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Informação Técnica nº 4/2020-CEMAVE/DIBIO/ICMBio
Cabedelo, 03 de abril de 2020

 

ASSUNTO: Análise do 4º Relatório Anual do Projeto
de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS) - Áreas SC e PR/ Área SP / Área RJ

REFERÊNCIA: Processo ou documento:
02070.001532/2020-18.

 

1.   A presente Informação Técnica trata da Análise do 4º Relatório Anual do Projeto de Monitoramento de
Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) - Área SC e PR e Área SP, no período setembro de 2018 a agosto de 2019, e Relatório
Técnico Final da Área RJ, no período setembro de 2016 a setembro de 2019 e os Relatórios de Biomarcadores, HPA e Elementos-
traço.

2.   As informações utilizadas nesta análise estão disponibilizadas nas mídias 6720096, 6720142, 6720166 e
6720196, neste processo. Apesar de os relatórios apresentados serem separados por área geográfica, a elaboração desta
Informação Técnica (IT) focou no escopo taxonômico, ficando restrita à avifauna e aos aspectos relevantes para a conservação de
aves e seus habitats. Assim, IT foi feita em três etapas:

             -         Análise de dados sobre a ocorrência de unidades de conservação e ações de  Plano de Ação
Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção;

             -         Análise das informações sobre espécies marinhas, incluindo reabilitação, resultados das
necropsias, fauna oleada e análise dos resultados do Índice de Saúde;

             -         Análise de relatórios de biomarcadores, HPA e elementos traço.
3.   O PMP-BS é executado de Laguna/SC a Saquarema/RJ, compreendendo 2.013,4 km de costa monitorada por

diferentes estratégias. As atividades desenvolvidas no PMP-BS estão baseadas no “Projeto Executivo Integrado do Monitoramento
de Praias da Bacia de Santos”, de março de 2019. Esta versão do Projeto Executivo integra os projetos executivos do PMP-BS
Fase 1 (litoral de SC, PR e SP) e Fase 2 (litoral do RJ), anteriormente aprovados pelo IBAMA. O Projeto Executivo Integrado
incorpora as deliberações do Comitê Técnico do PMP-BS, definidas nas Reuniões de Análise Crítica que ocorreram ao longo do
desenvolvimento do projeto.

4.   Com relação à área monitorada e estratificação espacial utilizada, diferentemente do 3º Relatório Anual, no
4º Relatório Anual do PMP-BS foram apresentados dados da Fase 1 e da Fase 2, o que permitiu a análise integrada para toda a
área. No relatório, as praias monitoradas foram agrupadas para a apresentação e análise do conjuntos dos dados. O PMP-BS Fase
1 adotou as "mesorregiões" ou "regiões geográficas imediatas" definidas pelo IBGE: Litoral Sul Catarinense, Litoral Central
Catarinense, Litoral Centro-Norte Catarinense, Litoral Norte Catarinense, Litoral Paranaense, Litoral Sul Paulista, Litoral Central
Paulista e Litoral Norte Paulista (Tabela 1). O PMP-BS Fase 2, no entanto, utiliza  a estratificação definida no Projeto Executivo
para o litoral Fluminense. A extensão de litoral monitorada pelo PMP-BS contempla ao menos 41 Unidades de Conservação,
Federais e Estaduais, e importantes habitats para aves costeiras e marinhas das regiões Sudeste e Sul do Brasil, além de sete áreas
consideradas estratégicas pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação das Aves Limícolas Migratórias (Tabela 1).

 
Tabela 1 -Área de abrangência do Projeto e estratos considerados nos Relatórios Anuais do PMP-BS Fase 1 e Relatório Final PMP-BS
Fase 2, Extensão monitorada e Unidades de Conservação e outras áreas importantes para a conservação de aves reconhecidas em cada

estrato.
PMP/Relatório ESTRATIFICAÇÃO EXTENSÃO

MONITORADA
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

OUTRAS ÁREAS
IMPORTANTES PARA A
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FEDERAIS E
ESTADUAIS NO
ESTRATO

CONSERVAÇÃO  NO
ESTRATO

FASE 1 –
SC/PR/SP

RELATÓRIO
ANUAL
SC/PR
(SEI
6720142)

Litoral Sul Catarinense ± 100,00 km APA da Baleia Franca Área estratégica do PAN Aves
Limícolas Migratórias

Litoral Central Catarinense ± 220,00 km

APA da Baleia Franca,
PE da Serra do
Tabuleiro, Resex
Marinha Pirabubaé, APA
do Anhatomirim

Área estratégica do PAN Aves
Limícolas Migratórias - APA da
Baleia Franca

Litoral Centro Norte
Catarinense 116,61 km REBIO Marinha do

Arvoredo  

Litoral Norte Catarinense 84,51 km PE Acaraí
Área estratégica PAN Aves
Limícolas Migratórias - Baía da
Babitonga

Litoral Paranaense 105,48 km

PE Boguaçu, APA de
Guaratuba, PARNA
Saint-Hillaire-Lange, PE
Ilha do Mel, PARNA
Superagui, APA
Guaraqueçaba, ESEC
Guaraqueçaba, PARNA
Currais

Área estratégica PAN Aves
Limícolas Migratórias - Pontal

RELATÓRIO
ANUAL SP
(SEI
6720196)

Litoral Sul Paulista 171,00 km

Esec dos Tupiniquins,
PE Ilha do Cardoso, APA
Cananéia-Iguape-
Peruíbe, APA Ilha
Comprida, EE Juréia-
Itatins, APA do Litoral
Sul

Área estratégica PAN Aves
Limícolas Migratórias – APA
Cananéia-Iguape-Peruíbe,
Itanhaém

Litoral Central Paulista 58,90 km

 PE Laje de Santos,
ARIE I Queimada
Grande, PE Xixivá-
Japuí, APA Litoral
Centro

Área estratégica PAN Aves
Limícolas Migratórias –
Santos/Cubatão

Litoral Norte Paulista 108,3 km

RVS Alcatrazes, APA
Litoral Norte, PE Ilha
Bela, PE Anchieta, PE
Serra do Mar

 

FASE 2  –
RJ

RELATÓRIO
FINAL Fase
2
(SEI
6720096)

Trecho 11 - Paraty 241,85 km APA do Cairuçu, ESEC
Tamoios  

Trecho 12 -Angra dos Reis
e Ilha Grande 276,57 km

APA Tamoios, PE do
Aventureiro, APA de
Mangaratiba

 

Trecho 13 – Mangaratiba,
Itaguaí, Rio de Janeiro 264,80 km

APA de Mangaratiba,
Rebio Arqueologica
Mangaratiba,

 

Trecho 14 – Rio de Janeiro,
Duque de Caxias,
Guapimirim, Itaboraí, São
Gonçalo

120,79 km
MONA Ilhas Cagarras,
APA do Gaupi-Mirim,
Esec da Guanabara

Área estratégica PAN Aves
Limícolas Migratórias – Baía da
Guanabara
 

Trecho 15 – Niterói, Marica
e Saquarema 76,74 Km PE Serra da Tiririca,

APA de Maricá  

 

5.   Ainda quanto aos aspectos metodológicos, o litoral considerado nos relatórios corresponde à área desde a
praia até a profundidade de 200 m, dividido em três faixas de profundidade a partir da linha da praia: zona costeira - 0 a 20 m,
plataforma interna - 20 a 50 m e da plataforma interna ao talude - 50 a 200 m. A estratificação adotada permitiu uma análise
apropriada quanto aos habitats das espécies e a utilização de variáveis ambientais diferenciadas na análise da ocorrência da fauna
em faixa. Também foram aplicadas correções pelo esforço para compensar os diferentes regimes e periodicidades do
monitoramento, relevos e características das praias entre outras variáveis, considerando-se o Encalhe por Unidade de Esforço
(EPUE). O método de análise estatística foi similar para toda a área.

6.   Para realizar as análises de correlação com variáveis ambientais e antrópicas foram calculadas taxas mensais
de registros por quilômetro ativamente monitorado. Estes valores de animais registrados por quilômetro de praias monitoradas
foram denominados de EPUE, sendo que o esforço é a extensão de praia monitorada em determinado período de tempo (mês). Em
análises que comparem áreas e/ou grupos de espécies foi utilizado o valor mínimo de 50 animais por unidade amostral para o
cálculo do EPUE.

7.   No período de setembro de 2018 a agosto de 2019 foram registradas 52 táxons identificados ao menos no
nível de gênero entre aves oceânicas, marinhas e costeiras na costa entre o litoral Sul Catarinense até o trecho 15 em Saquarema,
RJ. A Tabela 2 reúne as espécies encontradas e abundâncias em cada estrato considerado do litoral, status das espécies
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consideradas ameaçadas na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 444), seu status
migratório (Somenzari et al, 2018) e relação - quando existente - com os Planos de Ação Nacional para a Conservação de espécies
ameaçadas (PAN). 

 

Tabela 2 - Espécies e abundância da avifauna encontrada nas praias por estrato do litoral segundo os Relatórios Anuais do PMP-BS Fase 1
(set/2018-ago/2019) e Relatório Final PMP-BS Fase 2 (set/2016-set/2019), status migratório (Somenzari et al, 2018), com status das espécies

ameaçadas de extinção (Portaria MMA 444), e lista do Plano de Ação Nacional para a Conservação (PAN).
Legendas: Status Migratório: R= Residente, MGT=Migratório, MPR= Provavelmente Migratório, VAG=Vagante; Status de ameaça: VU=

Vulnerável, EN =Em Perigo, CR= Criticamente Ameaçado; PAN: PALM = PAN Aves Limícolas Migratórias, PAM =PAN Aves Marinhas  e
PAP =PAN Albatrozes e Petreis; T15 a T11 e LNP a LSC correspondem aos trechos e mesorregiões da Tabela 1.

