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RESUMO 

 

O atobá mascarado (Sula dactylata) reproduz-se em quatro ilhas no Brasil, três 

oceânicas e uma costeira. Dos quatro sítios reprodutivos, três estão em Unidades de 

Conservação (UC); dois Parques Marinhos e uma Reserva Biológica. O único sítio 

reprodutivo que não está em uma UC, localiza-se na Ilha de Trindade a 1200 km da 

costa brasileira. Estudos realizados no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, 

demonstraram resultados alarmantes em relação ao sucesso reprodutivo e que podem 

influenciar na conservação do Sula dactylatra. O objetivo desse projeto é propor 

medidas de manejo que minimizem os efeitos diagnosticados nos locais de reprodução 

da espécie. O presente trabalho pretende gerar informações sobre o sucesso reprodutivo, 

status de conservação nos sítios e discutir ações que possam minimizar possíveis efeitos 

negativos. 

 

Palavras - chave: Sula dactylatra, sucesso reprodutivo, Unidades de Conservação, 

tabelas de vida, Ilhas oceânicas. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, o atobá mascarado, Sula dactylatra, da ordem Suliformes, reproduz na Ilha 

Trindade, que é uma Base Militar, e em três Unidades de Conservação Marinhas: o 

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos; o Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha e na Reserva Biológica do Atol das Rocas). Os Suliformes são aves oceânicas 

especialistas que se alimentam pelagicamente e reproduzem em ilhas oceânicas.  

 

A conservação, o monitoramento das populações, a obtenção das informações sobre o 

sucesso reprodutivo e a história de vida (Bartholomew 1986) são essenciais para 

viabilização das populações de aves marinhas (Deaborn et al. 2001). As perturbações 

antrópicas ou naturais dos sítios de aninhamento, das áreas de alimentação e no oceano 

afetam diretamente as populações, podendo levar ao desaparecimento local ou mesmo à 

extinção de espécie (Burger 2001). Espécies que dependem de um habitat específico, 

como as que reproduzem em ilhas oceânicas ou costeiras, são particularmente 

vulneráveis às perturbações (Ricklefs 2000). Atividades como a introdução de animais 

exóticos em ilhas e o turismo podem interferir drasticamente no sucesso reprodutivo de 

aves marinhas (Campolina, 2004).  

 

 



O monitoramento populacional e de parâmetros demográficos, como a taxa de 

crescimento populacional, são componentes importantes em qualquer estudo de 

ecologia e programa de conservação de uma espécie (Ainley et al 2003). Entender a 

dinâmica populacional de uma espécie, permite verificar sua resiliência em um 

ambiente com possíveis mudanças (Marini & Garcia 2005). Se por um lado a taxa de 

crescimento é uma simples e eficiente descritora da dinâmica de uma população, a 

sobrevivência, fecundidade, colonização e movimentos migratórios, são fatores que 

geram este sistema (Kéry & Schaub, 2013).   

 

Estudos populacionais de longa duração, utilizando sete espécies  de aves marinhas na 

Antártica demonstraram as inter-relações entre a oferta alimentar, variabilidade natural 

do meio (ambiente), crescimento do turismo e presença de pesquisadores afetando o 

crescimento populacional (Micol & Joventin, 2001). Esses estudos evidenciaram os 

impactos causados pela destruição das áreas de reprodução, da disponibilidade de 

alimento e locais de nidificação.  

 

O crescimento das populações de animais é influenciado por fatores extrínsecos 

(inundações, secas prolongadas, incêndios, tempestades, aquecimento global) e 

intrínsecos (história de vida, genética e demografia), que agem sobre as taxas de 

sobrevivência e fecundidade (Begon et al. 1996, Chase et al. 2005).  

 

A espécie não se encontra no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (ICMBio) e apresenta o status de pouco preocupante pela lista da IUCN (A 

União Internacional para Conservação da Natureza). É monogâmica e apresentam níveis 

altos de cuidado parental, tanto na fase de incubação, quanto durante o crescimento dos 

filhotes (Martins & Dias Filho 2003).  

 

Sua população no Brasil é estimada em 7.680 indivíduos, distribuídos nos 4 sítios 

reprodutivos: 600 indivíduos em Trindade  (Fonseca-Neto, 2004), 2.100 no Arquipélago 

dos Abrolhos s (Campolina,2013), 280 em Fernando de Noronha (Schulz-Neto, 2004) e 

5.100 no Atol das Rocas (Schulz-Neto, 2004). No Brasil, o sucesso reprodutivo da 

espécie só foi estudado em um dos sítios (Arquipélago dos Abrolhos) e mostrou a 

necessidade de monitoramento, manejo e estudo nos outros sítios. 



