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Thalasseus maximus (Boddaert, 1783)

NOME POPULAR: Trinta-réis-real, Andorinha-do-mar-real
SINONÍMIAS: Sterna maxima

FILO: Chordata
CLASSE: Aves
ORDEM: Charadriiformes
FAMÍLIA: Sternidae

STATUS DE AMEAÇA
Brasil (MMA, IN 03/03): Ameaçada
Estados Brasileiros: SP (VU); PA (VU)

CATEGORIAS RECOMENDADAS
Mundial (IUCN, 2007): não consta
Brasil (Biodiversitas, 2002): VU – D1 + 2

INFORMAÇÕES GERAIS 
Thalasseus maximus é o maior dos trinta-réis que ocorrem no Brasil. Forma colônias reprodutivas muito 
densas e mistas com outras espécies de trinta-réis, o que constitui uma estratégia para evitar a predação, 
principalmente por gaivotas do gênero Larus. Estas aves são bastante sensíveis durante a nidificação,
podendo abandonar a colônia quando minimamente perturbadas. Os trinta-réis “com crista” (com pe-
nas nucais arrepiadas) mostram uma série de adaptações antipredatórias nos sítios de reprodução, que 
incluem, além das já citadas, a freqüente troca de sítios e o agrupamento de filhotes com poucos dias 
de vida em “creches”, onde são cuidados por alguns adultos. No Brasil, o período reprodutivo vai de 
junho a dezembro. A espécie não constrói ninhos elaborados, depositando um único ovo – raramente 
dois – em pequenas depressões rasas na areia ou diretamente na rocha. Os ninhos localizados na peri-
feria da colônia têm alta taxa de predação. Os filhotes são nidífugos, deixando os ninhos para juntar-se 
às creches localizadas na periferia das colônias. Há diferenças quanto ao tempo de entrada na creche, 
possivelmente relacionadas a distúrbios na colônia, sobretudo os relativos à interferência humana. Nos 
Estados Unidos, a entrada na creche ocorre em dois ou três dias e na Argentina isso se dá com aproxi-
madamente 20 dias de idade. Nos Estados Unidos, os filhotes abandonam a colônia cerca de 40 dias 
após a eclosão. Ambos os adultos defendem o ninho, incubam o ovo e cuidam do filhote, até mesmo 
depois que ele consegue voar, quando ainda é alimentado pelos pais; jovens de até sete meses de idade 
são alimentados por adultos. Na Argentina, a espécie reproduz-se em colônia mista com o trinta-réis-
de-bico-amarelo (T. sandvicensis); nas ilhas de São Paulo, associam-se com T. sandvicensis e com o 
trinta-réis-de-bico-vermelho (Sterna hirundinacea). Nas principais ilhas onde há reprodução – laje dos 
Trinta-réis e ilha dos Amigos (no arquipélago dos Alcatrazes) e lajes de Santos e da Conceição – foram 
registrados cerca de 370 pares reprodutivos. Na Argentina, a ave se reproduz em somente cinco sítios 
e tem população estimada em 800 pares reprodutivos. Generalistas, os trinta-réis consomem pequenos 
peixes e, em proporções menores, lulas, camarões, caranguejos e insetos. Modificam consideravelmente 
a dieta de acordo com a disponibilidade e sazonalidade das presas, ainda que a base da dieta se constitua 
de poucos táxons. Pescam geralmente solitários ou em pequenos bandos, alimentam-se em águas rasas 
e regularmente se afastam vários quilômetros da colônia para isso. Comumente, acompanham barcos 
de pesca de arrasto e consomem descartes, como no oceano próximo à desembocadura da Laguna dos 
Patos, em Santa Catarina e no Paraná, além da Argentina. É espécie migratória nas praias do Rio Grande 
do Sul, formando bandos de até 115 indivíduos entre maio e setembro, embora possa ser encontrada em 
todos os meses. O reduzido número na primavera e verão indica que, neste Estado, as aves são prove-
nientes da Argentina ou Uruguai e não do Sudeste brasileiro, onde a espécie se reproduz no inverno. No 
Brasil, ocorrem aves provenientes das colônias brasileiras, argentinas, uruguaias e, possivelmente, da 
América Central e do Norte (na região Norte do Brasil).
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
Há menções de que a espécie é comum nas regiões Norte e Sul do Brasil, sendo escassa no Leste. É 
possível que tenha sofrido retração populacional. Para a costa litorânea do Rio de Janeiro, por exemplo, 
José F. Pacheco (in litt.) indica que a espécie pode ter sido mais freqüente e que muito possivelmente 
perdeu (não havendo registros concretos) alguns dos poucos sítios de reprodução. Suas observações na 
década de 1980, que abrangem quase todo o litoral deste Estado (São João da Barra, região dos Lagos 
e baías da Guanabara e da Ilha Grande), podem estar relacionadas a estoques reprodutivos locais. O 
primeiro registro de atividade reprodutiva no Brasil é de 1993, no Parque Estadual Marinho da Laje 
de Santos, em São Paulo. Atualmente, há registros confirmados de ocorrência da espécie em todos os 
Estados costeiros brasileiros, à exceção de Alagoas. 