 
TÁXON

 
Status
migratório

Status
de
ameaça

 
PAN

PMP-BS -Fase 2 
Total
Fase 2

PMP-BS - Fase 1
Total
 Fase 1

 
Total
geral 
PMP-
BS
 

T15 T14 T13 T12 T11 LNP LCP LSP LP LNC LCNC LCC LSC

Charadriiformes

Anous sp R   1     1 1 2 2      5 6
Calidris alba MGT  PALM 2     2      1 1  2 4
Calidris
fuscicollis MGT  PALM      0        1 1 1

Charadrius
collaris R   1     1  1       1 2

Charadrius
semipalmatus MGT  PALM      0  1       1 1

Haematopus
palliatus R  PALM      0       3 3 6 6

Himantopus
melanurus R        0       1 7 8 8

Chroicocephalus
maculipennis R        0        1 1 1

Larus
dominicanus R   57 26 36 7 2 128 18 38 21 56 70 137 187 224 751 879

Larus fuscus VAG        0        1 1 1
Rynchops niger R        0    1 1 2 1 2 7 7
Stercorarius
antarcticus MGT        0     1   1 2 2

Stercorarius
chilensis MGT        0     2   1 3 3

Stercorarius
maccormicki MGT        0   2      2 2

Stercorarius
parasiticus MGT        0   2  1   3 6 6

Stercorarius
pomarinus MGT        0  2     1  3 3

Stercorarius
longicaudus MGT   1     1 1        1 2

Stercorarius sp MGT   1     1         0 1
Sterna
hirundinacea MPR VU PAM 1     1 9 3 3   14 5 6 40 41

Sterna hirundo MGT   8  1   9 1 1 1 1 3 5 5 5 22 31
Sterna trudeaui MPR        0     2  3  5 5
Sterna sp - - - 2  1   3         0 3
Thalasseus
acuflavidus MPR   5 12 4 3 2 26 1 2 1 4 1 4 4  17 43

Thalasseus
maximus MPR EN PAM 4 1 1 1  7    1   1  2 9

indeterminado - - -   1 1  2         0 2
Thalasseus sp MPR   1 1 1 2  5         0 5

Coraciiformes Chloroceryle
americana R        0    1     1 1

Podicipediformes Podiceps major R        0 1        1 1

Pelecaniformes
 

Ardea alba R        0    2 1    3 3
Ardea cocoi R        0    1 1    2 2
Butorites
striatus R        0     1    1 1

Egretta thula R        0    1 1   1 3 3
Nyctanassa
violacea R        0    4     4 4

Nycticorax
nycticorax R        0    2     2 2

Phimosus
infuscatus R        0    1 1    2 2

Procellariformes Calonectris
diomedea MGT   9     9  4 2  1  6  13 22

Calonectris
diomedea
borealis

MGT        0 9 3 49 9 4  4 17 95 95

Calonectris sp MGT   1     1         0 1
Daption capense MGT        0 1  1    1  3 3
Fulmarus
glacialoides MGT        0 1 1 1 1   2  6 6

Halobaena
cerulea VAG        0         0 0

Macronectes
giganteus MGT   2     2  1 12 1 5 1 6 4 30 32

Oceanites
oceanicus MGT   2   1  3  2 2 1 2  2 4 13 16

Procellaria
aequinoctialis MGT VU  8 1  1 1 11 10 6 29 34 22 6 13 23 143 154

Procellaria sp - - - 1   2  3         0 3
Pachyptila
desolata MGT        0 2  1      3 3

Pterodroma
arminjoniana MPR CR PAM      0   1      1 1

Pterodroma
incerta VAG EN PAP      0  1 1 1   1 1 5 5

Pterodroma MGT    1    1  2      3 5 6
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mollis
Puffinus gravis MGT   3  1   4 1 6 14 5 2 1 2 5 36 40
Puffinus griseus MGT        0  2 4 23  2  4 35 35
Puffinus puffinus MGT   53 5 7 12 6 83 38 60 74 117 45 41 26 51 452 535
Pufinus sp    4    1 5         0 5
Thalassarche
chlororhynchos MGT EN PAP 62 3 2 9 3 79 11 10 70 63 48 20 46 54 322 401

Thalassarche
melanophris MGT   6    1 7 3 4 17 16 19 1 13 12 85 92

Thalassarche sp MGT   4     4         0 4
indeterminado - - -    1  1    53 21 8 61 64 207 208

Sphenisciformes Spheniscus
magellanicus MGT   59 13 7 31 15 125 83 133 1556 2634 1618 643 1266 1250 9183 9308

Suliformes

Fregata
magnificens R   167 167 24 37 11 406 19 14 61 33 3 31 8 7 176 582

Fregata sp R   4     4         0 4
Nannopterum
brasilianus R   81 301 17 8 12 419 20 14 9 24 6 16 18 8 115 534

Sula leucogaster R   381 192 46 37 53 709 3 4 1 102 48 18 45 29 250 959
indeterminado - - -  5  5  10   3  1    4 14

 
Totais por Trecho/Mesorregião

 
931 728 149 158 107 2073 233 317 1940 3192 1931 951 1732 1792 12088 14161

 

8.   Diferentes taxas de encalhes das espécies podem ser influenciadas pela abundância relativa das espécies,
pelas diferentes taxas de mortalidade entre espécies, por suas flutuabilidades, pelo local da morte e por processos de deriva e, por
último, pela própria chance de detecção da carcaça. De uma forma geral, os números totais encontrados para a avifauna no litoral
entre Saquarema (RJ) e Laguna (SC) refletem a variação espacial esperada para os diferentes grupos nessa faixa latitudinal (Tabela
2).

9.   Assim como nos relatórios anteriores foi observada uma maior quantidade de animais no segundo semestre.
As espécies que apresentaram maior variação nas abundâncias foram as do gênero Puffinus e Spheniscus magellanicus, que
somadas chegaram em alguns meses a mais de 80% do total de aves. Estas espécies são migratórias e apesar de utilizarem a área
de estudo em parte de seu ciclo anual, utilizam áreas distantes para completar seu ciclo de vida. Entende-se que o Brasil abriga
pontos importantes que integram o ciclo migratório de diversas destas espécies e qualquer impacto ao longo desta área de
migração pode afetar negativamente a conservação destes táxons em nível global. Por outro lado, resultados obtidos a partir destas
espécies devem ser analisados com cautela, visto que sua saúde pode não refletir apenas as áreas utilizadas ao longo da área de
influência da Bacia de Santos, mas também podem refletir atividades antrópicas realizadas em outras regiões, tais como o
Atlântico Norte no caso de Puffinus puffinus e a plataforma continental argentina para S. magellanicus. 

10.   No tocante à riqueza de espécies, deve-se lembrar que o PMP-BS utiliza o Integrated Taxonomic
Information System (ITIS, http://www.itis.gov) como servidor de nomes para os organismos que são encontrados. Entretanto, a
atualização desta base é lenta e modificações já aceitas pela comunidade científica podem não estar presentes. Um exemplo é a
espécie Calonectris diomedea, que no ITIS possui duas subespécies (C. d. diomedea e C. d. borealis), mas para o Comitê
Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015) é reconhecida a existência de duas espécies: C. diomedea e C. borealis,
sendo esta última a mais comum no Brasil, com C. diomedea sendo rara. Entretanto, devido ao vínculo do SIMBA com o ITIS, e a
necessidade de manter o uso dos nomes disponíveis no mesmo, todos os exemplares do gênero Calonectris vinham sendo
registrados como C. diomedea. Até 2018 as instituições executoras incluíam no campo de “observações” que a identificação
deveria ser C. borealis. A partir de 2019 foi incluída a subespécie no SIMBA e o problema de identificação desta espécie foi
resolvido.

11.   Sabe-se que a pesca é um dos principais causadores de mortalidade em diversas espécies de aves marinhas,
especialmente as oceânicas (Neves et al., 2006; Phillips et al. 2016). Na área monitorada pelo PMP-BS existem diversas frotas
pesqueiras, como apontado nos relatórios do Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira na Bacia de Santos (PMAP-BS).
Seria de grande importância poder utilizar as estimativas de esforço pesqueiro geradas pelo PMAP-BS para avaliar quais das
pescarias possui relação com os encalhes registrados de aves marinhas. Com os dados do esforço pesqueiro por mês em cada
região seria possível correlacionar com os encalhes das diferentes espécies nas mesmas áreas e meses e avaliar se há correlação
entre a quantidade de encalhes de uma ou outra espécie e uma frota pesqueira específica. Apesar destas análises serem mais
importantes para a gestão da fauna do que para os objetivos do PMP-BS propriamente ditos, entre estes está a determinação das
causas da morte por grupo taxonômico monitorado e, entendemos que compreender e descartar os impactos da atividade produtiva
em questão são indissociáveis.

