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Abstract

Although highly mobile, seabirds are highly 
philopatric, shedding light on the factors 
disrupting gene flow in this group. The brown 
booby (Sula leucogaster) is a strictly marine 
bird occurring in all ocean basins and with 
strong phylogeographic structure. In the 
present study, brown boobies breeding in 
the Brazilian archipelagos of Saint Peter and 
Saint Paul Archipelago (SPSPA), Fernando 
de Noronha, Abrolhos, Rocas Atoll, Cagarras, 
and Moleques do Sul, along a latitudinal 
gradient of 0−27°S, were used to assess the 
role of environmental variables in shaping 
population structure. In addition, foraging 
behavior, diet, and nest quality were tested 
as selective pressures for phenotypes in the 
highly dense colony of SPSPA. Brown boobies’ 
body mass and size were positively correlated 
with latitude and air temperature, except for 
the population from SPSPA, which had the 
largest and heaviest individuals. Boobies from 
SPSPA were also genetically isolated from 
the remaining colonies, which were further 
divided into two clusters: the first related 
to the oligotrophic South Equatorial Current 
(Fernando de Noronha and Rocas Atoll), and 
the second related to the nutrient-rich waters 
over the continental shelf (Abrolhos, Cagarras, 
and Moleques do Sul). In SPSPA, larger females 
were found in high quality nests, suggesting 
that having large body size is advantageous for 
females, as they is responsible for obtaining 
and defending territories. Low quality 
nests tended to fail during breeding and 

the constrained nesting area due to colony 
landscape could be an important selective 
pressure in SPSPA, promoting local adaptation 
and disrupting gene flow with nearby colonies. 
Thus, brown boobies from SPSPA are isolated 
from other Brazilian colonies and seem to 
be mainly influenced by the specific colony 
landscape, representing an interesting model 
for studies focusing on microevolutionary 
processes shaping populations of marine top 
predators.

Introdução

A heterogeneidade da paisagem pode influenciar 
as relações entre organismos em diferentes níveis 
de organização, desde genes até ecossistemas. 
A caracterização do ambiente é um aspecto-
chave para compreender os mecanismos que 
determinam os padrões de distribuição espacial 
da biodiversidade, pois permite a identificação de 
limiares que podem funcionar como barreiras para 
os organismos e gerar divergência entre espécies 
ou populações. Nesse contexto, a associação do 
conhecimento sobre as características da paisagem 
com informações sobre a distribuição espacial e 
as relações ecológicas das espécies representa 
uma valiosa abordagem para a compreensão de 
estruturas populacionais e também para a gestão 
de áreas protegidas, inclusive em ecossistemas 
dinâmicos como aqueles encontrados no ambiente 
marinho.
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O gradiente latitudinal observado ao longo da 
costa brasileira implica em uma heterogeneidade 
ambiental que pode influenciar no arranjo de 
populações e espécies no ambiente marinho. O 
ambiente nerítico é caracterizado por distintas 
correntes marinhas, desde a região de clima 
estritamente tropical com águas costeiras 
influenciadas pela Corrente Norte do Brasil, a 
mais de 4°N, até a região de clima subtropical 
influenciada pela Confluência Brasil-Malvinas, a 
aproximadamente 33°S (PIOLA et al., 2000). Entre 
esses dois pontos, ocorrem ambientes dinâmicos 
regidos pela ação das correntes oceânicas 
e também por fatores locais da plataforma 
continental, como desembocaduras de rios e baías, 
e sistemas de mistura da coluna d’água gerados 
por ventos, topografia de fundo ou pelo encontro 
de águas de plataforma (PIOLA et al., 2000). Além 
disso, arquipélagos tropicais localizados fora da 
plataforma continental e expostos à dinâmica 
oceanográfica do ambiente pelágico, como o 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), 
Fernando de Noronha, Atol das Rocas e Ilhas 
da Trindade e Martin Vaz, compõem o território 
brasileiro, expandindo a Zona Econômica Exclusiva 
para além das 200 milhas náuticas asseguradas 
pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar.