PRESENÇA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Potencialmente, em sua área de distribuição, a espécie pode ocorrer em todas as Unidades de Conser-
vação costeiras, principalmente no período de dispersão pós-reprodutiva. Os registros obtidos são para 
o Rio Grande do Sul (PARNA da Lagoa do Peixe e EE do Taim e REVISE do Molhe Leste – L. Mohr, 
obs. pess.; L. Bugoni, obs. pess.), Santa Catarina (APA do Anhatomirim, APA da Baleia Franca, RESEX 
Marinha de Pirajubaé, EE dos Carijós e provavelmente na REBIO do Arvoredo e PE da Serra do Tabu-
leiro – Vitor Piacentini, in litt.; M. Efe, obs. pess.), Paraná (PARNA de Superagüi, EE de Guaraqueçaba 
e provavelmente na EE Ilha do Mel, PARNA Saint-Hilaire-Lange, PE da Ilha do Mel e APA Estadual 
de Guaratuba), São Paulo (EE Tupinambás, EE dos Tupiniquins, EE de Juréia-Itatins, ARIE Ilhas Quei-
mada Grande e Queimada Pequena, APA de Cananéia-Iguapé-Peruíbe, PE Marinho da Laje de Santos, 
PE Xixová-Japuí, PE da Ilha do Cardoso, PE da Ilhabela, PE da Serra do Mar e APA Ilha Comprida 
– Édson Barbieri, in litt.; Fábio Olmos, in litt.; Fausto P. Campos, in litt.), Rio de Janeiro (PARNA da 
Restinga de Jurubatiba, EE de Tamoios, RESEX Marinha de Arraial do Cabo, PE da Ilha Grande, APA 
Estadual de Mangaratiba, APA Estadual de Guapimirim e APA Estadual de Maricá – José F. Pacheco, 
in litt.), Espírito Santo (REBIO de Comboios – José Simon, in litt.) e Maranhão (PARNA dos Lençóis 
Maranhenses e APA Estadual das Reentrâncias Maranhenses – Antônio A. Rodrigues, em prep.). Nas 
áreas de reprodução, a espécie ocorre nos PEs da Laje de Santos e da Ilhabela e na EE dos Tupiniquins 
e EE Tupinambás, todas em SP.

PRINCIPAIS AMEAÇAS
Em laje dos Trinta-réis, podem ocorrer inundações e perdas de ninhos durante o mar em ressaca. No 
arquipélago dos Alcatrazes, parte das ilhas é utilizada para treinamentos de artilharia pela Marinha 
do Brasil, com óbvios danos à biodiversidade. Outra ameaça refere-se aos faróis nas lajes de Santos 
e da Conceição, expondo as colônias reprodutivas a perturbações durante a manutenção, conforme já 
registrado para T. sandvicensis, no Espírito Santo. A laje da Conceição é freqüentada por pescadores 
esportivos que às vezes pernoitam no local, resultando na predação dos ninhos pelo gaivotão Larus

