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Larus atlanticus Olrog, 1958 

NOME POPULAR: Gaivota-de-rabo-preto
SINONÍMIAS: Larus belcheri atlanticus

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

STATUS DE AMEAÇA
Brasil (MMA, IN 03/03): Ameaçada

Estados Brasileiros: RS (VU)

CATEGORIAS RECOMENDADAS
Mundial (IUCN, 2007): VU
Brasil (Biodiversitas, 2002): VU – B1ac(i) + 2ac(ii); C2a(i)

INFORMAÇÕES GERAIS 
Larus atlanticus habita costas oceânicas, em praias, costões rochosos, lagoas salobras, baías, portos 
e principalmente estuários. Os adultos possuem massa corporal entre 900-940 g e diferenciam-se do 
gaivotão Larus dominicanus pela larga faixa caudal subterminal preta e pelo bico, que tem banda sub-
terminal preta e ponta vermelha. Larus belcheri atlanticus foi elevado à condição de espécie plena com 
base em diferenças morfométricas e de plumagem, bem como em algumas especializações ecológicas 
reprodutivas. Desta forma, L. belcheri está restrita à costa do oceano Pacífico. No Brasil, L. atlanticus 

ocorre somente no Rio Grande do Sul, sendo considerada um vagante. Contudo, tem sido registrada ao 
longo do ano, apresentando concentrações de até 14 indivíduos em junho (L. Bugoni, obs. pess.). O pri-
meiro registro no Brasil, em 1971, é de um exemplar capturado em ilha da Laguna dos Patos, próxima 
à cidade de Rio Grande, e o segundo, um par fotografado na praia deste mesmo município, em 1993. 
Existem outros registros adicionais. É mais comum no Uruguai, onde é considerada visitante de inver-
no. A alimentação é constituída primariamente pelos caranguejos da família Grapsidae (Chasmagnathus

granulata, Cyrtograpsus angulatus e C. altimanus), fato que forneceu a hipótese para a sua distribuição 
descontínua ao longo da costa sul do Atlântico, em regiões estuarinas com grandes concentrações desses 
crustáceos. Durante a alimentação, o ataque do gaivotão (L. dominicanus) a L. atlanticus sugere compe-
tição por recursos entre os dois, forçando o último a se alimentar de presas não preferidas pelo primeiro. 
Esta competição pode ainda estimular uma especialização alimentar em L. atlanticus. Contudo, exis-
tem variações na composição da dieta, principalmente durante o período não-reprodutivo, em habitats 
não-estuarinos e quando existem outras fontes alimentares disponíveis, como peixes e outros descartes 
pesqueiros, em região portuária na Argentina. Outros itens alimentares incluem insetos, mexilhões e 
ovos de C. angulatus, o cirripédio Balanus glandula e os caracóis do gênero Adelomelon. A análise de 
isótopos estáveis sugeriu dieta mais ampla, com o consumo substancial de presas de níveis tróficos mais 
baixos. Reproduz-se em ilhas da Argentina, nas províncias de Buenos Aires (mais de 90% da população 
reprodutiva) e Chubut, com população global estimada em 2.300 pares reprodutivos. Onze colônias 
foram registradas até hoje, sendo freqüente a troca de locais de nidificação. A maior colônia registrada, 
no estuário de Bahia Blanca, na Argentina, totalizou 1.635 ninhos. Tem sido sempre registrado em  
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colônias densas, em associação com o gaivotão. Após a reprodução, se dispersa para o norte, atingindo o 
litoral brasileiro e uruguaio; para o sul, há apenas um único registro, na Província de Santa Cruz (Pablo 
Yorio, in litt.).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
Desconhece-se retração na distribuição geográfica, mas deve-se considerar que o primeiro registro desta 
gaivota para o Brasil é recente. A expansão urbana desordenada ocorrente no litoral do Rio Grande do 
Sul – em especial na sua porção norte, onde há somente um registro para a espécie – suprimiu a vege-
tação e descaracterizou regiões estuarinas, como a foz do rio Tramandaí e da Laguna dos Patos. Desta 
forma, é válido supor uma distribuição geográfica pretérita maior do que a atual, principalmente quanto 
à ocupação de áreas propícias no litoral norte gaúcho. Atualmente, a espécie se distribui descontinu-
amente - geralmente associada a ambientes estuarinos - pela região litorânea do Rio Grande do Sul, 
com registros desde as imediações do município de Tramandaí (litoral norte) até a barra do Arroio Chuí 
(litoral extremo-sul). Há dois registros para o Parque Nacional da Lagoa do Peixe (municípios de Ta-
vares e Mostardas, litoral médio): o primeiro, obtido em 1994, é atualmente desconsiderado, tendo em 
vista a falta de informações mais precisas (Inês Serrano, in litt.); o segundo é um indivíduo observado 
na praia em fevereiro de 2003 (L. Bugoni, obs. pess.). Contudo, considerando a existência de hábitat 
propício e o pouco esforço na procura da espécie, a presença na área é provavelmente subestimada (L. 
Mohr, obs. pess.). Os registros para a porção inferior do estuário da Laguna dos Patos (municípios de 
Rio Grande e São José do Norte) são comuns. A espécie foi registrada regularmente, de abril a setembro, 
na praia e em caranguejais próximos à desembocadura da Laguna. Em geral, os registros referem-se a 
indivíduos isolados, mas pequenos grupos de até cinco exemplares foram observados (L. Bugoni, obs. 
pess.). Similarmente, pode ser encontrada regularmente no Saco da Mangueira, uma enseada rasa na 
área urbana de Rio Grande, durante o outono e o inverno, com um máximo de 14 indivíduos observados 
em junho. Registros adicionais existem para a ilha da Pólvora (em frente à zona urbana de Rio Grande), 
para a praia do Cassino, Rio Grande (L. Bugoni, obs. pess.) e para a barra do canal de São Gonçalo, em 
Pelotas. A ampla maioria dos registros se refere a aves juvenis ou subadultas.

