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RESUMO  

 

Resíduos  plásticos  correspondem  a  mais  de  90%  do  lixo  marinho,  sendo  que             

atualmente  mais  de  690  espécies  marinhas  já  foram  relacionadas  à  ingestão  de             

plástico.  Essa  ingestão  relaciona-se  também  com  contaminações  químicas  de          

aditivos,  poluentes  e  metais  pesados.  O  principal  entrave  encontrado  nos  estudos  de             

lixo  marinho  relacionado  à  ingestão  é  a  falta  de  métodos  padronizados  e,  assim,  o               

objetivo  do  presente  trabalho  é  fornecer  dados  padronizados  para  embasar  o            

monitoramento  e  implementação  de  políticas  públicas  relacionadas  a  resíduos          

sólidos  e  conservação  marinha,  utilizando  aves  marinhas  como  bioindicadoras.          

Dentro  do  Programa  de  Monitoramento  de  Praias  da  Bacia  de  Santos  (PMP  -  BS),               

402  aves  marinhas  foram  necropsiadas  pelo  Instituto  de  Pesquisa  Cananéia  na            

região  de  Cananéia  (SP)  entre  2017  e  2019.  Foram  relacionadas  à  ingestão  plástica              

ao  abrir  o  trato  gastrointestinal  das  59  aves  (nove  espécies)  analisadas.  Os  resíduos              

foram  classificados  em  tipo  de  material,  tamanho  e  cor,  sendo  relacionados  com  os              

parâmetros  biológicos  (espécie,  sexo  e  estágio  de  desenvolvimento)  e  com  sua            

ecologia,  além  de  realizar  uma  análise  temporal.  Um  piloto  de  análise  química  foi              

feito  para  verificar  contaminação  de  poluentes  orgânicos  em  resíduos  plásticos           

ingeridos  por  tartarugas  marinhas.  Duas  espécies  de  aves  relacionadas  à  ingestão            

plástica  apresentaram  frequências  de  ocorrências  divergentes  comparado  a  outros          

estudos  brasileiros.  Fêmeas  de  Procellariidae  parecem  ingerir  uma  maior  carga           

plástica,  enquanto  que  não  houve  diferença  para  estágio  de  desenvolvimento.  A            

carga  plástica  ingerida  aumentou  em  função  do  tempo  e  os  dados  relacionam-se             

com  a  deficiência  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  no  Brasil.  O  indicativo  de               

contaminantes  químicos  associados  aos  resíduos  plásticos  demonstra  um  desafio          

para  a  conservação.  Por  fim,  demonstra-se  a  urgência  de  consolidar  uma  gestão             

integrada  de  resíduos  sólidos  em  escala  municipal  no  Brasil  para  prevenir  o  lixo              

marinho  e  propõe-se  um  delineamento  factível  para  início  de  monitoramento  a  partir             

de   uma   espécie   bioindicadora,   sugerindo-se   o   bobo-pequeno   ( Puffinus   puffinus ).  

 

Palavras-chave :  Lixo  marinho.  Ingestão  plástica.  Política  Nacional  de  Resíduos          

Sólidos.   Plano   de   Combate   ao   Lixo   no   Mar.  
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ABSTRACT  

 

Plastic  represents  more  than  90%  of  marine  litter  and  currently  more  than  690  marine               

species  have  been  related  to  plastic  ingestion.  This  intake  also  relates  to  chemical              

contamination  of  additives,  pollutants  and  heavy  metals.  The  main  difficulty  found  in             

ingestion-related  marine  litter  studies  is  the  lack  of  standardized  methods,  thus  the             

aim  of  this  paper  is  to  provide  standardized  data  to  support  monitoring  and              

implementation  of  public  policies  related  to  solid  waste  and  marine  conservation            

using  birds  as  bioindicators.  Within  Santos  Basin  Beaches  Monitoring  Program  (PMP            

-  BS),  402  seabirds  were  necropsied  by  the  Instituto  de  Pesquisas  Cananéia  in              

Cananéia  (SP)  region  between  2017  and  2019.  Among  those  59  birds  were  related  to               

plastic  ingestion  as  gastrointestinal  tract  was  dissected,  comprising  9  species.  The            

waste  was  classified  into  material  type,  size  and  color,  being  related  to  biological              

parameters  (species,  sex  and  stage  of  development)  and  their  ecology,  besides            

performing  a  temporal  analysis.  A  chemical  analysis  pilot  was  performed  to  verify             

contamination  of  organic  pollutants  in  plastic  waste  ingested  by  sea  turtles.  Two             

species  of  seabirds  related  to  plastic  ingestion  presented  divergent  occurrence           

frequencies  compared  to  other  Brazilian  studies.  Procellariidae  females  seem  to           

ingest  a  higher  plastic  load,  while  there  was  no  difference  in  developmental  stage.              