12.   No Relatório PMP-BS - Área SC/PR, entre 01/09/2018 e 31/08/2019, percorreu-se uma distância total de
praias de 123.108,78 km através de monitoramento terrestre (diário e semanal) e 4.452,92 km por monitoramento embarcado. O
Litoral Paranaense apresentou um número elevado de aves, devido principalmente à presença de pinguins-de-Magalhães
(Spheniscus magellanicus). Entretanto, os valores de EPUE evidenciam que apesar do Litoral Paranaense ter quase o dobro de
registros de aves do que as mesorregiões do Litoral Norte, Central e Sul Catarinense, a quantidade de animais por quilômetro
monitorado é similar à mesorregião adjacente (Norte Catarinense) e menor do que da mesorregião do Sul Catarinense. Ao se
comparar com o valor de EPUE obtido nas mesmas mesorregiões para os 3 primeiros anos do PMP-BS (01/09/2015 a
31/08/2018), fica claro que no período do presente relatório os valores de EPUE para o Litoral Paranaense e Norte Catarinense
foram o dobro do valor médio do período anterior. Assim como em outros anos se observa uma grande diferença na abundância
das espécies, no caso das aves, Spheniscus magellanicus correspondeu a 78,9% de todos os registros, com Larus dominicanus em
segundo lugar com apenas 7,2%. Os valores de EPUE de pinguins obtidos no período deste relatório foram muito acima da média
registrada para os três anos iniciais do PMP-BS, em todas as mesorregiões dos estados do Paraná e Santa Catarina. Nas aves
oceânicas, o padrão de distribuição ao longo das mesorregiões monitoradas é dominado pelos encalhes de Thalassarche
chlororhynchos e Puffinus puffinus. Enquanto o primeiro tem uma distribuição similar em todas as mesorregiões, P. puffinus tem
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uma ocorrência muito maior no Litoral Paranaense. Esta espécie migra a partir do Atlântico Norte (Guilford et al., 2008) e a
ocorrência mais frequente na área mais ao norte do PMP-BS Área SC/PR deve estar ligada ao processo migratório.

13. A análise do relatório PMP-BS, para a área SC e PR, demonstrou pela análise de correspondência canônica
(ACC) uma clara relação identificada entre a EPUE de aves marinhas e a altura significativa de ondas pelo segundo ano
consecutivo. A manutenção deste padrão, considerando períodos temporais diferentes como áreas diferentes, indica que este grupo
pode ser mais afetado por eventos meteorológicos de alta energia. Portanto, o aumento do registro de aves oceânicas em períodos
com maiores alturas de ondas pode estar relacionado com uma maior mortalidade deste grupo nestes períodos, com o
deslocamento destes grupos para regiões mais próximas da costa, ou com mudanças no transporte das carcaças para as praias,
sendo que nenhum destes fatores são mutuamente excludentes. Estas análises são válidas para aves marinhas voadoras, uma vez
que pinguins por serem subaquáticos demonstraram resultados e necessidade de análises em separado dos demais integrantes da
Classe Aves.

14.   No Relatório PMP-BS - Área SP, percorreu-se uma distância total de praias de 124.484.57 km através de
monitoramento terrestre (diário e semanal) e 1.168,48 km por monitoramento embarcado. Foram registrados animais ao longo de
toda a área monitorada, sendo que o Litoral Sul Paulista destacou-se na quantidade de aves amostradas, devido principalmente à
presença de pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus). As aves oceânicas ocorrem em maior abundância também no
Litoral Sul Paulista, representadas em maior evidência pelas espécies Puffinus puffinus e Thalassarche chlororhynchos. Enquanto
o primeiro tem uma distribuição similar em todas as mesorregiões, P. puffinus tem uma ocorrência muito maior no Litoral Sul
Paulista. Ao se avaliar a abundância das diferentes espécies, os pinguins-de-Magalhães representaram 57,1% da abundância e,
diferente de anos anteriores, houve relativamente poucos registros do bobo-pequeno, Puffinus puffinus, que representou apenas
6,3%, ficando atrás do atobá-marrom, Sula leucogaster, com 12,6%. As espécies que apresentaram maiores variações nas
abundâncias foram as do gênero Puffinus e Spheniscus magellanicus, que somadas chegaram em alguns meses a mais de 80% do
total de aves. Considerando apenas estas aves, observa-se a variação na contribuição relativa, com Puffinus spp. possuindo picos
de abundância entre outubro e novembro da maior parte dos anos e S. magellanicus aumentando a ocorrência entre julho e
setembro. A análise do relatório PMP-BS, para a área de São Paulo, a análise de correspondência canônica (ACC) demonstrou
eixo canônico 1 explicou 4,7% das EPUEs representando 0,597 de correlação entre fauna e variáveis abióticas. Os grupos
faunísticos com maior contribuição para a formação deste eixo foram pinguins correlacionados positivamente à Clorofila-a em
200m (cla200), e negativamente a Velocidade de Vento (componente zonal) em 200m (VNTU200), que demonstrou correlação
positiva com aves costeiras. A diferença das cargas no eixo 1 entre pinguins e demais aves demonstra a necessidade de se separar
estes grupos nas análises, apesar de ambas serem “aves”. As aves voadoras, utilizam o ambiente aéreo e não subaquático como os
pinguins, estando portanto mais sujeitas a eventos meteorológicos. Frentes frias, devido aos fortes ventos associadas a estas,
geram ondas de maior altura.

15.   No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2, foi consolidado o resultado geral das atividades
desenvolvidas no período de 19 de setembro de 2016 a 19 de setembro de 2019, na área compreendida entre Paraty e
Saquarema/RJ. Foram percorridos 126.932,06 km de praias monitoradas por terra e 110.160,34 km por monitoramento
embarcado. Houve um incremento no número de aves registradas com relação ao primeiro ano de monitoramento, influenciado
principalmente pelas ocorrências de Spheniscus magellanicus (Ano 2) e Sula leucogaster (Ano 3). Para as aves, a ordem
Suliformes retratou com clareza o progressivo aumento da abundância em direção ao norte, para as três espécies identificadas, e
dentro de cada trecho foi sempre a ordem mais abundante. A existência de grandes colônias reprodutivas de Sula leucogaster,
Fregata magnificens e Nannopterum brasilianus em maior número em ilhas da Baía da Guanabara e litoral centro e norte do
estado do Rio de Janeiro pode justificar a maior ocorrência dessas espécies nos trechos 14 e 15.  A ordem Procellariformes que
tem como principais representantes as espécies Thalassarche chlororhynchos e Puffinus puffinus, teve sua abundância concentrada
no extremo norte da área monitorada. Espécies migratórias como P. puffinus e ainda a espécie Spheniscus magellanicus podem ser
atraídas para esta região (trecho 15) devido a maior influência do fenômeno de ressurgência marinha que resulta em um aumento
da produtividade local. Com relação ao estágio de desenvolvimento, indivíduos adultos de aves marinhas ocorreram com maior
frequência que os juvenis e filhotes. Em geral, há diferenças nos resultados das estratégias de monitoramento no RJ ao ser
comparada com SC/PR e SP. Considerando as estratégias de monitoramento, no PMP-BS Fase 2, o maior número de registros de
tetrápodes marinhos foi obtido através de acionamentos, totalizando 3.296 (51,29%), seguido do monitoramento ativo por terra
com 2.836 (44,13%) e pelo monitoramento ativo embarcado com 294 (4,58%) registros. Para aves, contudo, o maior percentual de
registros envolve apenas animais vivos. 

16.   Com relação à interação antrópica, no PMP BS Fase 2 foram registrados cerca de 11% (n=721) do total de
tetrápodes marinhos com algum indício de interação, sendo 167 aves, 28 mamíferos e 526 quelônios marinhos. No entanto, esse
valor está possivelmente subestimado, uma vez que não foi possível avaliar tal aspecto nos espécimes encontrados em avançado
estágio de decomposição (código 4 e 5), os quais representaram quase 60% dos registros. Considerando as aves marinhas, a
principal interação antrópica identificada foi a agressão (n=104; 62,3%), seguida pelo petrecho de pesca (n=51; 30,5%). Além
destas, oito (4,8%) indivíduos foram encontrados oleados e quatro (2,4%) com plástico envolvendo externamente alguma parte do
corpo. Das aves registradas com agressão, é válido ressaltar que na cidade do Rio de Janeiro empinar pipas é uma atividade
recreativa bastante tradicional e amplamente praticada pela população, sobrepondo a área utilizada pelas aves, principalmente pela
espécie F. magnificens. Ao interagirem com a linha (com ou sem cerol), as aves sofrem lesões de caráter cortocontusas nas asas e,
na maioria dos casos, há rompimento de tendão. No RJ, a captura incidental por artes de pesca afetou um número reduzido de
indivíduos na área de abrangência, podendo este baixo quantitativo ser reflexo do hábito de vida tipicamente costeiro das espécies
mais abundantes. 

17.   Ao receber um animal, as instalações seguiram o protocolo de atividades “Atendimento veterinário aos
animais vivos: reabilitação, soltura e destinação de animais reabilitados”, anexo do Projeto Executivo Integrado do PMP-BS, que
estabelece protocolos e indica a colheita de material para a realização de exames que sejam necessários para a determinação da
conduta clínica a ser adotada.

18.   Em nenhum trecho dos relatórios analisados encontram-se os dados de marcação de aves marinhas com
anilhas ou de pinguins com microchips. Apesar de termos o conhecimento de que anilhamentos e marcação com microchip
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estarem na rotina dos procedimentos adotados antes da translocação ou soltura, seria importante que no relatório constasse o
resumo das marcações realizadas em aves marinhas. Um anexo listando todos os anilhamentos constantes no Sistema Nacional de
Anilhamento e os códigos utilizados nos microchips dos pinguins seriam de grande importância para a análise deste trabalho de
monitoramento do sucesso de sobrevivência após reabilitação promovida pelo PMP/BS.