dominicanus e perda de toda uma coorte (Fábio Olmos, in litt.). A poluição por derramamento de petró-
leo e substâncias químicas ameaça as aves marinhas em geral. Porém, a principal ameaça parece ser a 
forte pressão predatória do gaivotão, que é abundante e se reproduz, sincronicamente, próximo ou nos 
mesmos locais. Não há quantificação para o Brasil, mas na Argentina o gaivotão foi o principal preda-
dor de ovos de T. maximus, causando importantes perdas em todas as estações reprodutivas. A presença 
humana também contribui para o aumento desta predação, já que provoca o abandono dos ninhos e a 
exposição dos ovos. Há também competição por espaço nos sítios de nidificação. Na Argentina, ocorreu 
em colônias mistas de T. maximus, T. sandvicensis e L. dominicanus, mas os trinta-réis, em grupos gran-
des e densos, foram capazes de deslocar os gaivotões. Contudo, um aumento na densidade destes, face 
à expansão populacional, poderá causar interferências negativas: os trinta-réis podem ser afetados pela 
reprodução tardia, perda de energia causada pela defesa de território e/ou prolongado período de expo-
sição dos ovos durante as interações. Análises preliminares apontam que a população de T. maximus que 
nidifica no Brasil tem baixa variabilidade genética e é provavelmente isolada das demais. 

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO
Em Alcatrazes, é essencial que a Marinha do Brasil cesse os treinamentos de artilharia e que sejam ini-
ciados estudos a fim de verificar a integração da área à Estação Ecológica dos Tupinambás, em especial 
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a ilha dos Amigos. O barulho e a circulação de homens e helicópteros durantes as atividades milita-
res na área, além do inerente dano ambiental físico, interferem na biologia da espécie, principalmente 
quanto à reprodução e alimentação. Quanto à laje da Conceição, atualmente desprotegida, é prioritário 
torná-la uma Unidade de Conservação. A fiscalização em todas as colônias, sobretudo durante o período 
reprodutivo, é importante para impedir o acesso humano e de animais domésticos, evitando inclusive a 
introdução de espécies exóticas invasoras. É preciso ainda buscar acordo com a Marinha do Brasil, de 
modo que a manutenção dos faróis seja executada fora do período reprodutivo e, quando estritamente 
necessário, que isso ocorra segundo orientações ambientais. Outra medida importante é quantificar a 
predação de ovos e filhotes por gaivotões e, se necessário, estabelecer um programa de manejo, visando 
medidas de controle populacional em áreas onde atualmente há reprodução e naquelas com potencial 
para tal. São também necessários estudos para a localização de outras possíveis colônias ao longo da 
costa do Brasil, assim como a determinação da contribuição das diferentes colônias para as aves ocor-
rentes em território brasileiro.
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Numenius borealis (Forster, 1772)

NOME POPULAR: Maçarico-esquimó
FILO: Chordata
CLASSE: Aves
ORDEM: Charadriiformes
FAMÍLIA: Scolopacidae

STATUS DE AMEAÇA
Brasil (MMA, IN 03/03): Extinta
Estados Brasileiros: SP (PEx)
Anexos da CITES: Anexo I

CATEGORIAS RECOMENDADAS
Mundial (IUCN, 2007): CR
Brasil (Biodiversitas, 2002): EX

INFORMAÇÕES GERAIS 
Numenius borealis é um típico representante da família dos escolopacídeos. Possui a plumagem sobria-
mente marrom-acinzentada, com manchas mais destacadas nas partes dorsais. De porte médio, atinge 
cerca de 35 cm de comprimento total, destacando-se o bico longo e curvo. É uma ave tipicamente 
campícola, que ocupa regiões graminosas com predomínio de plantas herbáceas, mas também a zona 
costeira tidal e praias marinhas. Mais raramente habita brejos, banhados e terrenos lamacentos. É um 
freqüentador constante de áreas abertas recém-queimadas, onde busca seu alimento e parece fortemente 


