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ABSTRACT. Analysis of birds banded abroad and recovered in Brazil from 1927 to 2006. Bird migration has been
well studied, however many species and populations are still poorly known in their wintering sites. This knowledge gap
highlights the importance on raising information about migratory birds in South America. This study describes the banding
recovery data of 1714 birds recovered in Brazil and banded in other countries from 1927 to 2006, included in 41 species from
the orders Charadriiformes, Procellariiformes, Falconiformes, Passeriformes, Anseriformes and Cuculiformes. These banding
recovery data were provided by the Bird Banding Laboratory (USA), the Centro de Estudo de Migrações e Protecção de Aves (Portugal),
the Oficina de Especies Migratorias (Espanha) and the British Trust for Ornithology (United Kingdom). The birds recovered in Brazil
came from North America, United Kingdom, North Atlantic Islands, Antarctica, and South Atlantic Islands. The majority
of these individuals was banded in Northeastern and Central USA and Canada (including the Great Lakes region) and in
the border of these countries. Most of the birds were recovered in the Brazilian coast, as well as in the Amazonian Basin and
Southeastern Brazil. The Common Tern Sterna hirundo and Manx Shearwater Puffinus puffinus were the most recovered species.
Four endangered species were also recovered in Brazilian sites (Black-browed Albatross Thalassarche melanophris, Yellow-nosed
Albatross T. chlororhynchos, Wandering Albatross Diomedea exulans and Southern Giant-Petrel Macronectes giganteus). The banding
and recovery details of species with ten or more registers were presented here, as well as other information from these data,
as age and time of recovery. Studies like this can help to point important areas for bird conservation in Brazil.
KEY WORDS. Migratory birds, migratory patterns, differential migration, banding, South America.
RESUMO. O grande volume de estudos sobre migrações de aves ainda não supre o conhecimento necessário para sua conservação, com muitas espécies e populações ainda correndo riscos em seus locais de reprodução e principalmente nas áreas
de invernada. A pouca informação existente sobre os movimentos das espécies ocorrentes na América do Sul evidenciam
a importância do levantamento de informações sobre as espécies migratórias. Neste estudo foram analisados os dados de
anilhamento e recuperação de 1714 indivíduos anilhados no exterior e recuperados no Brasil entre 1927 e 2006, pertencentes
a 41 espécies, incluídas nas ordens Charadriiformes, Procellariiformes, Falconiformes, Passeriformes, Anseriformes e Cuculiformes. Os dados foram disponibilizados pelo Bird Banding Laboratory (USA), pelo Centro de Estudo de Migrações e Protecção de
Aves (Portugal), pela Oficina de Especies Migratorias (Espanha) e pelo British Trust for Ornithology (Reino Unido). As recuperações
foram provenientes de indivíduos marcados na América do Norte, Reino Unido, Ilhas do Atlântico Norte, Antártica e Ilhas
do Atlântico Sul, sendo a maioria das aves marcadas na costa Noroeste e na região central dos EUA e Canadá (grandes
lagos), acompanhando a fronteira destes dois países. As localidades de recuperação no Brasil foram predominantemente
costeiras e no interior das regiões amazônica e sudeste. As espécies Sterna hirundo e Puffinus puffinus foram as mais recuperadas.
Também foram recuperadas quatro espécies ameaçadas globalmente (Thalassarche melanophris, T. chlororhynchos, Diomedea exulans
e Macronectes giganteus). As marcações e recuperações das espécies com 10 ou mais registros foram descritas e mapeadas.
Foram também apresentadas e discutidas outras informações relacionadas a estes dados, como idade dos indivíduos e tempo
de recuperação. Estudos com este enfoque podem auxiliar no mapeamento de áreas importantes para conservação de aves
no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE. Aves migratórias, padrões migratórios, migração diferencial, Anilhamento, América do Sul.

INTRODUÇÃO
As migrações de aves envolvem um grande número
de indivíduos e espécies, e afetam diretamente as comunidades
das quais estas participam (Newton 2008). Foi estimado que
cerca de 40% das aves que nidificam na região Paleártica
(Europa e Norte da Ásia) passam o inverno fora desta região,
sendo que mais de cinco bilhões de indivíduos migram para a
África Tropical todos os anos (Juana 1992). O correspondente
para a região Neártica (América do Norte) não é muito diferente,
onde se observam alguns locais com aproximadamente 75%

da avifauna migratória, como em regiões do norte do Canadá
(Juana 1992).
Apesar da relevância desses migrantes nas
comunidades de aves, os riscos à manutenção dessas espécies
ainda são inúmeros e crescentes, tanto em seus locais de
reprodução como principalmente nas áreas de invernada
(Sherry & Holmes 1996). Ao longo das rotas migratórias as
aves têm se deparado com varias interferências antrópicas
tais como a drenagem de ambientes aquáticos, a conversão de
vegetação nativa em áreas agropecuárias, o uso de pesticidas e a
destruição de áreas costeiras pela especulação imobiliária. Estas
atividades têm contribuído para rápidos declínios populacionais
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de algumas espécies (Haig et al. 1998, Askins et al. 1990),
que passaram então, a incorporar listas de aves ameaçadas de
extinção (IUCN 2009). A identificação e proteção de áreas
de alimentação e descanso ao longo das rotas migratórias são
fundamentais, pois estas áreas são importantes para a troca
de penas desgastadas e aquisição de reservas energéticas
necessárias à continuidade de suas longas jornadas (Hutto
2000, Petit 2000, Leu & Thompson 2002).
No Brasil, segundo a lista do Comitê Brasileiro de
Registros Ornitológicos (CBRO 2009), cerca de 8% de suas
espécies de aves são consideradas visitantes, sendo mais da
metade destas dependentes do meio aquático e principalmente
marinhas (Sick 1997). Dentre estas espécies, 52 são qualificadas
como visitantes com reprodução no Hemisfério Norte, 34
como visitantes com reprodução no Hemisfério Sul, uma
como visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território
brasileiro e 62 como vagantes ou passageiras, com ocorrência
aparentemente irregular no Brasil. A esse total somam-se ainda
outras 33 espécies com status desconhecido ou migratório não
confirmado, o que demonstra a carência de informações básicas
sobre as migrações de aves em território brasileiro.
Apesar da grande quantidade de bibliografia
disponível sobre migrações de aves (e.g. mais de 9000 artigos
relacionados podem ser acessados na base de dados Searchable
Ornithological Research Archive), as informações ainda
são pontuais para muitas espécies ou regiões, especialmente
na América do Sul, África e Ásia. Além disso, também há
deficiência de informações sobre os padrões migratórios e
as estratégias utilizadas por algumas espécies que visitam
o Hemisfério Sul. A identificação desses padrões para essas
diversas espécies de aves migratórias, como a existência de
migrações diferenciais (e.g. entre idades e sexos), possui grande
importância na elaboração de estratégias efetivas de conservação
de suas populações, já que esta segregação além de temporal
pode ser espacial, separando a população em diferentes áreas de
invernada com diversos níveis de sobreposição de indivíduos
(Newton 2008).
O anilhamento é um dos principais métodos utilizados
para se estudar migrações e consiste na marcação individual
de aves com anéis numerados, que uma vez reencontrados
(recuperação), possibilitam o resgate de informações sobre os
indivíduos nas condições em que foram marcados. Porém, para
se analisar padrões migratórios utilizando dados de anilhamento
de aves são necessárias compilações de uma grande quantidade
de dados de recuperação e, portanto, o sucesso de programas
de anilhamento depende da integração de: (1) uma rede de
pesquisadores que realizam a marcação de aves, (2) de cidadãos
colaboradores que relatam o encontro de espécimes anilhadas e
(3) de Centros de Anilhamento responsáveis pela coordenação
dessas atividades e o armazenamento e processamento dos
dados.
Apesar de experiências isoladas de anilhamento
em períodos anteriores, apenas no final do século XIX se
iniciaram projetos de anilhamento sistemático de aves para
estudo de deslocamento (Lincon 1921). Em 1914 já existiam
cerca de 20 projetos de marcação de aves na Europa (Lincon
1921) e em 1909 foi criada nos EUA a Associação Americana
de Anilhamento (American Bird Banding Association). Esses
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010
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sistemas se organizaram e hoje o anilhamento na América
do Norte (EUA, Canadá e México), coordenado pelo Birding
Banding Laboratory/BBL, e na Europa, coordenado por centros
nacionais que se intercooperam por meio do EURING, são
bem estabelecidos e contam com a participação de um grande
número de pesquisadores e colaboradores amadores.
Em decorrência dos anilhamentos norte-americanos,
a partir de 1928 começam a aparecer os primeiros registros
de chegada de aves migratórias com anilhas estrangeiras em
território brasileiro (Lara-Resende & Leal 1982), mas apenas
na década de 50 se iniciaram atividades de anilhamento no país,
com a marcação de alguns beija-flores por Augusto Ruschi
(Ruschi 1973). Contudo, só em 1977 foram iniciadas marcações
mais organizadas e sistemáticas, coordenadas por um centro de
anilhamento de aves, o CEMAVE, que até meados dos anos 80
foi o único centro de anilhamento da América Latina (LaraResende & Leal 1982).
A partir da década de 1980 se intensificaram os
estudos e publicações sobre aves migratórias no Brasil, mas a
maioria deles é pontual e trata isoladamente sobre a ocorrência
de espécies ou populações de aves migratórias em regiões
especificas do país (Petry et al. 1985, Harrington 1986, Antas
et al. 1986, Vooren & Chiaradia 1989, Harrington et al. 1991,
Moraes & Krul 1994, Neves 1994, Cordeiro et al. 1996, Hays
et al. 1997, Silva-e-Silva 1997, Neves & Olmos, 1998, Silva-eSilva & Olmos 2002, Gomes, 2003, Teixeira et al. 2005). Outros
trabalhos comentam sobre as aves migratórias em geral, porém
não apresentam dados de recuperação de anilhas (Antas 1984,
Lara-Resende 1985, Ventura 1985, Antas 1986, Harrington
et al. 1986, Morrison, et al. 1987, Rodrigues 1993, Soares, M.
& Schiefler 1996, Vooren & Brusque 1999, Azevedo-Junior
et al. 2001). Alguns estudos comentam sobre o anilhamento
deste grupo de aves e discorrem sobre programas ou projetos de
anilhamento no Brasil, porém não descreveram as informações
sobre as recuperações de anilhas estrangeiras em geral (Lopes et
al. 1980, Antas 1988, Lara-Resende 1988, Antas & Nascimento
1988, Azevedo-Junior 1992, Barbosa-Filho et al. 2007a e
Barbosa-Filho et al. 2007b).
Os estudos de Lara-Resende & Leal (1982), LaraResende & Antas (1985), Sick (1997) e Olmos (2002) são as
principais compilações que discorrem sobre as recuperações
de anilhas estrangeiras no Brasil em uma ampla escala, não
enfocando apenas em uma espécie ou localidade. O estudo de
Olmos (2002) é o mais atual sobre recuperações de anilhas
estrangeiras no Brasil, porém este tratou apenas de aves marinhas.
O trabalho de Sick (1997) descreveu as ocorrências de aves
anilhadas em varias regiões do Brasil, porém não reuniu estes
registros, discutindo-os conjuntamente. Lara-Resende & Leal
(1982) e Lara-Resende & Antas (1985) fizeram uma compilação
geral de todas as aves recuperadas com anilhas estrangeiras,
porém, apesar de ter sido uma importante contribuição para o
conhecimento deste grupo, está mais de 20 anos desatualizada e,
assim, não supre o conhecimento necessário para o planejamento
mais preciso de ações de conservação. Deste modo, o presente
estudo enfoca este tema, atualizando o estudo de Lara-Resende
& Leal (1982), descrevendo e analisando o conjunto de espécies
de aves que foram marcadas no exterior e recuperadas no Brasil
entre 1927 e 2006.
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MÉTODOS
Neste estudo foram analisados os dados de indivíduos
anilhados no exterior entre 1927 e 2006 e recuperados no
Brasil a partir de 1928. Os dados foram disponibilizados pelo
Bird Banding Laboratory (BBL – U.S. Geological Survey,
Biological Resources Division – USA), pelo Centro de Estudo
de Migrações e Proteção de Aves (CEMPA – Portugal), pela
Oficina de Especies Migratorias (OEM – Dirección General de
Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente
– Espanha) e pelo British Trust for Ornithology (BTO – Reino
Unido). Todos os arquivos cedidos pelas instituições foram
depositados na base de dados do CEMAVE.
Essas informações foram organizadas em um banco
de dados único, contendo os seguintes atributos: centro de
anilhamento, número da anilha, data de marcação, local de
marcação (Estado, Província ou Ilha; latitude e longitude com
precisão de minutos), sexo, idade no anilhamento, data de
recuperação, local de recuperação (município e Estado, latitude
e longitude com precisão de minutos), idade na recuperação e
a forma como o espécime foi obtido (caça por tiro, encontrado
morto, capturado por rede-de-neblina, etc.). Entre os relatos de
recuperação recebidos pelos centros de anilhamento há alguns
com informações imprecisas sobre a data de encontro da ave
anilhada. Para os registros com imprecisão de dias considerouse como válido o primeiro dia do mês, enquanto os registros
com imprecisão de mês ou ano foram excluídos das análises
temporais, sendo incluídos apenas em análises espaciais.
Além dos atributos acima, foi calculado para cada
indivíduo o “Tempo de Anilhamento” que corresponde ao
número de dias transcorrido entre a marcação e a recuperação,
considerando-se o calendário real. Também foi calculado o
“Período da recuperação” para cada indivíduo, que corresponde
ao intervalo de dias entre o 1° dia do mês, assumido como o início
do período reprodutivo, até a data (dia/mês) de recuperação da
ave, sem considerar o ano. Desta maneira organizamos o tempo
em um calendário anual contínuo de 360 dias, que se inicia a
partir do mês de reprodução da espécie.
A idade de recuperação foi inferida a partir da
idade de anilhamento somado ao “Tempo de Anilhamento”.
Sendo assim, as aves foram agrupadas em três classes: jovem
(indivíduos anilhados como ninhego ou jovem e que foram
recuperados dentro de um intervalo de um ano); adulto
(indivíduos recuperados com mais de um ano de intervalo a
partir do anilhamento); e indeterminado (indivíduos que não
apresentavam identificação da faixa etária quando anilhados
e que foram recuperados dentro de um intervalo de um ano).
Segundo essa classificação, possíveis indivíduos sub-adultos,
aqueles com mais de um ano, porém não sexualmente maduros,
foram agrupados na classe adulta.
Utilizaram-se métodos de estatística descritiva para
organizar, resumir e descrever o conjunto de recuperações
para cada espécie, calculando a quantidade de indivíduos
anilhados e recuperados em cada estado/país e a média, os
desvios e a amplitude do tempo decorrido entre o anilhamento
e a recuperação, e a distância geodésica entre esses pontos
cartográficos.
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A distância geodésica (DG) entre as coordenadas
de anilhamento e recuperação foi calculada com o uso da
fórmula da Grande Distância Circular (Great Circle Distance
Algorithm), que é baseada em princípios de trigonometria
esférica (veja Gudmundsson & Alerstam 1998). O banco de
dados foi migrado para um Sistema de Informações Geográficas,
no software ArcMap 9.1 (ESRI 2005), onde foram elaborados
mapas para a visualização da distribuição espacial e temporal
dos dados. Para a elaboração dos mapas, os dados espaciais
de recuperação (coordenadas geográficas) foram pontuados
sobre camadas temáticas (hidrografia, limites físicos estaduais
e países América do Sul), e posteriormente foram agrupados
por densidade em células hexagonais (0,5º de largura e 0º de
inclinação) criadas a partir da ferramenta Repeating Shapes for
ArcGIS (Jenness 2006).
Para as espécies que obtiveram um conjunto de dados
significativo sobre o sexo ou idade no período da recuperação foi
verificada se houve segregação sexual ou etária intra-específica
nos limites do território brasileiro, área que pode representar parte
ou toda distribuição da espécie durante o período de invernada
(período entre estações reprodutivas). Testou-se a diferença na
distribuição espacial entre grupos intra-específicos (macho/
fêmea ou jovem/adulto) pela comparação de suas latitudes e
longitudes de recuperação por meio do teste não paramétrico
Mann-Whitney, já que os dados não apresentaram distribuição
normal. Foi testada também a diferença na distribuição temporal
de registros dos grupos intra-específicos pela comparação
da mediana dos “Períodos da recuperação” por meio do teste
não paramétrico Mann-Whitney. Ainda, foi avaliado se as
recuperações das espécies apresentaram tendências quanto ao
deslocamento espacial ao longo do período de invernada, por
meio do teste de correlação não-paramétrica de Spearman entre
as variáveis “Latitude/longitude” e “Período da recuperação”.
As principais espécies analisadas foram: a marreca-de-asa-azul
Anas discors Linnaeus, 1766 (sexo e idade); o bobo-pequeno
Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) (idade); o falcão-peregrino
Falco peregrinus Tunstall, 1771 (sexo e idade); a águiapescadora Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) (idade); o trintaréis-boreal Sterna hirundo Linnaeus, 1758 (idade); e o trintaréis-róseo Sterna dougallii Montagu, 1813 (idade).