 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar possíveis fatores que interferem na dinâmica populacional do atobá 

mascarado nos 4 sítios reprodutivos do Brasil, quantificando seus impactos no sucesso 

reprodutivo.  

 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar o sucesso reprodutivo em cada sítio reprodutivo; 

- Verificar os efeitos naturais e antrópicos que afetam a reprodução do S. dactylatra no 

Brasil; 

- Analisar como predação, morte dos adultos, turismo afetam a transição ovo para 

filhotes?  

- Identificar e analisar os fatores responsáveis por efeitos negativos no sucesso 

reprodutivo, em cada sítio, considerando o grau de proteção legal da área; 

- Avaliar a dinâmica populacional (utilizando tabelas de vida). 

  



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Vários estudos têm sido conduzidos para identificar os principais fatores afetam o 

sucesso reprodutivo e atuam na flutuação das populações de aves marinhas tropicais 

(Snyder et al. 1987, Beissinger & Waltman 1991, Guedes 1993, Cockrem 1999, Arendt 

2000). Schreiber e Schreiber (1984), Duffy (1990), citam que a principal razão estaria 

relacionada à disponibilidade de alimentos. Porém, para Burger (2001), pouco se sabe 

sobre a disponibilidade de alimentos para as aves marinhas, tornando difícil determinar 

porque os ciclos reprodutivos são tão regulares, ou porque se alteram em alguns anos.  

 

Para determinar as mudanças na disponibilidade de alimentos, usa-se, como método 

indireto, a biometria e peso de adultos, ovos e  filhotes, ou avalia-se o sucesso 

reprodutivo a cada temporada (Jarvis 1974, Gaston 1985, Chastel et al. 1993, Schreiber 

1994, 1996, Phillips e Hamer 2000a). 

 

Estudos em diversos grupos mostram que a habilidade do organismo em sobreviver e 

reproduzir depende em parte do hábitat no qual ele vive (Catterall et al.2001; Jones et 

al. 2001; Kolbe e Janzen 2001; Deperno et al. 2002; Dufour e Clark 2002; Jordon 

2002). O hábitat pode ser definido em várias escalas espaciais, de geográfica a 

microambiental (Orians e Wittenberger 1991; Boulinier e Lemel 1996). O ninho das 

aves é um exemplo de hábitat na escala microambiental, sendo o local de proteção de 

ovos, filhotes e adultos da ação de predadores (Kelly 1993; Brunton 1997; Callandine 

1997; Hernández et al 1999), de parasitas (Lafuma et al. 2001), de estresses ambientais 

(Walsberg 1985; Potti 1999) e de ameaças co-específicas (Finch 1989), além de facilitar 

a corte e o pareamento (Morse e Kress 1984; Wosegien 1997). Os ninhos e os sítios de 

nidificação apresentam variações que podem influenciar no ―fitness‖ da ave. 

 

Características dos ninhos como cobertura (Stokes e Boersma 1998), orientação (Austin 

1976), altura (Rendell e Robertson 1989), e características dos sítios tais como 

inclinação (Harris et al. 1997; Whittingham et al. 2002), vegetação (Powell e Steidl 

2000), altura em relação ao solo (Alonso et al. 1991), densidade de ninhos (Falk e 



Møller 1997; Fernandez et al. 1998; Phillips et al. 1998) e perturbações (Burger 2001), 

podem influenciar o sucesso reprodutivo.  

 

No caso das aves, o sucesso reprodutivo pode ser afetado pela  predação (Martin 1995, 

1996), local de nidificação (Martin 1993 a,b), cuidado parental (Martin et al 2000),o 

formato dos ninhos (Martin e Li 1992) e disponibilidade de alimentos (Martin 1997) 

que pode ser influenciada por atividades humanas, como a pesca (Hudson & Furness 

1989; Thompson & Riddy 1995; Weimerskirch et al. 1999).  

 

Apesar de não constar como espécie ameaçada, estudos  realizados em Abrolhos 

apontaram três tipos de ameaças: baixíssima variabilidade genética, provavelmente 

resultado de consanguinidade (Baumgaten et al 2001), perturbação no cuidado parental 

causada por turistas (Campolina 2004) e predação por gatos (Campolina, 2010). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Áreas de Estudo  

 

As áreas reprodutivas da espécie, estão localizadas em quatro das cinco ilhas oceânicas 

tropicais do Brasil.  

