem persistir como infecções latentes 

por anos e são eliminados nas fezes (RÁCZ, 2008). 

     Atualmente, está dividido em cinco gêneros. Eles estão envolvidos em 

muitas doenças animais respiratórias e gastrointestinais e são incluídos em 

programas de vigilância, dada sua importância na saúde pública. Os gêneros são: 

Mastadenovirus, Aviadenovirus, Atadenovirus, Siadenovirus, Ichtadenovirus e um 
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gênero proposto chamado Testadenovirus (HARRACH et al. 2012; DUARTE et al., 

2019). 

Membros dos gêneros Mastadenovirus infectam exclusivamente mamíferos e 

Aviadenovirus parecem infectar exclusivamente aves. A maioria dos AdVs do gênero 

Atadenovirus originou-se de répteis escamados (lagartos e cobras), mas também 

alguns AdVs de mamíferos e aves são classificados dentro deste gênero. O gênero 

Siadenovirus contém um único AdV isolado de sapo, juntamente com vários AdVs de 

aves. O gênero Ichtadenovirus inclui um único AdV conhecido de peixes. Em 

tartarugas e cágados, foram descobertos membros de uma sexta linhagem de AdV, 

pendente de reconhecimento oficial como gênero independente, denominado 

Testadenovirus. O cenário mais provável para a evolução do AdV inclui interrelação 

entre as espécies a longo prazo com os hospedeiros, bem como trocas ocasionais 

entre hospedeiros próximos ou, raramente, entre hospedeiros mais distantes 

(HARRACH et al., 2019). 

Dos 12 sorotipos de AdVs de aves relatados, a maioria deles é capaz de causar 

hepatite por corpos de inclusão e representa um risco significativo para a sanidade 

aviária, pois pode contribuir para o aumento das taxas de mortalidade (ABSALÓN et 

al., 2017). 

Pelo motivo que estes vírus ocasionam uma diminuição na eficiência do 

sistema imunológico, aumentando as taxas de morbidade de patógenos causados por 

outros agentes, além de diminuir a eficácia da vacinação, gerando prejuízos 

econômicos. Infecções subclínicas por adenovírus ocorrem comumente e 

provavelmente são mantidas em bandos de aves (VAZ et al., 2020). 

Um dos vírus mais importantes do gênero Aviadenovirus é o Adenovirus das 

galinhas – Fowl Adenoviruses (FAdV). Este vírus tem sido associado com inúmeras 

doenças nas galinhas tais como hepatite, erosão da moela entre outros sintomas (LIO 

et al., 2016). O gênero Aviadenovirus atualmente contém cinco espécies (MAREK et 

al., 2014) e inclui cepas que causam doenças como hepatite por corpúsculos de 

inclusão (IBH) em galinhas (SCHACHNER et al., 2018), calopsitas (Nymphicus 

hollandicus) (SCOTT et al., 1986) e em papagaios cinza africano (Psittacus erithacus) 

(CAPUA et al., 1995; DROUAL et al., 1995). Além disso, problemas respiratórios 

graves associados ao Aviadenovirus, com corpúsculos de inclusão intranucleares 

encontrados microscopicamente no epitélio traqueal, também foram documentados 

em codornas (Coturnix japonica) e perus (CRESPO et al., 1998).  
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Infecções Naturais por Adenovírus em perus têm sido associada a doenças 

respiratórias, enterite, hepatite por corpos de inclusão de aves e menor taxa de 

eclosão dos ovos (SHIVAPRASAD et al., 2001; MOURA-ALVAREZ et al., 2013). Em 

galinhas, doenças respiratórias também foram associadas à infecção por Adenovírus, 

com patogênese complicada devido a infecções oportunistas por Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus (LIM et al., 1973; DHILLON E KIBENGE, 1987). 

 A traqueíte por Adenovírus também foi documentada em gansos e em patos 

com doença respiratória causada por uma cepa com identidade genética para 

adenovírus de pato 1 - Duck adenovirus 1 (DAdV1) (BRASH et al., 2010; CHA et al., 

2013). 

Infecções causadas pelo gênero Atadenovirus também foram descritas como 

causadoras de baixa produção dos ovos em galinhas que foram infectadas 

acidentalmente por vacinas da doença de Marek contaminadas (MCCRACKEN; 

MCFERRAN, 1978). 

Em uma pesquisa recente, amostras foram coletadas de aves que pertenciam 

a diferentes estados do Brasil, as aves diagnosticadas com a doença apresentavam 

hepatite, síndrome de má absorção e síndrome do atraso no crescimento (DE LA 

TORRE et al., 2018).   

Em granjas avícolas, as coinfecções virais estão se tornando cada vez mais 

frequentes. Infecções por adenovírus são frequentemente descritos como coinfecções 

envolvendo vírus, como o vírus da doença infecciosa da bolsa reovírus aviário 

(CZEKAJ et al., 2018), vírus da doença de Marek (NICZYPORUK et al., 2012) e vírus 

da anemia infecciosa das galinhas (CRAIG et al., 2007).  

Embora comumente não patogênicos, sob condições específicas, os 

adenovírus podem induzir doenças e outras síndromes/distúrbios patológicos 

(MCFERRAN; ADAIR., 2008). Os resultados clínicos das coinfecções patogênicas são 

geralmente bem avaliados; no entanto, uma explicação clara dos mecanismos que 

moldam as interações complexas que ocorrem entre os agentes ainda não é bem 

esclarecida (NICZYPORUK et al., 2021). 

Coinfecções foram bem descritas em humanos, animais e pássaros (ARAFAT 

et al., 2020; MCFERRAN; SMYTH., 2000). As coinfecções virais, especialmente com 

agentes imunossupressores em bandos de aves, sempre tiveram um papel prejudicial 

na imunidade das aves (NICZYPORUK et al., 2021). 
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Diversos estudos avaliaram a presença de dois ou mais patógenos virais em 

aves e destacaram a diminuição do status de imunidade do hospedeiro durante a 

coinfecção (EMY et al., 1991; MCFERRAN; SMYTH, 2000; FADLY et al., 1976).  

Em estudos com adenovírus em psitacídeos, foi associada a doença a uma 

série de lesões, incluindo hepatite, esplenite, pancreatite, enterite, nefrite, conjuntivite 

e pneumonia (WELLEHAN et al., 2009; PASS, 1987; DESMIDT et al., 1991; DROUAL 

et al., 1995). Muitos relatórios descrevem doença associada ao adenovírus em que 

apenas uma ou algumas aves são afetadas [DAS et al., 2017; PASS, 1987, SCOTT 

et al., 1986). Em alguns desses relatos, as lesões associadas ao adenovírus faziam 

parte de uma doença multifatorial complexa ou foram achados acidentais 

(WELLEHAN et al., 2005; WELLEHAN et al., 2009, MORI et al., 1989; GOMEZ-

VILLAMANDOS et al., 1992). Isso sugere que, pelo menos em alguns casos, as lesões 

associadas ao adenovírus em psitacídeos refletem a reativação de doenças 

subclínicas frente à imunossupressão, fenômeno reconhecido em outras espécies, 

incluindo galinhas.  

Como vimos, este vírus pode ocasionar diminuição da eficiência da produção 

de aves comerciais elevando os índices de morbidade de patogenias ocasionadas por 

outros agentes, diminuir a eficácia de outras vacinas ofertadas as aves, aumentar a 

mortalidade de aves silvestres e de cativeiro, gerando perdas econômicas e prejuízo 

a biodiversidade. Sendo assim, optamos por pesquisar este vírus na amostragem de 

aves silvestres, já que estas podem entrar em contato com aves comerciais, humanos 

e aves em risco de extinção, podendo transmitir o adenovírus. 

 

2.3.1 Adenovirus causadores de imunossupressão em aves silvestres 

 

Os adenovírus aviários são um grupo muito diversificado de patógenos que 

causam doenças em aves de cativeiro e aves silvestres de vida livre. As Aves 

silvestres, que em sua maioria estão ameaçadas de extinção, principalmente pela 

perda de habitat e devido o desmatamento de florestas tropicais, são reconhecidas 

por desempenharem um papel muito importante na transmissão de diversos AdVs.  

Em pesquisa realizada por Jejesky de Oliveira et al. (2020) foi descoberto dois 

Adenovírus novos, que até o momento do estudo era desconhecido. O vírus foi 

encontrado em amostras fecais de aves Anu Preto (Crotophaga ani), popularmente 

conhecido como Anum, Anum Pequeno ou coró-coró dependendo da região do Brasil 
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e também em Corujas Tropicais (Megascops choliba). Estas duas espécies foram 

encontradas mortas na rodovia ES-060 que atravessa os municípios de Vitória, Vila 

Velha e Guarapari. O AdV do Anu Preto foi classificado no gênero Aviadenovirus, já o 

da Coruja das Torres foi classificado no gênero Atadenovirus, e ambos os vírus 

provavelmente representam novas espécies de AdV.  

Os resultados encontrados neste estudo citado acima demostram que ainda 

existem informações muito limitadas sobre a biodiversidade dos AdVs em aves 

silvestres, embora os vírus possam ter um efeito importante na população de seus 

hospedeiros ou colocar em perigo até mesmo animais domesticados. Pesquisas como 

essa fornecem novos insights na diversidade, evolução, variedade de hospedeiros e 

distribuição de AdVs aviários (JEJESKY DE OLIVEIRA et al., 2020). 

Duarte e colaboradores 2019 pesquisaram diversos vírus em aves da fauna do 

Cerrado brasileiro, já que se trata de um local que apresenta grande diversidade e 

pode ser um potencial reservatório viral. Além disso, o viroma animal selvagem deste 

bioma é desconhecido. Com base nesse cenário, o grupo utilizou o sequenciamento 

de última geração - Next-Generation Sequencing (NGS) como uma ferramenta 

robusta para a identificação de espécies de vírus desconhecidas neste ambiente. Para 

isto, coletaram amostras de fezes de aves do cerrado (Psittacara leucophthalmus, 

Amazona aestiva e Sicalis flaveola) no Hospital Veterinário da Universidade de 

Brasília. Dentre os vírus encontrados, haviam aves positivas para a família 

Adenoviridae, dentro do gênero Aviadenovírus e Atadenovírus.  

Um Surto fatal em que quatro aves de um rebanho de cativeiro que totalizava 

200 Mutuns de Alagoas, também conhecidos como Mutum-do-Nordeste, foram 

encontradas agonizando com sintomas respiratórios graves ou mortos. O mutum de 

Alagoas (Aves: Galliformes: Cracidae) (Pauxi mitu) é uma ave galinácea encontrada 

apenas em cativeiro. Está extinto em seu pequeno habitat natural na Mata Atlântica, 

no nordeste brasileiro, estados de Alagoas e Pernambuco (IUCN, 2019). No exame 

histopatológico, corpos de inclusão intranucleares foram encontrados no epitélio da 

traqueia, associada a traqueíte necrótica acentuada. Após sequenciamento genético, 

foi detectado Aviadenovirus e caracterizados geneticamente com 99% de identidade 

com o Fowl Aviadenovirus A com base no gene da proteína hexon. Este foi o primeiro 

relato de doença respiratória por Aviadenovirus em qualquer espécie de cracídeo no 

Brasil, pelo qual os autores recomendam ações de biossegurança mais rigorosa na 

conservação instalações de aves (MARQUES et al., 2019).   
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Os adenovírus de pato - Duck adenoviruses (DAdVs) incluem o sorotipo 1 

(DAdV-1) no gênero Atadenovirus e os sorotipos 2-4 (DAdV-2, 3 e 4) no gênero 

Aviadenovirus. DAdV-3, foram inicialmente isolados de patos na China em 2014, em 

que os animais infectados apresentavam hemorragia hepática, juntamente com 

derrame pericárdico leve, edema e hemorragia nos rins. Esta infecção possui uma 

taxa de incidência estimada em 40 a 55% e uma taxa de mortalidade de 35 a 43%, 

resultando em grandes perdas econômicas para a indústria de criação de patos (SHI 

et al., 2022). 

Os adenovírus de pato já foram identificados em uma ampla variedade de 

espécies de aves silvestres e, em algumas espécies, demonstraram causar doenças 

e aumentar as taxas de mortalidade. Como parte de um esforço para investigar vírus 

associados a andorinhas-do-mar comuns – “Trinta-Réis Boreal- (Sterna hirundo), uma 

ave migratória encontrada da América do Norte (região central do Canadá) até a 

América do Sul e nas Ilhas do Oceano Atlântico, na Europa e no Oeste da África até 

a China, um novo adenovírus foi identificado em amostras fecais de duas que estavam 

no Lago Ontário, Canadá. A sequência genômica completa de codificação do novo 

adenovírus foi de 31.094 pares de base e foi primeiro adenovírus publicado a ser 

associado a andorinhas-do-mar. O vírus foi identificado em duas das 13 amostras 

fecais de filhotes de andorinha-do-mar, e descobriu-se que estava mais intimamente 

relacionado ao adenovírus 1 de pato (DAdV-1), com a DNA polimerase 

compartilhando 58% de identidade de sequência de aminoácidos. A análise 

filogenética baseada em sequências de proteínas de DNA polimerase demonstrou que 

o novo vírus forma um sub-ramo distinto dentro do clado de Atadenovirus e 

provavelmente representa uma nova espécie neste gênero (KRABERZER et al., 

2022). Dessa forma, podemos observar a importância dos Adenovírus de pato 

também em aves silvestres migratórias. 

 

2.3.2 Adenovirus das galinhas 

 

Os adenovírus das galinhas são reconhecidos desde o seu primeiro relato de 

ocorrência em 1949 como patógenos virais críticos dentro da indústria avícola devido 

à sua ocorrência generalizada e associados a graves implicações econômicas em 

todo o mundo. Este grupo específico de vírus é responsável por um amplo espectro 

de doenças em aves, e uma crescente ocorrência de surtos (MO, 2021). 
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Os surtos de FAdV podem causar impactos econômicos significativos na 

indústria avícola, desde o baixo desempenho e retardos de crescimento até 

mortalidade de rebanhos inteiros. Esses vírus isométricos não envelopados 

pertencem à família Adenoviridae, gênero Aviadenovirus, e carregam um genoma de 

DNA de fita dupla (dsDNA) com um tamanho de ~45 kb. FAdVs são taxonomicamente 

classificados em cinco espécies (de A até E) e doze sorotipos que atuam como 

subtipos antigênicos específicos determinantes (1 a 8a e 8b a 11) com base na técnica 

de Polimorfismo no Comprimento do Fragmento de Restrição - Restriction Fragment 

Length Polymorphism (RFLP) no gene da hexon (HARRACH et al., 2012; NORRBY, 

1969). 

 Além disso, infecções por FAdV foram confirmadas em diversas espécies que 

não sejam apenas galinhas, como perus, gansos, patos, galinha d’angola, pombos, 

avestruzes e codornas (HESS, 2020). 

As infecções por FAdV estão associadas a uma ampla gama de doenças em 

aves, como a erosão da moela - Adenoviral Gizzard Erosion (AGE) (ABE et al., 2001), 

síndrome da hepatite-hidropericárdio - Hepatitis-hydropericardium syndrome (HHS) 

(ANJUM et al., 1989) e hepatite por corpúsculos de inclusão – Inclusion body hepatites 

(IBH) (HELMBOLDT; FRAZIER, 1963). A AGE causa lesões macroscópicas nas 

moelas, como inflamação e ulceração (TANIMURA et al., 1993; ONO et al., 2007).  

A HHS, também conhecida como síndrome do hidropericárdio (HPS), é 

geralmente causada pelo FAdV-4 (espécie C), em que as aves infectadas apresentam 

acúmulo de transudatos no saco pericárdico, associados a lesões nefróticas e 

hepáticas (CHEEMA et al., 1989; MAZAHERI et al., 1998). 

Por fim, a hepatite por corpúsculos de inclusão (IBH) é caracterizada por um 

início súbito de mortalidade com lesões como fígado pálido e corpos de inclusão 

intranucleares basofílicos em hepatócitos (CHANDRA et al., 2000; GOMIS et al., 

2006). FAdV-2, 11(espécie D) e FAdV-8a e b (espécie E) atuam como principais 

agentes etiológicos da IBH (HESS, 2020). 

As transmissões vertical e horizontal são conhecidas por serem as principais 

vias de infecção por FAdV (GRAFL et al., 2020). Devido aos altos títulos de excreção 

cloacal de vírus nas fezes, os FAdVs podem ser transmitidos      facilmente pela via 

oral-fecal (SAIFUDDIN; WILKS, 1991).  

A transmissão horizontal de FAdVs pode ser facilitada em aves já portadoras 

de outras infecções virais que estão associadas à imunossupressão, como o vírus da 
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anemia infecciosa das galinhas – causado pelo Circovírus ou o vírus da doença 

infecciosa da Bursa ou doença de Gumboro – causada pelo Birnavírus (FADLY et al., 

1976; MCFERRAN, 1981).  