RESULTADOS
Foram reunidos 1.819 registros de aves migratórias
e vagantes anilhadas no exterior e recuperadas no território
brasileiro entre 1927 e 2006. Entretanto, analisamos somente
1.714 registros, pois os demais apresentaram inconsistências
nos dados ou ausência de informações, como coordenadas
geográficas. Entre os registros válidos estão representadas
41 espécies de aves, incluídas nas ordens Charadriiformes
(23 espécies), Procellariiformes (6), Falconiformes (5),
Passeriformes (5), Anseriformes (1) e Cuculiformes (1),
procedentes das seguintes regiões: EUA (incluindo Alaska),
Canadá, São Pedro e Miquelão (território francês), Porto Rico,
Antilhas, Reino Unido (País de Gales e Escócia), Irlanda,
Espanha (continental e Ilhas Canárias), Portugal (Ilhas Açores),
Ilhas do Atlântico Sul (Ilha Bird, Georgia do Sul, Ilha Anverse,
Ilha Inaccessible, Ilhas Malvinas/Falklands, Ilha Bridgeman Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010
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sob administração do Reino Unido) e Península Antártica.
O trinta-réis-boreal Sterna hirundo foi a espécie com o
maior número de registros de recuperação, sendo 952 indivíduos
provindos da América do Norte e 25 da Europa; o segundo mais
recuperado foi o bobo-pequeno Puffinus puffinus, com todos os
seus 172 registros referentes a indivíduos marcados no Reino
Unido (País de Gales, Escócia e Irlanda). O trinta-réis-róseo
Sterna dougallii foi a espécie de origem mais variada, com
um total de 91 registros de indivíduos provindos das Américas
(Canadá, EUA, Porto Rico, Antilhas), e dois provenientes da
Europa (Irlanda e Ilhas dos Açores).
A Tabela I apresenta dados relativos ao número de
recuperações por espécie, locais de anilhamento e recuperação,
bem como resume as distancias percorridas e o tempo
transcorrido desde o anilhamento até a recuperação. Entre os
destaques, estão as espécies: falcão-peregrino Falco peregrinus
e o maçarico-de-papo-vermelho Calidris canutus (Linnaeus,
1758), que registraram as maiores distâncias geodésicas entre
os pontos de marcação e recuperação, sendo 13.691 km e
11.383 km, respectivamente; o bobo-pequeno Puffinus puffinus
e a marreca de asa-azul Anas discors que apresentaram menor
tempo entre a data de marcação e de recuperação, sendo 17 e
20 dias, respectivamente; e o mandrião-do-sul Stercorarius
maccormicki e a águia-pescadora Pandion haliaetus que
apresentaram maior tempo entre a data de marcação e de
recuperação, sendo aproximadamente 27 e oito meses e 27 anos
e um mês, respectivamente (Tab. I).

Recuperações de indivíduos marcados na
América do Norte e Central

Aproximadamente 81% das recuperações de anilhas
estrangeiras no Brasil analisadas nesse estudo foram de aves
marcadas na América do Norte e Central, provenientes dos EUA
(n=1271, sendo 13 delas do Alaska), Canadá (110), Porto Rico
(9), Antilhas (7), São Pedro e Miquelão (1) e Bermudas (1). Essas
recuperações reúnem 32 espécies de aves, sendo agrupadas
nas ordens Charadriiformes (20 espécies), Falconiformes (5
espécies), Passeriformes (5 espécies), Anseriformes (1 espécie)
e Cuculiformes (1 espécie). As espécies mais recuperadas foram
Sterna hirundo (n= 952), Anas discors (96) e Sterna dougallii
(91).
A maioria dessas marcações (93%) se concentrou na
costa nordeste da América do Norte, desde a província de New
Scotia no Canadá até o estado de North Carolina nos EUA,
estando principalmente nos estados de Delaware, New Jersey,
New York e Connecticut. Os indivíduos provindos dessas regiões
foram recuperados em quase todos os estados, mas principalmente
ao longo de toda a costa brasileira, sendo que 21 dessas espécies
são diretamente relacionadas aos habitats marinhos e estuarinos
(Fig. 1).
Os primeiros registros de recuperações de aves
marcadas na América do Norte datam de 1927 e a quantidade de
registros de recuperação variou anualmente entre os anos, sendo
os que apresentaram mais registros foram 1993 (n=92), 1984 (77),
1981 (69), 1994 (68) e 1979 (64). A seguir serão apresentadas
separadamente as espécies anilhadas na América do Norte que
apresentaram mais de 10 registros de recuperação no Brasil.
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010
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Foram registradas no Brasil 952 recuperações de
trinta-réis-boreal Sterna hirundo com anilhas americanas, entre
1927 e 2004 (Fig. 1). A maior parte dos indivíduos foi marcada
nos EUA (n=939), especialmente nos estados de New York
(537), Massachussets (181) e Conecticut (173). O restante dos
indivíduos foi anilhado no Canadá (n=12) e Bermudas (1). A
maioria (n=730) foi marcada ainda jovem ou ninhego, no verão
do Hemisfério Norte, principalmente nos meses de junho (550)
e julho (375).
Esses trinta-réis-boreais foram recuperados em quase
todos os estados brasileiros (21 Estados), mas especialmente
na costa do Rio Grande do Sul (n=399), Bahia (102), Pará
(93) e Sergipe (85), o que reflete a concentração geográfica
de trabalhos com a espécie. As distâncias geodésicas entre os
pontos de anilhamento e recuperação dos trinta-réis-boreais
variaram entre 4.872 e 8.803 km.
Para as análises temporais, consideraram-se os dados
de 895 indivíduos, pois 57 registros não possuem informações
de dia e mês de recuperação. As recuperações ocorreram durante
todos os meses do ano, porém concentradas principalmente
nos meses de novembro a abril (88% das recuperações), com
destaque ao mês de abril (n=289). Desses indivíduos, 23%
(n=213) levaram menos de um ano para serem recuperados,
45% (402) entre um e cinco anos, e 31% (280) mais de cinco
anos. Os extremos variaram entre 97 e 9.546 dias após as
marcações.
Entre os relatos de recuperação, 842 deles tinham
informações sobre o estado da ave no momento do encontro.
Desses, 34% dos indivíduos estavam mortos e o restante 65%
estavam vivos, sendo a maioria deles capturada em trabalhos
científicos por meio de instrumentos específicos como redes
de neblina (n=471). Entre os indivíduos encontrados mortos:
43% (n=126) foram encontrados mortos sem especificação
do motivo; 23% (67) foram em decorrência de “captura com
tiro”; 14% (42) de capturados “com a mão” ou armadilhas e
8% (23) foram “encontrados em estado debilitado”. Entre os
jovens recuperados, 43% (n=79) estavam mortos e 30% (55)
vivos; entre os adultos recuperados, 27% (195) estavam mortos
e 64% (458) vivos. A proporção de aves mortas em jovens foi
significativamente maior que a encontrada em adultos (Chisquare: X2=41,47, p<0,001).
A espécie apresentou diferenças significativas na
distribuição temporal dos registros de recuperação de adultos e
jovens (Mann-Whitney: U700,180=56509,5; p=0,032) com os jovens
sendo recuperados em menos tempo (md=222 dias) após o período
reprodutivo do que os adultos (md=254 dias). Tal diferença
concorda com as diferenças também significativas na distribuição
espacial entre esses grupos (U707,180=17548; p=0,00), sendo a
mediana das latitudes de recuperação de adultos (md=31,1667°S)
bem mais ao sul que a dos jovens (md=3,6667°S) (Fig. 2). Ou
seja, os indivíduos adultos migram mais ao sul e chegam mais
tardiamente nas áreas de invernada do que os indivíduos jovens.
Descrições mais detalhadas das recuperações dessa espécie estão
em Mestre (2007b), possíveis diferenças numéricas devem-se as
pequenas alterações no tratamento da base de dados nestes dois
estudos ou as diferentes fórmulas utilizadas (e.g. cálculo das
distâncias geodésicas e número de dias).