 

1- Arquipélago dos Abrolhos 

O Arquipélago dos Abrolhos (17°58' S 38°42'W),está localizado a aproximadamente 70 

km da costa da Bahia (extremo sul). É composto por 5 ilhas, quatro delas pertencem ao 

Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, criado em 1987 e uma ilha, a Ilha de Santa 

Bárbara, a maior ilha (1,5 km), está sob jurisdição da Marinha do Brasil e é a única 

habitada. Em Abrolhos o S. dactylatra reproduz-se em duas ilhas: Santa Bárbara e 

Siriba. A ilha Santa Bárbara possui a maior colônia, da espécie, em Abrolhos. A ilha 

Siriba é a única ilha do Parque que é aberta à visitação.  

 

O Clima em Abrolhos é determinado pela influência de três massas de ar: a massa 

Equatorial Atlântica, dominante no local durante o outono e o inverno; a massa Tropical 

Atlântica, na primavera e no verão e a massa Equatorial Continental, em janeiro e em 



fevereiro. A temperatura média mensal do ar varia de 24º à 27ºC, de setembro a março e 

20º à 23ºC, de abril a agosto. Os ventos predominantes são nordeste e norte 

(primavera/verão) atingindo de 02 a 20 nós, sul e sudeste (outono/inverno) atingindo até 

mais de 30 nós (IBAMA/FUNAUTRA,1991). A vegetação exibe espécies nativas da 

flora, herbáceas e arbustivas e espécies introduzidas de porte arbóreo, como 

amendoeira, Terminalia catappa e coqueiros, Cocos nucifera 

((IBAMA/FUNATURA,1991). A fauna terrestre é composta por espécies residentes, 

migratórias e exóticas (cabras e ratos). 

 

2- Arquipélago de Fernando de Noronha 

O Arquipélago de Fernando de Noronha (03° 51’ S , 32° 25’ O) e localizado a 345km 

da costa nordestina, entre Pernambuco e Paraíba. O Arquipélago é formado por 17 ilhas, 

ocupa uma área total de 26 km². A maior ilha do Arquipélago, considerada a principal 

ilha, chama-se Fernando de Noronha, é habitada, não pertence ao Parque Nacional 

Marinho - ParNaM Fernando de Noronha. O ParNaM Fernando de Noronha é formado 

por 16 ilhas, aberto a visitação e a pesca é proibida. A segunda maior ilha do 

Arquipélago, a Rata, com 6,8 km quadrados, possui a maior colônia de Sula dactylatra 

(Silva, 2008), em Noronha. O nome da ilha foi concedido pela presença inúmeros ratos. 

Na ilha Rata há um enorme acúmulo de excrementos de aves marinhas o que induz a 

presença de outras populações de aves no passado (Silva, 2008). A espécie, S. 

dactylatra,  também reproduz em outras 4 ilhas do Arquipélago que são abertas à 

visitação.  

O clima da região é definido por duas estações uma seca e uma chuvosa, as 

temperaturas se mantém na média de 27° C (IBAMA,1990). A vegetação é classificada 

como típica de Mata Atlântica, mas a destruição da cobertura vegetal e introdução de 

espécies de plantas exóticas e invasoras modificaram o ambiente (Silva, 2008). A fauna 

terrestre do Arquipélago é diversa, possui espécies nativas (rato de Noronha, 

Noronhomys vespuci) e exóticas (rato, Rattus rattus e Mus musculus). 

3- Atol das Rocas 

O Atol das Rocas  (03° 51’ S , 29° 19’ O) localiza-se a 266 km da costa nordestina, no 

Rio Grande do Norte e à 145km do Arquipélago de Fernando de Noronha. É composto 

por uma única ilha, um atol, recife de coral em forma de anel quase circular com 

aproximadamente 720 hectares, com aberturas que comunicam o mar e a laguna interna. 

O Atol das Rocas é uma Reserva Biológica Marinha - REBIO,  não está aberta a 



visitação de turistas,  a pesca é proibida e possui a maior colônia de  S. dactylatra no 

Brasil. 

 

O clima da região é tropical-quente, com temperatura anual média de 26 ºC (variando 

de 18 a 32 ºC). O período chuvoso ocorre entre março e julho, a pluviosidade média 

mensal é de 900 mm e a umidade relativa do ar está em torno de 80% ou mais (IBAMA 

1989).A vegetação é constituída por poucas espécies herbáceas. A fauna terrestre é 

composta principalmente por aves, sendo registradas cinco espécies residentes, entre 

elas, a Sula dactyltra, que possui sua maior colônia no Brasil (Schulz-Neto 1998). 