A transmissão vertical também foi reconhecida como uma das características 

biológicas cruciais da FAdVs, e a evidência do vírus sendo transmitido para as 

progênies através de ovos embrionados é amplamente documentado por diversos 

autores (GRGIC et al., 2006; TORO et al., 2001; SAIFUDDIN et al., 1991).  

Um aspecto interessante da transmissão vertical de FAdVs é que podem 

permanecer latentes e não ser detectados por algum tempo e podem ainda ser 

reativados em aves jovens que estão imunossuprimidos (FADLY et al., 1980; 

GIRSHICL et al., 1980. FAdVs transmitidos verticalmente podem ainda causar perdas 

em progênies saudáveis sem coinfecções (REECE et al., 1986).  

Dependendo da patogenicidade da estirpe, casos de transmissão vertical 

podem resultar em diminuição significativa do ganho de peso das aves afetadas, além 

de efeitos adversos em outros parâmetros de produção, levando a graves prejuízos 

na produção (GRAFL et al., 2012).  

Sendo assim, a infecção por adenovírus em aves comerciais gera grande 

perdas econômicas, afetando todo o rebanho com altos índices de propagação viral 

entre os animais do Plantel. Desta forma, ressalta-se a importância em observar as 

manifestações clínicas de sanidade do plantel, que em sua grande maioria os FAdVs 

são resultados de infecções oportunistas como doenças secundárias em aves 

imunossuprimidas devido a outras doenças virais primárias (HOFFMANN et al., 1975). 

No entanto, também há evidências crescentes de que os FAdVs agem como 

patógenos primários na ausência de fatores predisponentes como a imunossupressão 

ou coinfecções com outros vírus (GOMIS et al., 2006; EREGAL et al., 2014; 

NAKAMURA et al., 2011).  

Além disso, FAdV-8b e -11, que são agentes etiológicos conhecidos como 

causadores de hepatite por corpúsculos de inclusão, foram comprovadamente 

capazes de causar doenças primárias em galinhas (STEER et al., 2015).  

Anticorpos maternos que são transmitidos para as progênies desempenham 

um papel extremamente importante na prevenção das viroses imunossupressoras, de 

modo que as medidas de controle mais eficazes são normalmente iniciadas por 

programas de vacinação. A maioria dessas medidas de controle envolve vacinas 

inativadas (SCHACHNER et al., 2018). Porém, recentemente, vacinas baseadas em 
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partículas semelhantes a vírus - Virus-like particles (VLPs) estão ganhando cada vez 

mais atenção no cenário atual (GUPTA et al., 2017). 

Assim como outros vírus da família Adenoviridae, os FAdVs também podem 

cruzar as barreiras entre as espécies e se adaptam aos novos ambientes, ampliando 

a gama de hospedeiros que podem ser infectados. Infecções por FAdV nas aves 

silvestres de vida livre, têm sido amplamente documentadas. Diversas evidências 

crescentes sugerem que as aves silvestres de vida livre podem funcionar como 

reservatórios de FAdV e transmitir o vírus para hospedeiros domésticos 

(NICZYPORUK et al., 2020). Porém, a transmissão interespécies também pode 

ocorrer ao contrário, de aves domésticas a aves silvestres de vida livre (KUMAR et al., 

2010).  

Normalmente, FAdVs que estejam bem adaptados em aves silvestres exibem 

níveis mais baixos de virulência, mas algumas cepas muito virulentas ainda podem 

causar sinais clínicos claros e evidentes (KUMAR et al., 2010; FRÖLICH et al., 2002).  

A vacinação tem sido reconhecida como sendo uma intervenção efetiva, com 

bom custo-benefício para prevenir e controlar as doenças induzidas pelo FAdV, 

particularmente no que diz respeito a Síndrome da Hepatite Hidropericárdio causado 

pelo FAdV-4. A maioria dos esforços em países com surtos da doença, como por 

exemplo na Coréia do Sul, se concentraram no desenvolvimento de vacinas 

inativadas, pois vários estudos relacionados conseguiram o controle da infecção pelo 

FAdV conferindo proteção aos lotes de aves imunizadas e suas progênies usando 

vacinas inativadas ou atenuadas (ANJUM, 1990; TORO et al., 2002).  

A primeira tentativa no desenvolvimento de uma vacina contra FAdV-4 foi feita 

em 2010, em que uma equipe de pesquisa selecionou uma cepa FAdV-4 que tinha 

sido isolada em 2008 (KIM et al., 2008). A partir desta cepa, prepararam uma vacina 

inativada, que induziu com sucesso anticorpos neutralizantes e protegeu galinhas 

livres de patógenos - Specific Pathogen Free (SPF) que foram desafiadas com o vírus 

após a vacinação (KIM et al., 2010). 

Estudos evidenciaram soroconversões em aves vacinadas sem ocorrência da 

Síndrome de Hepatite Hidropericárdio confirmado em exames post mortem. Desde 

então, várias cepas de vacinas foram selecionadas e testadas em ensaios realizados 

na Coreia do Sul para encontrar soluções adequadas para fins de imunização 

profiláticos. Esforços também foram feitos para desenvolver vacinas que possam 
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conferir ampla proteção cruzada contra vários sorotipos de FAdVs, com base em 

estudos anteriores (CALNEK et al., 1982; PALLISTER et al., 1993).  

Em 2014, uma equipe desenvolveu uma vacina inativada contra FAdV-4 e 

avaliou a capacidade de produção de imunidade cruzada para outros sorotipos FAdV. 

As galinhas vacinadas foram desafiadas com vários sorotipos de FAdV (KIM et al., 

2014). Cinco sorotipos de FAdV isolados de campo provindos da Coréia (4, 5, 8a, 8b 

e 11) foram utilizados neste estudo de proteção cruzada, e os soros dos grupos 

desafiados foram coletados para avaliar a existência de anticorpos específicos para 

sorotipos, juntamente com exames post-mortem para verificar as lesões. Os 

resultados demonstraram que a vacina contra FAdV-4 pode fornecer ampla proteção 

cruzada contra todos os cinco sorotipos de FAdVs testados neste estudo, não apenas 

nas galinhas vacinadas, mas também em suas progênies através da confirmação de 

anticorpos maternos.  

Todos os esforços coordenados dos setores de pesquisa e indústria para 

controlar os surtos causados pelo FAdV-4 por meio de programas de vacinação foram 

felizmente frutíferos em algum nível, pois os casos envolvendo este sorotipo começou 

a diminuir rapidamente em 2017 na Coreia do Sul (LAI et al., 2021). 

Embora a intervenção por estratégias de vacinação para FAdV-4 tenha sido 

bem sucedida, o surgimento de novos sorotipos sugere que as vacinas atuais no 

mercado não exibem proteção cruzada, especificamente contra FAdV-8b e -11. O 

notável aumento nos casos de FAdV-8b seguido pela queda acentuada dos casos de 

FAdV-11 em 2019 também foram interessantes. Uma teoria por trás desse fenômeno 

é que bandos comerciais podem ter adquirido imunidade natural contra FAdV-11 

devido à alta exposição. Ou seja, o aumento gradual dos casos de FAdV-11 em 2017-

2018, seguido por uma rápida diminuição em 2019, pode refletir o tempo necessário 

para que a imunidade contra FAdV-11 aumentasse dentro dos bandos até que eles 

pudessem fornecer proteção adequada, levando à redução permanente do FAdV-11. 

Além disso, os anticorpos adquiridos contra FAdV-11, que são necessários para 

prevenir a sua propagação no rebanho, foram prontamente transferidos das aves 

progenitoras para a progênie (LAI et al., 2021).  

Imunidade elevada em rebanhos devido à soroconversão como resposta à 

exposição natural a patógenos virais não é incomum em aves e foi observado em 

diversos estudos (IMAI et al., 1993; SPRADBROW et al., 1980).  
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No entanto, os anticorpos adquiridos pelo rebanho contra FAdV-11 não 

ajudaram a reduzir a circulação de FAdV-8b entre os lotes. Esta baixa proteção 

cruzada entre FAdV-8b e -11 no campo foi observada anteriormente na Austrália 

(STEER et al., 2011) e Canadá (GOMIS et al., 2006; VENNE, 2013.  

 

2.4 AVES SILVESTRES BRASILEIRAS  

 

A avifauna brasileira conta atualmente com 1971 espécies de aves registradas 

de acordo com a Lista de Aves no Brasil do Comitê Brasileiro de Registros 

Ornitológicos – (2021). Atualmente é composta por 1.742 aves residentes ou 

migrantes reprodutores, 126 visitantes sazonais não reprodutores e 103 errantes. A 

categoria de aves errantes apresentou o maior aumento (56%) em relação à lista 

anterior, principalmente devido a novas ocorrências documentadas nos últimos anos 

por cientistas brasileiros. Esta lista possui o objetivo de atualizar a diversidade, 

sistemática, taxonomia, nomenclatura científica e vernácula e status de ocorrência das 

aves no Brasil (CBRO 2021).  

A distribuição das espécies residentes ao longo do Brasil é desigual, sendo que 

a maior diversidade está concentrada na Amazônia e na Mata Atlântica, dois biomas 

que, originalmente, eram cobertos por florestas úmidas. Este fato pode ser facilmente 

observado quando comparamos os números, sendo que das 1742 aves residentes no 

Brasil, 1300 encontram-se na Amazônia (MITTERMEIER et al., 2003), seguida pela 

Mata Atlântica, com 1.020 espécies (MMA, 2000).  

O Cerrado, dominado pela vegetação de savana, é o terceiro bioma mais rico 

em diversidade de aves do país, com 837 espécies (LOPES, 2004). A Caatinga, uma 

vegetação de matas secas situada no Nordeste do Brasil, possui 510 espécies de 

aves (SILVA et al., 2003) e os Campos sulinos, que são uma extensão dos Pampas 

argentinos no Brasil, têm 476 espécies (MMA, 2000). O Pantanal, a maior área 

alagada da América do Sul possui uma grande quantidade e variedade de aves que 

habitam a região. Entre as espécies pesquisadas que podem ser facilmente 

observadas por lá, estão o Jaburu, também conhecido como tuiuiu (Jabiru mycteria), 

símbolo do Pantanal e o cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba) que são algumas 

das espécies listadas na publicação Aves Migratórias no Pantanal (TUBELIS; TOMAS, 

2003). 
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Finalmente, aproximadamente 130 espécies de famílias tipicamente marinhas 

habitam os ambientes costeiro e marinho, mas nenhuma espécie é endêmica do Brasil 

(VOOREN; BRUSQUE, 1999).  

Muitas espécies migrantes (61%) vêm do hemisfério norte e são aves aquáticas 

que migram por longas distâncias e se congregam, sazonalmente, ao longo da costa 

ou nas grandes bacias de drenagem. Devido à colaboração internacional e a um 

sistema de anilhamento bem desenvolvido, esses migrantes têm sido bem estudados 

atualmente. As espécies migratórias do Sul representam 39% das espécies migrantes. 

Essas incluem a Maria-Preta-do-Sul (Knipolegus hudsoni), com distribuição de inverno 

usualmente concentrada no sul do Brasil, mas cujos movimentos e história natural são 

comparativamente menos estudados que aqueles migrantes do norte (REMSEN, 

2001). 

No mundo existem cerca de 10426 espécies de aves segundo dados da BirdLife 

International (Bird Life 2021; http://www.birdlife.org). Sendo assim, o número de 

espécies de aves brasileiras corresponde a aproximadamente 18% de toda a 

diversidade mundial de aves. Esse alto número de espécies coloca o Brasil dentre os 

três países detentores da maior diversidade de aves do mundo, juntamente com a 

Colômbia e o Peru. Porém é o primeiro em número de espécies globalmente 

ameaçadas de extinção com um total de 122 espécies, sendo 23 criticamente 

ameaçadas, 30 em perigo, 66 vulneráveis, e 93 quase-ameaçadas (DEVELEY; 

GOERCK, 2009). 

Uma das razões desta enorme diversidade de aves no país é a variedade de 

ambientes existentes. O Brasil tem uma grande parte das regiões de floresta tropical 

da América do Sul (Amazônia e Mata Atlântica), a maior região de savana (Cerrado), 

uma grande planície alagável (Pantanal), regiões de florestas secas (Caatinga), os 

maiores e mais preservados mangues das Américas e um ambiente marinho muito 

diversificado, com ilhas oceânicas e recifes de corais (ICMBIO, 2019). 

As espécies de aves que habitam os ecossistemas naturais brasileiros foram 

significativamente afetadas pelas intervenções humanas. Sendo assim, estas 

espécies encaram estas alterações de formas distintas, desde animais que se 

beneficiaram com as alterações do habitat e aumentaram suas populações, como os 

Bem-Te-Vis (Pitangus sulphuratus), até aquelas que foram extintas da natureza como 

os mutuns-do-nordeste (Mitu mitu) e a arara-azul-pequena (Anodorhynchus glaucus), 
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ficando claro que a adaptação de cada espécie frente aos desafios ambientais é 

distinta (COELHO et al., 1998). 

A principal ameaça para as aves brasileiras é a perda e a fragmentação de 

habitats. Para 111 (89,5%) das 124 espécies brasileiras presentes na Lista Vermelha 

de Espécies Ameaçadas da União Internacional para Conservação da Natureza e dos 

Recursos Naturais de 2019, a perda e degradação do habitat é uma das principais 

ameaças, seguida pela captura excessiva (35,5%). Outras ameaças incluem a 

invasão de espécies exóticas e a poluição (14%), a perturbação antrópica e a morte 

acidental (9,5%), alterações na dinâmica das espécies nativas (6,5% cada), desastres 

naturais (5%) e perseguição (1,5%) (IUCN, 2019).  

O estudo dos efeitos da fragmentação sobre as aves brasileiras foi iniciado por 

Willis,1979), em três fragmentos de Mata Atlântica, no estado de São Paulo. O 

primeiro estudo de longa duração iniciou-se em 1979, no norte de Manaus, no Projeto 

de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF), em que foi realizado o 

monitoramento da comunidade de aves antes e depois da fragmentação 

(BIERREGAARD et al., 1992; BIERREGAARD; STOUFFER, 1997; STOUFFER; 

BORGES, 2001).  

Diversos relatos a respeito da fragmentação da Mata Atlântica ampliaram e 

confirmaram os estudos de Willis. Nenhum estudo avaliou os efeitos da fragmentação 

de habitat sobre as aves dos habitats abertos da Caatinga, Cerrado, Pantanal e 

Campos sulinos (CHRISTIANSEN; PITTER, 1997; MARINI 2001).  

Infelizmente, o tráfico internacional de aves e de animais silvestres é uma 

atividade forte no Brasil (RENCTAS, 2002). As ararinhas-azuis (Cyanopsitta spixii) são 

consideradas extintas, em grande parte devido ao tráfico ilegal e, os periquitos, 

papagaios e outras araras também são muito comercializados (WRIGHT et al., 2001).  

Cerca de 12 milhões de animais são traficados todos os anos no Brasil. Eles 

são capturados em 229 locais e vendidos em 264 cidades – a maioria no norte do 

Brasil – afetando principalmente aves da Amazônia, mas também da Caatinga e do 

Cerrado (RENCTAS, 2002).  

Os cuidados em cativeiro e a liberação de um grande número de aves 

confiscadas pelas autoridades são grandes problemas, já que existem poucos 

programas de resgate da fauna em risco de trafico bem planejados A maioria das 

espécies capturadas ilegalmente é libertada em locais impróprios, ou seja, fora de sua 

distribuição geográfica natural e sem uma avaliação apropriada de seu estado 
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sanitário, sendo os efeitos dessas solturas desconhecidos. Resolver o problema do 

tráfico de animais silvestres requer o cumprimento das leis nos países de origem e 

nos países de destino – principalmente nos Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão e 

Europa (MARINI; MARINHO-FILHO, 2005). 

Devido a todos estes riscos de extinção que as aves presentes no Brasil sofrem 

constantemente, é importante analisar também as doenças que podem afetar estas 

espécies.  

 

2.5 ROTAS MIGRATÓRIAS AVIÁRIAS 

 

Migração é o termo que define os deslocamentos realizados anualmente, 

repetidamente, de forma sazonal, por determinada população de animais, que se 

deslocam da área de reprodução até áreas de alimentação e descanso em alguns 

períodos do ano, retornando posteriormente ao ponto original, completando o ciclo 

biológico. Algumas espécies migratórias têm suas rotas restritas ao território nacional, 

já outras deslocam-se por diversos países vizinhos e ainda há aves que possuem uma 

área de distribuição tão abrangente que pode se estender de polo a polo. Essa 

interconexão notável entre ambientes, biomas, países, continentes e hemisférios 

executada pelas espécies migratórias torna o Brasil corresponsável frente ao 

compromisso de conservação da biodiversidade. (ICMBIO, 2019). 