96
2
53
12
6
31

172

Thalassarche chlororhynchos (BTO)

Thalassarche melanophris (BBL, BTO)

Diomedea exulans (BTO)

Macronectes giganteus (BBL, BTO)

Calonectris diomedea (CEMPA, ESP)

Puffinus puffinus (BTO)

Norte

Norte

Sul

Sul

Sul

Sul

Norte

Número de
Hemisferio
Recuperações Origem

Anas discors (BBL)

Espécie (Centro Anilhamento)

Antártica (IB)
Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (IA, IB, IBD)
Portugal (AÇ,
MAD), Espanha
(CN)
Irlanda (MUN,
UIE), Escócia
(ARL, HLD,
MOR), País de
Gales (GWN,
PEM)

Canadá (AB,
MB, NB, NS,
ON, PE, SK),
EUA (IN, IA,
ME, MD, MA,
MI, MN, MT,
NE, NJ, NY,
NC, ND, OH,
SD, VT, VA,
WI)
Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (II)
Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (IB, IMF)

Localidade de
anilhamento

3533,84 - 3563,13
3115,80 ± 735,93
(53; 2141,85 5154,61)
2778,95 ± 320,29
(12; 2423,88 3279,63)
3816,32 ± 838,90
(6; 2745,04 4894,64)
5523,64 ± 849,76
(31; 4331,22 8156,58)

9517,31 ± 858,04
172; 6909,60 10860,49)

SC, SP
AL, BA, ES,
PR, RJ, RS,
SC, SP

RS, SC, RJ
AL, BA, PE,
PR, RJ, RN,
RS, SE, SP
AL, BA, CE,
ES, MG, PB,
PE, PR, RJ,
RS, SC, SE e
SP

RS, SP

6730,95 ± 1025,67
(96; 4932,29 10488,8)

AC, CE, MA,
MG, PA, PB,
PI, RJ, RN

Localidade de
recuperação

Morta (11), Viva
(1)
Morta (3), Viva
(2), N.I. (1)
N. I. (31)

3210,5 ± 2328,27
(12; 139 - 6293)
1944,5 ± 3224,27
(6; 112 - 8295)
657,41 ± 1339,62
(31; 71 - 5925)

Morta (160), Viva
(3), N. I. (9)

Morta (34), Viva
(2), N.I. (17)

813,90 ± 1304,43
(52; 49 - 6046)

1067,39 ± 1623,84
(172; 17 - 8090)

Morto (2)

Morta (88), Viva
(2), N. I. (6)
548 - 1008

619,51 ± 731,59
(93; 20 - 4548)

Tempo de
Distancia geodésica Anilhamento média
± DP
Estado da ave
média ± DP
na recuperação
(n; Min - Max)
(n; Min - Max)

Tabela I. Dados das espécies recuperadas no Brasil com anilhas estrangeiras entre 1927 e 2006. Segue ordem taxonômica do CBRO (2009). 1 Localidades: Canadá (Alberta - AB, Manitoba - MB,
New Brunswick - NB, Newfoundland - NL, Nova Scotia - NS, Nunavut - NU, Ontario - ON, Prince Edward Island - PE, Quebec - QB, Saskatchewan - SK, Yukon Territory - YT); EUA (Alaska
- AK, California - CA, Connecticut - CT, Delaware - DE, Florida - FL, Georgia - GA, Indiana - IN, Iowa - IA, Kansas - KS, Maine - ME, Maryland - MD, Massachusetts - MA, Michigan - MI,
Minnesota - MN, Mississippi - MS, Montana - MT, Nebraska - NE, New Hampshire - NH, New Jersey - NJ, New York - NY, North Carolina - NC, North Dakota - ND, Ohio - OH, Oklahoma
- OK, Oregon - OR, Pennsylvania - PN, Puerto Rico - PR, South Dakota - SD, Texas - TX, Utah - UT, Vermont - VT, Virginia - VA, Wisconsin - WI); Portugal (Açores - AÇ, Madeira - MAD);
Espanha (Canarias - CN, Huelva - HU); Irlanda (Leinster - LEN, Munster - MUN, Ulster - UIE); Escócia (Argyll - ARL, Highland - HLD, Moray - MOR, Shetland Isles - SHI); País de Gales
(Gwyedd - GWN, Pembrokeshire - PEM); Antartica e Ilhas do Atlântico Sul (Ilha Bird, Georgia do Sul - IB, Ilha Anvers - IA, Ilha Inaccessible - II, Ilhas Malvinas/Falklands - IMF, Ilha
Bridgeman - IBD).2 Estados Brasileiros: Acre –AC, Alagoas – AL, Amazonas – AM, Amapá – AP, Bahia – BA, Ceará – CE, Distrito Federal – DF, Espírito Santo – ES, Goiás – GO, Maranhão –
MA, Minas Gerais – MG, Mato Grosso do Sul – MS, Mato Grosso – MT, Pará – PA, Paraíba – PB, Pernambuco – PE, Piauí – PI, Paraná – PR, Rio de Janeiro – RJ, Rio Grande do Norte – RN,
Rio Grande do Sul – RS, Rondônia – RO.
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1
1
6

59
3
1
1

22
4
2

28
5
2

Elanoides forficatus (BBL)

Buteo platypterus (BBL)

Buteo swainsonii (BBL)

Falco peregrinus (BBL)

Charadrius semipalmatus (BBL)

Numenius phaeopus (BBL)

Bartramia longicauda (BBL)

Tringa solitaria (BBL)

Tringa flavipes (BBL)

Arenaria interpres (BBL)

Calidris canutus (BBL)

Calidris alba (BBL)

Calidris fuscicollis (BBL)

88
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Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Número de
Hemisferio
Recuperações Origem

Pandion haliaetus (BBL)

Espécie (Centro Anilhamento)

Tabela I. Continuação.

Morta (2), N. I. (1)

PB, PE

MA, PE, RS,
SP

BA, MA, MG,
PR, SC, RS

Canadá (NU),
EUA (DE, MA,
NJ)

MA, RN, RS,
SP

7748,88 - 8245,3

7924,30 ± 1118,45
(28; 5585,33 11383,89)
7139,23 ± 1074,52
(5; 5619,04 8172,53)

6634,52 - 10863,58

7954,38 ± 1101,87
(6964,17 - 9532,11)

Morta (2)

Morta (3), Viva (2)

694,0 ± 472,99
(5; 199 - 1362)
1132 - 1794

Morta (11), Viva
(17)

Viva (2)

Morta (4)

Morta (5), Viva
(16), N.I. (1)

980,92 ± 569,51
(27; 55 - 2825)

285 - 1276

581,5 ± 667,39
(4; 90 - 1553)

1040,90 ± 946,11
(22; 68 - 4104)

6655,29,11 ± 858,63
(22; 5359,78 9290,27)
BA, CE, MA,
PA, PB, PE, PI,
RN

N. I. (1)

Morta (1)

506,67 ± 665,08
(3; 80 - 1273)
2213

Morta (48), Viva
(8), N. I. (2)

938,30 ± 1126,27
(56; 32 - 4237)
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5809,47

8504,84 ± 2391,57
(59; 4124,7 13691,43)
5709,39 ± 464,60
(3; 5340,47 6231,84)

Morta (5), Viva (1)

420 ± 406,29
(5; 114 - 964)

N. I. (1)
Morta (1)

188
755

6580,16

PE, RS

EUA (DE, NJ)
Canadá (ON),
EUA (KS)

6341,44
6470,25
9253,82 ± 2075,50
(6; 5977,76 10811,38)

CE

MA

MA, RN

Canadá (ON),
EUA (MA)
Canadá (NU),
EUA (NJ)

Canadá (ON)
Canadá (NB,
ON, SK), EUA
(KS, MA, NJ,
VA)

Canadá (QC)

EUA (VA)

AL, AM, BA,
CE, MS, PA,
PE, PI, PR, RJ,
RN, SC, SP

AC, RS, SC,
SP

Canadá (AB) ,
EUA (OK, UT)
Canadá (AB,
MB, NU, ON,
QC, SK, YT),
EUA (AK, FL,
GA, MD, NJ,
TX, VA), São
Pedro e
Miquelão

PR
AM

EUA (MN)

EUA (FL)

AC, AM, AP,
BA, CE, DF,
MA, MG, MS,
MT, PA, PB,
PR, RJ, RR,
RO, SP

Canadá (PE),
EUA (CT, DE,
FL, ME, MD,
MA, MI, MN,
NJ, NY, NC,
PN, VA, WI)

Morta (84), Viva
(1), N. I. (3)

5400,27 ± 869,57
(88; 4125,62 7751,98)

Localidade de
recuperação

Localidade de
anilhamento

1316,92 ± 1758,58
(85; 50 - 9752)

Tempo de
Distancia geodésica Anilhamento média
± DP
Estado da ave
média ± DP
na recuperação
(n; Min - Max)
(n; Min - Max)
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952
25

91
2

Sterna hirundo (BBL)

Sterna hirundo (CEMPA, ESP)

Sterna dougallii (BBL)

Sterna dougallii (BTO, CEMPA)

2
2

Onychoprion fuscatus (BBL)

1

Larus delawarensis (BBL)

Sternula antillarum (BBL)

Norte

1

Leucophaius atricilla (BBL)
1

3

Stercorarius parasiticus (BTO)

1

1

Stercorarius antarcticus (BTO)

Larus marinus (BBL)

1

Stercorarius maccormicki (BTO)

Anous stolidus (BBL)

Norte

1

Stercorarius skua (BBL)

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Sul

Sul

Norte

Norte

4

Stercorarius skua (BTO)

Sul

7

Número de
Hemisferio
Recuperações Origem

Stercorarius skua (BBL)

Espécie (Centro Anilhamento)

Tabela I. Continuação.

Portugal (AÇ),
Espanha (HU)
Antilhas,
Canadá (NS),
EUA (CT, ME,
MA, NY, PR) ,
Porto Rico
Portugal (AÇ),
Irlanda (LEN)

Bermudas,
Canadá (NB,
NS, ON, QC),
EUA (CT, ME,
MD, MA, NH,
NJ, NY, VA)

EUA (FL, MA)

EUA (FL)

EUA (FL)

Canadá (NL)

Canadá (ON)

EUA (NJ)

Escócia (SHI)

EUA (MD)
Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (GI)
Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (IBD)
6147,54
9071,99 ± 733,11
(3; 8245,16 9642,68)

AL

BA

AP, BA, CE,
MA, PA, PB,
PE, PI, RN,
SE, SP

BA, CE, PE

AL
AL, AM, AP,
BA, CE, ES,
GO, MA, MG,
MT, PA, PB,
PE, PI, RJ, RN,
RS SC, SE,
SP, TO

PB, PE

PE

PA

AM

AM

5675,94 - 7825,41

6168,30 ± 969,91
(91; 4449,84 7724,18)

7285,88 ± 1118,91
(950; 4872,13 8802,99)
5613,36 ± 302,85
(25; 5029,94 6494,13)

6437,16 - 6784,31

6167,38 - 6340,61

6318,73

5393,69

5409,27

4881,12

6867,22

PB

AL, BA, ES

6829,41

6824,83 ± 261,16
(7; 6526,12 7147,60)
7867,91 ± 98,39
(4; 7775,89 8001,84)

PE

CE, MA

AL, PE, MA,
RN

Antártica e
Ilhas Atlantico
Sul (IA)
Escócia (SHI)

Localidade de
recuperação

Localidade de
anilhamento

Morta (4)

217 - 4764

N. I. (2)

Morta (24), Viva
(61), N. I. (6)

N. I. (25)

1379,95 ± 1425,19
(24; 129 - 4606)

1293,13 ± 1495,83
(80; 150 - 9335)

Morta (292), Viva
(553), N. I. (107)

Viva (2)

Morta (2)

Viva (1)

Morta (1)

N. I. (1)

1627,01 ± 1580,75
(895; 97 - 9546)

1287 - 7902

251 - 315

3559

1041

154

N. I. (1)

Morta (1), Viva (2)

600,0 ± 408,62
(3; 158 - 964)
131

Viva (1)

N.I. (1)
146

10120

Viva (1)

257,75 ± 84,77
(4; 185 - 376)
332

Morta (1), Viva
(3), N.I. (3)

500,16 ± 687,46
(6; 82 - 1888)

Tempo de
Distancia geodésica Anilhamento média
± DP
Estado da ave
média ± DP
na recuperação
(n; Min - Max)
(n; Min - Max)
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Petrochelidon pyrrhonota (BBL)

Norte

1
1

Riparia riparia (BBL)

Hirundo rustica (BBL)

Norte

13

Progne subis (BBL)

Norte

Norte

Norte

Norte

2
1

Norte

Coccyzus americanus (BBL)

2

Thalasseus sandvicensis (BBL)

Norte

Vireo olivaceus (BBL)

2

Número de
Hemisferio
Recuperações Origem

Sterna paradisaea (BBL)

Espécie (Centro Anilhamento)

Tabela I. Continuação.

