
OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Contribuir para atingir e manter um estado favorável para conservação de albatrozes e petréis.

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Articulação  e colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais e internacionais e avaliação da sua implementação e impactos para a 

conservação de albatrozes e petréis

Desenvolvimento de esforços de comunicação, sensibilização e educação ambiental voltados para a conservação de albatrozes e petréis

Monitoramento e pesquisa de aspectos biológicos, da interação com a pesca e de outros impactos relevantes à conservação de albatrozes e petréis. 

Redução ou eliminação dos impactos negativos das atividades humanas sobre a conservação de albatrozes e petréis.

Recuperação e conservação dos ambientes insulares e marinhos brasileiros utilizados por albatrozes e petréis

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 2



Início Fim

1.1
Avaliar a possibilidade de inclusão de 

Pterodroma arminjoniana no ACAP.

relatório do 

resultado da 

avaliação

imediato maio-13
Leandro Bugoni 

(FURG)

"Working group ACAP", Patricia Pereira Serafini (CEMAVE), 

Luciane Lourenço (MMA), Thiago Cavalcanti (MRE)

1.2

Estabelecer em Trindade um viveiro de 

mudas produzidas a partir de sementes 

coletadas na ilha ou de populações 

indicadas por especialistas.

Viveiro de mudas 

estabelecido
maio-12 maio-14 Nílber Silva (MNRJ) MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil

1.3

Elaborar e implementar um plano de 

monitoramento do reflorestamento e da 

regeneração natural da vegetação da 

ilha da Trindade.

plano elaborado, 

mudas plantadas e 

relatório de 

monitoramento

imediato outubro-17 Nílber Silva (MNRJ) MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil

1.4
Eliminar as espécies vegetais exóticas 

causadoras de impacto.

espécies exóticas 

eliminadas
outubro-10 outubro-17 Nílber Silva (MNRJ) MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil

1.5

Avaliar a possibilidade de criação de 

uma área militar voltada para 

conservação na ilha da Trindade.

Documento com 

avaliação formal da 

possibilidade desta 

criação

imediato outubro-17 Nílber Silva (MNRJ)

Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), MNRJ, Marinha 

do Brasil, Conexão Abrolhos-Trindade (CAT), Eloisa Dias 

(Reserva da Biosfera da MA - RBMA-MAR)

Observação

Recuperação e conservação dos ambientes insulares e marinhos brasileiros utilizados por albatrozes e petréis

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

Articulador
Período

Nº Ação Produto
Custo estimado 

(R$)

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Colaboradores



Início Fim

2.1

Revisar e atualizar periodicamente a legislação 

relacionada a implementação de medidas 

mitigadoras 

legislação atualizada outubro/2012 outubro/2017
Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Luciane Lourenço (MMA), Projeto 

Albatroz, Roberto Wahrlich (SINDIPI), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio), CEPSul

2.2

Criar e regulamentar ferramentas que possibilitem 

ações efetivas de fiscalização nos portos e no mar 

do uso de medidas mitigadoras. 

ferramentas 

regulamentadas
outubro/2012 outubro/2017

Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Cláudia Zagaglia (IBAMA), Tatiana 

Neves e Dimas Gianuca (Projeto 

Albatroz), Luciane Lourenço (MMA), 

Ana Rodrigues (CEPSul), Nilamon 

Oliveira Leite Junior 

(TAMAR/ICMBio), Roberto Wahrlich 

(UNIVALI/SINDIPI)

câmeras a bordo

2.3
Fiscalizar, nos portos e no mar, a adoção de 

medidas mitigadoras regulamentadas. 

operações de fiscalização 

realizadas
outubro/2012 outubro/2017

Claudia Zagaglia 

(IBAMA)

MPA, CEPSul, Polícias Ambientais, 

OEMAs, CEPERG, MMA

2.4

Estabelecer e gerir um grupo de alerta que 

monitora, comunica e assiste emergências 

envolvendo albatrozes e petréis afetados por 

petróleo e derivados.

grupo de alerta criado e 

ativo
novembro/2012 outubro/2017

Luciana Ramos 

(CGPEG IBAMA)

Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP), 

Juliana Yuri Saviolli (Projeto 

Albatroz), CRAM - FURG, CGPEG, 

Petrobras, UNESP, CEMAVE

linha de comunicação 

direta com órgãos 

licenciadores e NP

2.5

Consolidar e divulgar diretrizes e protocolos 

específicos relacionados a reabilitação de 

albatrozes e petreis afetados por petróleo e 

derivados

documento elaborado e 

divulgado aos órgãos 

licenciadores e outras 

instituições

novembro/2012 outubro/2013
Ralph Eric Thijl 

Vanstreels (USP)

Juliana Yuri Saviolli (Projeto 

Albatroz), Claudia Niemeyer (USP), 

Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio),  IFAW/IBR

2.6 Implementar o uso de medidas mitigadoras. medidas adotadas outubro/2012 outubro/2017
Roberto Wahrlich 

(SINDIPI)

Luis Fernando (CEPSul), Rodrigo 

Claudino (MPA), Projeto Albatroz, 

Luciane Lourenço (MMA), IBAMA, 

Patricia Pereira Serafini (CEMAVE), 

CEPERG

2.7

Elaborar e publicar instrumento normativo 

tornando obrigatório a inspeção de carga a ser 

desembarcada e a desratização comprovada em 

embarcação que venha a aportar ou fundear na 

ilha da Trindade.

Proposta de instrumento 

normativo elaborada
outubro/2013 outubro/2015

Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)

Marinha do Brasil, Nílber Silva 

(MNRJ), Luciane Lourenço (MMA)

Observação

Redução ou eliminação dos impactos negativos das atividades humanas sobre a conservação de albatrozes e petréis.

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

Período
ArticuladorNº Ação Produto

Custo estimado 

(R$)

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Colaboradores



Início Fim

Observação
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado 

(R$)
Colaboradores

2.8

Estabelecer, implementar e consolidar nos planos 

de manejo do PARNA e APA de Fernando de 

Noronha a obrigatoriedade da inspeção de carga a 

ser desembarcada e a desratização comprovada 

em aeronaves e embarcação que aporte ou 

fundeie nas proximidades das ilhas.

Consolidação 

implementada
janeiro/2013 outubro/2017

Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)
Chefes do PARNA e APA Noronha

2.9

Controlar o desembarque nas ilhas ocupadas pelas 

espécies para evitar interferências e perturbações 

às colônias. 

ações de controle 

mantidas
janeiro/2013 outubro/2017

Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)

IBAMA, AVIDEPA, Marinha do Brasil, 

Chefes do PARNA e APA Noronha

2.10

Publicar instrumento normativo proibindo a 

introdução de plantas fora do pomar ou da horta, 

bem como quaisquer animais em Trindade e 

Martin Vaz.

instrumento jurídico 

publicado 
janeiro/2013 outubro/2015

Rodrigo Otoch Chaves

Capitão-de-Fragata

Gerente do Programa 

de Pesquisas 

Científicas na Ilha da 

Trindade

Secretaria da 

Comissão 

Interministerial para 

os Recursos do Mar

Nílber Silva (MNRJ), Luciane Lourenço 

(MMA), CEMAVE

2.11

Elaborar e implementar norma de conduta e 

procedimentos visando à compatibilização da 

rotina militar com a conservação das aves 

marinhas.

norma implementada janeiro/2013 outubro/2015

Rodrigo Otoch Chaves

Capitão-de-Fragata

Gerente do Programa 

de Pesquisas 

Científicas na Ilha da 

Trindade

Secretaria da 

Comissão 

Interministerial para 

os Recursos do Mar

Leandro Bugoni (FURG),  Claudia 

Niemeyer (USP),Nílber Silva (MNRJ), 

Patricia Pereira Serafini (CEMAVE)

2.12

Implementar sistema de vigilância constante para 

detecção precoce da ocorrência de roedores e 

adotar medidas de controle nas ilhas Itatiaia (Vila 

Velha), Morro do Leão e Morro da Viuvinha 

(Fernando de Noronha).

sistema de vigilância 

implementado
outubro/2012 outubro/2017

Marcio Amorim Efe 

(UFAL)

AVIDEPA, Jean Ramos (UFPE/Tríade), 

Chefes da APA e PARNA 

Noronha/ICMBio, Claudia Niemeyer 

(USP).