O evento de migração é uma resposta das populações silvestres frente a uma 

região com condição sazonal de baixa disponibilidade de recursos para outra onde o 

recurso é mais farto e acessível. Para a maioria dos casos, o recurso envolvido é 

alimento ou área para nidificação (CORNELL UNIVERSITY, 2014), mas a migração 

também pode estar relacionada à disponibilidade de água ou à diminuição de 

competição (ABLE, 1999).  

A migração pode ser definida como um evento natural, podendo ser sazonal ou 

periódico, realizado em períodos reprodutivos ou de invernada (fora do período 

reprodutivo) dos animais. Devido às mudanças sazonais, milhões de espécies aviárias 

se redistribuem ao longo da superfície terrestre duas vezes ao ano a procura de 

condições apropriadas para completarem seu ciclo de vida. Regiões de alta latitude 

recebem animais principalmente na estação de reprodução, enquanto locais de 

latitudes mais baixas provêm suporte às aves durante o período de invernada (LANE; 

GIFFORD, 2011). 
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Anualmente, diversas aves viajam entre os continentes duas vezes ao ano em 

apenas algumas semanas. Ao longo dessas rotas migratórias, as aves possuem um 

alto potencial de dispersar patógenos que podem colocar em risco a saúde animal e 

humana. As distâncias percorridas variam de acordo com cada espécie, podendo ser 

curtas ou longas (envolvendo milhares de quilômetros), sendo que podem ocorrer 

variações no comportamento migratório. Algumas aves como o Trinta Reis Ártico ou 

Andorinha do Ártico (Sterna paradisaea) conseguem percorrer cerca de 20.000 Km 

entre a Antártica e o Norte da Escandinávia. Eventualmente, indivíduos da mesma 

população se comportam de forma diferente em relação ao deslocamento, como é o 

caso dos Pardais Canoros (Melospiza melodia) e os Pardais-de-Coroa-Branca norte-

americanos (Zonotrichia leucophrys), os quais as populações do norte são migratórias 

enquanto as do Sul são sedentárias (PINTO, 2002). 

Com o intuito de facilitar os esforços internacionais de manejo e conservação 

das aves migratórias, as rotas de diferentes espécies aviárias foram agrupadas na 

convenção de Ramsar em 1999 nas denominadas “flyways”, que são “a completa 

extensão na qual uma espécie de ave (ou grupos de espécies relacionadas, ou 

populações distintas de uma mesma espécie) se locomovem anualmente das áreas 

de reprodução até as áreas de invernada, incluindo locais intermediários de paradas 

para descanso e alimentação bem como as áreas pelas quais a ave migra (BOERE; 

STROUD, 2006).  

Segundo o terceiro relatório de rotas e concentração de aves migratórias no 

Brasil, realizado pelo ICMBIO 2019, aves migratórias neárticas que migram para a 

América do Sul utilizam as áreas de baixa elevação do leste americano até atingirem 

o Golfo do México, cruzando as Ilhas do Mar das Antilhas, alcançando o continente 

Sul-Americano pela costa da Colômbia, Venezuela e Guianas. A partir deste ponto, 

podem utilizar-se das diversas rotas pelo qual o Brasil está incluído.  

Grande parte das aves migratórias do Brasil possuem suas áreas de 

reprodução no Ártico e, a cada ano, com a proximidade do outono boreal, cerca de 

trinta espécies migram para a América do Sul, chegando à costa brasileira. Essas 

aves concentram-se em uma região restrita, destacando-se, ao Norte do Brasil, a 

costa do Amapá, o salgado paraense e reentrâncias maranhenses. Na Região 

Nordeste, destacam-se a costa de Icapuí no Ceará, a região de Galinhos e Areia 

Branca no Rio Grande do Norte, a Ilha Coroa do Avião em Pernambuco, a região da 

Área de Proteção Ambiental de Piaçabuçu no Estado de Alagoas e as regiões de 
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Mangue Seco e Cacha-Prego na Bahia. No Sul do país se evidencia o Parque 

Nacional da Lagoa do Peixe. As espécies permanecem no Brasil, em geral, de 

setembro a maio e dependem de habitats importantes para descanso, mudas de 

penas e alimentação, inclusive para descanso com o intuito de repor as energias 

gastas na migração (ICMBIO, 2019). 

As rotas migratórias de aves migratórias presentes na América do Sul foram 

estudadas com o intuito de dividir os movimentos que ocorrem neste continente da 

seguinte forma: migrações neárticas, que são aves provenientes do hemisfério norte; 

migrações austrais, que são as aves que se deslocam para o norte a partir do 

hemisfério sul, havendo dentro do continente diversas migrações a partir da parte 

meridional em direção ao norte. Além disso, também foi dividido em deslocamentos 

em resposta à sazonalidade de recursos hídricos e tróficos, tais como florações e 

frutificações, que incluem movimentos regionais, locais ou parciais e deslocamentos 

na Cordilheira dos Andes e nas cadeias de montanhas do sudeste do Brasil, 

produzindo migrações altitudinais importantes (SICK, 1997). 

As aves realizam no Brasil cinco rotas principais, que seriam utilizadas 

especialmente por aves migratórias neárticas. A mesma espécie pode utilizar mais de 

uma rota durante seu deslocamento. As principais rotas que estão exemplificadas na 

figura 6 seriam: (1) Rota Atlântica – ao longo de toda costa brasileira, do Amapá até o 

Rio Grande do Sul; (2) Rota Nordeste – consiste numa divisão da Rota Atlântica, 

iniciando na Baía de São Marcos (Maranhão) e no Delta do Parnaíba (divisa 

Maranhão/Piauí), seguindo pelo interior do Nordeste até a costa da Bahia; (3) Rota do 

Brasil Central – outra divisão da Rota Atlântica na altura da foz do rio Amazonas e 

arquipélago de Marajó, de onde segue pelos rios Tocantins e Araguaia, passando pelo 

Brasil Central e atingindo o vale do rio Paraná na altura de São Paulo; (4) Rota 

Amazônia Central/Pantanal – as principais chegadas são pelos rios Negro, Branco e 

Trombetas passando pela região de Manaus e Santarém, seguindo respectivamente 

pelo vale dos rios Madeira e Tapajós, até o Pantanal; e (5) Rota Amazônia Ocidental 

– também conhecida como Rota Cisandina, penetra no Brasil pelos vales dos rios 

Japurá, Içá, Purus, Juruá e Guaporé, entrando a partir daí no Pantanal (ICMBIO 2019). 
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Figura 6 - Cinco principais rotas migratórias de aves pelo Brasil: Rota Atlântica; Rota 
Nordeste; rota Brasil Central, Rota Amazônia Central/Pantanal e a Rota Amazônia 
Ocidental. 

 

 
Fonte: ICMBIO, 2016 

 
 Algumas espécies da ordem Charadriiformes, que é uma ordem de aves 

marinhas e limícolas (se alimentam de invertebrados que vivem na lama), possuem 

rotas migratórias melhor estudadas, que passam por toda região costeira do país 

(ICMBIO 2019). 

Todo ano, durante o verão, diversas aves chegam ao litoral Sul do Brasil 

provenientes da América do Norte, como os maçaricos e batuíras pertencentes a 

ordem Charadriiformes, e retornam para os Estados Unidos e Canadá quando o 

inverno chega, onde se reproduzem. O Rio Grande do Sul também contém vários 

locais de descanso onde várias espécies de aves param em locais específicos por 

alguns dias ou semanas durante a longa viagem migratória (VALENTE et al., 2011). 

 Diversos aspectos das migrações a longas distâncias contribuem muito com a 

aquisição de patógenos pelas aves migratórias, devido ao alto contato com diversos 

animais da fauna durante a sua rota. As florestas tropicais da América do Sul e Central, 

por exemplo, possuem as maiores biodiversidades no planeta. Pássaros que passam 

a invernada nesses locais têm como vantagem uma alta oferta de alimento e locais 
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para abrigo, porém, isso representa um risco de exposição a diversos reservatórios e 

vetores de patógenos, abundantes nessas regiões. Deve-se considerar ainda, o 

estresse associado às migrações, um conhecido fator de risco por causar 

imunossupressão, aumentando assim a susceptibilidade às doenças infecciosas 

(REED et al., 2003). 

Outro fator que também pode aumentar os riscos de disseminação de doenças 

infecciosas entre aves é o desmatamento e as mudanças de ambiente causadas pelo 

homem, que causam drásticas mudanças aos padrões de migração. A contínua perda 

e fragmentação do habitat nos locais de parada ao longo das grandes rotas 

migratórias criam locais apropriados para a superlotação de espécies. Além disso, os 

represamentos artificiais de água podem ainda alterar esses corredores de migração 

criando novos pontos de parada para aves aquáticas (SIMBIEDA et al., 2011).  

É importante, portanto, que doenças aviárias como as causadas por 

Herpesvírus, Adenovírus e Circovírus sejam estudadas, para que tenhamos um 

referencial da condição sanitária das aves silvestres que circulam no território 

brasileiro. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Verificar a presença de Herpesvírus, Circovírus e Adenovírus em amostras de 

aves migratórias e silvestres residentes de diversas regiões do Brasil. 

Realizar a análise filogenética e caracterização molecular dos vírus isolados na 

pesquisa de vírus circulantes em aves migratórias e silvestres nas regiões analisadas 

do território Brasileiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar estudo retrospectivo analisando a presença de Herpesvírus, 

Circovírus e Adenovírus por RT-PCR em amostras de swab traqueal e swab cloacal 

provenientes de aves migratórias e residentes de diferentes regiões brasileiras. 

 

b) Caracterização molecular (genotipagem) dos vírus encontrados, através 

do sequenciamento do material genético das amostras positivas e análise filogenética. 

 

c) Obter informações sobre prevalência do Herpesvírus, Circovírus e 

Adenovírus nas regiões estudadas. 

 

d) Discutir a possibilidade de aves migratórias e residentes disseminarem 

Herpesvírus, Circovírus e Adenovírus para demais animais silvestres da região. 

 

e) Detecção ampla de todos os vírus dentro das famílias Herpesviridae, 

Adenoviridae e Circoviridae por PCR, a fim de identificar novos agentes pertencentes 

a esse grupo taxonômico específico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRAS  

 

As amostras utilizadas neste trabalho são provenientes do biobanco do 

Laboratório de Virologia Clínica e Molecular, Departamento de Microbiologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas II da Universidade de São Paulo, sob a 

responsabilidade do Professor Doutor Edison Luiz Durigon, sendo que uma das linhas 

de pesquisa estabelecidas é a Epidemiologia de doenças disseminadas por aves 

silvestres com o intuito de prever novas epidemias.  

As amostras coletadas no Atol das Rocas possuem a licença número: 60753-1 

do SISBIO - Sistema de autorização e informação em biodiversidade do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Ressalta-se que este estudo está vinculado ao Projeto de Pesquisa Regular 

FAPESP 2017/01125-2, que estudou a ocorrência de Influenza e Paramyxovirus 

aviários, sob responsabilidade do Dr. Luciano Matsumiya Thomazelli, que conta com 

o apoio financeiro da Fapesp desde 2009. Sendo assim, este estudo complementará 

o referido projeto de pesquisa, otimizando desta forma as verbas já disponibilizadas 

pela agência de fomento para analisar a presença de Herpesvírus, Adenovírus e 

Circovírus.  

Todas as amostras analisadas neste estudo foram coletadas previamente 

através da introdução e raspagem epitelial de zaragatoas estéreis descartáveis na 

traquéia (swab oral) e cloaca (swab cloacal) do animal. Os swabs orais e cloacais 

foram colocados no mesmo tubo, contendo 500 microlitros de VTM (meio de 

transporte viral) e os tubos foram imediatamente armazenados em nitrogênio líquido 

enquanto estavam a campo. O VTM é composto por (PBS acrescido de 2.000 U de 

penicilina G, 2,5 μg de estreptomicina, 6 μg de Gentamicina, 25 μg de Anfotericina B, 

e 5% de glicerina) mantidos em ultra-freezer (- 80 °C) no laboratório da USP. 

A única exceção foram as amostras do Atol das Rocas que foram colhidas em 

Tampão de lise, devido à impossibilidade de manter as amostras refrigeradas na Ilha 

e de repor nitrogênio líquido, tendo em vista a distância de Atol das Rocas até 

Fernando de Noronha, que é de 150 kilometros, além de que, o gerador da Ilha ficar 

ligado apenas no período noturno. 
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Foram selecionadas 910 amostras armazenadas em -80ºC no LVCM. Cada 

amostra foi testada para Herpesvírus, Adenovírus e Circovírus, totalizando mais de 

3200 testes de biologia molecular. Esta amostragem provém de coletas (Figura 7) de 

diferentes regiões do Brasil, conforme descrição abaixo, durante os anos de 2016 a 

2019. A preferência para a escolha das amostras foram regiões com elevada 

confluência migratória de aves, ou seja, locais que sabidamente eram um ponto de 

passagem das principais rotas migratórias aviárias e que nos proporcionam assim, um 

ambiente propício para um maior contato entre as aves migratórias e silvestres que 

podem carrear doenças.  

 

Figura 7 – Coleta das amostras de aves – Swab cloacal e oral. 

 

 

Fonte: Alterado de Luciano Matsumiya Thomazelli, 2017. 
Legenda: Métodos utilizados na coleta do material das aves estudadas: A) swab oral; B) swab 

cloacal. 

 

Este estudo foi realizado a partir de 910 amostras de aves capturadas entre os 

anos de 2017 a 2019 tanto pela equipe de campo do laboratório de virologia clínica e 

molecular como de outras equipes de pesquisadores que coletam aves, em diferentes 

expedições às regiões do Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Número de amostras analisadas por localidade. 

 

Região Local 

Número de 

amostras testadas 

Norte      Rio Grande do Norte (Atol das Rocas) 300 

Norte           Rio Grande do Norte (Fernando de Noronha) 85 

Nordeste           Maranhão (Praia de Panaquatiras) 300 

Sul Paraná – Foz do Iguaçu (Parque das Aves) 45 

Sul 
Rio Grande do Sul (Parque Nacional do 

]Espinilho) 
95 

Sudeste São Paulo (Parque do Ibirapuera) 85 

Total       910 

      

4.2 REGIÕES DA COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras utilizadas nesta tese foram captadas do biobanco do Laboratório 

de Virologia Clínica e Molecular (LVCM) da USP, provindas de diferentes regiões do 

Brasil (Figura 8). Todas estas amostras foram coletadas por pesquisadores da 

Universidade de São Paulo e também de outros grupos de pesquisa como da 

Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal Rural de Pernambuco.      
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Figura 8 – Mapa de localização das regiões brasileiras em que ocorreu coleta de amostras 
das Aves       

 

Em Atol das Rocas e Fernando de Noronha, as coletas foram realizadas pelo 

grupo de pesquisa comandado pelo Professor Doutor Jean Carlos Ramos da Silva, 

Médico Veterinário, docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, situada 

na cidade de Garanhuns em Pernambuco. As coletas foram realizadas em 2017 pela 

sua aluna de Doutorado Daniela Bueno Mariani, também médica veterinária. 

As que vieram do Maranhão provindas da praia de Panaquatira e de São Paulo 

no Parque do Ibirapuera foram coletadas em 2017 pela pesquisadora Carla Meneguin 

Barbosa, que na época estava realizando o seu doutorado no LVCM, orientada pelo 

Professor Doutor Edison Luiz Durigon. 

As amostras provindas do Parque das Aves situado em Foz do Iguaçu foram 

enviadas no ano de 2018 ao Laboratório de Virologia Clínica e Molecular da USP por 

pesquisadores do próprio parque. 

As coletas provindas da região dos Pampas no Rio Grande do Sul foram 

comandadas pelo grupo de pesquisa da professora Rosangela Locatelli-Dittrich da 

Universidade Federal do Paraná, situada em Curitiba. A expedição foi realizada em 

fevereiro e dezembro de 2019 utilizando redes de neblina (malha de 16 mm) de 12 m 

de comprimento e 2,5 m de altura em três pontos de captura. 
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Foram coletadas amostras de swab oral e cloacal de todas as aves do estudo. 