RJ, SC

AM
PR, RO, SC,
SP

EUA (CA, NE,
NY)

RJ

5435,51
8314,35 ± 517,82
(4; 7821,77 8996,16)

8665,49

Morta (1), N. I. (1)

Viva (1)
Morta (3), N. I. (1)

724,0 ± 883,19
(4; 183 - 2035)

N. I. (1)

Morta (9), Viva
(3), N. I. (1)

Morta (1)

Morta (1), Viva (1)

Morta (1), Viva (1)

81

3931

631,16 ± 504,49
(12; 221 - 1978)

6417,27 ± 1529,23
(13; 4774,71 10551,6)

AM, MA, MT,
MS, PA, SP

122 - 218
86

7197,48 - 7317,01

973 - 5955
607 - 665

4768,89

BA, MA

7882,92 - 8142,91
6605,96 - 6821,76

AM

EUA (IN)

EUA (WI)

Canadá (NS)
Canadá (AB),
EUA (IA, IN,
MN, NJ, OK,
OR, TX, VA)

SE, RN

Canadá (NB),
EUA (NH)
EUA (NC, MS)
EUA (KS),
Canadá (ON)

Localidade de
recuperação

Localidade de
anilhamento

Tempo de
Distancia geodésica Anilhamento média
± DP
Estado da ave
média ± DP
na recuperação
(n; Min - Max)
(n; Min - Max)
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B

C

D

E

F
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Figura 1. Localidades e quantidade de recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil provenientes da América do Norte, entre os anos de 1927 e
2006. A – Total de anilhas recuperadas; B – Marreca-de-asa-azul Anas discors; C - Águia-pescadora Pandion haliaetus; D - Falcão-peregrino Falco
peregrinus; E - Maçaricos-de-peito-vermelho Calidris canutus; F - Trinta-réis-boreal Sterna hirundo.
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Anas discors
Variavel: latitude de recuperação

Anas discors
Variavel: latitude de recuperação

U44,45 =709,5; p<0,05

U44,48 =709,5; p<0,05
0

5
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U707,180 =17548; p=0,00
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Sterna dougallii
Variavel: latitude de recuperação

Puffinus puffinus
Variavel: periodo de recuperação

U 60,21 =452; p=0,055

U92,79 =2319; p<0,001
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400

Mediana
25%-75%
Min-Max

5
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Figura 2. Comparações (box-plots) da distribuição espacial (latitude de recuperação) e temporal (período da recuperação) das espécies com
resultados significativos por idade de recuperação (A – adultos e J – jovens), de indivíduos marcados no exterior e recuperados no Brasil entre 1927
e 2006. A – Marreca-de-asa-azul Anas discors, todas recuperações; B – Marreca-de-asa-azul Anas discors, excluídos três registros mais sulinos;
C - Trinta-réis-boreal Sterna hirundo; D - Trinta-réis-boreal Sterna hirundo; E - Trinta-réis-róseo Sterna dougallii.; F – Bobo-pequeno Puffinus
puffinus.
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Anas discors

Foram registradas no Brasil 96 recuperações da
marreca-de-asa-azul Anas discors entre 1943 e 1978 (Fig. 1).
Todos os indivíduos foram marcados ainda antes de completar
um ano, a maioria no Canadá (51%), principalmente nos meses
de julho (n=19), agosto (44) e setembro (30). Esses foram em
sua maioria sexados, sendo 28 fêmeas, 66 machos e dois com
sexo indeterminado.
As recuperações da marreca-de-asa-azul estão
concentradas no norte do país, principalmente nos estados do
Ceará (n=36), Maranhão (29), Rio Grande do Norte (10) e Pará
(10). As recuperações ocorreram no verão do Hemisfério Sul,
principalmente nos meses de dezembro (n=10), janeiro (18)
e fevereiro (17). As distancias entre os pontos de marcação e
recuperação mais próximos e mais distantes entre si variaram
respectivamente de 4.932 a 10.488 km.
Para as análises temporais, consideraram-se os
dados de 93 indivíduos, pois os demais registros não possuem
informações de dia e mês de recuperação. Desses indivíduos,
pouco mais da metade (n=48) levou menos de um ano para ser
encontrado, 40% (38) entre três e cinco anos, e o restante (7)
mais de cinco anos. Os extremos variaram entre 20 e 4.548 dias.
Entre os relatos de recuperação, 90 deles tinham informações
sobre o estado da ave no momento do encontro. Com exceção
de dois registros, todos se tratavam de indivíduos mortos, e entre
esses 97% (n=86) foram em decorrência de “captura com tiro”.
Dentre os recuperados mortos, a proporção de jovens e adultos
foi a mesma 47%, sendo o restante de idade indeterminada.
A espécie não apresentou diferenças significativas na
distribuição espacial (Mann-Whitney: U66,28=806,0; p=0,329) e
temporal (U64,27=847,0; p=0,882) dos registros de recuperação
de machos e fêmeas, e na distribuição temporal (U44,48=1034,0;
p=0,863) de adultos e jovens. Apesar da espécie ter apresentado
diferenças significativas das latitudes de recuperação entre
adultos (md=2,9167°S) e jovens (md=3,6667°S) (U44,48=709,5;
p<0,01), cogitamos que a diferença de pouco mais de um
grau de latitude não deve ser biologicamente expressiva para
uma espécie com esta amplitude de movimentação. Mesmo
desconsiderando três registros mais ao sul de indivíduos jovens,
nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do
Sul, as diferenças espaciais na distribuição entre os grupos de
adultos e jovens continuam sendo significativas (U44,45=709,5;
p<0,05) (Fig. 2).

Sterna dougallii

Foram recuperados no Brasil 91 indivíduos de
trinta-réis-róseo Sterna dougallii procedentes da América do
Norte e Central, entre 1937 e 2006 (Fig. 3). A maior parte dos
indivíduos foi marcada nos EUA (n=74), especialmente nos
estados de New York (35) e Massachussets (29). O restante
dos indivíduos foi anilhado em Porto Rico (n=9), nas Antilhas
(7) (dados não detalhados) e Canadá (1). A maioria (71%) foi
marcada ainda jovem ou ninhego, no verão do Hemisfério
Norte, principalmente nos meses de junho (n=52) e julho (36).
Esses trinta-réis-rosados foram recuperados no Brasil
em 11 estados, principalmente na costa de Sergipe (n=36) e
Bahia (26), o que reflete a concentração geográfica de trabalhos
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com a espécie. As recuperações ocorreram principalmente
no verão do Hemisfério Sul nos meses de dezembro (n=13),
janeiro (18) e fevereiro (19) (57% das recuperações). Porém
houve uma quantidade relativamente expressiva de registros no
mês de maio (n=9).
As distâncias geodésicas entre os pontos de
anilhamento e recuperação dos trinta-réis-boreais variaram
entre 4.449 e 7.724 km. A maior distancia entre o anilhamento
e a recuperação foi registrada para um indivíduo (anilha
BBL#1172-92461) que foi recuperado no interior do Estado
de São Paulo. Este dado é curioso, pois esta espécie ainda não
foi registrada com ocorrência em latitudes maiores que 18º S.
Assim, essa informação, deve ser considerada com cuidado,
devido à possibilidade de imprecisão dos dados do relato de
recuperação.
Para as análises temporais, consideraram-se os dados
de 80 indivíduos, pois 11 registros não possuem informações
de dia e mês de recuperação. Desses indivíduos, 28% (n=23)
levaram menos de um ano para serem recuperados, 50% (40)
entre um e cinco anos, e 21% (17) mais de cinco anos. Os
extremos variaram entre 150 e 9.335 dias após as marcações.
Entre os relatos de recuperação, 83 deles tinham
informações sobre o estado da ave no momento do encontro.
Desses, 26% (n=22) dos indivíduos estavam mortos e a
maioria deles capturada em trabalhos científicos por meio de
instrumentos específicos como redes de neblina (n=54). Entre
os indivíduos encontrados mortos, 50% (n=11) não tinham
determinação da causa e 36% (8) foram em decorrência de
“captura com tiro”. Entre os jovens recapturados, 35% (n=7)
estavam mortos e 45% (9) vivos; entre os adultos recapturados
23% (14) estavam mortos e 73% (44) vivos. Embora a diferença
na relação entre aves mortas e vivas entre jovens seja maior que
em adultos, esta diferença não foi significa (X2=2,37, p=0,123).
A espécie não apresentou diferenças significativas
na distribuição temporal dos registros de recuperação de
adultos e jovens (Mann-Whitney: U57,21=561,5; p=0,676),
porém apresentou diferenças marginalmente significativas na
distribuição espacial entre esses grupos (U60,21=452; p=0,055),
com a mediana das latitudes de recuperação de adultos
(md=11,33°S) mais ao sul que a dos jovens (md=5°S) (Fig. 2).

Pandion haliaetus

Foram registradas no Brasil 90 recuperações da águiapescadora Pandion haliaetus entre 1937 e 2003, mas analisamos
os dados de 88 indivíduos, visto que dois não possuíam dados
relativos às coordenadas geográficas de recuperação (Fig. 1).
Um indivíduo foi anilhado no Canadá (Ilha Prince Edward) e o
restante foi anilhado nos EUA, em 14 estados do leste do país,
principalmente Maryland (n=27), New Jersey (18) e Virginia
(14). A maioria (93%) destes indivíduos eram ninhegos ou
jovens marcados no verão do Hemisfério Norte, principalmente
nos meses de junho e julho (94%).
As águias–pescadoras foram recuperadas em 17
estados brasileiros, mas principalmente nos estados da Amazônia
Legal (n=74). As recuperações ocorreram principalmente no
verão do Hemisfério Sul, entre os meses de outubro (n=15),
novembro (10), dezembro (11) e janeiro (11). As distâncias
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Figura 3. Localidades e quantidade de recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil provenientes da América do Norte, entre os anos de 1927 e
2006. A – Trinta-réis-róseo Sterna dougallii; B - Maçarico-solitário Tringa solitaria; C - Andorinhas-azuis Progne subis.

geodésicas entre os pontos de marcação e recuperação mais
próximos e mais distantes entre si variaram respectivamente de
4.125 e 7.751 km.
Para as análises temporais, consideraram-se os
dados de 85 indivíduos, pois os demais registros não possuem
informações de dia e mês de recuperação. Desses indivíduos,
44% levaram menos de um ano para serem recuperados, 36%
entre um e cinco anos, e 20% mais de cinco anos. Os extremos
variaram entre 50 e 9.752 dias.
Sobre o estado da ave no momento do encontro, 95%
estavam mortos, sendo que 40% eram jovens de um ano e 48%
eram adultos. A porcentagem restante corresponde aos com idade
indefinida. Entre os mortos 77% (n=65) foram em decorrência
de “captura com tiro” e 15% (13) foram “encontrados mortos”
sem especificação do motivo.
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A espécie não apresentou diferenças significativas na
distribuição espacial (Mann-Whitney: U44,35=737,0; p=0,744) e
temporal (U44,35=755,0; p=0,882) dos registros de recuperação
de adultos e jovens. Descrições mais detalhadas das
recuperações desta espécie estão em Mestre & Bierregaard
(2009), possíveis diferenças numéricas devem-se as mínimas
alterações no tratamento da base de dados nestes dois estudos,
ou as diferentes fórmulas utilizadas (e.g. cálculo das distâncias
geodésicas, número de dias).