The  plastic  load  ingested  increased  over  time  and  the  data  relates  to  failing  of               

implementation  of  the  National  Policy  on  Solid  Waste  in  Brazil.  The  indicative  of              

chemical  contaminants  associated  with  plastic  waste  demonstrates  a  challenge  for           

conservation.  Finally,  it  demonstrates  the  urgency  of  consolidating  an  integrated           

municipal  solid  waste  management  in  Brazil  to  prevent  marine  litter  and  proposes  a              

feasible  design  to  start  monitoring  marine  litter  from  a  bioindicator,  suggesting            

seabird   specie    manx   shearwater    ( Puffinus   puffinus ).  

 

Keywords :  Marine  litter.  Plastic  ingestion.  National  Policy  on  Solid  Waste.  Sea            

Waste   Combat   Plan.   
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1. INTRODUÇÃO  

Lixo  marinho  é  definido  como  qualquer  material  sólido  manufaturado  ou           

processado,  persistentemente  descartado  ou  abandonado  no  ambiente  marinho  e          

costeiro  (Galgani  et  al.,  2010).  Plásticos,  especificamente,  correspondem  a  mais  de            

90%  do  lixo  marinho  (Galgani  et  al.,  2015),  sendo  que  estudos  indicam  que  pelo               

menos  8  milhões  de  toneladas  de  plásticos  são  despejadas  nos  oceanos  todos  os              

anos  (Jambeck  et  al.,  2015).  Consequentemente,  todos  os  oceanos  do  planeta  já             

foram  afetados  pela  poluição  marinha  (e.g.  Oceano  Atlântico  -  Moser  &  Lee,  1992;              

Oceano  Índico  -  Ryan,  2008;  e  Oceano  Pacífico  -  Boerger,  2010),  ocorrendo  lixo  do               

Ártico  ao  Antártico,  com  inúmeras  áreas  de  concentração  onde  as  correntes            

oceânicas  convergem  (Van  Sebille  et  al.,  2015).  Assim,  a  poluição  marinha  por             

plásticos   gerou   uma   preocupação   global   crescente,   requerendo   uma   ação   imediata.  

O  plástico,  em  si,  é  um  material  muito  resiliente  contra  a  degradação,  exigindo              

centenas  de  anos  para  se  degradar  no  meio  ambiente.  O  seu  uso  exacerbado  com               

grande  fabricação  industrial  tem  causado  inúmeras  consequências  para  a  vida           

marinha,  principalmente  para  mamíferos,  aves  e  répteis  marinhos  (aqui  referidos           

como  megafauna  marinha).  A  primeira  publicação  científica  relatando  a  ingestão  de            

plástico  por  megafauna  marinha  ocorreu  na  década  de  1960  e,  a  partir  daí,  os  casos                

relatados  cresceram  numerosamente,  principalmente  durante  o  período  entre  1980  e           

2000  (Provencher  et  al.,  2017).  Mais  de  690  espécies  marinhas  já  foram             

relacionadas  à  ingestão  de  plástico  (Bergmann  et  al.,  2015;  Gall  &  Thompson,  2015).              

O  material  pode  ser  ingerido  por  animais  marinhos  quando  um  organismo,  durante             

seu  forrageamento,  confunde  o  item  flutuante  de  plástico  como  seu  alimento,  ou             

mesmo  quando  este  (alimento)  já  está  impregnado  por  plástico  (Robards  et  al.,             

1995).  Há  uma  série  de  efeitos  fisiológicos  e  letais  relacionados  à  ingestão  de              

plásticos  e,  dessa  forma,  esse  comportamento  se  tornou  uma  grande  ameaça  à             

fauna   marinha   (Gregory,   2009).  

Carecem  ainda  estudos  que  relacionam  o  plástico  ingerido  com  possíveis           

contaminações  químicas  de  aditivos,  poluentes  e  metais  pesados.  Aditivos  são           

incorporadas  ao  plástico  durante  a  sua  produção,  sendo  que  há  evidências  de             

efeitos  negativos  em  mamíferos  e  aves  marinhas  (Lavers  et  al.,  2014;  Rochman,             
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2015).  O  microplástico  aumenta  a  razão  entre  área  superficial  e  volume  em             

comparação  com  itens  maiores  de  detritos,  adsorvendo  uma  quantidade  muito  maior            

de  policlorados,  bifenilas  e  organoclorados  (Mato  et  al.,  2001),  por  exemplo.  Em             

suma,  o  item  microscópico  pode  atuar  como  suporte  para  fixação  de  poluentes             

orgânicos  que  se  encontram  no  meio  marinho,  causando  bioacumulação  e           

magnificação  trófica  (BRASIL,  2019),  sendo  que  ele  está  disponível  para  consumo            

por  uma  vasta  variedade  de  vida  marinha  (Wright  et  al.,  2013).  Tais  relações  com               

contaminantes  químicos  podem  causar  impactos  subletais  na  condição  reprodutiva          

das  espécies,  podendo  afetar  suas  estabilidades  populacionais  ao  longo  do  tempo            

(Provencher  et  al.,  2017).  Dessa  forma,  realizar  estudos  que  identificam  esse            

processo  são  de  extrema  importância  para  delineamento  e  avaliação  da           

conservação  marinha,  principalmente  por  ser  uma  área  de  estudo  ainda  pouco            

explorada   (Bergmann   et   al.,   2015).  