Porém, em Atol das Rocas haviam 34 aves jovens apresentando secreção ocular, da 

espécie Onychoprion fuscatus, nome popular de trinta-réis-das-rocas. Devido a isto, 

destas aves foram coletados swab ocular para análise diagnóstica por biologia 

molecular para Herpesvírus, Adenovírus e Circovírus, 

Segue abaixo informações referentes às coletas, com dados de localidade, 

quais foram os animais coletados e a quantidade de amostras: 

 

4.2.1 Descrição da área Atol das Rocas – Rio Grande do Norte (RN) 

 

No Rio Grande do Norte, a região amostrada foi a Reserva Biológica Atol das 

Rocas, próximo a Natal. Neste local não é permitida a visitação de turistas, apenas de 

pesquisadores para trabalhos (Figura 9) sendo que a gestão desta área é realizada 

pelo órgão ambiental do governo Brasileiro Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio). Sendo assim, as únicas atividades humanas realizadas 

neste local são relacionadas à pesquisa científica. (ICMBIO, 2019). 

 
Figura 9. Coleta de amostra em um Trinta-Réis-Escuro (Anous stolidus) em Atol das Rocas. 
 

 

Fonte: Daniela Bueno Mariani, 2017. 

 

Trata-se de uma unidade de conservação de proteção integral brasileira, 

localizado no topo de uma cadeia de montanhas submarinas no Oceano Atlântico Sul, 

cuja base encontra-se a 4000 m de profundidade no leito oceânico, a 3°51'S Latitude 

e 33°49'W Longitude, distante 266 km da cidade de Natal e 150 km, a oeste, do 



 

65 

arquipélago de Fernando de Noronha, O Atol das Rocas é a primeira Reserva 

Biológica Marinha do Brasil (Figura 10). Devido à pouca profundidade de suas águas, 

a navegação nesse trecho da costa é muito perigosa, o que levou a construção de um 

farol do Atol das Rocas na Ilha, conhecido popularmente como Ilha do Farol. O Atol 

tem uma área de aproximadamente 755,1 hectares e abriga, além da Ilha do Farol 

citada anteriormente, a Ilha do Cemitério, ambas de origem biogênica, ou seja, de 

origem orgânica. Este é o único Atol do Oceano Atlântico Sul e tem importância 

ecológica fundamental por sua alta produtividade biológica e por ser um importante 

local de abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies animais, como as 

Aves (ICMBIO, 2007). 

 

Figura 10 – Reserva ecológica Atol das Rocas 

 

 
Fonte: site - wikiparques 
Legenda: Casa de apoio aos pesquisadores.  

 

Esta área serve de “berçário” a muitas espécies (Figura 11). Todos os anos 

milhares de aves e tartarugas-verdes migram para este local para desovar. Ao lado 

do Arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas é considerado uma das 

áreas mais importantes para a reprodução de aves marinhas, abrigando ao menos 

150 milhares de aves de aproximadamente 30 espécies diferentes. Atualmente, vivem 

cinco espécies de aves residentes, sendo duas espécies de Atobás – Sula leugocaster 

e Sula dactylatra, uma espécie de Trinta – réis ou andorinha do mar – Onychoprium 

fuscatus e duas espécies de viuvinhas – Hymenops perspicillatus e Colonia colonus. 
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Figura 11 - Aves marinhas em Atol das Rocas  
 

 
 Fonte: Daniela Bueno Mariani, 2018. 

 

Os atobás-de-patas-vermelhas (Sula sula) e as Fragatas (Fragata 

magnificensis) chegam ao Atol apenas para pescar, proveniente geralmente de 

Fernando de Noronha. Além delas, aproximadamente 25 espécies migratórias 

catalogadas passam pelo Atol durante o ano, originárias da Venezuela, África e 

maçaricos provenientes da Sibéria.  

A Reserva Biológica do Atol das Rocas compreende uma área de 36.249ha 

delimitada pelas isóbatas de 1.000m de um monte submarino pertencentes à Cadeia 

de Montanhas de Fernando de Noronha, conforme demonstra a Figura 12. A feição 

geomorfológica que caracteriza e justifica a criação da reserva e que também lhe 

empresta o nome, é a presença do Atol das Rocas, estrutura única no Atlântico Sul e 

de relevante interesse ecológico. 
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Figura 12 - Localização da Reserva Biológica do Atol das Rocas 
 

 
Fonte: site - Plano de Manejo da Reserva Biológica do Atol das Rocas 
Legenda: Casa de apoio aos pesquisadores.  
 

O Atol das Rocas é um recife anelar elíptico de pequenas dimensões (7.200ha) 

que apresenta uma subdivisão de ambientes e subambientes similares aos recifes do 

Atlântico. Seus diâmetros de Leste a Oeste e de Norte a Sul são aproximadamente 

3,5km e 2,5km, respectivamente (KIKUCHI, 1994). 

O atol cresce sobre um monte submarino e sua extensão é de 

aproximadamente 7.200 hectares onde se encontram duas pequenas ilhas de origem 

biogênica: a ilha do Farol (Figura 13) e a ilha do Cemitério.  
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Figura 13 - Ilha do Farol, Mostrando a Baía da Lama e Inúmeras Aves.  
 

 
Fonte: Adaptado de Júlio Avelar, 2007. 
 

Na maré baixa, o atol fica praticamente exposto, apresentando suas diversas 

feições, especialmente o anel de recifes com suas piscinas de águas extremamente 

limpas, onde se encontram desde espécies de peixes ornamentais a tubarões, além 

de crustáceos, moluscos, corais, equinodermas, tartarugas, dentre outros. Já na 

preamar, todo o platô de recifes fica encoberto pelas águas, avistando somente o 

perímetro do atol (margem recifal) e das duas ilhas existentes. As ilhas tornam-se 

verdadeiros ninhais e servem de locais de repouso e descanso de importantes aves 

migratórias. O Atol das Rocas e o Arquipélago de Fernando de Noronha são 

consideradas as áreas mais importantes para a reprodução de aves marinhas no 

Brasil, tanto em diversidade quanto em números de indivíduos (ICMBIO 2007).  

O solo das ilhas predominantemente de composição calcária e fortemente 

fertilizado pelas fezes das aves marinhas, associado à inexistência de água doce, 

excetuando a de chuva, condiciona a existência de uma pequena variedade de 

espécies vegetais, altamente adaptadas a este ambiente hipersalino e de intensa 

luminosidade. A vegetação caracteriza-se por uma pequena variedade de espécies 

herbáceas, com a presença de alguns coqueiros introduzidos pelo homem (ICMBIO 

2007). 

 

4.2.2      Descrição de Fernando de Noronha – Rio Grande do Norte (RN) 

 

 Fernando de Noronha é um arquipélago situado a 345 km nordeste do Cabo 

de São Roque (RN) e 545 km de Recife em Pernambuco (Figura 14). Trata-se de um 
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aglomerado de vinte ilhas e ilhotas em uma extensão de 26 km2. Está situado entre 

as coordenadas 3° 50' 25'' Sul e 32° 24' 41'' Oeste. A Ilha principal e única habitada, 

com 17 km2, possui o ponto mais alto, o morro do Pico, com 321 m de altura. 

Destacam-se ainda no Arquipélago, as ilhas Rata, Rasa, Sela Gineta, do Meio e do 

Frade (IBAMA, 1990). 

 O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, totalizando uma área de 

aproximadamente 11.270 há, engloba todo o Arquipélago, com exclusão das áreas da 

vila dos Remédios, morros do Meio e do Pico, aeroporto, residência da aeronáutica, 

açude do Xaréu, vila militar e a faixa de praia que vai da Quixaba até a praia de Santo 

Antônio. O Parque compõe-se de duas áreas distintas – uma englobando a parte 

terrestre, que inclui todas as ilhas e ilhotas, e outra de faixa exclusivamente marinha 

(IBAMA, 1990).  

 

Figura 14 – Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 
 

 
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, disponível em: 

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade. Acesso em 27/03/2022. 
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4.2.3 Descrição da área Panaquatira – São José de Ribamar – Maranhão 

 

Panaquatira é um bairro brasileiro localizado na zona rural do munícipio de São 

José de Ribamar, no Estado do Maranhão. Neste bairro, localiza-se a exótica Praia 

do Panaquatira, a maior do município. Esta praia possui ondas fracas e quando a maré 

baixa pode-se caminhar quilômetros com água rasa até a ponta do mar. 

Por conta de sua localização, a Ilha de São Luís se destaca no cenário 

internacional da migração de aves costeiras. Segundo levantamentos, a costa norte 

do Brasil é a segunda área mais importante da América do Sul em número de aves 

migratórias, sendo que a seção Maranhão/Pará abriga cerca de 13,1% do índice de 

pássaros que visitam o continente. 

Para compreender o processo de migração, conservação e ecologia das aves, 

a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) inaugurou, em 2002, a primeira Base 

de Pesquisas em Aves Migratórias da região norte da América do Sul, na praia de 

Panaquatira, na cidade de Paço do Lumiar, sob a coordenação do professor Antonio 

Augusto Ferreira Rodrigues. 

Desde então, já foram identificadas 49 espécies de aves costeiras e marinhas 

na área, muitas vindas da América do Norte. No entanto, com o desaparecimento dos 

ambientes aquáticos, a migração delas é ameaçada. Devido a grande importância 

internacional da costa maranhense, essa foi incluída em 1993 como Sítio da Rede 

Hemisférica de Reservas de Aves Praieiras. 

A exploração descontrolada de recursos pesqueiros (caranguejos, mariscos e 

peixes), a extração de mangue para construir embarcações e residências e a 

especulação imobiliária, associada a empreendimentos turísticos gigantescos e ao 

desenvolvimento de fazendas de camarão estão entre as principais causas da 

redução populacional de aves na região.  

Além dos trabalhos de conservação e monitoramento das aves, a base da 

UFMA serve de campo de pesquisa para diversos cursos de graduação e pós-

graduação. Este foi o caso das aves coletadas neste estudo, em que a pesquisadora 

do LVCM citada anteriormente, Carla Meneguin, permaneceu na base durante a 

coleta das aves.  

Devido à expressiva abundância de aves limícolas, a praia de Panaquatira 

(Baía de São José, Maranhão) destaca-se como um sítio de conservação. Dessa 

forma, ressalta-se a importância de medidas de manejo, educação ambiental, dentre 
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outras, que são cruciais para assegurar a sobrevivência futura destas aves e de toda 

a biodiversidade que envolve o ambiente costeiro. A proposta deste projeto foi 

portanto, criar uma Base de Pesquisas em Aves Migratórias, no município de São 

José de Ribamar, Maranhão, Brasil, para os estudos populacionais, migrações, 

ecologia e cuja finalidade é a conservação de áreas úmidas e de várias espécies de 

aves migratórias neárticas (maçaricos) e de toda fauna e flora que envolve este 

ambiente. 

Para a implantação da “Base de Pesquisas de Aves Migratórias”, foi escolhida 

a praia de Panaquatira, devido esta possuir todos os requisitos necessários para sua 

instalação, como localização, acesso e ser uma importante área utilizada pelas aves 

migratórias.  

O local escolhido para a base onde foi coletada as amostras desta tese está 

situado entre as coordenadas 02° 28’ latitude Sul e 44° 02’ longitude Oeste. Encontra-

se a 42 km do centro da cidade de São Luís e 12 km do município de São José de 

Ribamar. Foi inaugurada em outubro de 2002 e prevê-se um pleno funcionamento por 

20 anos. Está sob a coordenação desde a sua implantação do Prof. Dr. Antônio 

Augusto Ferreira Rodrigues. As obras que foram realizadas referem-se à construção 

de um laboratório, onde são realizados processos de coleta, marcação das aves, 

biometria, e demais processos e um alojamento para pesquisadores e/ou alunos. 

Equipamentos como computadores, impressoras, lupa, microscópio, geladeira, 

veículo e lancha, comprados com recursos do PROBIO foram doados para a UFMA e 

destinados à Base de Pesquisas em Aves Migratórias. 

Além dos estudos visando à conservação e monitoramento populacional de 

aves migratórias incluindo captura, anilhamento, biometria e levantamento de 

recursos tróficos utilizados pelas aves migratórias; censos populacionais e trabalhos 

de monitoramento de espécies em grave declínio mundial, além de atividades 

acadêmicas e de pesquisa.  

A implantação da Base de Pesquisa em Aves Migratórias é de crucial 

importância no desenvolvimento de projetos em zonas costeiras e marinhas e 

incentiva os pesquisadores e professores da UFMA e de outras instituições a 

submeterem projetos a serem apoiados pela Base. Espera-se ainda que os programas 

de educação ambiental com a comunidade local e as escolas de São José de Ribamar 

e de outros municípios levem efetivamente a um melhor conhecimento e proteção das 
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áreas que são imprescindíveis para a existência das aves migratórias e de toda a 

fauna e flora a elas inter-relacionadas, inclusive o ser humano (SOUSA et al., 2012). 

As coletas das aves deste projeto foram realizadas juntamente com o Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que realizou uma expedição ao 

litoral do Pará e Maranhão para estudar as aves limícolas migratórias e seus habitats  

Numa primeira fase a expedição deu continuidade aos mapeamentos, seguida 

de uma segunda fase, de captura das aves na praia de Panaquatira, em São Luis 

(MA), para marcação com anilhas e bandeirolas, recuperação de geolocalizadores e 

coleta de amostras biológicas para estudos nutricionais e da incidência de vírus como 

o da influenza, coronavírus, além dos estudados nesta tese.  

Além da colaboração com o grupo de pesquisa do LVCM-USP coordenado pelo 

Professor Edison Luiz Durigon, a expedição contou com a parceria da Conserve 

Wildlife Foundation e apoio da Coordenação Regional 4 (CR 4) do ICMBio, das 

reservas extrativistas (Resex) do Salgado Paraense, no Pará, e do Cururupu, no 

Maranhão, e colaboração da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), SAVE Brasil 

e pesquisadores americanos e canadenses (Figura 15 e 16). 

Os trabalhos em campo tiveram ainda o reforço de colaboradores do Plano de 

Ação Nacional (PAN) das Aves Limícolas Migratórias e servidores da reserva de 

Cururupu, no Maranhão. 

A expedição dá continuidade ao projeto que vem sendo realizado desde 2015 

e que tem por objetivo monitorar as aves limícolas migratórias durante o seu período 

de invernada no Brasil, realizar o censo para estimar a abundância das diferentes 

espécies e associá-las aos habitats utilizados e tipos de uso. 

Com as informações levantadas, está sendo feito o mapeamento dos diferentes 

habitats na região das Reentrâncias Maranhenses e Salgado Paraense, por meio do 

uso de modelagens, identificando-se os habitats prioritários para a conservação. 

Embora o mapeamento seja feito para toda a área, o trabalho tem se 

concentrado nas áreas das unidades de conservação da região, com o intuito de 

contribuir para a gestão dessas áreas protegidas. 

As Aves limícolas migratórias, que compreendem os maçaricos, batuíras e 

narcejas, são patrimônio comum e objeto de esforços de conservação em todos os 

países por onde passam. A maioria das espécies se reproduz no Ártico e migra para 
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o Hemisfério Sul para os períodos de invernada entre os meses de setembro e abril, 

anualmente. 

O Brasil, com seu extenso território e muitas áreas úmidas, é importante 

principalmente na rota migratória da Costa Atlântica e tem participado de acordos e 

esforços internacionais para estudo e conservação do grupo. 

 

Figura 15 – Coleta das amostras de aves na Praia de Panaquatira, Maranhão. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Alterado de Carla Meneguin, 2017. 
Legenda: Coleta do material das aves em Panaquatira: A) Grande quantidade de aves na 

beira-mar; B) Equipe de coleta realizando os procedimentos de Swab oral e 
cloacal. 
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Figura 16 – Expedição para a coleta das amostras de aves na Praia de Panaquatira  
 

 
Fonte: Alterado de Danielle Paludo (Pesquisadora do Cemave e coordenadora do PAN Aves 

Limícolas Migratórias) 
Legenda: Pesquisadores reunidos em coleta de aves em Panaquatira, Maranhão. 

 

4.2.4      Descrição da área Parque da Aves – Foz do Iguaçu – Paraná 

 

O Parque das Aves é um parque temático localizado no município brasileiro de 

Foz do Iguaçu, no estado do Paraná entre as coordenadas 25° 36′ 53,58″ S e 54° 29′ 

5,21″ W. Situado próximo às Cataratas do rio Iguaçu, possui 16 hectares de mata 

nativa, com 1 500 animais de 140 espécies diferentes, entre aves, répteis e 

mamíferos. É uma instituição privada que trabalha como um centro de conservação 

integrada de espécies da Mata Atlântica, pesquisando a reprodução em cativeiro e 

preservando animais ameaçados de extinção (PARQUE DAS AVES, 2022). 

A sua estrutura conta com 1 300 metros de trilhas, onde são dispostos as aves 

para observação, e ambientes que imitam ecossistemas naturais para alguns 

espécies, como para os jacarés, jiboias, saguis e borboletas. 