Falco peregrinus

No Brasil foram registradas 62 recuperações do
falcão-peregrino Falco peregrinus entre 1967 e 2001 (Fig.
1). Dos indivíduos recuperados, três possuem dois encontros
cada um, mas neste estudo consideramos somente a primeira
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recuperação de cada indivíduo, pois é referente ao menor tempo
de sua chegada ao local de invernada, assim as análises são
baseadas em 59 recuperações. Detalhes das outras recuperações
podem ser encontrados em Mestre (2007a).
Os falcões-peregrinos foram marcados nos EUA
(n=33, sendo 13 do Alaska), Canadá (25) e São Pedro e
Miquelão (1), entre abril e outubro, principalmente nos meses de
outubro (n=24) e julho (19). Esses eram em sua maioria (93%)
indivíduos jovens e ninhegos, sendo 17 fêmeas, 19 machos e 23
indeterminados (não sexados).
Os falcões–peregrinos foram recuperados em 16
estados brasileiros, principalmente em São Paulo (n=16), Paraná
(8) e Rio Grande do Sul (7). De uma maneira geral, a maioria
das recuperações se concentrou nos estados do Sul e Sudeste do
país (56%). As capturas ocorreram principalmente no verão do
Hemisfério Sul, entre os meses de novembro e março (76%),
sendo os meses de dezembro (n=14) e janeiro (12) com a
maior quantidade de registros. As distâncias geodésicas entre
os pontos de anilhamento e recuperação dos falcões–peregrinos
variaram entre 4.124 e 14.691 km.
Para as análises temporais, consideraram-se os
dados de 56 indivíduos, pois os demais registros não possuem
informações de dia e mês de recuperação. Desses indivíduos,
46% levaram menos de um ano para serem recuperados, 34%
entre um e cinco anos e 19% mais de cinco anos. Os extremos
variaram entre 32 e 4.237 dias.
Entre os relatos de recuperação, 54 deles proveram
informações sobre o estado da ave no momento do encontro,
desses 88% estavam mortos, sendo 39% jovens de até um ano e
54% adultos e o restante corresponde aos com idade indefinida.
Entre os mortos, 41% foram em decorrência de “captura com
tiro”, 37% foram “encontrados mortos” e o restante por diversas
outras causas.
A espécie não apresentou diferenças significativas
entre a distribuição espacial (Mann-Whitney: U33,23=315,5;
p=0,286) e temporal (U33,23=353,5; p=0,665) dos registros de
recuperação de adultos e jovens, como também não apresentou
diferenças na distribuição espacial (U19,17=128,5; p=0,295) e
temporal (U19,16=129,5; p=0,456) de machos e fêmeas analisados
conjuntamente (apesar dos machos apresentarem uma maior
variação entre máxima e mínima distância percorrida). No
entanto, quando considerados apenas os machos marcados,
a correlação entre a latitude de marcação e a latitude de
recuperação dos indivíduos foi significativa (Spearman: r =
0,56; p = 0,016), porém foi não significativa para as fêmeas e
para os indivíduos não sexados (Spearman, p > 0,5 para ambos).
Descrições mais detalhadas das recuperações desta espécie estão
em Mestre (2007a), possíveis diferenças numéricas devem-se
as pequenas alterações no tratamento da base de dados nestes
dois estudos ou as diferentes fórmulas utilizadas (e.g. cálculo
das distâncias geodésicas e número de dias).

Calidris canutus

Foram registradas no Brasil 28 recuperações de
maçaricos-de-peito-vermelho Calidris canutus, entre 1973
e 2005 (Fig. 1). A maioria destes registros foi de indivíduos
jovens (71%) marcados, principalmente no mês de maio (n=20).
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Apenas um indivíduo é originário do Canadá e o restante dos
EUA, especificamente dos Estados de New Jersey (n=13),
Massachussets (7) e Delaware (7). Esses foram recuperados,
principalmente, no sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do
Sul (n= 18), Santa Catarina (4) e Paraná (1), e os meses com
as maiores quantidades de registros de recuperação foram abril
(n=15) e maio (5). As distâncias entre os pontos de anilhamento
e recuperação dos maçaricos-de-peito-vermelho variaram entre
5.585 e 11.383 km.
Entre os indivíduos recuperados, 14% (n=4) levaram
menos de um ano para ser recuperado, 64% (18) entre um e
três anos, e 18% (5) mais de três anos. Os extremos variaram
entre 55 e 2.825 dias após as marcações. Entre os relatos de
recuperação, 39% (n=11) estavam mortos, sendo um jovem de
um ano e os demais adultos. A maior parte das recuperações
foi de indivíduos vivos, capturados por meio de instrumentos
específicos como redes de neblina (n=17).

Tringa solitaria

Foram registradas no Brasil 22 recuperações do
maçarico-solitário Tringa solitaria Wilson, 1813, entre 1963 e
2000 (Fig. 3). A maioria destes indivíduos (91%) foi anilhada
ainda jovem, principalmente nos meses de julho (n=6) e agosto
(9). Desses, 16 foram marcados no Canadá e seis nos EUA. Estes
foram recuperados no norte e nordeste do Brasil, com o limite
meridional em 11°S de latitude (norte do estado da Bahia). As
distâncias entre os pontos de anilhamento e recuperação dos
maçaricos-solitários variaram entre 5.359 e 9.290 km.
Entre os indivíduos recuperados, 27% (n=6) levaram
menos de um ano para serem encontrados, 36% (8) levaram
entre um e três anos, e 36% (8) mais de três anos. Os extremos
variaram entre 68 e 4.104 dias após as marcações. A maioria das
aves recuperadas (72%) estava viva e foram obtidas por meio de
instrumentos especializados de captura, como redes de neblina.

Progne subis

Foram registradas no Brasil 13 recuperações de
andorinhas-azuis Progne subis (Linnaeus, 1758) entre 1934 e
2001 (Fig. 3). Todos esses indivíduos foram marcados ainda
ninhegos, principalmente nos meses de junho (n=5) e julho (5).
Esses tiveram origem nos EUA, exceto um registro proveniente
do Canadá. A maioria dos registros de recuperação se localiza na
Amazônia legal brasileira (84% dos registros), principalmente
no estado do Amazonas (n=7). As recuperações estiveram
distribuídas entre os meses de outubro a abril, sendo fevereiro o
mês com mais registros (n=3). As distâncias entre os pontos de
anilhamento e recuperação variaram entre 4.774 e 10.551 km.
Entre os indivíduos recuperados, 38% (n=5) levaram
menos de um ano para serem encontrados, 46% (6) levaram
entre um e três anos, e 7% (1) mais de três anos. Os extremos
variaram entre 221 e 1.978 dias após as marcações. Dois terços
das aves recuperadas estavam mortas e um terço ainda vivas,
e as formas de obtenção foram: “Encontrado morto” (4) e
“Captura com tiro” (3).

Recuperações de Indivíduos Marcados na Europa

Aproximadamente 14% (n=237) das recuperações
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de anilhas estrangeiras no Brasil analisadas nesse estudo são
de aves marcadas na Europa, provenientes do País de Gales
(n=130), Ilhas dos Açores e Madeira (Portugal) (52), Escócia
(28), Irlanda (22), Espanha (1) e Ilhas Canárias (Espanha) (4).
Esses registros compreendem sete espécies de aves, sendo duas
espécies de Procellariiformes [172 Puffinus puffinus, 31 bobogrande Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)] e quatro espécies
de Charadriiformes [25 Sterna hirundo, duas Sterna dougallii,
quatro Stercorarius skua (Brünnich, 1764), três Stercorarius
parasiticus (Linnaeus, 1758)].
Os indivíduos provindos dessas regiões foram
recuperados em 15 estados brasileiros, principalmente ao longo
de toda a costa brasileira, já que essas espécies recuperadas estão
relacionadas aos habitats marinhos e estuarinos. Os estados com
os maiores números de registros foram Santa Catarina (n=51),
Bahia (48), São Paulo (43), Rio Grande do Sul (40) e Rio de
Janeiro (16) (Fig. 4).
Os primeiros registros de recuperações de aves
marcadas na Europa datam de 1951 e a quantidade de registros
de recuperação variou anualmente entre os anos, com um pico
nos anos de 1992 (n=12), 1993 (19) e 1994 (13). A seguir serão
apresentadas separadamente as espécies anilhadas na Europa
que apresentaram mais de 10 registros de recuperação no Brasil.

Puffinus puffinus

Foram registradas no Brasil 172 recuperações do
bobo-pequeno Puffinus puffinus anilhados no País de Gales
(n=130), Irlanda (21) e Escócia (21), entre 1951 e 2005 (Fig.
4). Os registros dessa espécie no Brasil foram regulares nesse
intervalo de 54 anos, havendo ausência de registros em seis anos
isolados entre si. A maioria (71%) foi marcada ainda ninhego e
os meses com maiores freqüências de anilhamento foram julho
(n=13), agosto (67) e setembro (69).
Os bobos-pequenos foram recuperados em 13 estados
brasileiros, principalmente nos estados do sul e sudeste do país,
em especial na costa de Santa Catarina (n=51), São Paulo (40),
Rio Grande do Sul (39) e Rio de Janeiro (15). Entretanto, há
registros de recuperação de quatro indivíduos no interior do
país, sendo um em Minas Gerais no município de Itajubá (a 120
km do ponto mais próximo da costa), um na Bahia, em Lençóis
(a 285 km da costa), um em São Paulo na cidade de Boracéia
(a cerca de 290 km da costa) e um no Rio Grande do Sul em
Nonoai (a cerca de 410 km do ponto mais próximo da costa).
Tais recuperações devem ser consideradas com precaução,
visto que podem se tratar de indivíduos vagantes levados por
tempestades ou ocorrer imprecisões nos dados dos relatos de
recuperação, principalmente relacionados às coordenadas
geográficas. As distâncias entre os pontos de anilhamento e
recuperação variaram entre 4.516 e 10.860 km.
Os registros de recuperação dos bobos-pequenos
ocorreram em quase todos os meses, porém concentradas
principalmente nos meses de setembro (n= 21), outubro
(59), novembro (42) e dezembro (17). Entre os indivíduos
recuperados, 51% (n= 89) levaram menos de um ano para serem
recuperados, 26% (46) entre um e cinco anos, e 21% (37) mais
de cinco anos. Os extremos variaram entre 17 e 8090 dias após
as marcações.
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Entre os relatos de recuperação, 163 deles proveram
informações sobre o estado da ave no momento do encontro.
Desses, 98% (n=160) dos indivíduos estavam mortos, sendo
que 46% (73) eram jovens de até um ano e 54% (87) adultos.
A maior parte dos registros (88%, n=144) não há informações
sobre a forma de obtenção dos indivíduos mortos, sendo o
restante recuperado de diversas formas.
A espécie não apresentou diferenças significativas na
distribuição espacial dos registros de recuperação de adultos
e jovens (Mann-Whitney: U92,79=3212; p=0,191), porém
apresentou diferenças altamente significativas na distribuição
temporal entre esses grupos (U92,79=2319; p<0,001) (Fig. 3).
A mediana do período de recuperação de adultos (md=104
dias) foi menor que a dos jovens (md=134 dias), ou seja, os
indivíduos adultos tenderam a chegar mais cedo nas áreas de
invernada que os jovens.

Calonectris diomedea

Foram registradas no Brasil 31 recuperações do bobogrande Calonectris diomedea anilhados nas ilhas portuguesas
da Madeira (n=24) e dos Açores (3), e nas ilhas espanholas das
Canárias (4), entre 1990 e 2005 (Fig. 4). Os indivíduos foram
marcados nos meses de agosto (4), setembro (8), outubro (13) e
novembro (6). Não foram repassadas informações sobre a idade
dos indivíduos no momento do anilhamento. Os bobos-grandes
foram recuperados no litoral de nove estados brasileiros,
principalmente na costa da Bahia (n=19). As distâncias entre
os pontos de anilhamento e recuperação variaram entre 4.331
e 8.156 km.
Os registros de recuperação do bobo-grande
concentraram-se entre abril e julho, com um pico no mês de
junho (n=16). Entre os indivíduos recuperados, 81% (n=25)
levaram menos de um ano para ser recuperado, 13% (4) entre
um e cinco anos, e 6% (2) mais de cinco anos. Os extremos
variaram entre 71 e 5.925 dias após as marcações. Não foram
repassadas informações sobre o estado das aves no momento do
encontro, a forma como foram obtidas e a idade no momento
da recuperação.