19.   Para avaliar se havia diferenças significativas no tempo de permanência entre animais com condição
corporal diferentes foi utilizado o teste U de Mann-Whitney em cada classe, separados pela condição corporal. Foram observadas
diferenças significativas (p < 0,05), com aves de condição corporal ruim ficando menos tempo sob cuidados, isso porque há uma
maior mortalidade dos animais em pior condição. Ao se considerar o hábitat preferencial das espécies, se observa que animais
oceânicos têm um sucesso de recuperação mais baixo, independente da condição corporal que são encontrados. O estresse é um
componente não parametrizável que pode influenciar diretamente no sistema imunológico dos animais piorando o prognóstico e
deve ser levado em conta como um fator que podem interferir na análise dos dados. Assim como em anos anteriores houve uma
quantidade considerável de aves onde foi realizada a eutanásia, principalmente em espécies costeiras e costeiro/oceânicas. Na
maioria destas aves, a lesão que levou à necessidade de eutanásia estava no sistema músculo esquelético, notadamente fraturas na
asa (úmero, escápula, coracoide, rádio e ulna). Nas aves há uma grande diversidade de sistemas que foram identificados como
causa de morte nos animais que passaram por reabilitação, e é possível se observar uma grande proporção de animais com os
sistemas digestivo, respiratório e músculo-esquelético afetados. 

20.   As principais espécies oceânicas avaliadas apresentaram em grande número sinais clínicos e lesões
relacionadas à síndrome caquexia, sugerindo quadro crônico multifatorial pertinente à inabilidade ou inexperiência de indivíduos
juvenis em conseguir alimento. Soma-se ainda afecções secundárias, como complicações respiratórias, infecções parasitárias e
alterações metabólicas.

21.   No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2, observa-se que o tempo médio de permanência das aves
marinhas em reabilitação é muito superior ao período observado para o PMP-BS Fase 1 em anos anteriores ou nos relatórios aqui
analisados para SC/PR e SP. A análise das afecções que acometeram as aves no período de 19 de setembro de 2016 a 19 de
setembro de 2019 levou em consideração apenas as espécies que tiveram no mínimo 50 registros, as principais afecções que
acometeram estas aves foram a exaustão (n=149), os processos infecciosos (n=143), seguidos pelo trauma (n=101), sendo N.
brasilianus, S. leucogaster e F. magnificens as principais espécies afetadas por estas três suspeitas clínicas. Apesar de terem ficado
abaixo do quantitativo mínimo estabelecido para a análise das afecções, é importante mencionar que as sintomatologias
observadas nas aves oceânicas, Puffinus puffinus (n=10), Thalassarche chlororhynchos (n=6), Thalassarche melanophris e
Procellaria aequinoctialis (n=2), foram exaustão, processo infeccioso e choque. No período de 3 anos, das 254 aves da espécie
Fregata magnificens, 89 (35%) foram atendidas nos estabelecimentos veterinários com ruptura de tendão ocasionado, em muitos
casos pelas linhas de pipa impregnadas de cerol. No relatório também foi descrito um surto de 43 Sula leucogaster acometidos por
protozoários do gênero Sarcocyste e apresentaram sinais neurológicos, depressão, dispnéia e incoordenação motora como sinais
clínicos e óbito agudo. Para o PMP-BS Fase 2, a causa de morte que mais acometeu as aves foram a insuficiência respiratória em
321 indivíduos, seguido pela diagnóstico indeterminado (n=96), choque séptico bacteriano (n=43), choque (n=38), insuficiência
renal (n=14) e choque séptico fúngico (n=7). No período de referência deste relatório, sete aves foram transferidas para
zoológicos, pois não estavam aptas a serem reintroduzidas ao ambiente natural. Um Spheniscus magellanicus foi encaminhado
para o Zoológico de Bauru em 21/06/2019, juntamente com três aves da espécie Sula leucogaster. Além de dois Nannopterum
brasilianus e um Sula leucogaster que foram transferidos para o Zoológico de Ribeirão Preto.

22.   Nota-se que apenas em casos excepcionais, para animais que após estarem hígidos não apresentem
condições de sobrevivência na natureza, as instituições podem destinar estes animais para cativeiro permanente. Nestes casos,
de destinação dos exemplares para cativeiro permanente, são seguidas as orientações do órgão ambiental competente no Estado de
origem do animal. Em todos os casos são incluídos laudos veterinários justificando a impossibilidade de soltura do exemplar e a
documentação é encaminhada ao IBAMA, em atendimento à condições existentes na Autorização de Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico (IBAMA). 

23.   Os dados gerais para reabilitação de animais estão disponíveis na Tabela 3.
 
Tabela 3. Apresentação dos resultados numéricos gerais relativos à reabilitação de aves marinhas no âmbito dos

três relatórios analisados. Note período de vigência diferente para o relatório final PMP-BS Fase 2.

Resultados Gerais – Reabilitação de Aves Marinhas

 PMP-BS Fase 1
SC/PR

PMP-BS Fase 1
SP

PMP-BS Fase 2
(relatório final)

Históricos clínicos 1.356 727 -
Animais reabilitados 1.049 651 1.258
Aves marinhas reabilitadas 902 276 836
Sucesso de reabilitação para
aves 32,9% 26,8% 24,5%

Tempo médio de permanência
das aves em reabilitação (em
dias)

13,1 15,65 33,02

 

24.   Os três relatórios do PMP-BS apresentados, relatam que foram realizadas necropsias nas carcaças
encontradas nas praias para tentar identificar a causa da morte. Entretanto, ressalta-se que nem todas as carcaças são necropsiadas,
uma vez que em alguns casos o estado de decomposição e/ou a predação das mesmas impede que se consiga obter dados
confiáveis. Para espécies muito comuns, não há necessidade de realizar o procedimento em todos os indivíduos, sendo prioridade
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aquelas carcaças em melhor estado de conservação. De acordo com o Projeto Executivo Integrado do PMP-BS as necropsias
devem ser feitas em todas as carcaças estágio 2 (“carcaça em boas condições”) e 3 (“decomposição moderada”) e,
excepcionalmente, em estágio 4 (“decomposição avançada”), caso haja a presença de patologias dignas de nota, no caso de
espécies raras, de eventos de mortalidade atípicas ou a presença de interações antrópicas.

25.   Tanto para o Relatório do PMP-BS SC-PR quanto o PMP-BS SP, foram considerados preferencialmente
para as análises os diagnósticos finais, que incluem não apenas os diagnósticos presuntivos determinado pelo veterinário no
momento da necropsia, mas também resultados das análises histopatológicas e análises complementares utilizados na elucidação
dos diagnósticos e avaliação da saúde dos animais. O relatório do PMP-BS SC/PR descreve aumento das necropsias de carcaças
código 4 em maio de 2019, causado pela ocorrência de 120 Procellariiformes naquele mês, que por ser um grupo incomum na
região costeira suscitou a necessidade de serem necropsiados.

26.   No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2, sete espécies perfizeram 80% de todas as aves
necropsiadas: de hábito costeiro Nannopterum brasilianus (n=241, 22,2%), Fregata magnificens (n=253, 23,3%) e Larus
dominicanus (n=61, 5,6%); de hábito costeiro/oceânico Sula leucogaster (n=293, 27,0%), Spheniscus magellanicus (n=61, 5,6%);
e de hábito oceânico, os Puffinus puffinus (n=58, 5,3%) e Thalassarche chlororhynchos (n=44, 4,05%). Em 69 aves necropsiadas
foram encontrados detritos antropogênicos dentro do conteúdo gastrointestinal, sendo que as aves costeiras apresentaram um
quantitativo superior aos outros habitats com 35 (50,7%) aves acometidas.  O exame macroscópico sugeriu que uma das principais
causas de morte das aves foram os processos infecciosos, englobando os agentes fúngicos, virais e bacterianos, seguido pelos
traumas totalizando 50,3% dos diagnósticos. Quanto aos S. magellanicus e T. chlororhynchos, a principal causa sugestiva de morte
foi a afecção respiratória. Apenas para P. puffinus, a parasitose foi diagnosticada como indicativa de óbito destes animais. As
principais  causas de morte apresentadas no relatório foram  insuficiência respiratória (n=392; 38,5%), seguida de choque (n=57;
5,6%) e choque séptico bacteriano (n=47; 4,6%).

27.   Os dados gerais para necropsias de animais estão disponíveis na Tabela 4.
Tabela 4. Apresentação dos resultados numéricos gerais relativos a necropsias de aves marinhas encontradas

mortas durante o monitoramento conforme os três relatórios analisados. Note período de vigência diferente para o relatório final
PMP-BS Fase 2.

Resultados Gerais – Necropsias de Aves Marinhas

 PMP-BS Fase 1
SC/PR

PMP-BS Fase 1
SP

PMP-BS Fase 2
(Relatório final)

Necropsias de animais encontrados mortos 2.806 1.785 3.008

Necropsias de aves marinhas encontradas mortas 1.565 (55,8%) 520 (29,2%) 1.084 (36,0%)

Número de aves com indicativo de causa da morte 738 (26,3%) 519 (29,1%) 822 (27,33%)

 
28.   Para todos os relatórios, mesmo nos casos onde não se consegue determinar a causa de morte, as necropsias

foram muito importantes para se definir o sexo e a maturidade dos animais, pois em diversas espécies não há dimorfismo sexual
externo, o que dificulta esta análise em campo. Dos animais necropsiados no PMP-BS SC/PR, 1.026 aves marinhas foram sexadas
(64,5% fêmeas e 35,5% machos) e 539 tiveram o sexo categorizado como indeterminado. Para aves, os padrões de abundância
entre os sexos variam entre espécies e com possíveis influências ambientais (Barros et al., 2013) e estratégias de forrageamento de
cada sexo (Phillips et al., 2011). Ao se considerar o estágio de desenvolvimento, observa-se que a maioria das aves marinhas era
de juvenis, tanto para o PMP-BS SC/PR quanto para o PMP-BS SP. A maior quantidade de fêmeas juvenis de aves marinhas
encontradas mortas pelo PMP-BS em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo, reforça a necessidade de se tomar ações de
conservação para as espécies que estejam ameaçadas, considerando os impactos no sucesso reprodutivo nas colônias.