Foi inaugurado em 7 de outubro de 1994 pelos biólogos britânicos Dennis e 

Anna Croukamp, que adquiriram a área ao lado do Parque Nacional do Iguaçu e 

iniciaram a construção do parque em novembro de 1993. As primeiras aves chegaram 

a partir de doações ou empréstimos de outros zoológicos, além de receber animais 

confiscados pelo Ibama. 



 

75 

4.2.5     Descrição da área do Parque Estadual do Espinilho - Situado em Rio 

Grande do Sul 

 

As coletas das aves utilizadas neste estudo foram realizadas na Unidade de 

Conservação do Parque Estadual do Espinilho (30° 12' S; 57° 30' W), localizada no 

município de Barra do Quaraí, extremo oeste do estado do Rio Grande do Sul, Brasil 

(Figura 17). O Parque possui a maior área de savana entre os últimos remanescentes 

desse tipo de formação vegetal no sul do Brasil. Este tipo de vegetação está associado 

ao bioma Pampa e é composto predominantemente por Prosopis affinis (nome local: 

inhanduvá) e Caverna Vachellia (nome local: espinilho) (MARCHIORI; ALVES, 2011).  

Atualmente, 15 espécies de passeriformes encontrados nas pastagens do sul 

e na região de Espinilho estão ameaçadas de extinção, incluindo o Gubernatrix 

cristata, um passeriforme conhecido como Cardeal Amarelo. A perda e degradação 

de habitats são os principais fatores que têm causado reduções nas populações 

dessas aves campestres, o que também está correlacionado com o tráfico, caça e 

introdução de espécies exóticas e doenças (MARTINS-FERREIRA et al., 2013). 

 

Figura 17 – Parque Nacional do Espinilho, no Rio Grande do Sul 
 

 
Fonte: SEMA – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul – 

Disponível em: https://sema.rs.gov.br/parque-estadual-do-espinilho. Acesso em: 
27/03/2022. 
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4.2.6 Descrição da área do Parque do Ibirapuera – situado em São Paulo 

 

O Parque Ibirapuera é um parque urbano localizado na cidade de São Paulo, 

Brasil. Está localizado no bairro de Moema, com coordenadas geográficas 23° 35' 

17.9988'' S e 46° 39' 32.0040'' W (Figura 18). 

Inaugurado em 1954 com uma área de 158 hectares, entre as avenidas Pedro 

Álvares Cabral, República do Líbano e IV Centenário, o Parque Ibirapuera é um 

parque tombado e patrimônio histórico de São Paulo.  

O Parque abriga mais de 120 espécies de aves que dividem o espaço em uma 

das áreas verdes mais importantes da capital de São Paulo. A Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo realiza com frequência a catalogação das 

espécies que se encontram no Parque.  Entre os pássaros catalogados, nem todos 

são aves residentes do local. Algumas são aves migratórias que usam o parque 

apenas para se reproduzir, outros para se alimentar ou como áreas para descanso.  

Sendo assim, a área é considerada uma das paradas do trajeto de imigração 

de muitas aves que passam por São Paulo. Elas se alimentam de frutos, insetos, 

peixes e grãos encontrados no Parque.  

 

Figura 18 – Vista aérea do Parque do Ibirapuera Conservação, São Paulo – SP. 
 

 
Fonte: Wikipedia. Disponível em: https: //pt.wikipedia.org/Parque. Ibirapuera.  

Acesso em 27/03/2022. 
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4.3 DETECÇÃO MOLECULAR DOS PATÓGENOS VIRAIS EM AVES MIGRATÓRIAS 

E RESIDENTES  

 

4.3.1 Extração do material genético  

 

O DNA viral foi extraído no Laboratório de Virologia Clínica e Biologia Molecular, 

com nível de biossegurança 2, localizado no Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (USP), sendo um laboratório que possui todos os 

equipamentos para a realização de técnicas moleculares. A extração automatizada foi 

realizada a partir do material de swab oro traqueal e cloacal, utilizando “MagMAX™-

96 Isolation Kit “, conforme as instruções do fabricante, no aparelho “MagMAX™ 

Express” da Applied Biosystems® (Foster City, CA, USA). 

 A cada poço da placa de extração, foi adicionado 100µL de amostras, 10µL de 

DNA Binding Beads, 10µL de DNA Lysis/Binding Enhancer e 130µL de Lysis/Binding 

Solution, com posterior homogeneização. Em seguida, foram realizadas duas 

lavagens, sob agitação (900g por 2 minutos, à temperatura ambiente), utilizando 

150µL do reagente Wash Solution 1 em cada poço. Em todas as etapas, uma placa 

magnética foi colocada sob a microplaca por 1 minuto, para que as esferas metálicas 

(beads) ligadas ao DNA não sejam removidas durante as lavagens. Outras duas 

lavagens sob agitação (900g por 2 minutos, à temperatura ambiente) foram efetuadas, 

com 150µL do reagente Wash Solution 2 em cada poço. Em seguida, 75µL do tampão 

de eluição (Elution Buffer) foi adicionado em cada poço e novamente agitado a 900g 

por 3 minutos, visando separar o DNA que estaria aderido às beads metálicas. O 

material extraído foi transferido a um microtubo nuclease-free e armazenado em ultra 

freezer (-80°C) até a detecção por PCR. 

 

4.3.2      Oligonucleotídeos Iniciadores – “Primers” 

 

A reação em cadeia da DNA polimerase (PCR) é uma ferramenta muito 

utilizada na área de biologia molecular, pois é um método sensível e aplicável em 

diferentes matrizes, dependendo apenas da qualidade do DNA extraído. A elevada 

sensibilidade desse método é proporcionada pelos primers ou oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados durante a reação. Os primers são sequências únicas de 
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nucleotídeos capazes de se anelar às suas sequências alvo de DNA durante a PCR 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

Os Primers para este estudo foram escolhidos de acordo com a necessidade 

de um diagnóstico que detecte uma ampla variedade de famílias e gêneros dentro da 

mesma ordem viral. Para isto, foram escolhidos primers considerados degenerados.  

Devido à alta degenerescência do código genético, diferentes trincas de 

nucleotídeos podem codificar uma mesma proteína. Oligonucleotídeos iniciadores são 

denominados degenerados quando são formados por um conjunto de sequências, ao 

invés de uma única sequência específica, de forma a cobrir todas as possibilidades 

de códons responsáveis pela síntese de uma proteína (OLIVEIRA et al., 2015). 

Para a detecção do Herpesvírus e Adenovírus, foi utilizado Primers desenhados 

para o Projeto Predict em 2013. O Laboratório Clinico e Molecular da Universidade de 

São Paulo, sob responsabilidade do Professor Doutor Edison Luiz Durigon, participou 

deste projeto, que tinha como intuito prever o surgimento de novas viroses ao redor 

do mundo. 

O escopo diagnóstico do PREDICT é amplo, e seu sucesso depende 

claramente da disponibilidade de bons ensaios moleculares. O objetivo da criação 

deste projeto foi fornecer uma lista de ensaios moleculares recomendados para 

laboratórios de diagnóstico PREDICT. Os protocolos para a detecção de Hespevírus 

e Adenovírus foram idealizados para a detecção de patógenos com uma abordagem 

mais ampla, a fim de buscar a detecção indiscriminada de todos os vírus dentro de 

uma determinada família ou gênero por PCR e identificar novos agentes pertencentes 

a esse grupo taxonômico específico. 

Os protocolos criados para o Hespesvírus e Adenovírus foram emitidos com a 

letra 'P' (por exemplo, P-32 para Herpesvírus), que representam ensaios de consenso 

'Pan', ou seja, de ampla detecção. 

Já para o Circovírus, foi escolhido um par de primers disponível no laboratório 

de Virologia Clínica e Molecular da USP. A seguir encontra-se detalhes dos primers.  
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4.3.2.1 PRIMERS UTILIZADOS PARA HERPESVÍRUS 

 

Para o Herpesvírus, foram utilizados dois protocolos provindos do Predict, 

conforme descrito no item anterior. O uso de dois protocolos com Primers distintos 

fornece a oportunidade de uma ampla detecção viral.  

O Protocolo Pan 32 (P32) possui como alvo o gene da Polimerase do 

Herpesvírus (Polymerase gene – pol.). 

Este ensaio foi muito bem testado e padronizado durante a realização do 

projeto Predict, demonstrando funcionar de forma ótima nas amostras testadas. 

Alguns dos trabalhos que utilizaram este protocolo sugerem que este ensaio possui 

uma detecção prioritária para Gammaherpesvirus. Ele vai detectar Alfaherpesvírus e 

Betaherpesvírus, mas se houver uma co-infecção entre um Gammaherpesvírus com 

Alfaherpesvírus ou Betaherpesvírus, ele amplificará preferencialmente o 

Gammaherpesvírus. Trata-se de um Nested PCR.  

As sequências de cada primer usado para o protocolo P32 constam na Quadro 

2.  
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Quadro 2 - Sequência dos primers utilizados para as reações de PCR e Nested-PCR, que 
têm como alvo o gene da Polimerase. 

 

PCR Primers 

Primer DFA 5’ GAYTTYGCNAGYYTNTAYCC 3’ 

Primer ILK 5’ TCCTGGACAAGCAGCARNYSGCNMTNAA 3’ 

Primer KG1 5’ GTCTTGCTCACCAGNTCNACNCCYTT 3’ 

Nested PCR Primers 

Primer TGV 5’ TGTAACTCGGTGTAYGGNTTYACNGGNGT 3’ 

Primer IYG 5’ CACAGAGTCCGTRTCNCCRTADAT 3’ 

INFORMAÇÕES      

Protocolo 

95°C 5 minutos, depois 45 ciclos de 96°C por 5 segundos, 

46°C por 8 segundos e 68°C por 12 segundos. Finalize com 

72°C por 2 minutos. Mesmo protocolo para ambas as 

rodadas. 

Tamanho do Amplicon 

PCR 
      

Tamanho do Amplicon 

Nested PCR 
215-315 pares de base 

Fonte: VANDEVANTER et al., 1996. 

 

O Protocolo Pan 33 (P33) possui como alvo o gene da Terminase do 

Herpesvírus (Terminase gene). 

Este protocolo trata-se de uma PCR alternativa para a detecção de pan-herpes 

(Quadro 3). Este PCR produz um produto de PCR maior que o P32. Embora isso 

possa ter vantagens para o sequenciamento e caracterização de novas cepas, há 

menos sequências para esse gene nos bancos de dados para comparação. No 

entanto, este ensaio é capaz de detectar herpesvírus que não foi detectado pelo 

ensaio com alvo no gene da polimerase (P32), por este motivo, ressalta-se a 

importância de unir os dois protocolos com o intuito de aumento das chances de 

detecção.  
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Quadro 3 - Sequência dos primers utilizados para as reações de PCR e Nested-PCR, que 
têm como alvo o gene da Terminase. 

PCR Primers 

Primer TS-TERM_707s 5’ TTGTGGACGAGRSIMAYTTYAT 3’ 

Primer TS-TERM_707as 5’ ACAGCCACGCCNGTICCIGAIGC 3’ 

Nested PCR Primers 

Primer TS-TERM_708s 5’ GCAAGATCATNTTYRTITCITC 3’ 

Primer TS-TERM_708as 5’ TGTTGGTCGTRWAIGCIGGRT 3’ 

INFORMAÇÕES 

Protocolo 

95°C 5 minutos, depois 45 ciclos de 96°C por 5 

segundos, 46°C por 8 segundos e 68°C por 12 

segundos. Finalize com 72°C por 2 minutos. Mesmo 

protocolo para ambas as rodadas. 

Tamanho do Amplicon 

PCR 
519 pares de base 

Tamanho do Amplicon 

Nested PCR 
419 pares de base 

Fonte: CHMIELEWICZ et al., 2001. 

 

4.3.2.2 PRIMERS UTILIZADOS PARA ADENOVÍRUS 

 

O Protocolo Pan 41 possui como alvo o gene da Polimerase do Adenovírus 

(Polymerase gene - pol). 

Este protocolo desenvolvido pelo projeto Predict possui como alvo para a 

detecção do adenovírus o gene da polimerase (Quadro 4). Isso é incomum, pois 

muitos dos PCRs de adenovírus têm como alvo o gene da hexon (proteína principal 

do capsídeo), em vez da polimerase. O hexon é usado porque contém uma região 

hipervariável que se correlaciona com o sorotipo e, portanto, fornece detecção e 

tipagem simultâneas. No entanto, a maioria dos ensaios de hexon também são 

otimizados e padronizados para adenovírus humanos, e não possuem bom 

funcionamento em amostras de animais. Este ensaio (polimerase) tem sido 

amplamente utilizado para detectar novos adenovírus em animais, incluindo muitos 
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adenovírus de morcegos, pássaros e répteis, de todos os quatro gêneros. Através do 

uso deste primer pode ser identificado novos gêneros dentro da família.  

 

Quadro 4 - Sequência dos primers utilizados para as reações de PCR e Nested-PCR, que 
têm como alvo o gene da Polimerase  

PCR Primers 

Primer FLTR 5’ TIMGNGGIGGIMGNTGYTAYCC 3’ 

Primer RTR 5’ GTDGCRAAISHICCRTABARIGMRTT 3’ 

Nested PCR Primers 

Primer RNR 5’ GTITWYGAYATHTGYGGHATGTAYGC 3’ 

Primer TS-TERM_708as 5’ CCAICCBCDRTTRTGIARIGTRA 3’ 

INFORMAÇÕES 

Protocolo 

95°C por 10 minutos, depois 14 ciclos de 95°C 

por 30 segundos, 65°C (-1°C/ciclo) por 30 segundos, 

72°C por 1 minuto. Em seguida, 35 ciclos de 95°C por 

30 segundos, 50°C por 30 segundos, 72°C por 1 min. 

Extensão final de 72°C por 7 min. Mesmo protocolo 

para ambas as rodadas. 

Tamanho do Amplicon 

PCR 
550 pares de base 

Tamanho do Amplicon 

Nested PCR 
320 pares de base 

Fonte: WELLEHAN et al., 2004. 

4.3     .2.3 PRIMERS UTILIZADOS PARA CIRCOVÍRUS 

 

O protocolo para a detecção de Circovírus em aves silvestres foi previamente 

descrito por (KATOH et al., 2008). Trata-se de um PCR, com primers descritos a seguir 

(Quadro 5).  
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Quadro 5 - Sequência dos primers utilizados para as reações de PCR  

PCR Primers 

Primer BFDVF (+) 5’ CCGAGAAGTATTGCAGTAAAGAGGG 3’ 

Primer BFDVR (-) 5’ TCTGGGAACTCTCGCGCGAC 3’ 

INFORMAÇÕES 

Protocolo 

95°C por 3 minutos, em seguida, 35 ciclos de 

94°C por 45 segundos, 55°C por 1 minuto, 72°C por 15 

segundos. Extensão final de 72°C por 5 min.  

Tamanho do Amplicon 

PCR 
142 pares de base 

Fonte: KATOH et al., 2008. 

 

4.3.3 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) E NESTED-PCR 

 

A amplificação do DNA para o protocolo de Herpesvírus P32 foi efetuada a 

partir de 5µL de DNA diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL 

[pH8,4] / 50 mM de KCL/ 1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), além de 1µl de cada primer [50 pMoles] (DFA+, ILK+,KG1-), 1µl Taq DNA 

Polimerase (Invitrogen®, Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e 

água MilliQ tratada com DEPEC q.s.p. 12,2 µL.  

Para protocolo de Herpesvírus P33 foi efetuada a partir de 5µL de DNA diluído 

em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM de KCL/ 1,5mM 

de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl de cada primer 

[50 pMoles] (TS-TERM_707S e TS-TERM_707as), 1µl Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen®, Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ 

tratada com DEPEC q.s.p. 13,2 µL. 

Para a  amplificação do DNA para o Adenovírus foi efetuada a partir de 5µL de 

DNA diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM de 

KCL/ 1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl de 

cada primer [50 pMoles] (FLTR+, RTR-), 1µl Taq DNA Polimerase (Invitrogen®, 

Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ tratada com 

DEPEC q.s.p. 13,2 µL.  
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Já a amplificação do DNA para o Circovírus foi efetuada a partir de 5µL de DNA 

diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM de KCL/ 

1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl de cada 

primer [50 pMoles] (BFDVF, BFDVR), 1µl Taq DNA Polimerase (Invitrogen®, 

Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ tratada com 

DEPEC q.s.p. 13 µL.  

Para o Nested PCR de Herpesvírus P32 foi efetuada a partir de 5µL do produto 

de PCR diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM 

de KCL/ 1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl 

de cada primer [50 pMoles] (IGV+, IYG-), 1µl Taq DNA Polimerase (Invitrogen®, 

Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ tratada com 

DEPEC q.s.p. 13,2 µL. 