Uma espécie que está exposta aos diferentes 
gradientes do ambiente marinho brasileiro é 
o atobá-marrom (Sula leucogaster), uma ave 
estritamente marinha que utiliza ilhas para 
reprodução em latitudes tropicais e subtropicais 
de todos os oceanos. O atobá-marrom apresenta 
estruturação filogeográfica com forte diferenciação 
populacional mesmo entre as colônias do Oceano 
Atlântico, o que tem sido atribuída à alta filopatria 
natal da espécie (MORRIS-POCOCK et al., 2011). 
No Brasil, os atobás-marrons reproduzem-se em 
arquipélagos sobre a plataforma continental, como 
Moleques do Sul (SC), Cagarras (RJ) e Abrolhos (BA), 
mas também em arquipélagos fora da plataforma 
continental, como o Atol das Rocas (RN), Fernando 
de Noronha (PE), e o ASPSP, o qual está localizado 

a 0°55’N sobre a Dorsal Meso-Atlântica (Figura 1a). 
Embora as colônias de atobá-marrom nos referidos 
arquipélagos apresentem diferenças em relação 
às características ambientais, como a distância 
da costa e a heterogeneidade da paisagem da 
colônia, e nos aspectos demográficos, como o 
número de indivíduos, o ASPSP apresenta algumas 
peculiaridades quanto à sua dinâmica oceanográfica 
e sua área emersa.

O ASPSP é influenciado pela Corrente Sul 
Equatorial, que flui de leste para oeste e pela 
Subcorrente Equatorial, a qual flui em sentido 
oposto com o núcleo a aproximadamente 80 m de 
profundidade (ARAUJO e CINTRA, 2009). Quando 
atinge o relevo submarino do ASPSP, a Subcorrente 
Equatorial diminui sua velocidade e gera vórtices 
e ressurgências de pequena escala a leste, 
misturando a coluna d’água e aumentando o tempo 
de residência de nutrientes nas águas do entorno 
do arquipélago, de forma similar ao que ocorre no 
entorno de montes submarinos (SOUZA et al., 2013). 
Portanto, embora distante da costa e em ambiente 
tropical, a dinâmica oceanográfica e o substrato 
rochoso favorecem a reprodução de peixes no 
entorno do ASPSP, como os da família Exocoetidae 
(peixes-voadores) (LESSA et al., 1999). Os peixes-
voadores são importantes presas tanto para os 
atobás-marrons, que se reproduzem o ano todo 
no ASPSP, como para as viuvinhas-pretas (Anous 
minutus) e viuvinhas-marrons (A. stolidus), as quais 
também utilizam o arquipélago para reprodução 
(MANCINI e BUGONI, 2014; MANCINI et al., 2016). 

O espaço para reprodução dos atobás-marrons 
no ASPSP não é farto como a disponibilidade 
de alimento no entorno. A população de 
aproximadamente 380 indivíduos, estimados em 
2001 e 2002 (BARBOSA-FILHO e VOOREN, 2010), 
ou cerca de 500 indivíduos, estimados em 2012 e 
2013 (MANCINI et al., 2016) utiliza para reprodução 
uma área emersa total de aproximadamente 0,01 
km2. Essa limitação de espaço restringe as atividades 
reprodutivas da espécie às áreas mais altas do 
arquipélago por conta da ação das ondas, resultando 
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em uma colônia com alta densidade, e distância 
média entre ninhos de apenas 1 m (KOHLRASUCH, 
2003). Portanto, dadas as diferenças observadas no 
ASPSP em relação às demais colônias de atobás-
marrons no Brasil, o presente estudo estimou a 
estruturação populacional da espécie entre as 
colônias do ASPSP, Fernando de Noronha, Atol 
das Rocas, Abrolhos, Cagarras, e Moleques do Sul. 
Para isso, foram analisados dados fenotípicos e 
genotípicos, os quais foram confrontados com 
informações sobre a paisagem marinha no entorno 
dos arquipélagos, densidade populacional, e 
amplitude de nicho isotópico. Além disso, foram 
utilizadas informações sobre características dos 
ninhos, relações tróficas, e comportamento de 

forrageio durante o período reprodutivo dos atobás 
do ASPSP para identificar as variáveis que agem 
como forças seletivas sobre essa população. 