4-  Trindade 

A ilha de Trindade (20° 31’ S, 29° 19’ O), está localizada no extremo leste da cadeia 

Submarina Vitória-Trindade a 1.160 km da costa do Espírito Santo. Trindade é o local 

habitado mais remoto do Brasil.  

 

A Ilha da Trindade é constituído por um topo de uma montanha de formação vulcânica 

de 5.500 metros do fundo do mar, está a 620 metros acima do nível do mar e possui 

uma área de 8,2 km quadrados. A Ilha é está sob a jurisdição da Marinha do Brasil, o 

local não é aberto ao turismo mas é permitido a pesca.O S. dactylatra reproduz-se , ao 

fundo da Praia do M, nesse local há presença de outra espécie de ave marinha 

aninhando (Luigi, 1992).   

 

A vegetação é composta por onze formações vegetais distintas, como, o Campo Aberto 

formado por ciperáceas: Cyperus atlanticus e por Bulbostylis sp., nas partes baixas de 

Trindade (Alves, 1998). O clima do local é influenciado pelas correntes submarinas que 

fluem para o sul do país (Leal & Bouchet, 1991). Existem poucas informações sobre a 

fauna terrestre local.  

 

Descrição da espécie 

Os atobás (Família Sulidae) são aves marinhas tropicais, amplamente distribuídas nos 

oceanos, desde o sub-antártico, passando pelos trópicos, até o ártico (Nelson 1978). São 

aves de vida longa, altamente coloniais, que exibem fidelidade a sua área 

natal  e  que  possuem  comportamentos  reprodutivos  altamente estereotipados. São 

espécies socialmente monogâmicas e apresentam cuidado biparental (Nelson 1978). 



 

O atobá-mascarado (S. dactylatra) é o mais oceânico dos sulídeos, ocupando ilhas 

oceânicas e distantes da costa. Forrageiam longe do continente, e evitam praias, 

estuários ou ilhas muito grandes (Nelson 1978). Machos e fêmeas são similares na 

coloração e no tamanho, mas as fêmeas são levemente mais pesadas e maiores que os 

machos (Kohlrausch 1998). A espécie,  apresenta dimorfismo sexual apenas na 

vocalização (Sick, 1997). Possui baixa fecundidade, de um a dois ovos por estação 

reprodutiva, que são incubados por 40 a 45 dias, mas não criam os dois filhotes. 

Segundo Kohlrausch (2003), o ninhego mais velho, expulsa o outro do ninho 

(Cleptoparasitismo). Nelson (1970), cita que os ovos eclodem assincronicamente e é 

extremamente raro o segundo filhote sobreviver.  Os atobás possuem altas taxas de 

infertilidade, tendo a ninhada de dois ovos um maior valor adaptativo (Nelson,1978). A 

maturação sexual é tardia, após 3 anos de idade (Nelson 1978). Os Sulas reproduzem 

em colônias e o período é de 7 em 7 meses, após a cria dos filhotes os casais se 

preparam para uma nova temporada reprodutiva (Nelson 1978). A reprodução em 

colônias auxilia no estímulo sexual entre os indivíduos (Dorward 1962). O cuidado 

parental é realizado tanto pelo macho quanto pela fêmea. Essas aves não apresentam 

narinas externas, sendo uma adaptação para mergulho, pois se lançam de uma altura de 

10 metros ou mais em pique vertical, mergulhando vários metros na perseguição aos 

peixes (Sick, 1997). O ninho, é feito com nenhum ou pouco material. É construído, em 

primazia, em áreas planas (Nelson, 1978). Efe (1991), cita que essa espécie ocupa 

preferencialmente as regiões com rochas emergentes, o que favorece a decolagem no 

vôo, e pequenas clareiras entre  vegetação, para fazer seu ninho. 

 

Métodos 

 

Método para medir Sucesso Reprodutivo 

 

A avaliação do sucesso reprodutivo será realizada através de censos populacionais 

reprodutivos e do monitoramento dos ninhos. Estas duas etapas distintas serão 

realizadas simultaneamente, durante todo o período de coleta dos dados.  

 

Censos Reprodutivos 

Os censos populacionais reprodutivos nos sítios serão comparados para analisar 

crescimento populacional e mortalidade. O censo será realizado através da contagem 



direta das aves no ninho, contando-se o número de ninhos, número de ninhos ativos, 

número de ovos e número filhotes e de jovens. Esse método será realizado no começo 

da temporada e fim da reprodutiva, em cada sítio. A contagem dos ovos permite avaliar 

o número de ovos postos, perdidos e eclodidos. A contagem do número de jovens vai 

indicar o número de filhotes nascidos e que voaram do ninho. O sucesso reprodutivo 

será medido através da análise do número de ninhos da temporada com o número de 

filhotes que deixam o ninho e voam. 