O Nested PCR de Herpesvírus P33 foi efetuada a partir de 5µL do produto de 

PCR diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM de 

KCL/ 1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl de 

cada primer [50 pMoles] (708s, 708as), 1µl Taq DNA Polimerase (Invitrogen®, 

Carlsbad, CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ tratada com 

DEPEC q.s.p. 13,2 µL. 

Já o Nested PCR de Adenovírus foi efetuada a partir de 5µL do produto de PCR 

diluído em 2,5µL de tampão contendo 20 mM de Tris-HCL [pH8,4] / 50 mM de KCL/ 

1,5mM de MgCl2 (PCR buffer - Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), além de 1µl de cada 

primer [50 pMoles] (FNR+, RNR-), 1µl Taq DNA Polimerase (Invitrogen®, Carlsbad, 

CA, USA),finalizando com 1µl de dNTP [0,2mM] e água MilliQ tratada com DEPEC 

q.s.p. 13,2 µL. 

As amostras foram amplificadas no termociclador GeneAmp PCR System 9700 

(Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA). A amplificação para Herpesviroses foi 

efetuada a partir de uma etapa de 95°C por 5 minutos para a denaturação do DNA, 

seguida de 45 ciclos de 96°C por 5 segundos (denaturação)/ 46°C por 8 segundos 

(anelamento dos primeirs)/ 68°C por 12 segundos (extensão), finalizando com 72°C 

por 2 minutos para extensão final.  A próxima etapa foi a realização do Nested PCR, 

seguindo a descrição acima, substituindo-se o primer TERM_707S e TS-

TERM_707as por TERM_708S e TS-TERM_708as.  

A amplificação do DNA para Adenoviroses foi efetuada a partir de 95°C por 10 

minutos seguidos de 14 ciclos de 96·C por 30 segundos/ 65·C por 30 segundos/ 72·C 
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por 1 minuto, 35 ciclos de 95·C por 30 segundos/ 50°C por 30 segundos/ 72°C por 1 

minuto e extensão final de 70°C por 7 minutos.  A próxima etapa foi a realização do 

Nested PCR, seguindo a descrição acima, substituindo-se o primer: FLTR e RTR por 

FNR e RNR. 

A amplificação do DNA para Circoviroses foi efetuada a partir de 95°C por 5 

minutos e submetido por 40 ciclos de 95°C por 5 segundos/ 69°C por 30 segundos/ 

72°C por 15 segundos e extensão final de 72°C por 2 minutos utilizando os primers 

BFDVF e BFDVR. As amostras foram amplificadas no termociclador GeneAmp PCR 

System 9700 (Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA). A amplificação para 

Herpesviroses foi efetuada a partir de uma etapa de 95°C por 5 minutos para a 

denaturação do DNA, seguida de 45 ciclos de 96°C por 5 segundos (denaturação)/ 

46°C por 8 segundos (anelamento do sprimeirs)/ 68°C por 12 segundos (extensão), 

finalizando com 72°C por 2 minutos para extensão final.  A próxima etapa foi a 

realização do Nested PCR, seguindo a descrição acima, substituindo-se o primer 

TERM_707S e TS-TERM_707as por TERM_708S e TS-TERM_708as.  

A amplificação do DNA para Adenoviroses foi efetuada a partir de 95°C por 10 

minutos seguidos de 14 ciclos de 96·C por 30 segundos/ 65·C por 30 segundos/ 72·C 

por 1 minuto, 35 ciclos de 95·C por 30 segundos/ 50°C por 30 segundos/ 72°C por 1 

minuto e extensão final de 70°C por 7 minutos.  A próxima etapa foi a realização do 

Nested PCR, seguindo a descrição acima, substituindo-se o primer: FLTR e RTR por 

FNR e RNR. 

A amplificação do DNA para Circoviroses foi efetuada a partir de 95°C por 5 

minutos e submetido por 40 ciclos de 95°C por 5 segundos/ 69°C por 30 segundos/ 

72°C por 15 segundos e extensão final de 72°C por 2 minutos utilizando os primers 

BFDVF e BFDVR.  

 

4.3.4 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

 

Foram confeccionados géis de agarose na concentração de 2%, adicionados a 

2,5µL de Brometo de Etídio. No último poço de cada linha do gel foram aplicados 2 µL 

de marcador de peso molecular (DNA ladder – 0,25µgµ̸L) e nos demais poços, 10 µL 

de amostra com 3µL de Load Buffer [1X]. Como controle positivo para Herpesvírus, 

foi utilizado uma amostra humana de Herpes Simplex 1 (HHSV1) e Herpes Simplex 2 

(HHSV2). Para o adenovírus, o controle positivo utilizado foi uma amostra de vacina 
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comercial, Vanguard® HTLP 5/CV-L – Zoetis, extraído conforme protocolo 

previamente citado no item 3.3. O controle positivo para o circovírus foi de uma 

amostra clínica de Arara-azul, Anodorhynchus hyacinthinus, disponível no banco de 

amostras do LVCM.  

Os géis foram submetidos à eletroforese a 100 Volts por aproximadamente 50 

minutos. As amostras que apresentaram bandas conforme os fragmentos citados no 

item 3.2 na reação de Nested, foram considerados suspeitos positivos, para posterior 

confirmação por sequenciamento. Apenas amostras confirmadas foram consideradas 

positivas, visto que primers degenerados frequentemente apresentam bandas 

inespecíficas que podem estar da altura esperada no gel. 

 

4.3.5 PURIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS 

 

Para a purificação dos produtos Nested nas amostras que apresentaram 

bandas únicas, foi utilizado protocolo do Kit ExoSap-IT® (Affymetrix), de acordo com 

as instruções do fabricante. Em que resumidamente adicionamos 2µL de ExoSap, 3 

µL de água ultrapura tratada com Dietil Pirocarbonato (DEPC) com 5 µL do produto 

da Nested. Após isso, foram submetidos ao ciclo de purificação, no termociclador 

Eppendorf 2500: 37 °C por 15 minutos, seguido de 80°C por 15 minutos. 

 

4.3.6 SEQUENCIAMENTO DO MATERIAL GENÉTICO  

 

Os produtos da PCR das amostras suspeitas positivas foram purificados e 

posteriormente sequenciados. A reação de sequenciamento do DNA, foi realizada 

utilizado o BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit - Ampli Taq DNA 

Polymerase (Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA), no qual foi realizado um mix 

contendo 2 µL de tampão de sequenciamento (save money-5X), 2 µL de reagente de 

seqüenciamento (Kit-BigDye Terminator v3.1), 3 µL do primer (1pM/µl) polaridade      

positivo - “forward” (senso) ou polaridade negativo “reverse” (antisenso ), 1 µL de água 

estéril e 2 µL do produto de qPCR purificado, totalizando um volume final de 10 µL, 

em seguida foram submetidos ao ciclo de sequenciamento, no termociclador 

Eppendorf 2500: 96 °C por 1 minuto, seguido de 25 ciclos de 94 °C por 45 segundos, 

50 °C por 54 segundos e 72 °C por 2 minutos. O sequenciamento foi realizado nos 

dois sentidos, ou seja, utilizando-se os dois primers (senso e antisenso) 
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separadamente e em triplicatas, a fim de identificar possíveis erros de leitura das 

bases. A detecção dos nucleotídeos marcados por fluorescência foi realizado no 

seqüenciador automático de DNA ABI PRISM 3300 (Applied Biosystems®, Foster City, 

CA, USA).  

 

4.3.7 ALINHAMENTO E FILOGENIA 

  

A busca inicial de similaridade das sequências obtidas com outras disponíveis 

no GenBank da página do NCBI (National Center for Biotechnology Information no 

endereço eletrônico: http://www.ncbi.nlm.nih.gov) foi realizada pelo programa BLAST 

Basic Local Alignment Search Tool) versão 2.0 (disponível em 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). O alinhamento e a edição das sequências nucleotídicas 

foi realizado com o programa Bioedit Sequence Alignment Editor versão 7.2 (programa 

gratuito disponível no endereço http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/), As árvores 

filogenéticas foram geradas a partir das sequências nucleotidicas a partir do método 

de “neighbor-joining” utilizando o programa MEGA6®.  

Com o intuito de realizar a inferência filogenética, foram importadas diversas 

sequências de Adenovírus do GenBank. Para o Circovirus e Herpesvirus o processo 

foi o mesmo. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 RESULTADOS CLÍNICOS      

 

As amostras analisadas para este estudo foram de swab oral e cloacal, com 

exceção para as aves de Atol das Rocas, em que 34 aves da espécie Onychoprion 

fuscatus, com nome popular de trinta reis das rocas, apresentavam secreção ocular, 

sendo assim, foi coletado também swab ocular coletando material da secreção apenas 

das aves com esta sintomatologia, vide figura 19. Apenas filhotes e jovens desta 

espécie apresentavam esta sintomatologia clínica. 

 

Figura 19 - Aves da espécie Onychoprion fuscatus apresentando secreção ocular e eritema 
periocular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Daniela Bueno Mariani, 2017. 
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5.2 RESULTADOS LABORATORIAIS      

 

A técnica de PCR foi realizada com as amostras de swab oral e cloacal das 

aves da região de Atol das Rocas e Fernando de Noronha no Rio Grande do Norte, 

Maranhão, Foz do Iguaçu no Paraná, Parque do Espinilho no Rio Grande do Sul e 

Parque do Ibirapuera em São Paulo totalizando 910 amostras analisadas após a 

padronização para os seguintes vírus: Adenovírus, Circovírus e Herpesvírus.  

     Das 300 amostras analisadas de Atol das Rocas, obtivemos fragmentos de 

DNA com altura compatível com a detecção viral em 3/300 (1%) amostras no protocolo 

P32 (215-315 pb) como mostra a figura 20 e 5/300 (1,6%) amostras no protocolo P33 

(319 pb) para diagnóstico de herpesvírus (como mostra a Figura 21) e 28/300 (9,3%) 

amostras para o adenovírus conforme figura 22. Todas as 300 amostras foram 

analisadas com o primer BFDVF e BFDVR para a detecção de Circovírus e não 

apresentaram bandas específicas. Já as amostras analisadas da região de Fernando 

de Noronha (85 amostras) foram negativas para os 4 protocolos propostos, assim 

como as amostras de Foz do Iguaçu (45 amostras) e as 85 do Parque do Ibirapuera 

em São Paulo, como mostra o anexo 1.       
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Figura 20 - Eletroforese em gel de agarose para o protocolo 32 de NESTED PCR que tem 
como alvo o gene que codifica a DNA polimerase do Herpesvirus. Observa-se o 
controle positivo a direita do peso molecular apresentando fragmento de 215 pares 
de base. 

 

 

 

 
Figura 21 - Eletroforese em gel de agarose para o protocolo 33 de NESTED PCR que tem 

como alvo o gene que codifica a terminase do Herpesvirus. Observa-se o controle 
positivo a direita do peso molecular apresentando fragmento de 419 pares de 
base. 

 

 

 

  

PM 100pb 

215 pb 

PM 100pb 

419 pb 
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Figura 22 - Eletroforese em gel de agarose para o NESTED PCR de Adenovirus. Observa-se 
Observa-se o controle positivo a direita do peso molecular apresentando 
fragmento de 320 pares de base. 

 

 

 

Foi realizada também a análise de 300 amostras provindas da região de 

Panaquatira, sendo 16/300 (5,3%) amostras suspeitas positivas para adenovírus e 

negativo para circovírus e herpesvírus. 

Os 65 passeriformes selvagens provindos da região do Espinilho no Rio Grande 

do Sul avaliados no presente estudo foram negativos para Adenovírus, Circovírus e 

Herpesvírus de acordo com a detecção molecular. Das 30 aves mantidas em cativeiro 

do Rio Grande do Sul de Cardeal Amarelo analisadas, 9/30 (30%) apresentaram 

bandas na altura prevista para Adenovírus e sem bandas para os demais vírus. 

 

5.3 RESULTADO DO SEQUENCIAMENTO DO MATERIAL GENÉTICO 

 

Todas as amostras que apresentavam bandas específicas ou inespecíficas 

foram sequenciadas conforme protocolo descrito no item 4.8. 

Das amostras analisadas, 15 aves provindas do Rio Grande do Norte (Atol das 

Rocas) e 1 amostra de cardeal amarelo cativo do Rio Grande do Sul foram 

sequenciadas com resultado positivos para adenovírus.   

Para a região do Espinilho, no Rio Grande do Sul, a amostra de Adenovírus 

positiva e confirmada por sequenciamento foi de uma ave Gubernatrix Cristata, 

popularmente conhecida como Cardeal Amarelo (Figura 23).  

 

 

PM 100pb 

320 pb 
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Figura 23 - Imagem da Expedição do ICMBIO focalizando um Cardeal Amarelo 
 

 
 

Fonte: Eduardo Chiarini para ICMBIO, 2018. 

 

Uma amostra de um cardeal amarelo cativo, dos 30 cardeais amarelos cativo, 

foi detectada e sequenciada o adenovírus. Após ser processada e analisada, a 

amostra segregou no clado Siadenovirus, outras sequências foram previamente 

isoladas de diferentes aves, rãs e répteis (Figura 24). A amostra positiva foi de um 

cardeal amarelo do mantenedor da fauna de Gramado. 
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Figura 24 - Árvore filogenética gerada a partir das sequencias obtidas de Adenovírus da 
amostra de Cardeal Amarelo, na região dos Pampas brasileiros. 

 

 

Das amostras analisadas do Atol das Rocas, foram sequenciadas todas as 28 

amostras (Anexo 1) que apresentaram bandas específicas ou inespecíficas e destas 

15 foram confirmadas como sequências de adenovírus (Quadro 6). No quadro 7, 

podemos verificar a espécie, o nome popular, a Família pelo qual cada ave pertence 

e o número no GenBank. A árvore filogenética das amostras sequenciadas encontra-

se na Figura 25. As demais, não obtivemos sequencias específicas, podendo ser 

resultado de amplificações inespecíficas ou amostras com carga viral muito baixa, 

indetectável pelo nosso sistema.  
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Quadro 6 - Aves com sequência para Adenovírus da região de Atol das Rocas, Rio Grande 
do Norte, com ou sem sintomas clínicos. 

 

 NÚMERO ILHA ANILHA ESPÉCIE  

 
NOME 

POPULAR 

SINAIS 
CLÍNICOS       

GÊNERO 

 OD OE 

AR011 Ilha do Farol 
H10640
2 

Anous minutus Trinta-réis-preto Não Não SIADENOVIRUS 

AR012 Ilha do Farol 
H10640
3 

Anous minutus Trinta-réis-preto Não Não AVIADENOVIRUS 

AR013 Ilha do Farol 
H10640
4 

Anous minutus Trinta-réis-preto Não Não 
 

SIADENOVIRUS 
 

AR017 Ilha do Farol L144005 Anous stolidus 
Trinta-réis-

escuro 
Não Não AVIADENOVIRUS 

AR052 Ilha do Farol U25000 Anous stolidus 
Trinta-réis-

escuro 
Não Não 

      
SIADENOVIRUS 

 

AR059 Ilha do Farol U25000 
Sula 
leucogaster 

Atobá pardo Não Não ATADENOVIRUS 

AR074 Ilha do Farol J85541 
Onychoprion 
fuscatus  

Trinta-réis-das-
rocas 

Não Não AVIADENOVIRUS 

AR079 Ilha do Farol Não Anous minutus Trinta-réis-preto Não Não 
 

SIADENOVIRUS 
 

AR080 Ilha do Farol 
H10641
9 

Anous minutus Trinta-réis-preto Não Não 
 

SIADENOVIRUS 
 

AR089 
Ilha do 
Cemitério 

J85529 
Onychoprion 
fuscatus  

Trinta-réis-das-
rocas 

Não Não 
      

SIADENOVIRUS 
 

AR134 Ilha do Farol V46523 Sula dactylatra Atobá grande Não Não AVIADENOVIRUS 

AR154 Ilha do Farol Não Sula Sula 
Atobá das patas 

vermelhas 
Não Não AVIADENOVIRUS 

AR263 Ilha do Farol Não 
Onychoprion 
fuscatus  

Trinta-réis-das-
rocas 

Não Sim AVIADENOVIRUS 

AR269 Ilha do Farol Não 
Onychoprion 
fuscatus  

Trinta-réis-das-
rocas 

Sim Não AVIADENOVIRUS 

AR271 Ilha do Farol Não 
Onychoprion 
fuscatus  

Trinta-réis-das-
rocas 

Não Sim AVIADENOVIRUS 

AR275 Ilha do Farol Não Anous stolidus 
Trinta-réis-

escuro 
Não Não AVIADENOVIRUS 
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Figura 25 – Árvore filogenética gerada com as sequências dos Adenovírus das aves do Atol 
das Rocas. O método utilizado foi neighbor joining tree, com 250 pares de bases e o bootstrap 
foi realizado com 1000 repetições. As amostras sequenciadas neste projeto estão 
identificadas na árvore com as iniciais AR (Atol das Rocas) seguido de sua numeração. 
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Quadro 7 – Espécie, Família e nome popular das Amostras de Atol das Rocas 

sequenciadas positivas, juntamente com seus respectivos números de acesso do 

GenBank para as sequências de nucleotídeos 

 

NÚMERO ESPÉCIE  

 
FAMÍLIA 

 
NOME POPULAR 

 
NÚMERO NO 

GENBANK 

   

AR011 Anous minutus Laridae Trinta-réis-preto OL436124 

AR012 Anous minutus Laridae Trinta-réis-preto  OL436125 

AR013 Anous minutus Laridae Trinta-réis-preto  OL436126 

AR017 Anous stolidus Laridae Trinta-réis-escuro * 1 

AR052 Anous stolidus Laridae Trinta-réis-escuro  OL436127 

AR059 Sula leucogaster Sulidae Atobá pardo  OL436128 

AR074 Onychoprion fuscatus  Sternidae Trinta-réis-das-rocas  OL436129 

AR079 Anous minutus Laridae Trinta-réis-preto  OL436130 

AR080 Anous minutus Laridae Trinta-réis-preto OL436131 

AR089 Onychoprion fuscatus  Sternidae Trinta-réis-das-rocas OL436132 

AR134 Sula dactylatra Sulidae Atobá grande OL436133 

AR154 Sula Sula Sulidae 
Atobá das patas 

vermelhas 
OL436134 

AR263 Onychoprion fuscatus  Sternidae Trinta-réis-das-rocas OL436135 

AR269 Onychoprion fuscatus  Sternidae Trinta-réis-das-rocas OL436136 

AR271 Onychoprion fuscatus  Sternidae Trinta-réis-das-rocas OL436137 

AR275 Anous stolidus Laridae Trinta-réis-escuro OL436138 

* 

 

Todas as sequencias cadastradas no GenBank somente estarão disponíveis 

para acesso público após publicação do artigo cietífico. A amostra AR17 foi a única 

amostra não aceita pelo GenBank, por ter uma sequência menor que 200pb.