29.   Para o PMP-BS SC/PR e SP os relatórios apresentam que para as necropsias realizadas em carcaças estágio
2 e 3, a morte por causas naturais foi a mais frequente. Ao se analisar os sistemas identificados como responsáveis pela causa da
morte, se observa que o respiratório é o mais frequente, em especial devido ao afogamento similar ao identificado no relatório
anual de 2017/2018 (PMP-BS Fase 1). Deve ficar claro que a causa de morte só é classificada como antrópica quando existem
claros indícios de interação com atividades humanas, tais como presença de anzóis no trato digestório, marcas de rede, ferimentos
causados por instrumentos cortantes ou pontiagudos. Deste modo deve-se ter em mente que os casos apresentados como de causa
antrópica são um valor mínimo, uma vez que podem ter animais que morreram por causa de atividades humanas, mas que não
apresentam tais evidências.

30.   Tanto para aves marinhas que morreram por causas naturais como antrópicas, o principal sistema envolvido
foi o respiratório, devido à asfixia (afogamento). Devido à necessidade destes animais pulmonados respirarem na superfície, a
asfixia acaba sendo a causa mais provável, quer seja para animais saudáveis que morrem afogados presos anzóis ou em redes de
pesca, quer para animais com outras patologias debilitantes que os impedem de se movimentar e subir à superfície para respirar.
Das 293 aves marinhas diagnosticadas no PMP-BS SC/PR com causa da morte relacionada ao afogamento (asfixia), apenas 58
foram categorizadas por causa antrópica. Contudo, não se faz inferência ao escore corporal das demais aves diagnosticadas com
asfixia como causa da morte. Considera-se que aves debilitadas podem morrer afogadas, mas a probabilidade de uma ave saudável
(bom escore corporal) morrer afogada é bem menor. No PMP-BS SC/PR as aves mostram relevância de patologias no sistema
digestivo em espécies oceânicas. Entretanto, ao se detalhar estes casos, se observa que 12 dos 19 indivíduos são Puffinus puffinus,
sendo identificada causa nutricional como causadora do óbito. Esta é uma espécie migratória que muitas vezes chegam na costa
brasileira debilitadas, com grandes eventos de mortalidade. 
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31.    Para os relatórios PMP-BS SC/PR e SP ao se avaliar os resultados das análises da causa de morte com
Interação Antrópica se observa uma grande variação na probabilidade de ocorrência das interações. Nas aves houve interação
significativa de agressão com o habitat das espécies e sua mesorregião, mas em todos os casos as probabilidades de ocorrência
foram baixas . Com relação à pesca, se observou interação significativa para habitat, mês e mesorregião, mas novamente com
probabilidades baixas de ocorrência dos eventos. Mesmo levando em consideração o baixo valor das probabilidades, há um
aumento destas no segundo semestre. Para aves marinhas necropsiadas entre 01/09/2018 e 31/08/2019 a probabilidade indícios de
interação com pesca foi maior para o mês de setembro.  

32.   No relatório PMP-BS Área SC/PR, foram registrados 27 animais com óleo em seu exterior, sendo destes 24
aves. Das 24 aves com óleo, 10 estavam vivas e foram encaminhadas para reabilitação. Destes 10 animais, 1 foi reabilitado e
devolvido à natureza, enquanto que os demais vieram a óbito. Assim como em períodos anteriores, a maior parte dos animais
registrados com óleo era de Spheniscus magellanicus (60%). A maior parte das aves com óleo estavam com condição corporal
ruim, o que pode ter contribuído para a baixa taxa de reabilitação. Em três dos casos (Calonectris diomedea, Sula leucogaster e
Thalassarche chlororhynchos) se considerou que a causa de morte foi antropogênica, por toxicidade no sistema circulatório.

33.   Houve uma maior incidência de animais oleados em setembro de 2018 (n = 11), sendo que a maior parte
ocorreu no Paraná (n = 8) e norte de Santa Catarina (n = 3), todos da espécie Spheniscus magellanicus. Analisando-se o hábito das
espécies, exceto por um exemplar de Sula leucogaster, de hábitos costeiro/oceânicos, as demais nove aves eram de espécies com
hábitos oceânicos (2 Calonectris diomedea, 1 Calonectris sp., 3 Puffinus puffinus, 14 Spheniscus magellanicus, 2 Thalassarche
chlororhynchos, 1 T. melanophris). Sempre que um animal é encontrado com óleo, coletam-se amostras do material para que
possa ser realizada a análise de fingerprinting e com isto identificar a origem do óleo. Os resultados destas análises serão
encaminhados em um relatório específico sobre o tema. Como este relatório específico não nos foi disponibilizado para análise,
não é possível inferir a origem destes casos. Ressalta-se contudo, que são estas aves oceânicas que aproximam-se mais das áreas
de produção da Bacia de Santos e também são o grupo de aves oceânicas aquele que dentre as aves marinhas possui pior estado de
conservação (Procellariiformes, seguidos por Sphenisciformes).

34.   No relatório PMP-BS Área SP, houve o registro de nove animais com óleo em seu exterior, todas aves
(Puffinus puffinus, Spheniscus magellanicus, Stercorarius longicaudus, Sula leucogaster, Thalassarche melanophris), sendo três
vivas, uma das quais foi reabilitada e solta, enquanto que as outras duas permaneciam em tratamento, até o fechamento do
relatório apresentado. Houve uma maior incidência de animais oleados em agosto de 2019 (n = 6), no Litoral Sul Paulista. As
necropsias de animais oleados demonstraram, nos três casos onde foi possível identificar a causa de morte, o envolvimento do
sistema cutâneo (toxicidade) em espécies oceânicas (Stercorarius longicaudus e Thalassarche melanophris). Além disso, um
pinguim-de-magalhães  cujo material oleoso foi identificado no trato gastrointestinal teve como causa da morte choque séptico
decorrente de lesões no pró-ventrículo.

35.   No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2 foram registrados 10 animais com óleo em seu exterior,
sendo oito aves, correspondendo a 0,38% do total de aves marinhas registradas no período.

36.   Como parte da estratégia de avaliar a saúde dos animais recolhidos de forma mais ampla e não apenas a
causa de morte, se buscou um modo de integrar e quantificar diversos aspectos observados durante as necropsias e análises
histopatológicas. Para tanto, foi proposto o cálculo de um “Índice de Saúde” (IS), que foi testado inicialmente no Relatório Anual
2016/2017 e novamente no Relatório 2017/2018. Considerando os fatores apresentados, o Índice de Saúde pode variar de 0
(animal completamente hígido, sem qualquer alteração) a 45, para aves marinhas.

37.   Os dados gerais para Índice de Saúde das Aves Marinhas estão disponíveis na Tabela 5.
Tabela 5 - Apresentação dos resultados gerais relativos aos índices de saúde (IS) analisados para os três

relatórios.

Resultados Gerais – Índices de Saúde (IS) para Aves Marinhas

 
PMP-BS
Fase 1
SC/PR

PMP-BS
Fase 1

SP

PMP-BS
Fase 2

Número de animais com Índice de
Saúde avaliado 780 350 -

Número de animais com Índice de
Saúde calculado 600 294 1.176

Aves marinhas com IS calculado 479 89 695
Média para Aves Marinhas 14,5 14 13,3

38.   No relatório PMP-BS Fase 1 Área SC/PR observou-se considerável variabilidade nos valores do IS, tanto
ao se observar o valor médio de cada espécie como entre os habitat. O cálculo do IS foi possível em maior número de indivíduos
das espécies, mais comumente registradas quais sejam: Spheniscus magellanicus (170 aves), Larus dominicanus (157), Sula
leucogaster (51) e Puffinus puffinus (26). Comparando-se os valores médios do IS para todo o período do PMP-BS (2015 a 2019)
é possível uma melhora (redução dos valores) do IS do Litoral Paranaense até o Litoral Centronorte Catarinense (aves marinhas) e
depois uma piora no Litoral Sul Catarinense. Do mesmo modo, comparando-se temporalmente os valores do índice, há um padrão
de piora da saúde das aves ao longo dos anos. Entretanto, o desvio padrão dos valores de cada ano é relativamente alto, assim, foi
feita uma Análise de Variância (ANOVA), considerando como fatores as mesorregiões e os anos, que mostrou diferenças
significativas entre os fatores.

39.   No relatório PMP-BS Fase 1 SP, problemas metodológicos temporários para o litoral sul paulista não
permitiram o cálculo para esta mesorregião para uma maior quantidade de animais, contudo para São Paulo também observou-se
ao longo do tempo um padrão claro de piora da saúde dos animais.

40.   No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2, considerando os índices de saúde para as Fregata
magnificens houve diferença significativa entre as estações de primavera e verão em relação ao outono e invernos, apresentando
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índices maiores. Os N. brasilianus nos meses de inverno apresentaram uma maior significância do que as demais estações
apresentando um índice maior. Já para os S. magellanicus os meses de verão e outono apresentam um índice significativamente
maior do que as outras estações do ano.O IS das aves de acordo com a área de proveniência mostrou que a saúde dos animais na
área A1, que abrange os municípios de Paraty a Mangaratiba, é pior do que dos animais da área A2, que contempla o município do
Rio de Janeiro até Saquarema. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelos valores obtidos nos animais recolhidos da
Baía de Sepetiba (Trecho 13), indicando que as atividades antrópicas desenvolvidas nesta região podem estar ocasionando efeitos
sobre a saúde das aves.

41.   Na mídia (SEI 6720196) estão os três relatórios que tratam da análise de biomarcadores, elementos traço e
HPA.

42.   O relatório Padronização de Técnicas e Análises de Biomarcadores em Espécies de Tetrápodes
Marinhos da Costa Brasileira Provenientes do PMP-BS e PMC-BS não apresentou estatística inferencial, pois até o momento
não foram finalizadas análises de biomarcadores suficientes para compor número amostral adequado para a realização de análises
estatísticas [Larus dominicanus (n = 90) e Puffinus puffinus (n = 62)].