PRESENÇA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
PARNA da Lagoa do Peixe e APA Municipal da Lagoa Verde (RS), uma Unidade de Conservação criada 
em 2005 e que compreende parte das marismas do sistema lagoa Verde-Saco da Mangueira. Infelizmen-
te houve redução desta área em relação ao projeto original, o que acabou por excluir áreas representati-
vas de marismas (Kleber Grübel da Silva, com. pess.). Um indivíduo foi visto sobrevoando o REVISE 
Municipal do Molhe Leste, em São José do Norte (RS) em 30 de abril de 2002 (L. Bugoni, obs. pess.) 
Apenas duas dentre as colônias de reprodução ativas conhecidas localizam-se em áreas protegidas, que 
mesmo assim sofrem impacto da pesca e recreação (Pablo Yorio, in litt.). Além das colônias, é registrada 
em diversas outras reservas provinciais argentinas.

PRINCIPAIS AMEAÇAS
A pressão humana é a principal ameaça à espécie. A maior colônia reprodutiva (Bahia Blanca) é muito 
próxima a um porto e a um pólo petroquímico, estando sujeita a distúrbios como ruídos e poluentes lí-
quidos e gasosos. Esta gaivota tem alta especialização de hábitat reprodutivo, sendo as colônias restritas 
a locais com zonas intermarés lamosas nas proximidades. A espécie busca alimento preferencialmente 
em áreas com abundância de caranguejos a até 3 km da colônia. Larus atlanticus sempre nidifica em 
associação com L. dominicanus e, considerando-se o incremento nas populações e a flexibilidade de 
hábitat deste último, pode existir competição por espaço nos sítios de reprodução, com efeitos negativos 
nas populações de L. atlanticus. As marismas do Parque Nacional da Lagoa do Peixe abrigam grandes 
populações de C. granulata (abundantes e presentes ao longo do ano) e C. angulatus (sazonais) (Maria 
Lúcia Antunes, in litt.). Desta forma, a degradação das marismas pode afetar a sobrevivência desses 
crustáceos, que constituem importante item na dieta da gaivota-de-rabo-preto. Em vista da ausência 
de regularização fundiária, este ambiente é impactado pela presença humana, que se traduz no trânsito 
de veículos e de pessoas (principalmente durante a época de safra de camarão), além do pisoteio e uso 
por gado, cavalos, porcos e cães (L. Mohr, obs. pess.). Deve-se considerar que especialistas de dieta 
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são geralmente mais vulneráveis a variações espaciais e temporais na disponibilidade de presas, e alte-
rações de hábitat podem resultar em grandes riscos para a viabilidade da população. Na região de Rio 
Grande, onde está concentrado o maior número de registros, as ameaças referem-se à destruição, des-
caracterização e poluição de ambientes estuarinos (em especial as marismas), em virtude da expansão 
urbana, causando perda de hábitat e afetando a disponibilidade de caranguejos grapsídeos (C. granulata

é sensível a concentrações elevadas de pesticidas). A espécie freqüenta o estuário da Laguna dos Patos, 
principalmente o Saco da Mangueira (enseada semifechada de pouca circulação de água e que recebe 
considerável volume de efluentes domésticos e industriais), estando, portanto, vulnerável à poluição 

por produtos químicos e/ou petróleo, tanto de indústrias (há um desenvolvido pólo petroquímico no 

município) quanto do porto (um dos maiores do Brasil). Em relação à perda de hábitat, os aterros de 

áreas rasas intermareais e submareais para desenvolvimento portuário, residencial e industrial, ao longo 

das margens e de pequenas ilhas do estuário inferior, já destruíram pelo menos 10% da área total das 

marismas. Adicionalmente, considerável parte das marismas do estuário da Laguna dos Patos são áreas 

utilizadas para a criação de gado, com efeitos negativos para as populações de caranguejos e, conse-

qüentemente, para L. atlanticus. São observadas diferenças entre marismas pastadas e não-pastadas 

quanto à diversidade de plantas e fisiografia do hábitat, e uma perda total das funções do hábitat em 

marismas freqüentemente pastadas. 

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO
As medidas mais eficazes de conservação se referem à proteção da espécie nas áreas de reprodução, 

principalmente quanto à criação de Unidades de Conservação englobando os principais sítios e/ou a 

restrição de trânsito humano nas colônias durante o período reprodutivo, além do controle da contami-

nação ambiental. As medidas de conservação no Brasil estão relacionadas à conservação das marismas, 

ambiente encontrado apenas no Rio Grande do Sul e pouco representado em Unidades de Conservação. 

A preservação das marismas é também fundamental para a proteção de outras espécies ameaçadas, 

como Porzana spiloptera e Spartonoica maluroides. As principais medidas propostas são a criação de 

Unidades de Conservação no Saco da Mangueira, Pontal Sul e marismas adjacentes; a regularização 

fundiária do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, prioritariamente nas regiões contíguas à lagoa e, em 

caráter urgente, proibir o trânsito nas áreas de marisma; aplicação da legislação referente às áreas de 

preservação permanente, já que a maior parte das marismas se encontra nesses locais; pesquisa sobre o 

comportamento alimentar e tempo de permanência dos indivíduos no Rio Grande do Sul, além de deter-

minar as colônias de origem por meio de marcadores moleculares ou de sensoriamento remoto.
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