 
1 Sem número de acesso, devido ao tamanho pequeno do fragmento, abaixo do suportado pelo 

Genbank. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Ressaltando o objetivo deste projeto, pelo qual propomos a necessidade de um 

estudo a respeito da epidemiologia de vírus em aves silvestres pouco estudados na 

atualidade, com o intuito de elucidar se os principais vírus aviários imunossupressores 

estão em circulação, como uma tentativa de diminuir o risco de contaminação em aves 

domesticas e comerciais, outros animais contactantes e até humanos, analisamos 

amostras de aves silvestres de diversas regiões brasileiras.  

Jones et al. (2008) afirmam que a maioria das doenças emergentes são 

zoonótica, sendo assim, minimizar o contato entre espécies animais selvagens e não-

selvagens é necessário, além de conhecer os vírus em circulação.  

A vigilância epidemiológica com foco na fauna nativa é uma maneira de 

identificar possíveis ameaças a seres humanos e animais não humanos que estão 

escondidos em reservatórios ou que ainda são desconhecidos. Estima-se que existam 

aproximadamente 1,67 milhão de vírus desconhecidos das principais famílias virais 

zoonóticas em hospedeiros de mamíferos e aves e que 631.000 a 827.000 deles 

sejam zoonóticos em potencial (CARROLL et al., 2018).  

Sendo assim, a motivação em estudar os vírus propostos nesta tese em aves 

silvestres com alto potencial de interação com outras espécies animais, incluído aves 

domésticas e humanos está em determinar os vírus mais circulantes e 

consequentemente, direcionar futuros estudos afim de prever novas epidemias e 

endemias e desta forma poder agir antecipadamente. 

A seguir, veremos a discussão de cada um dos vírus propostos. 

 

6.1 CIRCOVIRUS 

 

Nas amostras analisadas, não encontramos nenhum circovírus sequenciado 

positivo. O fato de não termos detectado circovirus em nossa amostragem, não 

necessariamente significa a ausência do vírus na população estudada. Além disso, há 

a possibilidade de haver baixa carga viral presente nas amostras analisadas.  

O primer que utilizamos é especifico para psitaciformes, pois o circovirus mais 

comum que acomete aves é a Doença do bico e das penas do psitacídeos. A amostra 

controle escolhida era uma pertencente a uma arara, e o primer e protocolo 

desenvolvido por Katoh et al. (2008) foi amplificado pelo PCR e Nested.  
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Mesmo tendo poucos relatos na literatura de circovirus em aves silvestres, 

estes achados nos demonstra a possibilidade de identificar circovirus em espécies de 

aves não psitacídeos, motivando-nos a continuar pesquisando estes vírus em nossas 

amostras de aves que chegam ao Laboratório de Virologia Clínica e Molecular da 

USP. 

 

6.2 ADENOVIRUS 

 

Para as amostras de aves analisadas provindas dos Pampas Gaúchos, foi 

encontrado uma amostra de Cardeal Amarelo (Gubernatrix cristata) positiva. 

Ressaltamos que nenhum estudo anterior foi encontrado relatando qualquer 

adenovírus em cardeal amarelo e o papel epidemiológico desse vírus permanece 

desconhecido. A amostra sequenciada filogeneticamente relacionada ao gênero 

Siadenovírus.  

O gênero de adenovírus Siadenovírus foi encontrado anteriormente na 

literatura em aves (PITCOVSKI et al., 1998), tartarugas (RIVERA et al., 2009) e 

anfíbios (DAVISON et al., 2000).  

No passado era denominado como Aviadenovírus do Grupo II. O gênero 

Siadenovirus agrupa vírus clinicamente relevantes para a medicina veterinária, que 

incluem o vírus da enterite hemorrágica dos perus (Hemorrhagic Enteritis Virus - HEV) 

e o vírus da doença do baço de mármore de faisões (DHAMA et al., 2017; 

FITZGERALD E REED, 1989).  

O Siadenovírus foi identificado em dois psitacídeos que apresentaram 

clinicamente perda de peso e letargia, que são sinais clínicos inespecíficos, porém, a 

doença provoca diferenças clínicas significativas entre os tipos e espécies adenovirais 

(WELLEHAN JR et al., 2009).  

Aves de rapina infectadas com Siadenovírus apresentaram hepatite necrosante 

grave com corpos de inclusão intranucleares nos rins e baço (ZSIVANOVITS et al., 

2006).  

Estudos recentes realizaram uma análise ecoepidemiológica de aves e 

mamíferos no bioma Cerrado brasileiro utilizando um primer baseado na sequência 

de nucleotídeos com alvo no gene hexon, que codifica a proteína principal do 

capsídeo, com aproximadamente 900 pares de bases, pelo qual foram capazes de 

detectar AdV em uma espécie passeriforme (Sicalis flaveola) (DUARTE et al., 2019). 
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Eles também usaram um primer para a região conservada da polimerase, assim como 

foi realizado no presente estudo.  

Primers com alvo no gene da hexon são usados pois essa proteína contém uma 

região hipervariável que se correlaciona com o sorotipo e, portanto, fornece detecção 

e tipagem simultâneas. Já os ensaios com alvo no gene da Polimerase têm sido 

amplamente utilizados para detectar novos adenovírus em animais, incluindo muitos 

adenovírus de morcegos, pássaros e répteis, de todos os quatro gêneros (WELLEHAN 

JR et al., 2004). 

Algumas espécies de AV podem induzir a mortalidade como agente primário 

na ausência de outras infecções ou imunossupressão, podendo causar a Síndrome 

de Hidropericárdio e Hepatite (Hydropericardium Hepatitis Syndrome - HHS) 

(MAZAHERI et al., 1998; VERA-HERNÁNDEZ et al., 2016). A HHS é uma doença 

grave que causa mortalidade de até 100% em aves não vacinadas (ASTHANA et al., 

2013; VERA-HERNÁNDEZ et al., 2016). No presente estudo nenhuma ave 

apresentou sinal clínico ou sintomas e todas pareciam bem saudáveis. 

Se uma doença infecciosa é introduzida em uma população cativa de uma 

espécie ameaçada, pode ser difícil ou mesmo impossível de controlar a infecção no 

rebanho (MELI et al., 2009). E o cardeal amarelo é um dos pássaros mais ameaçados 

de extinção do Brasil.  

Este é o primeiro relato de Adenovírus em cardeal amarelo e também da 

investigação de AV em duas espécies de passeriformes criticamente ameaçadas: o 

cardeal amarelo (Gubernatrix cristata) e o Corredor-crestudo (Coryphistera alaudina). 

No entanto, o monitoramento de patógenos em aves selvagens tem limitações e é 

necessário cautela ao fazer uma projeção em maior escala sobre a distribuição atual 

ou futura com base em um pequeno tamanho de amostra em um local específico (VAN 

HEMERT, MEIXELL, SMITH & HANDEL, 2019). 

Após análise das amostras sequenciadas para adenovírus da área de Atol das 

Rocas, mais 16 aves foram positivas. 

Este Levantamento representa o primeiro estudo molecular e epidemiológico 

de Adenovírus em aves marinhas no Atol das Rochas do Rio Grande do Norte. 

Encontramos uma diversidade muito grande de Adenovirus em aves marinhas do 

arquipélago, local bastante isolado da costa brasileira, mas com inúmeras aves 

migratórias de diversas regiões do planeta. 
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Analisando a árvore filogenética, percebemos algumas situações importantes, 

como a possibilidade de presença de novas espécies do vírus em nossa amostragem. 

Além disso, podemos observar vários clusters, evidenciando a grande variabilidade 

das amostras do Atol das Rocas.  

Além disso, ressalta-se a importância das aves presentes no Atol das Rocas 

com sintomas clínicos na região dos olhos. Todas elas eram aves jovens ou filhotes 

da espécie Onichoprium fuscattus.  

Apesar da distância e pouca presença humana, o estudo dessas aves marinhas 

é extremamente importante para entender a disseminação dos vírus, uma vez que 

Jones et al. (2008) afirmam que a maioria das doenças emergentes são zoonóticas.  

A vigilância epidemiológica com foco na fauna nativa é uma forma de identificar 

possíveis ameaças a humanos e animais não humanos que estejam escondidos em 

reservatórios ou que ainda sejam desconhecidos. Estima-se que existam 

aproximadamente 1,67 milhão de vírus desconhecidos das principais famílias virais 

zoonóticas em hospedeiros de mamíferos e aves (CARROLL et al., 2018). 

Das 300 amostras analisadas neste estudo, 28 (8,3%) foram consideradas 

suspeitas positivas para adenovírus, das quais 16 foram genotipadas por 

sequenciamento. Se considerarmos o número de aves esse número fica ainda maior 

(10,7% das aves infectadas). A maioria das aves positivas não apresentavam 

sintomas aparentes no momento da coleta. Além disso, as aves com os olhos afetados 

pertenciam a uma única espécie (Onychoprion fuscatus) e eram aves jovens ou 

filhotes, demonstrando que o adenovírus provavelmente não esteja relacionado a este 

sinal clínico. 

Esta mesma amostragem foi utilizada na tese de doutorado da aluna Daniela 

Bueno Mariani, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em que pesquisou a 

presença de outros vírus como o Influenza Aviária e Doença de New Castle. Porém, 

não podemos afirmar que estas aves possuíam infecções concomitantes que possam 

ser responsáveis pela sintomatologia relatada neste trabalho, visto que também não 

foi encontrado nenhuma correlação.   

Sequências semelhantes a adenovírus próximas aos gêneros Atadenovirus e 

Atadenovirus foram detectadas em aves da fauna do Cerrado brasileiro por Duarte et 

al. (2019). 
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Park et al. (2011) encontraram um novo Siadenovirus de um Moleiro-do-sul 

(Catharacta maccormicki) na Antártida. É interessante que ambas as espécies são 

aves marinhas. 

 Relacionando a importância do estudo de adenovírus neste tipo de Ave. As 

aves AR11, AR52, AR79, AR13, AR80 e AR89 estão próximas do Siadenovirus. Todas 

essas aves estavam sem sintomas clínicos no momento da coleta das amostras. 

Um fato interessante é que apenas os filhotes e juvenis da espécie 

Onychoprium fuscatus apresentavam sinais clínicos que incluíam opacificação da 

córnea, secreção purulenta nos olhos e consequente perda da visão. Embora a 

colônia fosse habitada por cinco espécies de aves marinhas que constroem seus 

ninhos lado a lado, apenas esta espécie de aves apresentou a sintomatologia ocular. 

Quando os pais perceberam que os filhotes estavam doentes, pararam de alimentá-

las e as aves jovens e filhotes não puderam mais buscar comida ou realizar a 

impermeabilização das penas e ao tentarem se limpar, acabam espalhando a 

secreção ocular nas penas sobre o corpo. Desta forma, esses indivíduos morrem de 

fome ou frio e ainda podem transmitir a doença para aves próximas ou predadores. 

Das cinco espécies de aves marinhas estudadas no Atol das Rochas, duas 

espécies, as Fragatas e Atobá de pé vermelho (Fragata magnificens e Sula sula) são 

provenientes do Arquipélago de Fernando de Noronha, Recife, Pernambuco e os 

Trinta-réis escuros, Trinta-réis preto e a Gaivina de Dorso Preto (Anous stolidus, 

Anous minutus e Onychoprium fuscatus) são aparentemente residentes (SCHULZ-

NETO, 1998, 2004; SILVA et al., 2002; CBRO, 2014).  

No entanto, há uma variação ao longo do ano no número de indivíduos dessas 

três espécies e não há estudos que indiquem para onde essas aves marinhas podem 

estar migrando (ANTAS, 1991; AZEVEDO-JUNIOR, 1992; SCHULZ-NETO, 1998, 

2004). 

Este estudo contribui para fornecer conhecimento sobre a circulação de 

Adenovírus em aves marinhas na ilha de Atol das Rocas e também para identificar a 

variedade de adenovírus que pode ser interessante para estudos futuros.  

Apesar das aves marinhas deste local aparentemente não migrarem para 

longas distâncias, existe um grupo de em média 12 espécies de aves limícolas que 

visitam a ilha durante todo o ano (SCHULZ-NETO, 1998, 2004). Essas aves são 

conhecidas por realizarem grandes migrações e por serem portadoras e 

transmissoras de diversos tipos de vírus e possuem grande potencial para infectar 
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aves marinhas em ambientes inóspitos como o Atol das Rochas (ARAÚJO et al., 2004; 

OIE, 2020). 

O conhecimento sobre infecções por adenovírus em aves selvagens da 

América do Sul tem sido muito limitado até agora. Os achados aqui apresentados são 

importantes para ajudar a entender como infecções virais em aves marinhas podem 

impactar a saúde da população animal e quais gêneros de Adenovírus estão 

presentes nesta região. 

 

6.3 HERPESVIRUS 

 

Pelo menos 73 novos vírus foram descobertos entre 2012 e 2014 em aves 

silvestres (Chan, et al., 2015). Até 2017, esses novos vírus descritos eram 

documentados principalmente em aves selvagens, com Herpesviridae como a família 

de vírus de DNA mais relatada com importância veterinária (BODEWES, 2018).  

A prevalência de Herpesvírus em aves silvestres de vida livre é pouco relatada 

na literatura. Os relatos mais frequentes e recentes em aves correlatas foram em patos 

silvestes (TORRES MEZA et al., 2020) e em pombos (PHALEN et al., 2017).  

Também foram relatados quatro casos naturais (2008-2012) de bronquite em 

codornas com 5 a 8 semanas de idade em Minnesota nos Estados Unidos, que 

estavam apresentando angústia respiratória grave associado a alta mortalidade no 

rebanho. No exame post mortem foi encontrado muco na traqueia, pulmões com 

congestão, saculite aérea, pericardite com exsudatos caseosos, necrose hepática 

multifocal e esplenomegalia (SINGH et al., 2016).  

Em um experimento realizado por Jack & Reed (1994), foi realizado uma 

infecção experimental com a cepa de Atadenovirus Indiana C obtidas de galinhas da 

raça Legorne que estavam apresentando má qualidade da casca do ovo. A inoculação 

da cepa foi realizada em codornas (Colinus virginianus) de 1 até 9 semanas de vida 

resultando em traqueíte, bronquite, pneumonia, hepatite e esplenite (JACK; REED, 

1994).   

No decorrer dos experimentos, encontramos alguns casos suspeitos após a 

eletroforese em gel de agarose, com bandas em alturas específicas e inespecíficas, 

demonstrando que estamos a caminho coerente de encontrar herpesvirus em aves 

silvestres. Porém, nenhuma amostra foi sequenciada como sendo herpesvírus, 
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podendo ser regiões em que as aves eram realmente negativas para este vírus ou 

ainda que possuíam carga baixa, já que é um vírus com alta característica de latência.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, foi realizado uma análise retrospectiva para o diagnóstico 

molecular de herpesvírus, circovírus e adenovírus em aves silvestres provindas das 

regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. 