43.   Para o 3० Relatório Técnico Anual: “Quantificação, avaliação e interpretação de resultados de
elementos traço em amostras biológicas de tetrápodes marinhos provenientes do PMP-BS”, as amostras foram coletadas no
PMP-BS Fases 1 e 2. O Centro de Estudos Ambientais da UNESP (CEA/UNESP) determinou o estudo de 12 elementos traço em
tecido hepático de tetrápodes marinhos. Dentre as aves marinhas, as espécies que se destacaram em relação ao número de
indivíduos amostrados foram: Spheniscus magellanicus (n=233), Larus dominicanus (50), Sula leucogaster (33) e Nannopterum
brasilianus (17). Além destas, também foram amostradas: Fregata magnificens (10), Nycticorax nycticorax (9), Thalassarche
melanophris (9), T. chlororhynchos (4), Ardea alba (3), Macronectes giganteus (2), Calonectris diomedea (2), C. d. borealis (1),
Diomedea epomophora (1), Egretta thula (1), Puffinus gravis (1) e P. puffinus (1).

44.   Em relação à padronização analítica das amostras, foi relatado que a partir de maio de 2017 foi possível
estabelecer uma série histórica dos dados obtidos (média móvel ± desvio-padrão, para cada um dos elementos traço). Com o
intuito de garantir a qualidade dos resultados foram considerados como laudos aprovados aqueles que seus resultados ficaram
dentro do intervalo médio ± 2 desvios-padrão. Para resultados superiores ou inferiores ao intervalo (média móvel ± 2 desvios-
padrão) foi realizada uma nova análise (análise confirmatória). Quando os resultados foram confirmados na análise confirmatória,
o laudo foi aprovado com os resultados da análise confirmatória. Quando os resultados foram diferentes na análise confirmatória,
uma terceira análise foi realizada (para confirmação da segunda análise). Confirmada a terceira análise, os resultados foram
alterados no respectivo laudo (laudo aprovado).

45.   Como ferramenta para interpretação dos resultados, as análises estatísticas foram realizadas apenas para as
espécies com maior ocorrência, o que incluiu as aves: Spheniscus magellanicus (n=233), Larus dominicanus (n=50), Sula
leucogaster (n=33) e Nannopterum brasilianus (n = 17). Para estas, foram levados em consideração os fatores: espécie, local
(trecho), estágio do desenvolvimento e sexo. Uma maior série temporal já possibilitou inserir duas espécies e aumentar
consideravelmente o número amostral das espécies já apresentadas no relatório anterior.

46.   Comparando o intervalo de concentrações obtidas nos tecidos hepático de S. magellanicus com outras
espécies de aves marinhas (Tabela-I-1 do relatório), observa-se que dos elementos traço analisados, sete elementos ultrapassaram
os valores máximos anteriormente encontrados na literatura para amostras de tecido hepático de aves marinhas no período de 2006
a 2016 (Tabela-I-1, p.17), sendo eles As (27,8 mg kg-1), Cd (275,6 mg kg-1), Mn (29,3 mg kg- 1), Mo (7,8 mg kg-1), Zn (869,0
mg kg-1), V (9,4) e Hg (29,0 mg kg-1), mas mantendo valores próximos ao relatório anterior. Outros elementos (Cr, Cu, Pb e Ni)
estiveram dentro do intervalo. Para esta espécie, torna-se difícil a comparação dos resultados obtidos para Ba e V pela falta de
informação na literatura. Para efeito de comparação, VEGA et al. (2010) relataram concentrações médias de Cd e Hg em amostras
de tecido hepático de S. magellanicus de 8,6 e 1,6 mg kg-1, respectivamente, para indivíduos coletados na costa norte do Rio de
Janeiro e concentrações médias de Cd e Hg de 3,3 e 0,9 mg kg-1, respectivamente, para indivíduos na costa norte Rio Grande do
Sul. Segundo os autores, pelo menos três fatores poderiam influenciar a concentração de metais no fígado desta espécie: dieta,
condições corporais e idade. Mencionam também que pinguins na costa brasileira se alimentam mais frequentemente de
cefalópodes do que de peixes e que os primeiros tendem a concentrar Cd e Hg. KEHRIG et al (2015) relataram concentrações
médias de Cd, Pb e Hg em amostras de tecido hepático de S. magellanicus de 7,5; 0,58; 5,7 mg kg-1, respectivamente, para
indivíduos encalhados ao longo da costa do Rio Grande do Sul. Os autores consideram dois fatores que potencialmente afetariam a
concentração de metais na espécie: sexo e tecido. Nos dados apresentados pelo relatório as diferenças significativas de
concentração de dois elementos (Cd e Zn) podem sugerir a existência de diferença nos hábitos alimentares entre machos e fêmeas,
principalmente, se considerarmos que foram obtidas diferenças entre um elemento essencial e um não essencial. No entanto, não
foram obtidas diferenças significativas (para todos os elementos traço analisados) para animais em diferentes estágios de
desenvolvimento. Observaram-se diferenças significativas também para as concentrações de Cd, Cu, Hg, Mo, V e Zn em amostras
de tecido hepático de S. magellanicus provenientes de diferentes locais. Assim, infere-se para o estudo analisado que as diferenças
encontradas são influenciadas pela alimentação dos indivíduos coletados. (pp. 169-172).

47.   Comparando o intervalo de concentrações obtidas nos fígados de Larus dominicanus com outras espécies
de aves marinhas reportadas na literatura (Tabela-I-1 do relatório), observa-se que dos elementos traço determinados,
apresentaram concentrações maiores que as reportadas anteriormente na literatura no período de 2006 a 2016, sendo As (valor
máximo = 11,7 mg kg-1), Pb (valor máximo = 18,7 mg kg-1), Mo (valor máximo = 3,0 mg kg-1), Zn (valor máximo = 671,2 mg
kg-1) e V (valor máximo = 4,6), não tendo alterações em relação ao relatório anterior . Os demais sete elementos, Cd, Cr, Cu, Pb,
Mn, Ni e Hg estiveram dentro do intervalo. Para esta espécie, torna-se difícil a comparação dos resultados obtidos para Ba e V
pela falta de informação na literatura. O relatório compara os dados obtidos pelo PMP-BS com os resultados obtidos em MOURA
et al. (2018) no Rio de Janeiro, concluindo que foi encontrada uma baixa concentração de Cr, que, em parte, pode ser justificada
pelo rigoroso procedimento adotado para amostragem do tecido hepático dos animais (e.g. facas de cerâmicas). Sugerem também
que os indivíduos encontrados neste trabalho não apresentam indícios de contaminação por As, Cd, Cr, Cu, Zn e Hg. Comparando
com os resultados de NUMATA et al. (2008) para a Nova Zelândia, as concentrações médias foram maior para Hg (2,93 mg kg-1),
similares para As (2,59 mg kg-1), Zn (141,5 mg kg-1) e Pb (0,44 mg kg-1) e inferiores para Cd (0,38 mg kg-1) e Cu (13,9 mg kg-
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1). Os resultados obtidos para Cd no presente trabalho confirmam os relatados por Cortés e Luna-Jorquera (2011), que pontuam
que animais adultos apresentam maior concentração do elemento, justificado por um processo de biomagnificação pelo consumo
de ovos e filhotes de outros pássaros marinhos. No entanto, as concentrações médias para animais juvenis (0,23 mg kg-1) e
adultos (0,48 mg kg-1) estiveram bem abaixo (mais de 10 vezes) do limite considerado tóxico para aves marinhas (5 mg kg-1).
Assim, considerando o trabalho Cortés e Luna-Jorquera (2011), pode-se concluir que não há evidências de contaminação de Cu e
Cd nos animais coletados. Com relação a variável local, foram encontradas diferenças significativas para as concentrações de Cu e
Mo no tecido hepático de indivíduos coletados entre os diferentes trechos. (pp. 172-174).

48.   Quando se compara o intervalo de concentrações obtidas nos tecidos hepáticos de Sula leucogaster com
outras espécies de aves marinhas (Tabela-I-1), observa-se que dos elementos traço estudados, As (8,47 mg kg-1), Mn (30,8 mg kg-
1), Mo (4,36 mg kg-1), Zn (303 mg kg-1) e Hg (395 mg kg-1) ultrapassaram os valores máximos anteriormente encontrados na
literatura para o período de 2006 a 2016. Outros elementos (Cd, Cr, Cu, Pb e Ni e Hg) estiveram dentro do intervalo. Para esta
espécie, torna-se difícil a comparação dos resultados obtidos para Ba e V pela falta de informação na literatura. O relatório
comparou o resultado obtido no PMP-BS com o trabalho realizado por MOURA et al. (2018), sendo que apenas para Hg (17,3 mg
kg-1) o resultado do PMP-BS foi consideravelmente superior ao obtido na referência (6,69 ± 0,48 mg kg-1). Contudo, ressalta-se
que a maioria dos animais (26) apresentaram concentrações de Hg entre 0,81 e 7,44 mg kg-1. O ato de mergulhar torna S.
leucogaster seletiva em termos de escolha de presas, sendo sua dieta a base de grandes peixes pelágicos, pode explicar a alta
concentração de Hg encontrada nesta espécie (MOURA et al., 2018). A afirmação é corroborada quando se compara as
concentrações de Hg no tecido hepático das quatro aves contidas neste relatório. Não há na literatura relatos que confirmem as
diferenças significativas entre as concentrações de Cu e Mo para machos e fêmeas e também a inexistência de diferenças
significativas entre todos os estágios de desenvolvimento (adulto, juvenil e infantil) e para todos os elementos obtidas no presente
trabalho. Foram encontradas também diferenças significativas nas concentrações de Hg e de V entre algumas diferentes
localidades (trechos) do trabalho. (pp. 174-175).

