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Introdução 

Os Procellariiformes compreendem a ordem mais 

abundante de aves marinhas no Brasil1, são 

predadores de superfície alimentando-se de peixes, 

cefalópodes e crustáceos2. Ao forragearem podem 

suplementar sua alimentação com descartes de 

atividades pesqueiras, comportamentos que tornam 

essas aves propícias a ingestão de resíduos sólidos3. 

Objetivo 

Caracterizar qualitativamente e quantitativamente a 

dieta e identificar a presença de resíduos plásticos no 

trato gastrointestinal de aves marinhas da ordem 

Procellariiformes provenientes de encalhes no litoral 

centro-sul do Estado de São Paulo. 

Material e Métodos 

Para o estudo foram utilizados 35 exemplares 

recolhidos das praias entre os municípios de Praia 

Grande e Peruíbe (SP) pelo Instituto Biopesca entre 

2015-2019. As amostras cedidas foram provenientes 

do Programa de Monitoramento de Praias – PMP, 

uma condicionante do IBAMA para exploração e 

produção de gás e petróleo pela Petrobras. Após a 

necropsia o conteúdo gastrointestinal foi lavado e 

identificado com auxílio de guias de identificação 

para os otólitos4 e de bicos de cefalópodes5. Os 

resíduos plásticos foram classificados por meio de 

ensaios6 utilizando a densidade como parâmetro e 

classificados em Polipropileno (PP), Polietileno de 

alta densidade (PEAD), Polietileno de baixa 

densidade (PEBD), Polietileno tereftalato (PET), 

Policloreto de vinila (PVC). A composição da dieta foi 

estimada por meio dos índices de frequência de 

ocorrência e numérica. 

Resultados e Discussão 

Ao todo foram encontrados 235 presas e 110 
resíduos (31,9%). Os cefalópodes (64,6%) foram os 
mais abundantes, com predomínio da Ordem 
Teuthida, do gênero Histioteuthis sp. e as espécies 

Taonius pavo e Lolliguncula brevis, seguido de 
peixes (3,5%) dos quais as espécies Paralonchurus 
brasiliensis e Stellifer rastrifer foram mais 
abundantes. Para a maioria das espécies o PEAD 
apresentou a maior frequência numérica e de 
ocorrência.  

Conclusões 

A ingestão de cefalópodes mesopelágicos sugere 

uma interação dessas aves com a atividade 

pesqueira. O PEAD e PP são plásticos flutuantes 

o que pode ser correlacionado com o 

comportamento de forrageamento dessas aves. 
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