Além  disso,  um  dos  principais  entraves  encontrados  nos  estudos  de  lixo            

marinho  relacionados  à  megafauna  é  a  falta  de  métodos  padronizados.  O  principal             

parâmetro  encontrado  na  maioria  dos  trabalhos  é  a  frequência  percentual  de            

ocorrência,  incidência  ou  prevalência  (%  FO).  O  segundo  parâmetro  mais  visto  é  o              

número  de  fragmentos  de  plástico  e  o  terceiro  é  a  massa  do  conteúdo  encontrado,               

sendo  que  menos  de  25%  das  publicações  -  até  2016  -  relacionadas  à  megafauna               

marinha  utilizam  protocolos  padronizados  para  reportar  o  lixo  plástico  (Provencher  et            

al.,  2017).  Diante  disso,  a  incoerência  dos  dados  entre  a  maioria  dos  estudos  acaba               

por  dificultar  análises  comparativas  e  espaciais  em  pesquisas  acerca  do  problema            

de   forma   global.  

No  Brasil,  o  registro  de  resíduos  sólidos  em  sua  megafauna  marinha            

tornou-se  extremamente  evidente  com  o  Projeto  de  Monitoramento  de  Praias  (PMP),            

que  teve  início  em  2015.  Este  é  um  dos  programas  desenvolvidos  como             

condicionante  do  licenciamento  ambiental  federal  das  atividades  da  PETROBRAS  no           

Pólo  Pré  Sal  da  Bacia  de  Santos.  Seu  principal  objetivo  é  avaliar  os  possíveis               

impactos  causados  pela  produção  e  escoamento  de  petróleo  e  gás  no  local,  tendo              

como  alvo  a  fauna  de  tetrápodes  marinhos,  bem  como  resgate  e  reabilitação  destes.              

Quando  mortos,  são  realizados  exames  anatomopatológicos  e  laboratoriais  a  fim  de            

se  identificar  a  causa  do  óbito,  além  de  avaliar  a  condição  de  saúde  e  de  caracterizar                 
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os  parâmetros  biológicos  desses  animais,  como  os  conteúdos  alimentares,  sexo  e            

idade.  (PETROBRAS,  2014).  O  PMP,  então,  permite  acesso  a  uma  vasta  gama  de              

dados  coletados  de  forma  metodológica  e  padronizada,  artifício  de  extrema           

importância   para   pesquisas   científicas   da   área.  

Estudos  padronizados  possibilitam  a  realização  de  comparações  espaciais  e          

temporais  da  ingestão  de  plástico,  proporcionando  maior  embasamento  científico  e           

político  (Provencher  et  al.,  2017),  além  de  buscar  verificar  uma  possível  relação             

entre  contaminação,  lixo  plástico  e  lixiviação  biológica.  Para  a  conservação  marinha,            

é  imprescindível  que  tanto  as  políticas  públicas  nacionais,  como  a  Política  Nacional             

de  Resíduos  Sólidos,  Lei  nº  12.305  de  2  de  agosto  de  2010  (BRASIL,  2010),  quanto                

as  internacionais,  possuam  uma  aplicação  eficiente  e  consoante,  devido  aos  hábitos            

migratórios,  oceânicos  e  costeiros  da  megafauna  marinha  e  devido  ao  lixo  marinho             

ser   uma   questão   global.   

Complementarmente,  a  questão  do  lixo  marinho  encontra-se        

internacionalmente  embasada  pela  Agenda  2030  das  Nações  Unidas,         

especificamente  pelo  Objetivo  do  Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  14         

“Conservação  e  uso  sustentável  dos  oceanos,  dos  mares  e  dos  recursos  marinhos             

para  o  desenvolvimento  sustentável”  (Alves,  2015).  No  Brasil,  essa  questão  ganha            

notória  atenção  apenas  na  atualidade  com  o  lançamento  do  Plano  Nacional  de             

Combate  ao  Lixo  no  Mar  (BRASIL,  2019),  demonstrando  a  urgência  de  projetos  de              

pesquisas  aplicados  ao  tema.  Por  fim,  o  monitoramento  dos  resíduos  sólidos            

relacionados  à  ingestão  por  megafauna  marinha  é  essencial  para  delinear  e  avaliar             

medidas  implementadas  de  forma  eficiente  na  conservação  das  espécies  e  na            

redução  de  produção,  consumo  e  poluição  de  plástico  ao  longo  do  tempo  (Ryan  et               

al.,   2009).  
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2. OBJETIVOS  
2.1. Objetivo   geral  

O  objetivo  do  presente  trabalho  a  padronização  de  dados  como  protocolo            

para  embasar  o  monitoramento  e  implementação  de  políticas  públicas  nacionais  e            

internacionais   relacionadas   a   resíduos   sólidos   e   conservação   marinha.  