Materiais e Métodos

Dados médios de concentração de clorofila entre 
2002 e 2014 foram obtidos para o entorno do 
ASPSP, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, 
Abrolhos, Cagarras, e Moleques do Sul, através 
do satélite Aqua/NASA. Dados de temperatura 
do ar e temperatura da superfície do mar foram 
obtidos através das boias oceanográficas fixas do 

Figura 1. Mapa da área de estudo, com colônias de atobás-marrons (Sula leucogaster) identificadas por círculos 
fechados, e boias oceanográficas identificadas por triângulos abertos (a). Análise Bayesiana de agrupamento 
considerando três grupos (b). Análise de agrupamento baseada na distância genética pareada entre colônias (FST), (c). 
Figure 1. Map of the study area with Brown Booby (Sula leucogaster) colonies represented by closed circles and 
oceanographic buoys represented by open triangles (a). Bayesian clustering analysis considering three clusters (b). 
Clustering analysis based on between-colony pairwise genetic distances (FST) (c). 
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programa PIRATA e do Programa Nacional de Boias, 
considerando o período entre a data de lançamento 
de cada boia até março de 2015.

A densidade demográfica de atobás-marrons 
(Figura 2) para cada arquipélago foi determinada 
pelo número de indivíduos/km2, utilizando 
estimativas populacionais obtidas de fontes 
bibliográficas. Além disso, as estimativas de 
tamanho populacional de atobás-marrons no ASPSP 
foram atualizadas através de contagem direta dos 
indivíduos de 2010 a 2013. De 2010 a 2014 foram 
coletados dados de massa corporal e morfometria 
(corda da asa, comprimentos do tarso e do cúlmen) 
de atobás-marrons adultos nas seis colônias 
estudadas. Durante as amostragens foram coletadas 
amostras de sangue, as quais foram utilizadas para 
amplificação de 9 loci de microssatélites (TAYLOR et 
al., 2010), e para medição de isótopos estáveis de 
carbono e nitrogênio, os quais foram utilizados para 

estimar a amplitude do nicho isotópico de cada 
colônia (JACKSON et al., 2011).

Foram coletados dados morfométricos e de massa 
corporal de todos os atobás-marrons reproduzindo 
no ASPSP em maio e junho de 2014, e junho e 
julho de 2015, os quais foram utilizados para gerar 
um índice de tamanho corporal através da Análise 
de Componentes Principais. Os indivíduos foram 
ordenados quanto ao tamanho corporal e divididos 
em pequenos (quantil de 0–20%), intermediários 
(40–60%) e grandes (80–100%), considerando 
cada sexo como universos amostrais distintos em 
função do dimorfismo sexual. A partir disso, os 
indivíduos em cada grupo de tamanho corporal 
foram aleatoriamente amostrados quanto à dieta e 
ao comportamento de forrageio. 