Início Fim

Observação
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado 

(R$)
Colaboradores

2.13

Elaborar e implementar programa de controle das 

populações de vertebrados exóticos prejudiciais à 

reprodução das aves, como camundongo, rato, 

ratazana, teiú e mocó nas ilhas de Trindade, 

Martin Vaz, Fernando de Noronha e Itatiaia.

programa implementado outubro/2012 outubro/2017 Marcio Efe (UFAL)

Nílber Silva (MNRJ),  Leandro Bugoni 

(FURG), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE), Cesar Musso (AVIDEPA), 

Jean Ramos (UFPE/Tríade), chefes do 

PARNA e APA Fernando de 

Noronha/ICMBio, Claudia Niemeyer 

(USP)

2.14

Estabelecer, implementar e consolidar no plano de 

manejo norma para proibição do embarque de 

animais de estimação nas aeronaves e 

embarcações destinadas a Fernando de Noronha.

Consolidar norma no 

plano de manejo 
outubro/2012 outubro/2017

Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)

 Jean Ramos (UFPE/Tríade), chefes do 

PARNA e APA Fernando de 

Noronha/ICMBio

2.15

Pleitear junto ao processo de licenciamento de 

aerogeradores que seja fomentado plano de 

geração compatível com a conservação das aves na 

ilha de Trindade.

documento de 

entendimento / acordo 

de intenções / verificação 

da autorização ambiental 

de instalação

outubro/2012 outubro/2015
Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)

Leandro Bugoni (FURG), Marcio Efe 

(UFAL), IBAMA, Marinha do Brasil, 

Patricia Pereira Serafini (CEMAVE)

2.16

Realizar programa de identificação, esterilização e 

monitoramento dos animais de estimação 

reconhecidamente causadores de distúrbios nas 

colônias em Fernando de Noronha, tais como cães, 

gatos, serpentes e iguanas.

programa realizado outubro/2012 outubro/2017
Claudia Niemeyer 

(USP)

Administração da ilha de Fernando 

de Noronha, Jean Ramos 

(UFPE/Tríade), Chefes PARNA e APA 

Fernando de Noronha/ICMBio

2.17

Elaborar e colaborar para a implementação de 

plano de contingência emergencial para 

derramamentos de óleo nas ilhas com colônias de 

Puffinus lherminieri e Pterodroma arminjoniana, e 

áreas críticas para parte do ciclo de vida de outras 

espécies.

plano de contingência 

implementado
novembro-12 outubro-17

Fernando Augusto 

Galheigo (CGPEG)

Petrobras, Ralph Eric Thijl Vanstreels 

(USP), Juliana Yuri Saviolli (Projeto 

Albatroz), Marinha do Brasil, 

empresas envolvidas, PARNA e APA 

Fernando de Noronha/ICMBio

2.18

Articular com a administração de Fernando de 

Noronha medidas mitigadoras dos impactos 

causados pela geração e destinação do lixo e 

esgoto sanitário.

manejo adequado de lixo 

e esgoto
novembro-12 outubro-17

Patricia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)

Administração da ilha de Fernando 

de Noronha, Jean Ramos 

(UFPE/Tríade), Chefias da APA e 

PARNA Marinho de Fernando de 

Noronha



Início Fim

Observação
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado 

(R$)
Colaboradores

2.19

Articular com a Marinha do Brasil medidas 

mitigadoras dos impactos causados pela geração e 

destinação do lixo e esgoto sanitário na ilha da 

Trindade.

manejo adequado de lixo 

e esgoto
novembro-12 outubro-17

Rodrigo Otoch Chaves

Capitão-de-Fragata

Gerente do Programa 

de Pesquisas 

Científicas na Ilha da 

Trindade

Secretaria da 

Comissão 

Interministerial para 

os Recursos do Mar



Início Fim

3.1

Verificar o nível de mortalidade de 

albatrozes e petréis na pescaria de vara e 

isca viva. 