Sterna hirundo

Foram registradas no Brasil 25 recuperações de trintaréis-boreal Sterna hirundo com anilhas européias, entre 1989 e
2001 (Fig. 4). Esses foram anilhados principalmente nos Açores
(n=24), com apenas um oriundo da província de Huelva, no sul
da Espanha. Os indivíduos foram marcados entre os meses de
abril a julho, mas principalmente em julho (n=17) nos Açores e
em setembro (1) na Espanha. Não foram repassadas informações
sobre a idade dos indivíduos no momento do anilhamento.
Os trinta-réis-boreais foram recuperados no litoral
nordeste brasileiro, principalmente na costa da Bahia (n=22),
além de Ceará (2) e Pernambuco (1). As distâncias entre os
pontos de anilhamento e recuperação variaram entre 5.029 e
6.494 km. Os registros de recuperação dos trinta-réis-boreais
ocorreram principalmente nos meses de dezembro (n=5), janeiro
(11) e fevereiro (5), com alguns indivíduos até maio. Entre os
indivíduos recuperados, 32% (n=8) levaram menos de um ano
para ser recuperado, 36% (9) entre um e cinco anos, e 28% (7)
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Figura 4. Localidades e quantidade de recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil provenientes da Europa, incluindo Ilhas Canárias e Ilha
dos Açores, entre os anos de 1927 e 2006. A – Total de anilhas recuperadas; B – Bobo-pequeno Puffinus puffinus; C - Bobo-grande Calonectris
diomedea; D - Trinta-réis-boreal Sterna hirundo.

mais de cinco anos. Os extremos variaram entre 129 e 4.606
dias após as marcações. Não foram repassadas informações
sobre o estado das aves no momento do encontro, a forma como
foram obtidas e a idade no momento da recuperação.

Recuperações de indivíduos marcados na
Antártica e Ilhas do Atlântico Sul

Cerca de 5% das recuperações de aves estrangeiras
no Brasil referem-se a aves marcadas na Antártica e Ilhas
subantárticas do Atlântico Sul. Entre 1961 e 2004 foram
recuperados no Brasil 81 indivíduos de sete espécies de

Procellariiformes anilhados nos Arquipélagos das Malvinas/
Falklands e Geórgia do Sul (Ilha Bird), além da Península
Antártica (Ilhas Anvers e Bridgeman). As espécies registradas
foram o albatroz-de-sobrancelha Thalassarche melanophris
(Temminck, 1828) (n=53), albatroz-gigante Diomedea exulans
Linnaeus, 1758 (12), mandrião-grande Stercorarius skua
(Brünnich, 1764) (7), petrel-gigante Macronectes giganteus
(Gmelin, 1789) (6), albatroz-de-nariz-amarelo Thalassarche
chlororhynchos (Gmelin, 1789) (2), e mandrião-antártico
Stercorarius antarcticus (Lesson, 1831) (1). Estes indivíduos
foram recuperados principalmente nos estados do Rio Grande
do Sul (n=27), Santa Catarina (15) e São Paulo (13) (Fig. 5).
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Os anos com mais registros de recuperações de aves anilhadas
na Antártica e Ilhas foram 1962 (12 recuperações) e 1964 (8). A
seguir serão apresentadas separadamente as espécies anilhadas
que apresentaram mais de 10 registros de recuperação no Brasil.

Thalassarche melanophris

No Brasil foram registradas 53 recuperações do
albatroz-de-sobrancelha Thalassarche melanophris anilhados
pelo BBL (52) e BTO (1) entre 1961 e 1989. Os indivíduos
foram marcados quando ninhegos nas Ilhas Malvinas/Falklands
(n=52) e Ilha Bird - Geórgia do Sul (1), nos meses de fevereiro
(33), março (13) e abril (6), principalmente nos anos de 1962
(12) e 1964 (10). Estas aves foram recuperadas principalmente

A

no litoral dos estados do Rio Grande do Sul (n=15) e Santa
Catarina (13), sendo o registro mais ao norte em Alagoas (1).
Ainda foram recuperados indivíduos em São Paulo (9), Rio de
Janeiro (7), Bahia (5), Espírito Santo (2) e Paraná (1) (Fig. 5).
As recuperações foram entre 49 e 6.046 dias. Trinta e quatro
indivíduos (64%) foram recuperados em menos de um ano
após sua marcação, dez indivíduos (18%) levaram entre um e
cinco anos, cinco indivíduos (9%) entre cinco e dez anos, e três
(5%) acima de dez anos. O registro mais antigo foi de 16 anos e
seis meses após sua marcação. As distancias extremas entre os
pontos de marcação e recuperação variaram entre 2.141 e 5.154
km.

B

C
Figura 5. Localidades e quantidade de recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil provenientes da Antártica e Ilhas do Atlântico Sul (Ilha Bird,
Georgia do Sul, Ilha Anvers, Ilha Inaccessible, Ilhas Malvinas/Falklands, Ilha Bridgeman), entre os anos de 1927 e 2006. A – Total de anilhas
recuperadas; B – Albatroz-de-sobrancelha Thalassarche melanophris; C - Albatroz-gigante Diomedea exulans.
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Diomedea exulans

No Brasil foram registradas 12 recuperações
do albatroz-gigante Diomedea exulans anilhados pelo BTO
entre 1977 e 2004 (Fig. 5). Os indivíduos recuperados no Brasil
foram marcados na Ilha Bird na Geórgia do Sul, principalmente
no mês de outubro (n=7), sendo a maioria ainda ninhegos (9).
Os indivíduos foram recuperados na costa do estado do Rio
Grande do Sul (4), ou em alto-mar na altura deste estado (5), em
alto-mar na altura do estado de São Paulo (3), principalmente
nos meses de julho (3) e setembro (2). O ano com mais registros
de recuperações foi 2001, com três recuperações. Os indivíduos
foram recuperados de 139 a 6.293 dias após o anilhamento.
Cinco indivíduos (42%) foram recuperados com menos de
cinco anos após sua marcação e sete indivíduos (58%) levaram
mais de dez anos. O registro mais antigo foi de mais de 17 anos
após sua marcação. As distancias extremas entre os pontos de
marcação e recuperação variaram entre 2.423 e 3.279 km.