Detectamos a presença confirmada por sequenciamento do material genético 

em 16 amostras de aves provindas de coleta realizada em 2017 situado na Reserva 

Biológica Atol das Rocas no Rio Grande do Norte e 1 amostra de cardeal amarelo 

cativo do Rio Grande do Sul coletada em 2019 para Adenovírus. 

Por meio deste trabalho podemos obter informações a respeito da ocorrência 

dos casos de Herpesvírus, Circovírus e Adenovírus nas regiões estudadas. 

Este é o primeiro caso relatado de aviadenovírus e siadenovírus em aves 

silvestres situadas na Reserva Biológica Atol das Rocas e fornece informações 

importantes sobre a situação de saúde dessas espécies animais e é primordial para o 

conhecimento epidemiológico da região.  

No presente trabalho, um cardeal amarelo de cativeiro testou positivo para 

Adenovírus, sendo que não foram detectados nas outras aves avaliadas. Este é um 

resultado importante, pois fornece informações sobre a situação de saúde dessas 

aves silvestres e em cativeiro do sul do Brasil pela primeira vez e é primordial para a 

conservação das espécies, mais especificamente o cardeal amarelo, que é um dos 

pássaros mais ameaçados de extinção do Brasil. 

As amostras analisadas para circovírus foram negativas, já para herpesvírus, 

algumas amostras foram suspeitas após análise em gel de agarose por eletroforese, 

porém não foram confirmadas por sequenciamento. 

Os achados aqui apresentados são essenciais para auxiliar a entender como 

as infecções virais em aves silvestres podem impactar a saúde da população animal 

e quais vírus estão circulando nas regiões estudadas. 
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APÊNDICE 

 

A - Quadro de resultados das amostras analisadas através do diagnóstico 
molecular para herpesvirus, adenovírus e circovirus.  

 

Amostra 
Data da 
Coleta 

Local Espécie 
Nome 

popular 

Nested 
PCR 

Adenovírus 

Nested PCR 
Herpesvírus 

P32 

Nested PCR 
Herpesvírus 

P33 

Nested 
PCR 

Circovírus 
Sequenciamento  

AR001 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR002 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR003 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo positivo negativo negativo negativo 

AR004 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR005 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR006 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR007 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR008 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR009 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR010 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR011 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR012 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR013 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR014 11/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR015 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR016 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR017 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR018 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR019 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo positivo negativo negativo negativo 

AR020 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR021 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR022 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR023 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR024 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR025 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR026 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR027 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR028 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR029 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR030 12/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR031 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR032 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR033 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR034 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR035 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR036 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR037 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR038 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR039 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR040 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR041 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR042 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR043 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR044 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR045 13/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR046 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR047 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR048 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR049 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR050 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR051 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR052 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR053 14/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR054 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR055 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR056 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR057 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR058 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR059 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

positivo negativo negativo negativo Atadenovirus 

AR060 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR061 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR062 15/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR063 16/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR064 16/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 

Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR065 16/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR066 16/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR067 16/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR068 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR069 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR070 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR071 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR072 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR073 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR074 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR075 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR076 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR077 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR078 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR079 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR080 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR081 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR082 17/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR083 18/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR084 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR085 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR086 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR087 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo   positivo negativo negativo 

AR088 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR089 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

AR090 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR091 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR092 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR093 19/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR094 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR095 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR096 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR097 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR098 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR099 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR100 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR101 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR102 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 

Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR103 20/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo positivo negativo negativo 

AR104 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR105 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR106 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR107 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo positivo negativo negativo negativo 

AR108 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR109 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR110 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR111 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR112 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR113 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR114 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR115 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR116 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR117 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR118 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR119 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR120 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR121 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR122 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR123 21/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous minutus 

Trinta-réis-
preto 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR124 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo positivo negativo negativo 

AR125 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR126 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR127 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR128 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR129 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR130 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR131 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR132 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR133 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR134 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR135 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR136 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR137 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 

Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR138 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR139 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR140 24/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula dactylatra 

Atobá 
grande 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR141 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR142 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR143 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR144 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR145 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR146 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR147 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR148 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR149 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR150 25/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR151 26/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo positivo negativo negativo 

AR152 26/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR153 26/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR154 26/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR155 26/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo positivo negativo negativo 

AR156 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR157 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR158 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR159 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR160 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR161 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR162 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR163 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR164 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR165 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-

escuro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR166 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR167 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR168 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR169 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR170 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR171 28/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR172 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR173 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR174 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR175 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR176 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR177 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR178 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR179 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR180 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR181 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR182 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR183 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR184 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR185 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR186 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR187 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR188 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR189 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR190 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR191 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR192 29/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR193 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR194 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR195 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR196 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR197 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR198 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR199 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR200 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR201 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR202 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR203 30/06/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR204 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR205 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR206 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR207 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR208 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR209 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR210 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR211 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR212 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR213 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Fregata 

magnificens 
Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR214 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR215 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR216 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
positivo negativo negativo negativo negativo 

AR217 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
positivo negativo negativo negativo negativo 

AR218 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR219 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 
Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR220 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR221 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula 

leucogaster 

Atobá 
pardo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR222 01/07/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Sula Sula 

Atobá das 
patas 

vermelhas 
negativo negativo negativo negativo negativo 

AR223 08/09/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR224 08/09/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR225 13/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR226 13/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR227 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR228 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR229 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR230 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR231 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR232 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR233 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR234 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR235 14/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR236 15/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR237 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR238 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR239 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR240 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR241 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR242 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR243 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR244 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR245 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR246 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR247 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR248 16/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR249 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR250 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR251 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR252 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo negativo 

AR253 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR254 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR255 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR256 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  

Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR257 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR258 18/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR259 17/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR260 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR261 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR262 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR263 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR264 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR265 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR266 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR267 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR268 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR269 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR270 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR271 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 



 

 

AR272 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR273 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR274 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR275 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

positivo negativo negativo negativo Aviadenovirus 

AR276 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR277 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR278 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR279 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR280 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR281 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR282 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Anous stolidus 

Trinta-réis-
escuro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR283 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR284 20/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR285 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR286 19/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR287 26/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AR288 26/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR289 26/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR290 26/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR291 26/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR292 29/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR293 30/10/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR294 01/11/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR295 01/11/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR296 01/11/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR297 01/11/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR298 01/11/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR299 08/09/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AR300 08/09/2017 
Atol das 

Rocas - RN 
Onychoprion 

fuscatus  
Trinta-réis-
das-rocas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN001 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN002 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN003 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN004 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN005 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN006 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN007 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN008 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN009 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN010 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN011 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN012 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN013 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN014 15/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN015 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN016 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN017 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN018 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN019 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN020 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN021 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN022 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN023 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN024 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN025 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN026 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN027 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN028 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN029 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN030 16/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN031 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN032 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN033 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN034 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN035 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN036 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN037 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN038 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN039 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN040 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN041 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN042 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN043 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN044 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN045 17/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN046 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN047 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN048 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN049 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN050 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN051 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN052 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN053 18/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN054 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN055 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN056 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN057 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN058 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN059 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN060 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN061 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN062 19/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN063 20/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN064 20/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN065 20/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN066 20/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN067 20/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN068 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN069 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN070 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN071 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN072 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN073 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN074 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN075 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN076 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN077 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

FN078 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN079 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN080 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN081 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN082 21/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN083 22/08/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN084 19/06/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

FN085 19/06/2017 
Fernando 

de Noronha 
- RN 

Fregata 
magnificens 

Fragata 
comum 

negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA001 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA002 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA003 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA004 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA005 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA006 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA007 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA008 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA009 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA010 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA011 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA012 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA013 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA014 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA015 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA016 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA017 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA018 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA019 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA020 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA021 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA022 15/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA023 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA024 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA025 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA026 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA027 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA028 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA029 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA030 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA031 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA032 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA033 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA034 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA035 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA036 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA037 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA038 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA039 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA040 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA041 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA042 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA043 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA044 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA045 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA046 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA047 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA048 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA049 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA050 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA051 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA052 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA053 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA054 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA055 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA056 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA057 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA058 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA059 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA060 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA061 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA062 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA063 16/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA064 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA065 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA066 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA067 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA068 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA069 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA070 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA071 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA072 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA073 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA074 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA075 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA076 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA077 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA078 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA079 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA080 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA081 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA082 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA083 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA084 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA085 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA086 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA087 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA088 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA089 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA090 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA091 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA092 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA093 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA094 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA095 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA096 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA097 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA098 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA099 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA100 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA101 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA102 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA103 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA104 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA105 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA106 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA107 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA108 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA109 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA110 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA111 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA112 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA113 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA114 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA115 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA116 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA117 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA118 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA119 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA120 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA121 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA122 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA123 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA124 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA125 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA126 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA127 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA128 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA129 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA130 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA131 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA132 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA133 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA134 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA135 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA136 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA137 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA138 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA139 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA140 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA141 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA142 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA143 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA144 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA145 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA146 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA147 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA148 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA149 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA150 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA151 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA152 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA153 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA154 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA155 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA156 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA157 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA158 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA159 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA160 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA161 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA162 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA163 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA164 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA165 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA166 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA167 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA168 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA169 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA170 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA171 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA172 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA173 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA174 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA175 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA176 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA177 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA178 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA179 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA180 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA181 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA182 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA183 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA184 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA185 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA186 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA187 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA188 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA189 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA190 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA191 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA192 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA193 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA194 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA195 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA196 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA197 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA198 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA199 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA200 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos positivo negativo negativo negativo negativo 

PMA201 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA202 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA203 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA204 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA205 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA206 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA207 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA208 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA209 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA210 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA211 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA212 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA213 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA214 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA215 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA216 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA217 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA218 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA219 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA220 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA221 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA222 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA223 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA224 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA225 18/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA226 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA227 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA228 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA229 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA230 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA231 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA232 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA233 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA234 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA235 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA236 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA237 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA238 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA239 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA240 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA241 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA242 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA243 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA244 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA245 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA246 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA247 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA248 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA249 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA250 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA251 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA252 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA253 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA254 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA255 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA256 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA257 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA258 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA259 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA260 19/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA261 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA262 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA263 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA264 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA265 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA266 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA267 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA268 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA269 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA270 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA271 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA272 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA273 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA274 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA275 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA276 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA277 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA278 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA279 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA280 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA281 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA282 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA283 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA284 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA285 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA286 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA287 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA288 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA289 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA290 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA291 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA292 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PMA293 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA294 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA295 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA296 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA297 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA298 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA299 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PMA300 20/12/2017 

Praia de 
Panaquatira 

- MA - 
Maranhão 

Aves da 
Família 

Scolopacidae 
Maçaricos negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA001 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA002 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA003 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA004 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA005 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA006 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA007 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PDA008 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA009 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA010 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA011 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA012 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA013 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA014 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA015 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA016 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA017 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA018 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA019 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA020 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA021 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA022 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PDA023 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA024 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA025 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA026 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA027 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA028 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA029 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA030 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA031 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA032 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA033 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA034 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA035 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA036 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA037 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

PDA038 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA039 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA040 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA041 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA042 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA043 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA044 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

PDA045 06/02/2018 
Foz do 

Iguaçu - PR 
Rhynchotus 

rufences 
Perdiz  negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS001 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo Siadenovirus 

RGS002 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS003 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS004 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Cranioleuca 
pyrrhophia 

Arredio negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS005 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Drymornis 
bridgesii 

Arapaçu-
platino 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS006 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Lepidocolaptes 
angustirostris 

Arapaçu-
listrado 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS007 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Progne tapera 
Andorinha-
do-campo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS008 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pseudoseisura 
lophotes 

Casaca-
de-couro 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS009 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Schoeniophylax 
phryganophilus  

Cabritinha-
de-mama 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS010 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Saltator 
aurantiirostris 

Bico-duro negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS011 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Sublegatus 
modestus 

Sertanejo negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS012 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Turdus 
amaurochalinus 

Sabiá-
poca 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS013 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Tyrannus 

melancholicus 
Suiriri negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS014 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Coryphistera 
alaudina 

Corredor-
crestudo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS015 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Coryphistera 
alaudina 

Corredor-
crestudo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS016 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Mimus 
saturninus 

Sabiá-do-
Campo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS017 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Mimus 
saturninus 

Sabiá-do-
Campo 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS018 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Molothrus 
rufoaxillaris  

Vira-bosta-
picumã 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS019 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Molothrus 
rufoaxillaris  

Vira-bosta-
picumã 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS020 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Serpophaga 
subcristata 

Alegrinho negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS021 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Serpophaga 
subcristata 

Alegrinho negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS022 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Tangara 
sayaca 

Sanhaçu-
cinzento 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS023 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Tangara 
sayaca 

Sanhaçu-
cinzento 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS024 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Troglodytes 
musculus 

Corruíra negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS025 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Troglodytes 

musculus 
Corruíra negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS026 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Agelaioides 
badius  

Asa-de-
telha 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS027 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Agelaioides 
badius  

Asa-de-
telha 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS028 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Agelaioides 
badius  

Asa-de-
telha 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS029 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Asthenes baeri Lenheiro negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS030 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Asthenes baeri Lenheiro negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS031 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Asthenes baeri Lenheiro negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS032 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pyrocephalus 
rubinus 

Príncipe negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS033 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pyrocephalus 
rubinus 

Príncipe negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS034 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pyrocephalus 
rubinus 

Príncipe negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS035 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pitangus 
sulphuratus 

Bem-te-vi negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS036 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pitangus 
sulphuratus 

Bem-te-vi negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS037 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Pitangus 

sulphuratus 
Bem-te-vi negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS038 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Polioptila 
dumicola 

Balança-
rabo-de-
máscara 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS039 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Polioptila 
dumicola 

Balança-
rabo-de-
máscara 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS040 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Polioptila 
dumicola 

Balança-
rabo-de-
máscara 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS041 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Polioptila 
dumicola 

Balança-
rabo-de-
máscara 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS042 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Sicalis flaveola 
Canário-
da-terra-

verdadeiro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS043 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Sicalis flaveola 

Canário-
da-terra-

verdadeiro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS044 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Sicalis flaveola 
Canário-
da-terra-

verdadeiro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS045 10/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Sicalis flaveola 
Canário-
da-terra-

verdadeiro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS046 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Paroaria 
coronata 

Cardeal-
de-topete-
vermelho 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS047 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Paroaria 
coronata 

Cardeal-
de-topete-
vermelho 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS048 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Paroaria 
coronata 

Cardeal-
de-topete-
vermelho 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS049 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Paroaria 

coronata 

Cardeal-
de-topete-
vermelho 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS050 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Paroaria 
coronata 

Cardeal-
de-topete-
vermelho 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS051 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS052 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS053 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS054 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS055 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS056 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Furnarius rufus  
João-de-

barro 
negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS057 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS058 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS059 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS060 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS061 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 

capensis 
tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS062 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS063 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS064 12/02/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Zonotrichia 
capensis 

tico-tico negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS065 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS066 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS067 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS068 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS069 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS070 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS071 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS072 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS073 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 

cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS074 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS075 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS076 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS077 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS078 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS079 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS080 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS081 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS082 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS083 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS084 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS085 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 

cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS086 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS087 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS088 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS089 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 



 

 

RGS090 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS091 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS092 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS093 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

RGS094 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

positivo negativo negativo negativo negativo 

RGS095 02/12/2019 

Parque 
Nacional do 
Espinilho - 

RS 

Gubernatix 
cristata  

Cardeal 
Amarelo 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS001 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS013 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS003 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS004 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS005 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS006 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS007 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS008 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS009 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS010 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AVDPVS011 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS012 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS013 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS014 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS015 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS016 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS017 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS018 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS019 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS130 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS131 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS132 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS133 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS134 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS135 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS136 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS137 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS138 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS139 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS030 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AVDPVS031 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS032 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS033 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS034 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS035 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS036 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS037 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS038 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS039 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS040 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS041 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS042 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS043 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS044 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS045 10/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS046 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS047 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS048 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS049 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS050 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AVDPVS051 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS052 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS053 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS054 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS055 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS056 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS057 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS058 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS059 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS060 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS061 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS062 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS063 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS064 12/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS065 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS066 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS067 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS068 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS069 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS070 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 



 

 

AVDPVS071 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS072 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS073 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS074 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS075 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS076 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS077 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS078 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS079 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS080 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS081 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS082 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS083 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS084 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

AVDPVS085 13/04/2018 
Parque do 
Ibirapuera - 

SP 
Anseriformes 

Aves 
aquáticas 

negativo negativo negativo negativo negativo 

 

 