 

Monitoramento dos ninhos 

Os ninhos serão monitorados através de marcação, com estacas numeradas, 100 ninhos 

no plot amostral nas áreas periféricas do ninhal e 100 ninhos marcados longe da áreas 

periféricas, no mesmo plot. Monitoramento do número de ovos e número de filhotes até 

abandono do ninho em cada plot (4 por população,). Para o monitoramento será 

utilizado a biometria de ovos (peso, largura e comprimento), biometria de jovens (peso, 

comprimento total, tarso, bico e asa), anilhamento de jovens. As aves serão anilhadas, 

com anilhas metálicas fornecidas pelo CEMAVE/IBAMA. Serão capturadas 

manualmente ou com auxílio de um puçá e após a captura, as aves serão soltas no 

mesmo local. Somente os indivíduos jovens que estão prestes a sair do ninho serão 

anilhados. Essa estratégia fornecerá com mais precisão o número de ninhos com 

sucesso.  

 

Método para avaliar Dinâmica populacional -Tabelas de vida 

 

Para avaliar a dinâmica populacional será utilizada a tabela de vida com: Taxa de 

sobrevivência, fecundidade em fêmeas e taxa de crescimento populacional. 

 

Taxa de sobrevivência  

A taxa de sobrevivência será medida através de marcação-recaptura e censos 

reprodutivos, levando em consideração o número de filhotes que nascem X número de 

filhotes que morrem e idade.  O censo será realizado através da contagem direta das 

aves no ninhal. Será estimada a taxa de crescimento anual das populações para fornecer 

uma  estimativa do  estoque reprodutivo em cada ano coletado. 

 

Taxas de crescimento Populacional       

 



A taxa de crescimento populacional será medida através das estimativas de abundância 

obtidas nos censos. 

 

Padrões de fecundidade 

 

Os padrões de fecundidade em fêmeas serão medidos através da produtividade (número 

de ovos postos e número de filhotes com sucesso por fêmea reprodutiva), de acordo 

com Vielliard (1974). Esse método vai permitir medir o potencial reprodutivo da 

população, onde a taxa de reprodução é o número de filhotes que voaram em relação ao 

número de casais que se reproduziram.  

 

Os resultados de sucesso reprodutivo, crescimento populacional e produtividade em 

fêmeas serão comparados, levando em consideração os fatores que apresentaram efeitos 

significativos. Por exemplo: relacionar um sítio sem registro de predadores com sítio 

com registro mostrando os padrões coletados. 

 

Desenho Amostral 

 

Para analisar a vulnerabilidade no sucesso reprodutivo das populações de Sula 

dactylatra serão atribuídos períodos de 10 à 30 dias a cada 3 meses. Por se tratar de 

áreas remotas, as coletas serão auxiliadas por profissionais que moram nos locais 

previamente capacitados. Serão marcados 100 ninhos no plot amostral nas áreas 

periféricas do ninhal e 100 ninhos marcados longe das áreas periféricas, no mesmo plot. 

Monitoramento do número de ovos e número de filhotes até abandono do ninho em 

cada plot (4 por população).  

 

Análise estatística 

 

GLMMs através da Máxima Verossimilhança é um método para estimar os parâmetros 

de um modelo estatístico misto. Serão usadas para detectar quais as possíveis 

interferências afetam o sucesso reprodutivo nas populações dos sítios reprodutivos 

escolhidos ( uma vez que se situam em diferentes latitudes e possuem parâmetros 

diversos).  

 



Para analisar os dados de sobrevivência, será usado o método survival analysis, que 

demonstra que a distribuição de tempos de sobrevivência pode ser caracterizada por 

uma função de sobrevivência representada por S(t). Para um dado t, S(t) especifica a 

proporção de indivíduos que ainda não sofreram a ocorrência do evento observado. 

 

As diferenças entre os sucessos reprodutivos das quatro áreas serão testadas em 

programas de modelagens (ANOVA) que verificam quais os fatores que explicam 

melhor o sucesso reprodutivo. 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

Para o trabalho realizado em Abrolhos foi obtido financiamento da CAPES e para o 

trabalho proposto pretende-se obter financiamento nas agências de fomento a pesquisa 

(FAPESB, CAPES e CNPq), editais de fundações e associações para conservação e 

apoio das UC`s.   
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