2.2. Objetivos   específicos  

- Reportar  a  incidência  de  resíduos  sólidos  em  aves  marinhas  encalhadas  na            

região   de   Cananéia   (SP);  

- Relacionar  os  dados  com  os  parâmetros  biológicos  dos  organismos  e  sua            

ecologia;  

- Verificar  se  há  diferenças  em  relação  às  frequências  apresentadas  por  outros            

autores   em   outros   locais   do   Brasil ;  

- Verificar  se  há  diferença  da  carga  plástica  ingerida  entre  machos/fêmeas  e            

adultos/juvenis   de   aves   marinhas;  

- Analisar   a   ocorrência   de   resíduos   plásticos   ingeridos   ao   longo   do   tempo;  

- Realizar  um  piloto  para  a  presença  de  contaminantes  químicos  associados           

aos   resíduos   plásticos   encontrados   em   quelônios   necropsiados;   e  

- Reportar  e  discutir  os  dados  de  forma  a  integrá-los  com  políticas  públicas  e  a               

literatura   já   existente.  
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3. REVISÃO   DE   LITERATURA  
3.1. Poluição   plástica   e   políticas   internacionais  

Com  uma  produção  global  acelerada  de  plástico  a  partir  de  1950,  estima-se             

que  até  2014  tenha  se  produzido  311  milhões  de  toneladas  de  plástico  (Werner,              

2018).  Muitos  fatores  contribuem  para  entrada  de  plástico  nos  ecossistemas           

marinhos,  sendo  eles:  a  irresponsabilidade  de  produtores,  a  falta  de  conscientização            

sobre  as  conseqüências  do  descarte  indiscriminado  destes  materiais,  a  curta  vida  útil             

de  muitos  produtos  e  altas  taxas  de  consumo,  a  durabilidade  do  material,  gestão  de               

resíduos  sólidos  e  esgoto  ineficientes  (incluindo  aterros  mal  operados,  áreas  ilegais            

de  disposição  de  resíduos  e  águas  pluviais  não  tratadas)  e  exploração  marítima  nos              

setores  de  navegação  e  pesca  (Lebreton  et  al.,  2017).  Com  isso,  há  evidências  de               

que  o  material  plástico  já  está  sendo  incorporado  em  sedimentos  geológicos  de             

nosso   planeta   (Zalasiewicz   et   al.,   2016).  

Devido  à  grande  quantidade  de  resíduos  plásticos  já  existente  em  massas            

oceânicas,  programas  de  remoção  em  larga  escala  tornam-se  inviáveis.  É  possível            

apenas  conseguir  atingir  quantidades  marginais  destes  resíduos,  consumindo  muito          

tempo  e  altos  custos,  além  de  implicar  em  riscos  ecológicos  adicionais,  como  a              

captura  acidental  de  organismos  marinhos.  As  atividades  úteis  de  remoção,  por            

exemplo,  incluem  prover  uma  logística  necessária  para  pescadores  armazenarem          

resíduos  plásticos  que  capturam  a  bordo  e  descartá-los  gratuitamente  em  portos            

(Werner,   2018).  

Dessa  forma,  os  programas  gerais  de  combate  ao  lixo  marinho  devem  ter             

como  foco  principal  a  prevenção,  articulando  desde  esferas  econômicas  de           

produção  até  esferas  sociais  de  consumo.  A  economia  de  recursos,  a  melhoria  do              

ciclo  de  vida  dos  produtos,  a  implementação  de  esquemas  estendidos  de            

responsabilidade  do  produtor,  o  estabelecimento  de  um  gerenciamento  adequado  de           

resíduos,  esgotos  e  águas  pluviais,  a  modificação  e  substituição  de  produtos  e  a              

conscientização  devem  estar  no  centro  de  uma  ação  resoluta  para  evitar  novos             

insumos  de  lixo  marinho.  O  monitoramento  de  lixo  marinho,  então,  torna-se  uma             

ferramenta  extremamente  necessária  para  acompanhar  este  processo  e  estabelecer          

novos   caminhos   para   a   conservação   dos   oceanos.  
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Assim,  surgiram  os  primeiros  trabalhos  sobre  a  ingestão  de  plástico  em  fauna             

silvestre,  além  de  relatórios  indiretos,  pela  necessidade  de  monitorar  resíduos           

plásticos  no  ambiente  em  geral,  não  havendo  um  objetivo  inicial  de  avaliar  os              

impactos  biológicos  da  poluição  (Provencher  et  al.,  2017).  Inicialmente  na  década  de             

1970,  foram  feitas  tentativas  legislativas  para  reduzir  a  entrada  de  resíduos  sólidos             

no  ambiente  marinho,  incluindo  a  Convenção  de  Londres  sobre  Descarte  de            

Resíduos  de  1972,  a  Convenção  MARPOL  1973/1978  e,  posteriormente,  as           

Convenções  de  Oslo  e  Paris  de  1992  para  a  proteção  do  ambiente  marinho  do  mar                

Atlântico  do  Norte  (OSPAR).  Até  o  momento,  a  OSPAR  é  a  única  jurisdição  que               

implementou  regulamentos  com  o  objetivo  de  rastrear  mudanças  na  poluição           

plástica  por  meio  de  um  indicador  ambiental,  sendo  que  atualmente  é  seguido  em              

todas   as   áreas   marinhas   da   Comissão   Europeia   (EC,   2014).  