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz
Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul)

método de 

levantamento 

indireto

3.2

Verificar o nível de captura incidental de 

albatrozes e petréis nas pescarias de 

emalhe. 

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), 

Claudia Niemeyer (USP), Leandro Bugoni (FURG), 

NEMA, Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio)

Edital aberto 

MPA/CNPq

3.3

Verificar o nível de captura incidental de 

albatrozes e petréis nas pescarias de 

espinhel de fundo. 

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)

3.4

Verificar o nível de captura incidental de 

albatrozes e petréis nas pescarias de 

arrasto. 

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), 

Claudia Niemeyer (USP), NEMA 

3.5

Verificar o nível de captura incidental de 

albatrozes e petréis nas pescarias tipo “frota 

Itaipava” 

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz
Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)

3.6

Verificar o nível de captura incidental de 

albatrozes e petréis na pesca de cardume 

associado

Relatório outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio)

3.7

Monitorar captura incidental de albatrozes 

e petréis em pescarias com espinhel 

horizontal de superfície realizados por 

frotas industriais. 

Relatório anual outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Rodrigo Claudino dos Santos (MPA),Nilamon 

Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane 

Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)

Projeto Albatroz 

usualmente monitora 

a frota nacional e o 

PROBORDO é 

responsável pelo 

monitoramento da 

frota arrendada

Observações
Período

Articulador

Monitoramento e pesquisa de aspectos biológicos, da interação com a pesca e de outros impactos relevantes à conservação de albatrozes e petréis. 

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

Nº Ação Produto
Custo estimado  

(R$)

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Colaboradores



Início Fim

Observações
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado  

(R$)
Colaboradores

3.8

Analisar e aprimorar as medidas 

mitigadoras já existentes para pescarias com 

espinhel horizontal de superfície de atuns e 

meca.

Medidas Aprimoradas outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane 

Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)

3.9

Desenvolver novas medidas mitigadoras nas 

pescarias com espinhel horizontal de 

superfície. 

Novas medidas 

desenvolvidas
outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane 

Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)

3.10

Desenvolver, analisar e aprimorar as 

medidas mitigadoras para pescarias nas 

quais for constatada mortalidade e ou 

captura de albatrozes e petréis. 

Medidas Aprimoradas 

para as pescarias em 

que for constatada 

mortalidade

outubro/2014 outubro/2017 Projeto Albatroz

Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane 

Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)

3.11

Avaliar a implementação e o nível de 

cumprimento das normas para o uso de 

medidas mitigadoras. 

Relatório anual de 

avaliação da 

implementação

outubro-12 outubro-17
Ana Rodrigues 

(CEPSul) 

Projeto Albatroz, Rodrigo Claudino dos Santos 

(MPA), IBAMA, Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA)

3.12

Elaborar e aprovar um protocolo para coleta 

padronizada de dados para o Programa 

Nacional de Observadores de Bordo. 

protocolo 

padronizado
outubro-12 outubro-13

Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)

3.13

Implementar o protocolo para coleta 

padronizada de dados no Programa 

Nacional de Observadores de Bordo. 

dados disponíveis outubro-13 outubro-17
Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)

3.14

Compatibilizar as coberturas de pescarias do 

Programa Nacional de Observadores de 

Bordo com os objetivos do PLANACAP. 

cobertura 

compatibilizada
outubro-12 outubro-13

Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)

3.15

Sistematizar e disponibilizar os dados 

relevantes para albatrozes e petréis gerados 

no Programa Nacional de Observadores de 

Bordo 

dados sistematizados 

e disponibilizados
outubro-12 outubro-17

Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)

3.16

Mapear a diversidade de albatrozes e 

petréis na ZEE Brasileira e nas águas 

internacionais adjacentes visando a 

determinação de áreas prioritárias, 

correlacionando com características 

oceanográficas, distribuição de presas e 

ameaças.

mapas de áreas 

prioritárias
outubro-12 outubro-17

Leandro Bugoni 

(FURG)

Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, 

Eduardo Sechi, Ana Rodrigues (CEPSul), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Marinha do 

Brasil

3.17

 Avaliar os impactos positivos e negativos na 

interação com a pesca, exceto a captura 

incidental

pesquisas realizadas e 

dados disponibilizados 

através de publicações

outubro-12 outubro-17
Leandro Bugoni 

(FURG)

Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, 

Eduardo Sechi, Ana Rodrigues (CEPSul), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ ICMBio), Marinha do 

Brasil



Início Fim

Observações
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado  

(R$)
Colaboradores

3.18

Realizar pesquisas para determinação de 

albatrozes e petréis como 

monitores/bioindicadores das condições 

ambientais. 

pesquisas realizadas outubro-12 outubro-17
Leandro Bugoni 

(FURG)

Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, Ana 

Rodrigues (CEPSul), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Juliana Yuri Saviolli (Projeto 

Albatroz), Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP).

3.19

Avaliação e monitoramento sanitário de 

populações de albatrozes e petréis que 

ocorrem no Brasil.

pesquisas realizadas outubro-12 outubro-17
Juliana Yuri Saviolli 

(Projeto Albatroz)

Projeto Albatroz, Ralph Eric Thijl Vanstreels 

(USP), Claudia Niemeyer (USP), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE)

3.20

intercâmbio de informações referentes a 

pesquisas desenvolvidas com albatrozes e 

petréis. 
rede criada outubro-12 outubro-17

Ralph Eric Thijl 

Vanstreels (USP)
Grupo Assessor do PLANACAP

moderação 

cuidadosa da lista 

3.21

Desenvolver mecanismos de acesso às 

informações dos mapas de bordo para 

análises relacionadas aos objetivos do 

PLANACAP

mecanismos 

desenvolvidos
outubro-12 outubro-13

Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)

3.22

Elaborar relatórios anuais sobre a 

implementação do ACAP pelo Brasil.
relatórios elaborados 

e submetidos ao ACAP
outubro-12 outubro-17

Luciane Lourenço 

(MMA)

Projeto Albatroz, Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Thiago Cavalcanti (MRE), 

Rodrigo Claudino (MPA)

3.23

Elaborar programa de monitoramento das 

colônias de Puffinus lherminieri e 

Pterodroma arminjoniana nas ilhas com um 

protocolo básico de amostragem. 

programa elaborado outubro-12 outubro-13
Márcio Amorim Efe 

(UFAL)

PROTRINDADE, Leandro Bugoni (FURG), Juliana 

Yuri Saviolli (Projeto Albatroz)

O programa incluirá, 

entre outras, as 

seguintes atividades: 

censos, dinâmica, 

prospecção de novos 

ninhos, sucesso 

reprodutivo, avaliação 

sanitária, perfil de 

cadeia epidemiológica 

de doenças e 

contaminantes.

3.24

Implementar as atividades previstas no 

programa de monitoramento na ilha de 

Trindade.

atividades 

implementadas
outubro-13 outubro-17

Rodrigo Otoch Chaves

Capitão-de-Fragata

Gerente do Programa de 

Pesquisas Científicas na 

Ilha da Trindade

Secretaria da Comissão 

Interministerial para os 

Recursos do Mar

PROTRINDADE, Comandante Otochi (Marinha do 

Brasil), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), SISBIO, IES, AVIDEPA



Início Fim

Observações
Período

ArticuladorNº Ação Produto
Custo estimado  

(R$)
Colaboradores

3.25

Implementar as atividades previstas no 

programa de monitoramento no 

arquipélago Fernando de Noronha.

atividades 

implementadas
outubro-13 outubro-17

Márcio Amorim Efe 

(UFAL)

chefes do PARNA e APA Fernando de Noronha, 

IES,Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), 

Claudia Niemeyer (USP), AVIDEPA

3.26

Implementar as atividades previstas no 

programa de monitoramento nas ilhas de 

Itatiaia.

atividades 

implementadas
outubro-13 outubro-17

César Musso 

(AVIDEPA)
ICMBio, Márcio Amorim Efe (UFAL)