49.   Comparando o intervalo de concentrações obtidas nos fígados Nannopterum brasilianus com outras
espécies de aves marinhas reportadas na literatura, observa-se que dos elementos traço determinados, Mo (valor máximo = 4,3 mg
kg-1) e Zn (valor máximo = 608 mg kg-1) apresentaram concentrações maiores que as reportadas anteriormente na literatura no
período de 2006 a 2016. Para o restante os dados estiveram dentro do intervalo citado na Tabela-I-1, excetuando-se Ba e V pela
falta de informação na literatura. Foi encontrado um único trabalho (CID et al., 2009) realizado em um lago de água doce na
Argentina relata as concentrações de Cd e Pb no fígado da N. brasilianus, de 0,26 ± 0,06 mg kg-1 e 1,88 ± 0,21 mg kg-1, valores
bem acima dos encontrados, principalmente para Pb. Semelhantemente aos resultados obtidos, os autores relatam não haver
diferença significativa nas concentrações de Pb e Cd em tecido hepático de machos e fêmeas. Contudo, não foi possível confirmar
as diferenças significativas nas concentrações de Cr, Mn e Mo entre gênero e as diferenças significativas nas concentrações Cd,
Zn, V e Hg para a variável estágio de desenvolvimento (175-176).
 

50.   Para o Relatório Técnico Parcial 2:  “Avaliação e Interpretação de Resultados de Hidrocarbonetos de
Petróleo, Organoclorados e Organobromados em Amostras Biológicas de Tetrápodes Provenientes de Programas de
Monitoramento Ambiental da Petrobras”, as amostras foram coletadas no PPMP-BS Fases 1 e 2 e no Projeto de
Monitoramento de Cetáceos. As análises foram realizadas pelo Laboratório de Química Orgânica Marinha do IO-USP no período
de outubro de 2017 a setembro de 2019, seguindo as recomendações dos padrões propostos pela Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos (USEPA), em relação aos hidrocarbonetos, compostos organoclorados e organobromados em amostras
biológicas de tetrápodes marinhos. De forma a avaliar não apenas a bioacumulação e influência dos hidrocarbonetos de petróleo,
como os HPA, nos organismos marinhos, foram incluídas complementarmente pela PETROBRAS também as análises de
compostos orgânicos persistentes (POP) como os compostos organoclorados (OC) (pesticidas organoclorados - POC e bifenilas
policloradas - PCB) e organobromados (OB) (éteres difenílicos polibromados – PBDE) em espécies selecionadas de aves
(Puffinus puffinus e Larus dominicanus), de tartarugas (Chelonia mydas) e de cetáceos (Balaeonoptera brydei, Stenella
longirostris e Tursiops truncatus). O CEMAVE analisará apenas o trabalho desenvolvido para o PMP-BS, que englobou amostras
de tecido hepático e adiposo de tetrápodes marinhos retiradas de carcaças em código 2 (animais mortos: carcaça em boas
condições) de animais encontrados em praias monitoradas pelo PMP-BS.

51.   Para as aves marinhas, foram analisadas 511 amostras, sendo 451 de tecido hepático e 60 de tecido adiposo,
que foram retiradas de 452 indivíduos de 25 espécies, 280 fêmeas e 168 machos, além de 4 com o sexo indefinido. Em apenas 129
amostras (30%) foram detectados HPA. As concentrações de HPA total (Σ38HPA) nessas amostras variaram, em peso úmido,
entre 9,4 e 8179 ng g-1 no tecido hepático e entre 9,8 e 153,2 ng g-1 no tecido adiposo. Entre as aves há uma maior incidência de
detecção de HPA no tecido adiposo, porém não há uma clara distinção entre o acúmulo de HPA considerando a espécie, o sexo do
animal e a maturidade. As maiores incidências de detecção de HPA ocorreram no litoral sul do estado de São Paulo (Iguape a
Cananéia, Trecho 7 do PMP-BS) e no litoral do Paraná. As concentrações médias dos compostos, para todos os grupos de animais
estudados, são baixas e próximas ao limite de quantificação do método analítico.

52.   Em todas as amostras do PMP-BS onde foram detectados HPA houve predominância de HPA leves, 2-3
anéis aromáticos, e dentre esses, majoritariamente naftaleno. Apesar da predominância de HPA leves, o perfil de distribuição dos
HPA não coincide com um perfil de distribuição de HPA petrogênicos, uma vez que em poucas amostras foram detectados HPA
alquilados como os alquil-naftalenos e alquil-fenantrenos. Também não foi observada a presença de dibenzotiofeno e alquil-
dibenzotiofenos nas amostras de tecidos.

53.   Nos vertebrados, a maioria dos HPA absorvidos é eficientemente biotransformada por enzimas que
aumentam sua solubilidade em água permitindo a sua excreção, enquanto que nos invertebrados a capacidade metabólica é inferior
(JONSSON et al., 2004; MEADOR et al., 1995). Deste modo, os HPA são mais facilmente metabolizados por vertebrados do que
por invertebrados e, por essa razão, e em contraste com os POP, os HPA não são biomagnificados nas cadeias alimentares
marinhas (HYLLAND, 2006). Diversos HPA são classificados como tóxicos, sendo que alguns deles apresentam propriedades
mutagênicas e carcinogênicas (NEFF, 1979).
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54.   Os HPA antropogênicos presentes no ambiente marinho são provenientes principalmente de introdução
direta de petróleo e derivados ou da queima incompleta de combustíveis fósseis (NRC, 1985). No entanto o relatório apresenta
argumentação de que as razões diagnósticas para identificação de fontes de HPA (petrogênica, pirolítica, biogênica) estão bem
estabelecidas para sedimento, peixes ou bivalves. Contudo, a revisão de literatura descreve que a diluição dos HPA ao longo da
teia trófica é resultado da combinação da baixa capacidade de assimilação de HPAs e alta capacidade de metabolização desses
compostos por organismos em posição superior na teia trófica, o que pode dificultar o estabelecimento de um índice ou razão
diagnóstica para a avaliação da contaminação por petróleo nesse nível trófico.

55. Em relação aos compostos organoclorados e organobromados foram analisadas 302 amostras de tecido de
Chelonia mydas, Larus dominicanus, Puffinus puffinus, Balaenoptera brydei, Stenella longirostris e Tursiops truncatus. Para
todas as espécies, as maiores concentrações foram dos compostos das classes das bifenílos policlorados (PCB) e do DDT nas
amostras coletadas nos litorais de Santa Catarina e de São Paulo. Contudo as concentrações de POP encontradas podem ser
consideradas baixas. Não foram observadas correlações entre o sexo, peso, estágio de maturação sexual ou tecido analisado e as
concentrações de compostos organoclorados ou organobromados. De forma geral, pode-se inferir então que, para todas as espécies
de tetrápodes marinhos, as maiores incidências e concentrações encontradas nos tecidos hepático e adiposo foram de naftaleno, de
PCB hexaclorados e de DDT. Contudo, uma vez que essas classes de compostos tem fontes distintas para o ambiente, e que os
tetrápodes marinhos conseguem metabolizar os HPA mas não os compostos organoclorados e organobromados, não se pode
estabelecer uma relação entre a presença dessas classes de compostos nos tecidos desses animais.

56.   Foram analisados POP em tecidos de 56 indivíduos de Larus dominicanus, sendo a maior parte composta
por espécimes juvenis (63%) e fêmeas (59%). Deste total, foram analisadas 51 amostras de tecido hepático e 11 tecido adiposo,
sendo que em 6 indivíduos, os dois tecidos foram avaliados. O fato da maior parte das amostras não ter apresentado POP está
provavelmente relacionado tanto à maturidade da L. dominicanus, uma vez que a maior parte dos indivíduos era juvenil, quanto ao
seu hábito alimentar e posição trófica. Os locais de forrageio também podem contribuir para a relativa baixa concentração da
maior parte das amostras.

57.   Os POP foram analisados em 25 amostras de tecido hepático de Puffinus puffinus, sendo a maioria dos
indivíduos juvenis (57%) e fêmeas (76%). Como os organoclorados acumulam nos tecidos, seria esperado que quanto maior a
idade do animal, maior seriam os níveis encontrados destes compostos (WARHAM, 1996; DONALDSON et al., 1997).
Entretanto, não foi observada essa predominância nas amostras analisadas para nenhum dos contaminantes avaliados.

58.   As observações sobre incidência são preliminares, considerando-se o ainda pequeno número de amostras e,
consequentemente, a não realização de análises estatísticas que possam avaliar a significância desses achados.

 

Conclusões

Ao analisar o conjunto dos relatórios apresentados para o PMP-BS, observa-se que muitas das informações
resultantes do monitoramento e de sua análise levantam questionamentos que só serão respondidos com a realização de
monitoramento por uma escala temporal mais ampla, como por exemplo, a sazonalidade da ocorrência destes animais nas
diferentes regiões e a causa da morte espacializada com precisão por grupo taxonômico. A variabilidade temporal é um aspecto
básico ao se tratar de dados ambientais, uma vez que existem padrões sazonais na ocorrência das espécies e padrões multi-anuais
que podem alterar grandemente variações de menor escala. Assim, consideramos crucial a continuidade do monitoramento por um
período longo. O grande número de animais encontrados nas praias durante o monitoramento é preocupante, ainda mais
considerando-se que esse número não representa a mortalidade total dos indivíduos no mar, uma vez que  fatores como ventos,
correntes, predadores, decomposição e outros atuam sobre uma carcaça, impedindo que ela chegue na costa.