Os  problemas  do  lixo  marinho  no  mar  Atlântico  do  Norte  foram  reconhecidos             

em  2002  quando  estados  vizinhos  atribuíram  à  OSPAR  a  tarefa  de  incluir  o  lixo               

plástico  marinho  em  seu  sistema  de  Objetivos  de  Qualidade  Ecológica  (EcoQOs)            

(North  Sea  Ministerial  Conference,  2002).  Na  Holanda,  o  lixo  marinho  já  era             

monitorado  pela  abundância  de  detritos  plásticos  encontrados  no  estômago  de  uma            

espécie  alvo  de  ave  marinha,  a  pardela-branca  ( Fulmarus  glacialis ).  Estas  aves  são             

forrageiras  de  alto  mar  que  ingerem  todos  os  tipos  de  lixo  da  superfície,  não               

regurgitando  componentes  de  dieta  pouco  degradáveis,  como  plásticos.  O  tamanho           

inicial  dos  detritos  ingeridos  geralmente  está  na  faixa  de  milímetros  a  centímetros,             

mas  pode  ser  consideravelmente  maior  para  itens  flexíveis,  como  por  exemplo            

materiais  semelhantes  a  linhas  ou  sacolas  plásticas.  Os  itens  provavelmente  se            

desgastam  gradualmente  na  moela  do  indivíduo  para  um  tamanho  pequeno  o            

suficiente  para  passar  ao  intestino.  Durante  esse  processo,  os  plásticos  se            

acumulam  no  estômago  a  um  nível  que  integra  os  níveis  de  resíduos  encontrados              

em  sua  área  de  forrageamento  por  um  período  que  pode  chegar  a  algumas  semanas               

(Van  Franeker  &  Kühn,  2019).  Embora  os  tempos  de  retenção  da  ingestão  de              

plástico  na  fauna  marinha  sejam  pouco  conhecidos,  algumas  evidências  em  petréis            

sugerem  que  cargas  de  plástico  refletem  uma  acumulação  relativamente  recente           

porque  75%  do  plástico  ingerido  desaparece  dentro  de  um  mês  caso  nenhum  novo              

plástico   for   ingerido   (Van   Franeker,   2015).  
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A  abordagem  de  monitoramento  holandesa  usando  as  pardelas  encalhadas          

foi  então  desenvolvida  para  implementação  internacional  pela  OSPAR  como  um  de            

seus  EcoQOs  (OSPAR,  2008,  2009,  2010;  Van  Franeker  et  al.,  2011).  Agora,  essa              

abordagem  também  é  implementada  como  um  indicador  de  ‘Bom  Status  Ambiental            

(BSA)’  na  Diretiva  Quadro  de  Estratégia  Marinha  (DGRM)  da  União  Européia  (EC,             

2008,  2010;  Galgani  et  al.,  2010;  MSFD-TSML,  2011,  2013).  As  diretrizes            

internacionais  sobre  os  métodos  de  monitoramento  e  apresentação  de  dados  já            

foram  publicadas  (OSPAR,  2015a,  2015b)  e  foram  implementadas  na  recente           

avaliação  intermediária  (OSPAR,  2017),  sendo  realizados  modelos  estatísticos  para          

prever  a  redução  de  lixo  plástico  nos  próximos  anos  e  demonstrando  a  importância              

de   manter   programas   de   monitoramento   ao   longo   do   tempo.  

Assim,  a  convenção  de  OSPAR  identifica  uma  meta  de  longo  prazo  (sem             

data)  para  a  qualidade  ecológica  em  questão,  devendo  haver  menos  de  10%  das              

pardelas  do  Norte  com  0,1  grama  ou  mais  de  plástico  no  estômago  em  amostras  de                

50  a  100  exemplares  encalhados  de  cada  uma  das  5  áreas  diferentes  do  Atlântico               

Norte  por  um  período  de  pelo  menos  5  anos.  O  DGRM  europeu  visa  o  Bom  Status                 

Ambiental  até  2020  e  define  o  BSA  para  o  lixo  marinho  como  a  situação  em  que  "as                  

propriedades  e  quantidades  de  lixo  marinho  não  causam  danos  ao  ambiente  costeiro             

e  marinho",  mesmo  com  o  conceito  de  nenhum  dano  sendo  difícil  de  quantificar              

(Rochman  et  al.,  2016;  Werner  et  al.  2016).  Para  áreas  marinhas  europeias  onde              

não  ocorre  a  espécie  alvo,  outras  espécies  são  necessárias  como  indicadores  de             

ingestão,  para  as  quais  estão  sendo  desenvolvidas  metodologias  e  metas  (p.  ex.             

Matiddi   et   al.,   2017;   Pham   et   al.,   2017).  