DISCUSSÃO
O Brasil é uma importante área de passagem e
invernada de aves migratórias e vagantes. Embora a maioria
das espécies de aves recuperadas no país tenha sido marcada na
América do Norte e Central, ainda enfatizamos a relevância das
recuperações de anilhas de aves provindas da Europa, Antártica
e Ilhas do Atlântico Sul. As rotas de algumas espécies ou grupos
de aves migratórias provenientes da América do Norte, com
passagem pelo Brasil, já são bem conhecidas e estudadas (Sick
1983, Antas 1984, Harrington et al. 1986, Hays et al. 1997),
contudo as rotas de aves migratórias provenientes da Europa
muitas vezes são consideradas como ocasionais, por possuírem
pequena evidência ou por receberem pouca atenção científica.
Esse trabalho apresenta informações que vêm confirmar a
Europa como fonte regular de indivíduos migratórios e vagantes,
principalmente de grupos de aves oceânicas (Procellariiformes)
e marinho-costeiras (Charadriiformes).
Os dados apresentados nesse estudo mostram uma
predominância na ocorrência sazonal dos Procellariiformes
na região sul e sudeste do Brasil e dos Charadriiformes no
nordeste do país, mesmo que esta ocorrência não esteja limitada
a essas regiões. Embora a presença desses grupos nesses locais
deva também estar relacionada à concentração de pesquisas
direcionadas nas mesmas áreas, esta é reafirmada por outros
trabalhos que também relatam esses maiores agrupamentos
(Hays et al. 1997, 2001, Neves et al. 2002). Atualmente esses
locais de concentração de aves migratórias têm recebido mais
atenção, visto a possibilidade de dispersão de patógenos de
doenças infecciosas (Rappole et al. 2000, Jourdain et al. 2007).
Além disso, tem se tornado evidente que as populações de aves
migratórias provenientes da Europa e América do Norte entram
em contato em território brasileiro (Lima et al. 2004, Girao et
al. 2008) e por esse motivo, esses grupos de aves devem ser
alvos de constante monitoramento e pesquisas para um melhor
entendimento dos seus padrões migratórios e de seu papel na
dispersão de doenças (Rappole et al. 2000, Olsen et al. 2006).
Os padrões de migração diferencial têm sido
relatados na literatura (Kjellén 1992, Mueller et al. 2000,
Ueta & Higuchi 2002, González-Solís et al. 2008), sobretudo
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para grupos de aves migratórias bem conhecidas e naqueles
onde a diferenciação em classes de idade e sexo é facilmente
distinguível (ver revisões em Cristol et al. 1999 e Newton
2008). Para a avifauna migratória da América do Sul, há poucos
estudos que mostrem padrões de migração diferencial entre
classes de indivíduos de uma espécie, quer seja por tempo
de migração (segregação temporal) ou distância percorrida
(segregação espacial). Os resultados apresentados nesse estudo
mostram evidencias de migração diferencial por segregação
espacial para algumas espécies provenientes na América do
Norte (Sterna hirundo, S. dougallii) e por segregação temporal
para um migrante da Europa (Puffinus puffinus), porém ainda
são necessários mais estudos para a verificação desses padrões
entre as classes etárias e uma avaliação mais detalhada entre
as classes sexuais. É importante que futuras pesquisas com as
aves migratórias prevejam testes de hipóteses que busquem
identificar áreas de invernada diferenciadas, avaliando a
migração diferencial nos diversos grupos, já que a existência
desses padrões possui repercussão direta na conservação das
espécies migratórias.
A maioria dos indivíduos recuperados foi marcada na
América do Norte, principalmente da costa Noroeste dos EUA
e Canadá e na região central acompanhando a fronteira destes
dois países (região dos grandes lagos). A relevância de toda
a costa brasileira para aves migratórias e vagantes é evidente
tanto em nossos resultados como em varias publicações
anteriores. No entanto, quando consideramos as recuperações
no interior do Brasil, observamos a importância da região
amazônica (acompanhando os rios principais) e dos vales de
outros grandes cursos de água na região sudeste. Tal efeito pode
ter sido causado principalmente pelas recuperações de Pandion
haliaetus, já que os ambientes preferenciais da espécie ocorrem
ao longo dos grandes rios e, nesses há uma maior concentração
de pessoas, com conseqüente abate/recuperação das aves. A
importância da costa e dos grandes rios também foi discutida
por autores como Antas (1986), Sick (1997) e Vooren &
Brusque (1999).
A relevância de regiões específicas no Brasil para aves
migratórias foi abordada por Vooren & Brusque (1999). Uma
área de grande importância para os Charadriiformes no país é a
costa equatorial entre as latitudes de 0º e 3º S, dos estados de
Pará e Maranhão, entre a Baía de Marajó e a Baía de São Marcos
(Região Norte-Central). Nestas áreas, Morrison et al. (1987)
registraram 82% da abundância numérica das aves Neárticas da
costa do Brasil, sendo o equivalente a 11% das aves Neárticas
da costa da América do Sul. Ainda são enfatizadas áreas como o
Parque Nacional da Lagoa do Peixe no Rio Grande do Sul (e.g.
Hays et al. 1997, Vooren & Brusque 1999) e também a planície
Amazônica (Stotz et al. 1992).
As ordens Charadriiformes e Procellariiformes foram
as que obtiveram maior quantidade de registros para o Brasil.
Importante observar que 48% das espécies de Charadriiformes
(das famílias Charadriidae e Scolopacidae) que nidificam
na América do Norte (44, segundo Hayman et al. 1986),
migram sazonalmente para o Brasil. Além disso, as espécies
destas famílias constituem 19% do total das 111 espécies
de aves marinhas e costeiras que ocorrem habitualmente
no país (Vooren & Brusque 1999). Dessas 21 espécies, 17
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010
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nidificam exclusivamente nas zonas boreal e ártica, e somente
cinco nidificam na zona temperada (Tringa melanoleuca,
T. semipalmata, Bartramia longicauda, Actitis macularius
e Phalaropus tricolor) (Vooren & Brusque 1999). Estas
constatações demonstram a importância da conservação de
localidades brasileiras para a manutenção das espécies de aves
da zona boreal e ártica e o quanto estas são relevantes para as
medidas de conservação de áreas especificas utilizadas por aves
migratórias.
Apesar da maior riqueza de espécies provirem da
América do Norte, não foram recuperados indivíduos da ordem
Procellariiformes marcados no continente americano deste
hemisfério. As espécies recuperadas dessa ordem são oriundas
da Europa e principalmente da Antártica e Ilhas do Atlântico
Sul, sendo essas últimas as espécies de maior importância
conservacionista. Foram registradas recuperações de anilhas
de quatro espécies ameaçadas de extinção globalmente (IUCN
2009), sendo estas Thalassarche melanophris e T. chlororhynchos
(consideradas em perigo de extinção), Diomedea exulans e
Macronectes giganteus (consideradas espécies vulneráveis). As
espécies T. melanophris, T. chlororhynchos e Diomedea exulans
são consideradas também ameaçadas de extinção no Brasil,
consideradas como vulneráveis nos estados do Rio de Janeiro,
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (MMA
2003), locais onde predominam as recuperações de indivíduos
anilhados na Antártica. Estas espécies fazem parte destas listas
porque suas populações mundiais e regionais estão diminuindo
rapidamente nos últimos 50 anos (IUCN 2009, Neves & Olmos
1998). A maioria das recuperações destes Procelariformes foi
obtida por morte acidental em espinhéis, um tipo de pesca de
larga escala com grande número de anzóis iscados com lulas que
atraem estas aves. Embora estas espécies sejam mais restritas
ao alto-mar, o sério declínio das populações é principalmente
em função da redução de taxa reprodutiva e deste tipo de pesca
(Olmos et al. 2001).
A espécie Sterna hirundo foi a mais recuperada, com
mais de 1000 registros de indivíduos provindos da América
do Norte e Açores. Os resultados reafirmam o Brasil como
importante área de invernada para populações de Sterna hirundo
que nidificam na América do Norte, especialmente no Nordeste
dos Estados Unidos, principalmente nos estados de New York,
Massachussets e Conecticut (Cordeiro et al. 1996, Hays et al.
1997). Além da evidente relevância do estado do Rio Grande
do Sul, onde foi recuperada a maior parte dos registros, ainda
é enfatizado o grande número de recuperações no Nordeste
do Brasil, especialmente na Bahia e Sergipe. O estado do Rio
Grande do Sul, especialmente o Parque Nacional da Lagoa
do Peixe reuniu a maior parte dos registros de recuperações.
Esta dominância também foi discutida nos estudos de Leal &
Resende (1982), Cordeiro et al. (1996) e Hays et al. (1997),
porém a significância dos estados do Nordeste brasileiro e do
estado do Pará foi pouco evidenciada nestes trabalhos. Apesar
de Sterna hirundo ocorrer em toda a costa brasileira (Sick 1997)
e destes números também poderem estar sendo influenciados
pela periodicidade dos programas de anilhamento nas áreas,
ainda é possível inferir uma preferência por estas regiões
e a importância destas para a conservação da espécie (as
recuperações desta espécie foram discutidas detalhadamente
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010
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em Mestre 2007b).
Além da América do Norte, indivíduos de Sterna
hirundo recuperados no Brasil podem vir da Argentina,
Uruguai, Guianas Francesas e dos Açores (CEMAVE dados não
publicados), registros também observados por Hays et al. (1997)
e Sapoznikow et al. (2001). A espécie Sterna dougallii foi a de
origem mais variada, com registros de indivíduos provindos dos
EUA, Canadá, Porto Rico, Bahamas, Reino Unido e Ilhas dos
Açores. Outras espécies registradas neste estudo também fazem
grandes migrações como Puffinus puffinus, Catharacta skua
e Stercorarius parasiticus. A migração transatlântica destas
espécies já foi abordada por outros autores que mostram uma
importante conexão das populações da Europa e das Américas
(ver May 1926, Dennis 1981, Hays et al. 2001, Neves et al.
2002). A maioria das aves recuperadas provindas do Reino
Unido é da espécie Puffinus puffinus que foi a segunda mais
recuperada no Brasil. As populações que vêm para o Brasil
reproduzem-se nas ilhas do canal da Irlanda, entre este país e
a Inglaterra (Antas 1984). Os resultados deste estudo permitem
confirmar que a migração transatlântica de Puffinus puffinus é
regular e anual, abordagem pouco explorada em outros estudos.
As populações dessas espécies de aves que freqüentam os dois
continentes devem ser atualmente melhor enfocadas em estudos
subseqüentes e serem alvo de projetos de monitoramento, pois
apesar dessas espécies não terem sido documentadas como
infectadas por vírus letais a humanos ou a outras aves, podem ser
consideradas espécies foco para transportar doenças infecciosas
para as Américas a partir da Europa (Rappole et al. 2000).
A marreca-da-asa-azul Anas discors é considerada
pela lista do CBRO (2009) como vagante ocasional de
ocorrência irregular no país, porém esta espécie foi uma das
mais recuperadas e de forma sazonal. É interessante observar
que as recuperações desta espécie ocorreram apenas em um
período (entre 1943 e 1978), sendo que não foram recuperados
mais indivíduos desta espécie nos 28 anos posteriores. Embora
os programas de anilhamento na América do Norte continuem
(K. Klimkiewicz com. pess.), essa ausência de registros de
encontros da espécie não pode ser interpretada como ausência
da espécie no Brasil em períodos de invernada, pois sua
distribuição atual inclui o território brasileiro (Infonatura,
2010). Mais informações são necessárias para entender se Anas
discors é realmente uma espécie esporádica no país e quais
são os motivos desta ter sido mais recuperada em apenas um
determinado período.
Importante salientar que apesar de reunir a maior parte
dos registros de recuperações de anilhas estrangeiras no Brasil,
este estudo ainda não descreveu detalhadamente os registros
esparsos de indivíduos provindos da América Central e América
do Sul. Dados sobre recapturas provindas de outras localidades
também são difíceis de acessar e pouco accessíveis (e.g.
Thalassarche chlororhynchos marcada em Tristão da Cunha
relatado por Oschadleus 1999). Os anilhamentos na América
Central, América do Sul e África são geralmente realizados
por instituições independentes e as informações provenientes
ainda não estão organizadas em uma instituição centralizadora,
dificultando muito o contato e utilização dos dados de
recuperações. Esta constatação mostra a grande necessidade
e carência de instituições que monitorem e centralizem os
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anilhamentos e recapturas em um país, principalmente nas áreas
de invernada de aves migratórias.
Neste estudo foi reafirmada a importância do Brasil
como área de invernada para aves migratórias e vagantes. Além
disso, foi enfatizada a relevância de determinadas áreas para
algumas espécies (como também observado em outros estudos).
A importância do conhecimento dos ambientes de invernada das
aves migratórias além de estar diretamente ligada à conservação
das espécies como um todo, ainda envolve interessantes questões
ecológicas pouco conhecidas, como migrações diferenciais e
conexões entre populações de outros continentes. Observa-se
assim, que são necessários estudos mais aprofundados para
uma melhor compreensão destes padrões, podendo prever com
mais precisão o quanto estas populações de aves estão sendo
ameaçadas pelas atividades humanas. Previsões estas que
devem ser incluídas nos planos de conservação das regiões onde
as aves nidificam como também enfatizadas nos países por onde
passam em suas migrações.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos a João Luiz Nascimento pela supervisão
e revisão deste estudo. Somos também gratos a Roberta
Rodrigues e Raquel Lacerda pelo auxílio com a base de dados
do CEMAVE e a Kathy Klimkiewicz por disponibilizar os
dados do Bird Banding Laboratory (BBL-USGS-USA).
Também agradecemos aos revisores anônimos que contribuíram
significativamente ao aperfeiçoamento do manuscrito. Este
estudo foi financiado pelo Programa das Nações Unidas para
Desenvolvimento (PNUD) e viabilizado pelo CEMAVE
(ICMBio).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Antas, P.T.Z. 1984. Migration of neartic shorebirds
(Charadriidae and Scolopacidae) in Brasil - flyways and
thair different seasonal use. Wader Study Group Bulletin
39: 52-56.
Antas, P.T.Z. 1986. Migração de aves no Brasil. Anais do
Encontro Nacional de Anilhadores 2: 153 – 187.
Antas, P.T.Z., C. Yamashita & M.P. Valle. 1986. First record
of Purple-martin (Progne subis) in Mato Grosso State,
Brazil. Journal of Field Ornithology 57 (2): 171-172.
Antas, P.T.Z. 1988. Dez Anos do Centro de Estudos de
Migrações de Aves – CEMAVE. Anais do III ENAVE,
Unisinos, São Leopoldo, 17-24.
Antas, P.T.Z, A. Fillipini & S.M. Azevedo-Júnior. 1988.
Anilhamento de aves oceânicas e/ou migratórias no
Arquipélago de Fernando de Noronha em 1987 e 1988.
Resumos do IV Encontro Nacional de Anilhadores de
Aves, Recife: 13-17.
Antas, P.T.Z. & I.L.S. Nascimento. 1988. Análise dos dados de
anilhamento de Calidris pusilla no Brasil. Resumos do
IV Encontro Nacional de Anilhadores de Aves, Recife:
6-12.
Askins, R. A., J. F. Lynch, & R. Greenberg. 1990. Population
declines in migratory birds in eastern North America.
Current Ornithology 7 : 1- 57.

33

Azevedo-Júnior, S.M. 1992. Anilhamento de aves migratórias
na Coroa do Avião, Igarassu, Pernambuco, Brasil. Cad.
Ômega Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Séries Ciências Aquáticas 3: 31-47.
Azevedo-Júnior, S.M., M.M. Dias, M.E. Larrazábal, W.R.
Telino Jr., R.M. Lyra-Neves & C.J.G. Fernandes. 2001.
Recapturas e recuperações de aves migratória no litoral de
Pernambuco, Brasil. Ararajuba 9 (1): 33 – 42.
Barbosa-Filho, R.C., R.C.A. Lacerda, A.L. Roos, J.A. Costa,
R.C. Rodrigues, G.L. De Freitas, M.S. Arantes & E.A.
Souza. 2007a. Informativo do Sistema Nacional de
Anilhamento (1973 – 1985). Ornithologia 2 (2): 88-118;
Barbosa-Filho, R.C., A.L. Roos, R.C.A. Lacerda, G.L. De
Freitas & M.S. Arantes. 2007b. Informativo do Sistema
Nacional de Anilhamento (1986 – 1995). Ornithologia 2
(2): 119-169.
CBRO - Comitê Brasileiro De Registros Ornitológicos (2009)
Listas das aves do Brasil. Versão 09/08/2009. Disponível
em <http://www.cbro.org.br> Acesso em: [26/12/2009].
Cordeiro, P.H.C., J.M. Flores & J.L.X. Nascimento. 1996.
Análise das recuperações de Sterna hirundo no Brasil entre
1980 e 1994. Ararajuba 4 (1): 3-7.
Cristol, D.A., M.B. Baker & C. Carbone. 1999. Differential
migration revisited: Latitudinal segregation by age and sex
class. Current Ornithology 15: 33–88.
Dennis, J.V. 1981. A summary of banded North American Birds
encountered in Europe. North American Bird Bander 6
(3): 88–96.
Gales, R. 1998. Albatross populations: status and threats, 2045. In G. Robertson & R. Gales (eds.) Albatross: Biology
and Conservation. Chipping Norton: Surrey Beatty &
Sons.
Girão, W., C. Albano, A.A. Campos, T. Pinto & C.J. Carlos.
2008. Registros documentados de cinco novos trinta-réis
(Charadriiformes: Sternidae) no estado do Ceará, nordeste
do Brasil. Revista Brasileira de Ornitologia, 16 (3): 252255.
Gomes, F.S.P. 2003. Ocorrência da águia-pescadora (Pandion
haliaetus), caturrita (Myopsitta monacus) e vissiá
(Rytipterna simplex) no reservatório de Guarapiranga,
município de São Paulo, SP. Boletim do Centro de
Estudos Ornitológicos 15: 26-29.
González-Solís, J., J.P. Croxall & V. Afanasyev. 2008.
Offshore spatial segregation in giant petrels Macronectes
spp.: differences between species, sexes and seasons.
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater
Ecosystems 17: S22–S36.
Gudmundsson, G.A. & T. Alerstam. 1998. Optimal map
projections for analysing long-distance migration routes.
Journal of Avian Biology 29: 597-605.
Haig, S. M., D. W. Mehlman, & L. W. Oring. 1998. Avian
movements and wetland connectivity in landscape
conservation. Conservation Biology 12: 749-758.
Harrington, B.A. 1983. The migration of the red knot. Oceanus
26 (1): 44- 48.
Harrington, B.A. 1986. Observations of Common terns in
southern Brazil, 29 April-3 May, 1984. Journal Field
Ornithology 57 (3): 222-224.
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010