Para isso, por volta das 04:00 h (UTC -2) foram 
fixados GPS miniaturizados nas três penas centrais 

Figura 2. O atobá-marrom (Sula leucogaster) no ASPSP 
Figure 2. The brown booby (Sula leucogaster) in the SPSPA
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da cauda dos atobás-marrons, configurados para 
registrar posições a cada 1 s, durante as viagens 
de alimentação. Às 18:00 h do mesmo dia, os 
aparelhos foram recuperados para obtenção dos 
dados. Durante o manuseio para recuperação dos 
aparelhos, foram coletados itens regurgitados 
espontaneamente, e também amostras de soro 
sanguíneo para medição de isótopos estáveis, 
indicativos de alimentação ocorrida nos dias/horas 
prévios à amostragem. A partir disso, foi estimada a 
contribuição dos itens regurgitados para a dieta dos 
atobás através do índice de importância relativa 
presa-específico (%PSIRI), e de modelos de mistura 
isotópicos utilizando o soro dos atobás e o músculo 
das presas regurgitadas.

Todos os ninhos ativos e não ativos do ASPSP foram 
georreferenciados através do método RTK com uma 
base fixa e uma estação móvel, obtendo dados de 
altitude, latitude e longitude com aproximadamente 
20 mm de precisão. Um esquema para classificar 
os ninhos quanto à sua qualidade foi construído 
seguindo uma combinação de parâmetros, como 
altitude global, distância e altitude em relação aos 
ninhos vizinhos, distância da borda da colônia, 

e suscetibilidade à ação das ondas. Os diversos 
aspectos metodológicos utilizados neste estudo 
são descritos em detalhes em Nunes et al. (2018).

Resultados

No total, foram medidos e pesados 135 machos 
e 141 fêmeas ao longo da costa brasileira. Houve 
diferença significativa (P<0,001) de tamanho e 
massa corporal dos indivíduos entre as colônias 
para ambos os sexos, com os atobás-marrons do 
ASPSP caracteristicamente maiores e mais pesados 
(Figura 3). O modelo linear que melhor explicou a 
variabilidade fenotípica conteve temperatura do 
ar, e uma interação entre clorofila α e temperatura 
superficial do mar. 

Também foi identificada estrutura populacional 
baseada nos genótipos dos 119 atobás-marrons 
que tiveram os microssatélites analisados, de modo 
que os indivíduos do ASPSP foram fortemente 
diferenciados dos demais. Assim, as variáveis que 
melhor explicaram a diferenciação populacional 
dos atobás do ASPSP em relação às demais colônias 

Figura 3. Variabilidade fenotípica de machos e fêmeas entre as colônias brasileiras de atobás-marrons. O índice de 
tamanho corporal representa dados morfométricos e de massa corporal convertidos em um componente principal. 
Figure 3. Phenotypic diversity of male and female brown boobies breeding in Brazilian archipelagos. The body size 
index represents body mass and size converted into a principal component.



180 | ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 20 anos de pesquisa

foram densidade demográfica e distância da 
costa. Embora mais fraco, também foi identificado 
agrupamento entre Fernando de Noronha e Atol 
das Rocas, e também entre as colônias costeiras (i.e. 
Abrolhos, Cagarras, e Moleques do Sul) (Figura 1b, c).

No ASPSP foram medidos e pesados 159 machos 
e 160 fêmeas, e georreferenciados 304 ninhos, 
embora apenas 112 ninhos ativos em 2014 e 2015 
tenham sido classificados quanto à qualidade 
(Figura 4). A média de tamanho corporal de 
fêmeas ocupando ninhos de alta qualidade foi 
significativamente maior em relação aos ninhos de 
média (P=0,02) e baixa qualidade (P=0,0002), mas 
não foi encontrada relação de tamanho corporal 
com qualidade de ninho para machos. 

No total, foram registradas 258 viagens de 
alimentação de 97 indivíduos (52 fêmeas e 45 
machos), com médias de duração = 57 ± 27,5 
min, distância máxima da colônia = 7,1 ± 4.3 
km, e distância total percorrida = 27 ± 13,7 km. 
No entanto, não foram observadas diferenças 
significativas nos parâmetros das viagens de 
forrageio entre sexos, e entre grupos de tamanho 
corporal para cada sexo (Figura 5).