As  indicações  para  se  estabelecer  uma  espécie  potencial  para  monitoramento           

de  lixo  em  aves  marinhas  são:  espécie  abundante  na  área  monitorada;  grande             

incidência  na  ingestão  de  vários  itens  de  lixo  marinho;  forrageamento  exclusivo  no             

mar;  e  não  regurgito  de  itens  não  digeríveis,  mas  acumulação  no  estômago  até  certo               

ponto  (Van  Franeker  &  S.  Kühn,  2019).  Dessa  forma,  o  conteúdo  estomacal  da              

espécie  alvo  torna-se  representativo  para  um  ambiente  de  mar  aberto  mais  amplo,             

calculando  a  média  dos  níveis  de  poluição  em  um  espaço  e  tempo  de  forrageamento               

que   evita   o   viés   de   incidentes   locais   de   poluição.  



/

18  

3.2. Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  e  Plano  de  Combate  ao  Lixo            

Marinho  

O  termo  técnico-científico  “resíduos  sólidos”  já  está  bem  estabelecido  no           

Brasil  desde  a  implementação  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS).            

“Lixo”  refere-se  popularmente a  restos  das  atividades  humanas,  considerados  por           

geradores  como  inúteis,  indesejáveis  ou  descartáveis,  podendo  se  apresentar  no           

estado  sólido  e  líquido,  desde  que  não  seja  passível  de  tratamento.  A  terminologia              

de  resíduo  traz  uma  abordagem  de  reaproveitamento,  na  qual  o  descarte  humano             

ainda  possui  alguma  finalidade,  seja  na  reciclagem  ou  na  reutilização.  Ou  seja,  ainda              

não  chegou  ao  seu  estado  final  de  potencialidade  do  material  em  ser  empregado  a               

algum   fim,   o   que   o   classificaria   como   rejeito.  

Mesmo  assim,  a  atenção  nacional  para  com  a  gestão  de  resíduos  sólidos             

surgiu  tardiamente,  apenas  em  2010,  depois  de  mais  de  20  anos  de  discussão  no               

âmbito  legislativo.  A  PNRS,  Lei  nº  12.305/2010,  foi  promulgada  três  anos  após  a              

Política  Federal  de  Saneamento  Básico  (PFSB),  Lei  11.445/2007,  a  qual  não  possui             

um  viés  ambiental.  Esta  política  preocupou-se  apenas  com  abastecimento  de  água  e             

coleta  e  tratamento  de  esgoto,  não  articulando  a  gestão  de  resíduos  sólidos  como              

uma  esfera  do  saneamento,  apenas  de  forma  simplista  (Ribeiro,  2012)  e  sem  um              

diagnóstico  consistente  ao  setor  para  sua  elaboração  (Santiago,  2016).  A  ordem  de             

prioridade  da  política  brasileira  é:  a  não  geração,  a  redução,  a  reutilização,  a              

reciclagem  e  o  tratamento  dos  resíduos  sólidos,  assim  como  a  disposição  final             

ambientalmente  adequada  dos  rejeitos  (Juras,  2012;  Neto  &  Moreira,  2010;           

Machado,   2012;   BRASIL,   2010).  

O  Decreto  nº  7.404/2010  regulamenta  a  PNRS  em  aspectos  como  a  relação             

da  PNRS  com  outras  políticas  públicas  e  a  educação  ambiental  sobre  resíduos             

sólidos  (Araújo,  2013;  BRASIL,  2010).  O  decreto  também  regulamenta  os  Planos  de             

Resíduos  Sólidos,  as  responsabilidades  dos  geradores  e  do  poder  público,  os            

resíduos  perigosos,  os  instrumentos  econômicos  possíveis  de  serem  utilizados  na           

gestão  de  resíduos  (Santiago,  2016)  e  as  proibições,  em  que  a  PNRS  se  relaciona               

com  a  Lei  de  Crimes  Ambientais.  Verifica-se  que  esta  legislação  nacional  não  aborda              
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de  maneira  específica  a  temática  “lixo  marinho”,  ainda  que  o  país  possua  mais  de  7                

mil   km   de   costa.   

Além  disso,  destacam-se  alguns  princípios  internacionalmente  embasados        

trazidos  pela  Política  (Juras,  2012;  Godoy,  2013;  Yoshida,  2012;  Machado,  2012),            

como  o  princípio  da  precaução,  o  princípio  do  poluidor-pagador  e  do  protetor             

recebedor,  bem  como  princípios  inovadores:  a  ecoeficiência,  a  responsabilidade          

compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos  produtos,  o  respeito  às  diversidades  locais  e              

regionais  e  o  reconhecimento  do  resíduo  sólido  reutilizável  e  reciclável  como  um             

bem  econômico  e  de  valor  social,  gerador  de  trabalho  e  renda  e  promotor  de               

cidadania  (BRASIL,  2010).  A  política  ainda  destaca  uma  gestão  integrada,  tratando            

também  da  articulação  entre  o  poder  público,  o  setor  privado  e  a  sociedade  civil               

organizada   (Juras,   2012;   BRASIL,   2010).  