Faz necessário um monitoramento contínuo e em longo prazo para compreender o real impacto agudo e crônico
das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural sobre a vida dos tetrápodes marinhos. Apesar do número
reduzido de encalhes de fauna oleada na área amostrada, o monitoramento contribui para a formação de séries históricas de
encalhes para o levantamento de dados sobre tetrápodes marinhos, servindo como orientação para esforços conservacionistas e de
manejo no caso de acidentes envolvendo esta atividade produtiva.

Os objetivos específicos inicialmente propostos para o PMP-BS eram registrar ocorrências de encalhes e
identificar a causa de morte dos animais. No entanto, a avaliação unicamente da causa principal de morte como proposto, gera
uma tendência a considerar apenas os efeitos agudos das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás sobre a fauna
marinha (como os derrames de substâncias tóxicas), em detrimento à avaliação dos efeitos crônicos na saúde dos animais. Por
exemplo, a morte por captura incidental na pesca ou pela interação com resíduos sólidos pode ser apenas um desfecho natural para
um animal debilitado pelos efeitos sub-letais de substâncias tóxicas. Dessa forma, a causa mortis propriamente dita pode não ser o
melhor parâmetro para o monitoramento de impactos crônicos provenientes das atividades de produção e escoamento de petróleo
e gás sendo muito importante ressaltar a avaliação dos índices de saúde ao longo do tempo, a ampliação do tamanho amostral e
escala temporal das análises de contaminantes na biota. Contaminações sub-letais e relacionadas à potencial contaminação crônica
apenas podem ser identificadas em longo prazo.

Para facilitar a compreensão e comparação entre relatórios, é necessário padronizar a descrição da causa da
morte das aves reabilitadas ou a forma de descrição das principais afecções que acometeram as aves, principalmente em relação ao
PMP-BS Fase 2 que apresenta as informações de forma diferenciada (por exemplo, utiliza insuficiência respiratória ao invés de
asfixia). Neste último, a causa “ choque” também foi relatada como uma das principais causas da morte, assim como processos
infecciosos. Termos não utilizados nos demais relatórios. Padronização na terminologia utilizada em diferentes relatórios
facilitaria seu entendimento. 

Tanto para aves marinhas que morreram por causas consideradas naturais como antrópicas, o principal sistema
envolvido foi o respiratório, devido à asfixia (afogamento). Aves debilitadas podem morrer afogadas, mas a probabilidade de uma
ave saudável (bom escore corporal) morrer afogada é menor. Portanto, sugere-se que nas análises de próximos relatórios o escore
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corporal ou o índice de saúde do indivíduo, como reflexo da condição geral de saúde da ave, seja uma variável a ser considerada
na categorização da causa como antrópica ou natural para os casos de asfixia.

Apenas no Relatório PMP-BS Fase 2 descreve-se a destinação de aves marinhas reabilitadas para cativeiro
permanentemente (zoológicos e outras instituições).

Recomenda-se que para relatórios futuros sejam obtidos das instituições vinculadas ao PMAP dados do esforço
pesqueiro na costa adjacente à área monitorada, com resolução espacial e temporal similares às das demais variáveis, para que
sejam possíveis as análises completas de causa da morte por atividades antrópicas.

O anexo “Quantificação, avaliação e interpretação de resultados de elementos traço em amostras biológicas de
tetrápodes marinhos provenientes do PMP-BS” já apresenta uma maior série temporal, o que possibilitou inserir duas espécies e
aumentar consideravelmente o número amostral das espécies já apresentadas no relatório anterior (Proc. 02070.006405/2019-71).
Portanto, a continuidade do trabalho é necessária para uma série temporal mais longa e análises espaciais mais refinadas para um
número adicional de espécies de aves, com um número significativo de amostras analisadas, buscando ampliar a compreensão
sobre a origem destes elementos e potenciais impactos dos mesmos. Ainda não constam resultados de revisão da literatura em
relação aos efeitos fisiológicos nas aves do aumento das concentrações médias dos elementos-traço que tiveram médias altas
identificadas neste estudo. 

O relatório não apresenta novas literaturas e análises em relação à associação dos elementos traço com a
atividade petrolífera, se comparado com o relatório do ano anterior. No entanto, passa a considerar que o Zn não está relacionado à
atividade petrolífera sem explicar o porquê. Cita algumas espécies do relatório como bioindicadoras, mas não aprofunda a análise
com os resultados obtidos e comparação com a literatura. O relatório ainda ressalta que não pode afirmar inequivocamente que
estes elementos são oriundos da indústria de petróleo para a área de estudo em questão. Portanto, concluímos que uma série
temporal mais longa e análises espaciais mais refinadas para um número adicional de espécies de aves, com um número
significativo de amostras analisadas, é ainda necessária para ampliar a compreensão sobre a origem destes elementos e potenciais
impactos dos mesmos. Ainda não constam resultados de revisão da literatura em relação aos efeitos fisiológicos nas aves do
aumento das concentrações médias dos elementos-traço que tiveram médias altas identificadas neste estudo. Também poderia ser
realizada pela empresa as comparações de acumulação de contaminantes no entorno de suas plantas, a exemplo de Abdullah et al.
(2012), de forma a aprimorar o conhecimento para a realidade brasileira.

O anexo “Avaliação e Interpretação de Resultados de Hidrocarbonetos de Petróleo, Organoclorados e
Organobromados em Amostras Biológicas de Tetrápodes Provenientes de Programas de Monitoramento Ambiental da Petrobras”
contém resultados preliminares que podem ser ainda muito aprimorados por uma maior amostragem. É destacado no relatório que
os HPA não são biomagnificados nas cadeias alimentares marinhas, não sendo bons indicadores para contaminação. No entanto,
ao realizar a análise de HPA, pode-se indicar morte por contaminação ocorrida em curto espaço de tempo.

Faz-se necessária uma avaliação robusta e integrada da concentração dos contaminantes com os resultados das
análises de biomarcadores e isótopos estáveis. Bem como o aprofundamento das análises em relação à bioacumulação e correlação
dos resultados com parâmetros físicos, com pesquisas relacionadas às faunas residentes e que circulam próximas às plataformas
petrolíferas, e a análise dos efeitos dos contaminantes em diferentes fases de desenvolvimento dos animais. Recomenda-se ainda a
comparação com análises de contaminantes também realizadas em outros PMPs.

Recomendações

Com relação ao cumprimento de recomendações anteriores deste Centro quanto à execução do PMP-BS e apresentação dos
relatórios, observou-se que boa parte das recomendações foram atendidas, no entanto não foram ampliadas as análises comparativas
à outras Fases e anos anteriores, apenas mencionadas brevemente em alguns itens. Outras recomendações que continuam válidas
são: 

- Aprofundamento da análise de fatores relacionados à causa da morte por asfixia (afogamento) em aves
marinhas, procurando incorporar em próximos relatórios o escore corporal ou o índice de saúde do indivíduo como reflexo da
condição geral da ave como variável a ser considerada na análise e categorização da causa entre antrópica ou natural. 

- Realizar análise integrada buscando correlações com dados discutidos no relatório de monitoramento de praias
com outros programas de monitoramento, tais como monitoramento da atividade pesqueira seriam cruciais para a compreensão do
cenário sendo monitorado.

- Considerar as UCs dentro da área do PMP-BS e apresentar os dados por UC, quando ocorrer. 
- Apresentar um resumo da série temporal de dados até o período relativo ao último relatório.
- Considerar as listas de espécies utilizadas na avaliação do estado de conservação da fauna brasileira (Livro

vermelho da fauna brasileira editado pelo ICMBio 2018) na nomenclatura das espécies.
- Disponibilização da informação e dados brutos de anilhamentos e marcação com microchips nas aves

reabilitadas e liberadas para o ambiente natural, no âmbito do PMP-BS.
- No Relatório Técnico Final do PMP-BS Fase 2 corrigir incongruência grave relacionada ao Gráfico V.11.1-9

uma vez que no texto menciona-se que indivíduos adultos prevaleceram em todas as análises de maturidade sexual para todas as
espécies, contudo no gráfico claramente a predominância é de juvenis para Spheniscus magellanicus. Esta informação deve ser
corrigida no texto para permitir a coerência dos resultados deste relatório.

- Considerando as ocorrências por estratégia de monitoramento e que as praias que contam com monitoramento
ativo diário contribuem com maior número de registros, embora os acionamentos para aves vivas sejam estratégia de
monitoramento importante no Rio de Janeiro, sem dúvida deve-se manter a estratégia de equipes diariamente percorrendo as
praias e buscando ativamente os animais neste ambiente uma vez que, sem este tipo de monitoramento diário, o número de
animais e espécies de aves marinhas encontrados estaria subestimado.
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- Continuidade da disponibilização da informação e dados brutos através do sistema de gerenciamento de dados
do PMP-BS (Sistema de Monitoramento de Biota Aquática – SIMBA), que pode ser acessado no endereço
http://simba.petrobras.com.br.

- O relatório Padronização de Técnicas e Análises de Biomarcadores em Espécies de Tetrápodes Marinhos da
Costa Brasileira Provenientes do PMP-BS e PMC-BS carece de uma introdução informando período de coletas e análises,
diferenças em relação aos anteriores, etc. Além disso, considerando que o relatório elaborado não é apenas para técnicos
diretamente relacionados ao tema, deve ser acrescentado um item sobre como esses dados podem ser analisados para verificar
contaminação pelos produtos relacionados ao empreendimento. 

Recomendamos internamente que seja inserido entre os estudos de interesse na página do CEMAVE pesquisas com os efeitos
fisiológicos nas aves do aumento das concentrações médias dos elementos-traço estudados.

Esta é a informação que submetemos à consideração superior.
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