3.27

Avaliar a interação da pesca artesanal e da 

predação por caranguejo com as colônias de 

Puffinus lherminieri e Pterodroma 

arminjoniana nas ilhas.

relatórios de 

avaliação/ artigos 

publicados

outubro-13 outubro-15
Márcio Amorim Efe 

(UFAL)

Projeto Albatroz, AVIDEPA, chefes do PARNA e 

APA Fernando de Noronha

3.28

Realizar Análise de Viabilidade Populacional 

e risco de extinção para Puffinus lherminieri 

e Pterodroma arminjoniana.

análise realizada outubro-13 outubro-15
Márcio Amorim Efe 

(UFAL)

Cesar Musso (AVIDEPA), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Claudia Niemeyer (USP)

3.29

Aprofundar o conhecimento sobre as áreas 

de distribuição de Puffinus lherminieri e 

Pterodroma arminjoniana no mar.

conhecimento 

adquirido
outubro-13 outubro-17

Leandro Bugoni 

(FURG)

Márcio Amorim Efe (UFAL), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio)



Início Fim

4.1

Divulgar as informações resultantes da 

analise dos dados sobre captura 

incidental de albatrozes e petréis. 

Informações divulgadas outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Luciane 

Lourenço (MMA)

4.2

Divulgar as informações resultantes da 

analise dos dados sobre o 

desenvolvimento e efetividade das 

medidas mitigadoras. 

Informações divulgadas outubro/2012 outubro/2017 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio) Rodrigo Claudino 

(MPA), Luciane Lourenço (MMA)

4.3

Fomentar ações de educação ambiental 

para pescadores acerca da adoção de 

medidas mitigadoras e da importância 

da conservação de albatrozes e petréis. 

Ações de educação 

ambiental estabelecidas
outubro-12 outubro-17 Projeto Albatroz

Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio), Rodrigo Claudino 

dos Santos (MPA), Luciane 

Lourenço (MMA), Órgãos de 

educação, NEMA, Eloisa (CEPSul), 

ONGs

4.4

Criar materiais informativos adequados 

de comunicação para os pescadores 

sobre medidas mitigadoras e assuntos 

correlatos. 

materiais informativos 

criados e distribuidos 

para pescadores 

outubro-12 outubro-17 Projeto Albatroz

Luciane Lourenço (MMA), Rodrigo 

Claudino dos Santos (MPA), 

Roberto Wahrlich (SINDIPI), NEMA, 

Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior 

(TAMAR/ICMBio) 

folders, videos, cartilhas

4.5

Promover a inclusão do tema da 

obrigatoriedade do uso de medidas 

mitigadoras da captura incidental de 

albatrozes e petréis nos cursos 

institucionais de capacitação dos 

agentes de fiscalização. 

Cursos de capacitação de 

agentes de fiscalização 

com o tema de medidas 

mitigadoras incluidos

outubro-12 outubro-17
Claudia Zagaglia 

(IBAMA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço 

(MMA), Ana Rodrigues (CEPSul)

Observações

Desenvolvimento de esforços de comunicação, sensibilização e educação ambiental voltados para a conservação de albatrozes e petréis

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

Período
ArticuladorNº Ação Produto

Custo estimado 

(R$)

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Colaboradores



4.6

Capacitar pescadores quanto a 

confecção e uso das medidas 

mitigadoras. 

pescadores capacitados outubro-12 outubro-17 Projeto Albatroz

Luciane Lourenço (MMA), Rodrigo 

Claudino dos Santos (MPA), 

Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), 

Nilamon Oliveira Leite Júnior e Gil 

(TAMAR/ICMBio) 

4.7

Divulgar os resultados da análise dos 

dados do Programa Nacional de 

Observadores de Bordo. 

Informações divulgadas outubro-12 outubro-17
Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço 

(MMA), Roberto Wahrlich 

(SINDIPI), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE/ICMBio), Nilamon 

Oliveira Leite Júnior e Gil 

(TAMAR/ICMBio) 

4.8

Promover a inclusão do tema da 

conservação de albatrozes e petréis e do 

uso de medidas mitigadoras da captura 

incidental nos cursos de capacitação dos 

observadores de bordo do Programa 

Nacional. 

tema inserido nos cursos 

de observadores de 

bordo

outubro-12 outubro-17
Rodrigo Claudino dos 

Santos (MPA)
Projeto Albatroz, MMA 

4.9

Desenvolver ações para divulgar a 

importância da conservação de 

albatrozes e petréis para o público geral.