Aproximadamente  80%  do  lixo  marinho  é  originado  no  continente  (BRASIL,           

2019)  e,  mesmo  diante  deste  cenário,  as  problemáticas  que  envolvem  o  combate  à              

poluição  marinha  nunca  foram  tratadas  diretamente  até  recentemente.  Desde  a           

promulgação  do  PNRS,  observa-se  que  a  ocorrência  de  resíduos  sólidos  em  regiões             

litorâneas  não  é  priorizada  na  agenda  pública,  seja  no  momento  de  planejamento  ou              

execução  e  monitoramento,  não  havendo  diretrizes  claras  nos  Planos  Estaduais  e            

Nacional  de  Resíduos  Sólidos.  Tratando-se  de  questão  complexa,  os  resíduos           

podem  chegar  por  via  terrestre  ou  marítima  e,  neste  último  caso,  a  fonte  de  poluição                

é  difusa,  sendo  a  gestão  dependente  de  articulação  entre  inúmeras  esferas.  Após  8              

anos  do  surgimento  da  PNRS,  o  Plano  Nacional  de  Combate  ao  Lixo  no  Mar  surge                

na  agenda  nacional  de  qualidade  ambiental  urbana  (BRASIL,  2019),  não           

apresentando   nenhum   termo   técnico   específico   para   lixo   marinho.  

Este  plano  considera  que  o  combate  ao  lixo  no  mar  decorre  da  gestão              

integrada  dos  resíduos  sólidos  mediante  ações  coordenadas  e  encadeadas  que           

considerem  as  variáveis  ambiental,  social,  cultural,  econômica,  tecnológica  e  de           

saúde  pública.  Seus  objetivos  são:  reduzir  a  quantidade  e  os  impactos  do  lixo              

marinho,  originado  de  fontes  terrestres;  reduzir  a  quantidade  e  os  impactos  de             

resíduos  de  fontes  marítimas,  incluindo  resíduos  sólidos,  cargas  perdidas,  artefatos           

de  pesca  abandonados,  perdidos  ou  descartados,  e  embarcações  abandonadas;          

diminuir  a  quantidade  e  os  impactos  de  resíduos  sólidos  acumulados  na  costa  e  em               
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águas  costeiras  e  oceânicas;  impulsionar  pesquisas,  desenvolvimento  de         

tecnologias  e  metodologias  para  combater  o  lixo  marinho;  realizar  atividades  de            

educação  ambiental,  engajamento  da  sociedade  e  comunicação  sobre  os  impactos           

do   lixo   marinho;   e   melhorar   a   gestão   de   resíduos   sólidos.  

Nesse  contexto  e  considerando  a  necessidade  de  integração  desses  atores,           

foi  proposto  um  modelo  de  articulação  para  a  implementação  do  Plano  Nacional  de              

Combate  ao  Lixo  no  Mar  a  partir  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  Ministério  do               

Desenvolvimento  Regional,  Estados,  Municípios,  Iniciativa  Privada,  Academia  e         

Sociedade;  relacionando  os  6  eixos  de  implementação  com  suas  diretrizes:  resposta            

imediata,  gestão  de  resíduos  sólidos,  pesquisa,  inovação  e  tecnologia,  incentivos  e            

pactos  setoriais,  normatização  e  diretrizes  e  educação  e  comunicação  (BRASIL,           

2019).  Destaca-se  aqui  o  terceiro  eixo  do  Plano,  o  qual  tem  como  objetivo  criar  um                

programa  de  diagnóstico  e  monitoramento  da  presença  de  lixo  nos  mares,  incluindo             

resíduos  sólidos,  metais  pesados,  organoclorados  e  hidrocarbonetos  em  uma          

abrangência  nacional  utilizando-se  das  unidades  de  conservação  costeiras  e          

oceânicas   como   áreas   de   amostragem   e   controle.  

3.3. Monitoramento   de   resíduos   sólidos   em   aves   brasileiras  

No  Brasil,  reportagens  de  ingestão  de  lixo  marinho  em  aves  ganham  notória             

atenção  a  partir  de  2007.  Já  foram  reportadas  na  costa  brasileira  a  incidência  em  23                

espécies  de  aves  marinhas  (Tabela  1).  Muitos  destes  estudos  estão  associados  à             

identificação  de  conteúdos  alimentares,  mas  não  diretamente  à  identificação  de           

resíduos  plásticos  para  monitoramento,  sendo  a  grande  maioria  da  região  Sul  do             

país  (Rio  Grande  do  Sul).  Assim,  não  reportam  dados  métricos  padronizados  ou             

mesmo  carecem  de  informações  aprofundadas  para  o  monitoramento  de  incidência           

de   lixo   marinho   em   aves.  