34

Harrington, B.A., P.T.Z. Antas & F. Silva. 1986. Northward
shorebird migration on the Atlantic coast of southern
Brazil. Vida Silvestre Neotropical 1: 45-54.
Harrington, B.A., F. Leeuwenberg, S.L. Lara-Resende, R.
Mcneil, B.T. Thomas, J.S. Grear & E.F. Martinez. 1991.
Migration and mass change of white-rumped sandpipers in
north and South America. Wilson Bulletin 103 (4): 621636.
Hays, H., J. Dicostanzo, G. Cormons, P.T.Z. Antas, J.L.X.
Nascimento, I.L.S. Nascimento & R.E. Bremer. 1997.
Recoveries of Roseate Terns and Common Terns in South
America. Journal of Field Ornithology 68 (1): 79-90.
Hays, H., V., Neves & P. Lima. 2001. Banded Roseate Terns
from different continents trapped in the Azores. Journal
of Field Ornithology 73 (2): 180–184.
Hutto, R. L. 2000. On the importance of en-route periods to
the conservation of migratory landbirds. Studies in Avian
Biology 20:109-114.
IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Versão
2009.2. Disponível em <www.iucnredlist.org>. Acesso
em: [03/11/2009].
Infonatura, 2010: Animals and Ecosystems of Latin America
[web application]. 2007. Version 5.0. Arlington, Virginia
(USA): NatureServe. Available: http://www.natureserve.
org/infonatura. (Accessed: April 13, 2010 ).
Jenness, J. 2006. Repeating shapes for ArcGIS. Jenness
Enterprises. Disponível em <http://www.jennessent.com/
arcgis/repeat_shapes.htm> Acesso em: 06/04/2010
Jourdain, E., M. Gauthier-Clerc, D. Bicout & P. Sabatier. 2007.
Bird migration routes and risk for pathogen dispersion into
western Mediterranean wetlands. Emerging infectious
Diseases 13 (3): 365–372.
Juana, E. de. 1992. Class Aves (Birds). p. 36-73. In: HOYO,
J.D., A. ELLIOTT, & J. SARGATAL (Eds). Handbook of
the birds of the world. Vol. 1 (Ostrich to Ducks). Lynx
Editions, Barcelona. 696 p.
Kjellén, N. 1992. Differential Timing of Autumn Migration
between Sex and Age Groups in Raptors at Falsterbo,
Sweden Ornis Scandinavica 23 (4): 420-434.
Lara-Resende, S.M. & R.P. Leal. 1982. Recuperações de
anilhas estrangeiras no Brasil. Brasil Florestal 52: 27-53.
Lara-Resende, S.M. & P.T.Z. Antas. 1985. Aves anilhadas no
Brasil em 1981 e recuperações de anilhas desde 1980.
Revista Brasileira de Zoologia 3: 51-59.
Lara-Resende, S.M. 1985. Aves migratórias, um esforço
internacional. Percurso Rio de Janeiro-Salvador durante a
operação Espírito Santo I, à bordo do Navio Oceanográfico
Almirante Saldanha. Resumos do XII Congresso
Brasileiro de Zoologia, Campinas: 267.
Lara-Resende, S.M. 1988. Nonbreeding strategies of
migratory birds at Lagoa do Peixe, Rio Grande do
Sul, Brazil. Ithaca: Cornell University. 150 p. (Tese de
Mestrado).
Leu, M. & Thompson, C.W. 2002. The potential of migratory
stopover sites as flight feather molt staging areas: a review
for neotropical migrants. Biological Conservation 106,
45–56. doi:10.1016/S0006-3207(01)00228-2.
Lima, P.C., H. Hays, R.C.F. Rocha Lima, T. Cormons,
Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010

L.A.M. Mestre et al.
G. Cormons, J. Dicostanzo & S.S. Santos. 2004.
Recuperações de Sterna dougallii (Montagu, 1813) na
Bahia, Brasil, entre 1995 e 2004. Ararajuba 12 (2):147149.
Lincon, F.C. 1921. The History and Purposes of Bird Banding.
Auk 38: 217 – 228.
Lopes, O.S., L.A. Sacchetta & E. Dente. 1980. Longevity
of wild birds observed during a banding program in São
Paulo, Brazil. Journal of Field Ornithology 51 (2): 144148.
May, J.B. 1926. Some trans-atlantic returns of banded birds.
Bulletin of Northeastern Bird-Banding Association 2:
25 -28.
Mestre, L.A.M. 2007a. Recuperações no Brasil de Falcõesperegrinos (Falco peregrinus) anilhados na América do
Norte entre 1967 e 2001. Ornithologia 2 (2): 72-80.
Mestre, L.A.M. 2007b. Registros das migrações de trintaréis-boreal Sterna hirundo: análise das recuperações de
indivíduos marcados na América do Norte (1928 – 2005) e
Brasil (1983 – 2005). Ornithologia 2 (2): 81-87.
Mestre, L.A.M. & Bierregaard, Jr. R.O.B. 2009. The role
of Amazonian rivers for wintering ospreys (Pandion
haliaetus): clues from North American band recoveries in
Brazil between 1937 and 2006. Studies on Neotropical
Fauna and Environment 44 (3): 141-147.
Mma. Ministério do Meio Ambiente. 2003. Lista das espécies
da fauna ameaçada de extinção. Instrução Normativa n°
3, de 27 de maio de 2003. Ministério do Meio Ambiente.
Brasília, DF. Brasil.
Morrison, R.I.G., Antas, P.T.Z. & Ross, R.K. 1987.
Migratory routes in the Amazonian coast, pp.159-199. In
Desenvolvimento econômico e impacto ambiental em
áreas de trópico úmido brasileiro: a experiência da
Companhia Vale do Rio Doce. Anais do Seminário, Rio
de Janeiro.
Moraes, V.S. & R. Krul. 1994. Sobre as gaivotasrapineiras Catharacta antarctica e C. maccormicki
(STERCORARIIDAE) no Paraná. Resumos do IV
Congresso Brasileiro de Ornitologia, Recife: 151.
Mueller, H.C., N.S. Mueller, D.D. Berger, G. Allez, W.
Robichaud & J.L. Kaspar. 2000. Age and sex differences
in the timing of fall migration of hawks and falcons.
Wilson Bulletin, 112 (2): 214–224
Neves, T.S. 1994. Ocorrência de atividade reprodutiva de Sterna
maxima (LARIDAE - CHARADRIIFORMES) no Parque
Estadual Marinho Laje de Santos, SP. Resumos do XX
Congresso Brasileiro de Zoologia, Rio de Janeiro: 288.
Neves, T. & F. Olmos. 1998. Albatross mortality in fisheries off
coast of Brasil, pp. 214-219. In G. Robertson & R. Gales
(eds.) Albatross: Biology and Conservation. Chipping
Norton: Surrey Beatty & Sons.
Neves, V., E. Bremer & H. Hays. 2002. Recovery in Punta
Rasa, Argentina of Common Terns Banded in the Azores
Archipelago, North Atlantic. Waterbirds 25 (4): 459–461.
Newton, I. 2008. The migration ecology of birds. Academic
Press, London. 976 p.
Olmos, F. & R. Silva-e-Silva. 2001. The avifauna of a
southeastern Brazilian mangrove swamp. International

Análise das recuperações no Brasil de aves anilhadas no exterior entre 1927 E 2006
Journal of Ornithology 4 (3/4): 137-208.
Olmos, F., T.S. Neves and G.C.C. Bastos. 2001. A pesca com
espinhéis e a mortalidade de aves marinhas no Brasil. In:
J. Albuquerque, J.F. Cândido-Jr., F.C. Straube and A.L.
Roos. (Eds.). Ornitologia e conservação: da ciência às
estratégias. Tubarão, SC: SBO/UNISUL, pp. 327-337.
Olmos, F. 2002. Non-breeding seabirds in Brazil: a review of
band recoveries. Ararajuba 10:31-42.
Olsen, B., V.J. Munster, A. Wallensten, J. Waldenstrom,
A.D.M.E. Osterhaus & R. A.M. Fouchier. 2006. Global
patterns of influenza A virus in wild birds. Science 312:
384-388.
Oschadleus, H.D. 1999. Report on recoveries received at
SAFRING July 1998–June1999. SAFRING News 25
(1&2): 35 – 41.
Petry, M.V., Lucchese, M.E.P. & Sander, M., 1985. Aspectos
sobre a distribuição e biologia geral do Petrel Gigante
(Macronectes giganteus). Resumos do XII Congresso
Brasileiro de Zoologia, Campinas: 264.
Petit, D.R. 2000. Habitat use by landbirds along
nearticneotropical migration routes: Implications for
conservation of stopover habitats. Studies in Avian
Biology 20: 15-33.
Prince, P.A., A.G. Wood, T. Barton, & J.P. Croxall. 1992.
Satellite tracking of wandering albatrosses (Diomedea
exulans) in the South Atlantic. Antartic Science 4 (1): 3136.
Rappole, J.H., S.R. Derrickson & Z. Hubalek. 2000. Migration
Birds and Spread of West Nile Virus in the Western
Hemisphere. Emerging infectious Diseases 6 (4): 319328.
Rodrigues, A.A.F. 1993. Propostas de rotas migratórias para as
aves limícolas neárticas na costa norte da América do Sul.
Resumos do III Congresso Brasileiro de Ornitologia,
Pelotas: 16.
Ruschi, A. 1973. Beija-flores. Museu de Biologia Melo-Leitão
Ed., Santa Tereza. 177 p.
Sapoznikow, A., A. Vila, J.L. de Casenave & P. Vuillermoz.
2001. Abundance of Common Terns at Punta Rasa,
Argentina; a Major Wintering Area. Waterbirds 25 (3):

35

378–381.
Sherry, T. W. & Holmes, R. T. 1996 Winter habitat
quality,population limitation, and conservation of
neotropical nearctic migrant birds. Ecology 77, 36–48.
Sick, H. 1997. Ornitologia brasileira. 2a Edição. Ed Nova
Fronteira - Rio de Janeiro 870 pp.
Silva-e-Silva, R. 1997. Distribuição da Águia-pescadora no
Brasil. Anais de Resumos do VI Congresso Brasileiro
de Ornitologia, Belo Horizonte - MG.
Silva-e-Silva, R., & F. Olmos. 2002. Osprey Ecology in the
Mangroves of Southeastern Brazil Journal of Raptor
Research 36 (4):328–331
Silva-e-Silva, R., 1997. Distribuição da águia-pescadora
(Pandion haliaetus) no Brasil. . Resumos do VI Congresso
Brasileiro de Ornitologia, Belo Horizonte: 114.
Soares, M. & A.F. Schiefler. 1996. Visitantes neárticos
no litoral do estado de Santa Catarina. Resumos do V
Congresso Brasileiro de Ornitologia, Campinas: 115
Stotz, D.F., R.O. Bierregaard, M. Cohn-Haft, P. Petermann,
J. Smith, A. Whittaker & S. Wilson. 1992. The Status of
North American Migrants in Central Amazonian Brazil.
Condor 94 (3).
Teixeira, E.C., E.S. Costa & M.V. Petry. 2005. Primeiro registro
de Águia-Pescadora (Pandion Haliaetus, Linnaeus, 1758)
no Parque Estadual de Itapuã, Viamão. Biodiversidade
Pampeana, 3: 24-26.
Ueta, M. & H. Higuchi. 2002. Difference in Migration Pattern
between Adult and Immature Birds Using Satellites. The
Auk 119 (3): 832-835.
Ventura, P.E.C. 1985. Notas sobre aves migratórias neárticas no
município do Rio de Janeiro. Resumos do XII Congresso
Brasileiro de Zoologia, Campinas: 267.
Vooren, C.M. & A. Chiaradia. 1989. Stercorarius longicaudus
and S. parasiticus in southern Brazil. Ardea 77 (2): 233235.
Vooren, C.M. & L.F. Brusque. 1999. As Aves do Ambiente
Costeiro do Brasil: Biodiversidade e Conservação.
Fundação Universidade Federal de Rio Grande
Departamento de Oceanografia, Laboratório de
Elasmobrânquios e Aves Marinhas, Rio Grande, 58 pp.

Recebido em 15.I.2010; aceito em 1.VI.2010.

Ornithologia 4 (1):15-35, dezembro 2010

ERRATA:

Análise das recuperações no Brasil de aves anilhadas no exterior
entre 1927 e 2006
Luiz Augusto Macedo Mestre, Andrei Langeloh Roos & Maria Flávia Nunes

O registro da espécie Larus marinus, descrito na Tabela 1, não deve ser considerado como válido para o Brasil. Apesar da
espécie já ter sido observada na Venezuela e Guianas, o registro deste estudo não tem localização do espécime capturado morto e
as coordenadas não são precisas. Assim, assumimos nossa precipitação em termos incluído L. marinus neste manuscrito, transcrito
diretamente da base de dados fornecida pelo “Bird Banding Laboratory”.