Ações desenvolvidas e 

aplicadas
outubro-12 outubro-17 Projeto Albatroz

Luciane Lourenço (MMA), Patricia 

Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)

4.10

Desenvolver programas de Educação 

Ambiental que envolva questões da 

conservação de albatrozes e petréis em 

escolas e outros públicos.

Programa de educação 

ambiental para escolas 

e/ou outros públicos 

estabelecido

outubro-12 outubro-17 Projeto Albatroz
Luciane Lourenço (MMA), Órgãos 

de Educação

4.11

Elaborar projetos de educação 

ambiental para os públicos relacionados 

com as áreas de reprodução e 

alimentação das espécies residentes. 

projeto elaborado outubro-12 outubro-14 Claudia Niemeyer (USP)

CEMAVE, AVIDEPA, ICMBio (UCS 

Noronha), Marinha do Brasil, 

Rodrigo Otoch Chaves (Programa 

de Pesquisas Cientificas na Ilha de 

Trindade), MMA, Marcio Amorim  

Efe UFAL), Leandro Bugoni (FURG), 

Nílber Silva (MNRJ)

4.12

Implementar atividades de comunicação 

sobre Puffinus lherminieri em Fernando 

de Noronha nas escolas, nas colônias de 

pescadores e com os turistas.

atividades em execução novembro-13 dezembro-17

Ricardo Araújo (Chefe 

do PARNA Marinho de 

Fernando de Noronha)

Governo de Noronha, ONGs locais, 

TAMAR de Fernando de Noronha, 

Golfinho Rotador, ONG Oceânica, 

Luciane Lourenço (MMA)



4.13

Implementar um mecanismo de 

comunicação periódica com a tripulação 

do Posto Oceanográfico e com os civis 

da ilha da Trindade acerca do plano de 

conservação de albatrozes e petréis.

atividades regulares 

sendo executadas no 

âmbito do PROTRINDADE

novembro-13 outubro-17

Rodrigo Otoch Chaves

Capitão-de-Fragata

Gerente do Programa de 

Pesquisas Científicas na 

Ilha da Trindade

Secretaria da Comissão 

Interministerial para os 

Recursos do Mar

Nílber Silva (MN), Patricia Pereira 

Serafini (CEMAVE/ICMBio), Leandro 

Bugoni (FURG)



Início Fim

5.1

Articular junto aos fóruns internacionais de 

ordenamento pesqueiro e de conservação os 

resultados das pesquisas relacionadas a 

conservação de albatrozes e petréis no Brasil.

documentos escritos e 

apresentados
outubro-12 outubro-17

Tatiana Neves (Projeto 

Albatroz)

Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), 

Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Thiago 

Cavalcanti (MRE)

5.2

Manter o grupo assessor como responsável pela 

articulação interinstitucional para atender aos 

objetivos do PLANACAP e outras demandas 

associadas.

grupo atuando na 

articulação 

interinstitucional

outubro-12 outubro-17
Patrícia Serafini 

(CEMAVE/ICMBio)
Grupo Assessor do PLANACAP

5.3

Articular com instituições de fomento (FNMA, 

FunBio, CNPq, MPA e outros financiadores) a 

publicação de editais específicos voltados à 

implementação do PLANACAP.

editais lançados outubro-12 outubro-17
Patrícia Serafini 

(CEMAVE)

Rômulo Mello (ICMBio), Tatiana Neves 

(Projeto Albatroz), Patricia Pereira Serafini 

(CEMAVE)

Observações
Período

Articulador

Articulação  e colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais e internacionais e avaliação da sua implementação e impactos para a conservação de albatrozes 

e petréis

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

Nº Ação Produto
Custo estimado 

(R$)

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Colaboradores