Foram analisados 72 conteúdos estomacais e 307 
presas de 60 indivíduos (36 fêmeas e 24 machos), 
as quais foram identificadas em nível de espécie 
na sua totalidade. Os peixes-voadores foram 
predominantes: Exocoetus volitans apresentou a 
maior importância relativa para os atobás-marrons 
(%PSIRI=62,8%), seguido por Oxyporhamphus 
micropterus (17,6%). No entanto, o %PSIRI e os 
modelos de mistura isotópicos não indicaram 
diferenças entre sexos e entre os grupos de 
tamanho corporal quanto à composição da dieta.

A partir dos censos realizados regularmente através 
de contagens diretas dos atobás-marrons, um 
aumento da população dos atobás-marrons foi 
observado na última década. O número médio de 
indivíduos passou de 377 para 588 entre 2001 e 
2013.

Discussão

A diferenciação populacional de atobás-marrons 
observada ao longo do Oceano Atlântico sudoeste 
sugere haver influência de características 
ambientais interferindo nas taxas de dispersão 
entre colônias, visto que a espécie possui alta 
mobilidade. A forte diferenciação fenotípica 
observada entre populações adjacentes (ASPSP 
vs. Fernando de Noronha e Atol das Rocas) 
e a similaridade entre atobás do ASPSP e as 
colônias costeiras poderiam ser explicadas como 
convergência adaptativa causada pela existência de 
características ambientais agindo como pressões 
seletivas e estimulando a adaptação local (NUNES et 
al., 2017). Essa hipótese é reforçada pelo acentuado 
isolamento genético do ASPSP em relação às 
demais colônias e também pelo agrupamento de 
Fernando de Noronha com Atol das Rocas, e entre as 
colônias costeiras, o que pode ser explicado à luz da 
heterogeneidade da paisagem marinha, detalhada 
em Nunes e Bugoni (2018).

As elevadas taxas de dispersão entre as colônias 
costeiras e o agrupamento entre elas podem estar 
associadas às similaridades ambientais entre os 
arquipélagos, os quais estão localizados sobre 
a plataforma continental e, portanto, expostos à 
dinâmica oceanográfica e à alta produtividade 
primária do ambiente nerítico. O mesmo ocorre 
com as colônias de Fernando de Noronha e Atol 
das Rocas, as quais estão separadas por apenas 
150 km e são influenciadas pelas mesmas águas 
oligotróficas da Corrente Sul Equatorial. Teias 
tróficas marinhas tendem a apresentar uma 
correlação negativa entre a disponibilidade de 
nutrientes e o número de níveis tróficos, ou 
seja, em ambientes com baixa disponibilidade 
de nutrientes, os organismos basais tendem a 
apresentar menor tamanho corporal, o que aumenta 
o número de níveis intermediários entre a base e 
o topo (CASTELLO e KRUG, 2015). Isso ocasiona 
uma maior dissipação de energia ao longo do 
processo e, consequentemente, viabiliza predadores 
de topo de cadeia trófica com menor tamanho 
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Figura 4. Ninhos de atobás-marrons do ASPSP classificados de acordo com sua qualidade. 
Figure 4. Brown Booby nests in the SPSPA classified according to quality.

Figura 5. Exemplo de viagem de forrageio de um atobá-marrom no ASPSP, registrada com GPS miniaturizados  
(1 posição/s). Pontos vermelhos indicam velocidades <5 km/h. 
Figure 5. Example of a foraging trip of a Brown Booby in the SPSPA, recorded with miniaturized GPS (1 fix/s). Red dots 
represent speed <5 km/h.
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corporal. Portanto, embora não o único, um provável 
mecanismo de diferenciação fenotípica e genotípica 
entre as colônias costeiras e o grupo formado por 
Fernando de Noronha e Atol das Rocas pode ser 
a adaptação local, influenciada pelas diferenças 
na paisagem marinha entre o ambiente nerítico 
tropical/subtropical e o ambiente pelágico tropical.

Por sua vez, os resultados da ampla amostragem 
da população de atobás-marrons do ASPSP 
demonstraram que as características da paisagem 
da colônia podem estar promovendo a seleção 
de fenótipos de maior tamanho corporal, o que, 
consequentemente, estaria isolando a população 
geneticamente, também através da adaptação 
local (NUNES et al., 2018). De fato, a peculiar 
alta densidade de ninhos e a heterogeneidade 
da paisagem da colônia sugerem haver uma 
organização hierárquica na escolha do local para 
nidificação baseada no tamanho corporal das 
fêmeas. A forte pressão para conquista e defesa dos 
territórios pode ser ilustrada através dos registros 
de canibalismo intraespecífico observados no 
ASPSP, o que tem sido sugerido como uma forma de 
inviabilizar os ninhos vizinhos (NEVES et al., 2015). 
A diferença de tamanho corporal de fêmeas entre 
as categorias de qualidade de ninho indicaram a 
existência de uma pressão seletiva relacionada à 
conquista e defesa de territórios, visto que fêmeas 
são predominantemente responsáveis por tais 
tarefas naquela população (KOHLRAUSCH, 2003). 
A nidificação em territórios altos, ou em áreas 
protegidas das ondas, da chuva, e dos próprios 
vizinhos conspecíficos, pode ser crucial para 
o sucesso da reprodução no ASPSP. Portanto, a 
ocupação de territórios de alta qualidade parece 
representar uma força seletiva mais importante 
do que a obtenção do recurso alimentar para os 
atobás-marrons do ASPSP.

No entanto, as estimativas de tamanho populacional 
do ASPSP sugerem um aumento no número de 
indivíduos nos últimos anos, indicando que a 
espécie está ampliando as potenciais áreas de 
nidificação, mesmo em locais com baixa qualidade 

de ninho, como nas ilhotas ao redor da Ilha 
Belmonte, onde é cada vez mais comum observar os 
ninhos de atobás ao longo do ano (MANCINI et al., 
2016).

De modo geral, neste estudo foi demonstrada 
forte estruturação populacional de atobás-
marrons no Brasil, a qual pode ser explicada pelas 
características oceanográficas e também pelas 
características da paisagem da colônia, como 
observado no ASPSP. Embora inserido no ambiente 
pelágico tropical e exposto às águas oligotróficas da 
Corrente Sul Equatorial, o ASPSP sofre influência da 
Subcorrente Equatorial, a qual promove um efeito 
de monte submarino no entorno do arquipélago, 
aumentando a produtividade local. No entanto, 
a pequena área emersa do arquipélago faz com 
que a população seja limitada e pressionada 
primariamente pela disponibilidade de espaço para 
nidificação, e não pela obtenção de alimento. As 
viagens de alimentação de curta duração e próximas 
à colônia, em comparação com colônias em outros 
oceanos, demonstra facilidade na obtenção de 
alimento. Além disso, a heterogeneidade da 
paisagem da colônia acentua as disputas por 
territórios de maior qualidade, o que é sugerido 
nesse estudo ser uma explicação plausível para 
o maior tamanho e massa corporal dos atobás-
marrons do ASPSP e para o isolamento genético, 
impulsionado pela adaptação local.

Finalmente, foi demonstrado que as colônias de 
atobás-marrons do Brasil, por conta da ampla 
distribuição e exposição a diferentes gradientes 
ambientais, representam importantes modelos 
para o estudo da ecologia e genética de paisagem 
marinha, dois temas que ainda são pouco estudados 
em predadores de topo marinhos. Além disso, a 
colônia do ASPSP, em função do seu isolamento 
genético e da aparente forte dependência das 
condições ambientais locais, apresenta potencial 
para a condução de estudos que buscam 
compreender os processos microevolutivos que 
moldam populações naturais de predadores 
marinhos de topo de cadeia.
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