 

Tabela   1.    Estudos   brasileiros   que   reportam   ingestão   de   resíduos   sólidos   em   aves   marinhas  
Espécie  Local  Referência  
Ardenna   gravis  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Ardenna   grisea  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al,   2008  
Calonectris   borealis  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Calonectris   diomedea  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al,   2009  
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Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  
Daption   capense  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  

Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Fulmarus   glacialoides  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  

Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  
Haematopus   palliatus  Rio   Grande   do   Sul  Rossi   et   al.,   2019  
Macronectes   giganteus  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  

Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al,   2010  

Pachyptila   belcheri  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Procellaria   aequinoctialis  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,   2007  

Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Petry   &   Benemann,   2017  
Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

Procellaria   conspicillata  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,   2007  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

Pterodroma   incerta  Rio   Grande   do   Sul  Perez   et   al.,   2019  
Pterodroma   mollis  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Puffinus   gravis  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al,   2008  

Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

Puffinus   griseus  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  

Puffinus   puffinus  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al.,   2008  
Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  
Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

Spheniscus   magellanicus  Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  
Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Rio   Grande   do   Sul  Marques   et   al.,   2018  
Sudeste  Di   Beneditto   &   Sicilliano,   2017  
Sudeste  Di   Beneditto   &   Sicilliano,   2017  
Rio   de   Janeiro  Brandão   et   al.,   2011  
Rio   de   Janeiro  Pinto   &   Di   Beneditto,   2007  
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Sterna   hirundo  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Sula   dactylatra  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Sula   leucogaster  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Thalassarche   chlororhyncgos  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  

Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,   2007  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

Thalassarche   melanophris  Sudeste  Tavares   et   al.,   2017  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,   2007  
Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  

Thelassarche   chkirirhynchos  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
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4. METODOLOGIA  
4.1. Área   de   estudo   e   Instituição   executora   (PMP-BS)  

O  Instituto  de  Pesquisas  Cananéia  (IPeC)  é  uma  das  instituições  atuantes  do             

PMP  da  Bacia  de  Santos  Fase  1,  monitorando  diariamente  os  municípios  de  Iguape,              

Ilha  Comprida  e  Cananéia  (Figura  1).  A  distancia  monitorada  diariamente  é  de  99,1              

km,  além  de  realizar  monitoramentos  específicos  semanais  (5,4  km)  e           

monitoramentos  por  uma  rede  de  colaboradores  (16,36  km).  O  destino  dos  animais             

encontrados  vivos  e  mortos  é  o  Centro  de  Reabilitação  e  Despetrolização  de             

Cananéia   (SP)   (PETROBRAS,   2014).  

 

Figura   1.    Área   de   monitoramento   executada   pelo   IPeC.   Trecho   em   verde:   monitoramento  
diário;   trecho   em   laranja:   monitoramento   semanal;   trecho   em   vermelho:   acionamento   por  

rede   de   colaboradores.  

 
Fonte:   PETROBRAS,   2014.  
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4.2. Objeto   de   estudo  

Para  análise  de  ocorrência  de  resíduos  plásticos  definiu-se  como  fauna  alvo            

aves  marinhas  de  acordo  com  disponibilidade  do  IPeC.  Para  as  análises  químicas,             

teve-se  como  objeto  de  estudo  tartarugas  verdes  ( Chelonia  mydas )  por  ter  uma             

ocorrência  em  número  e  massa  de  resíduos  plásticos  maior  do  que  em  aves,              

facilitando   o   piloto   de   análises   químicas.  

4.3. Fundamentação   metodológica  

O  método  avaliativo  utilizado  para  classificar  os  resíduos  sólidos  encontrados           

foi  o  protocolo  proposto  por Van  Franeker  e  colaboradores  (2011),  adaptado  por             

Provencher  e  colaboradores  (2017)  e  atualizado  por  Van  Franeker  &  Kühn  (2019) .             

Provencher  et  al.  recomenda  que  toda  publicação  relacionada  à  ingestão  de  plástico             

por  aves  marinhas  utilize  este  protocolo  por  oferecer  uma  estrutura  abrangente  e             

flexível  para  quantificação  e  classificação  dos  itens  encontrados,  além  de  sugerir            

novos  parâmetros.  Embora  este  protocolo  tenha  tido  como  modelo  de  estudo  as             

aves  marinhas,  para  outros  grupos  de  megafauna  recomenda-se  utilizar  a  mesma            

metodologia.  Atualmente  existem  estudos  que  utilizam  tal  protocolo  em  outros           

grupos  (p.  ex.  quelônios  marinhos  - EC,  2013;  e  pinípedes  -  Rebolledo,  2013).  A               

técnica  de  coleta  mais  utilizada  em  estudos  como  este  são  análises  necroscópicas             

(Provencher  et  al.,  2017).  A  partir  das  dissecações,  é  possível  registrar  uma  série              

completa  de  dados  que  são  úteis  para  determinar  sexo,  idade,  status  de  reprodução,              

provável  causa  de  morte,  índice  de  condição  corporal  e  outros  parâmetros,  além  de              

poder  explorar  todo  o  conteúdo  gastrointestinal  a  fim  de  identificar  a  presença  de              

resíduos   sólidos.  

4.4. Coleta   e   análise   de   dados   em   aves   necropsiadas  

Entre  Janeiro  de  2017  e  Maio  de  2019  em  esforço  de  monitoramento  diário,              

402  aves  foram  encontradas  mortas  na  região  de  Cananéia  no  estado  de  São  Paulo               

(Brasil)  e  necropsiadas  pelo  IPeC  (Figura  2).  Os  indivíduos  foram  levados  à  Unidade              

de  Reabilitação  e  Despetrolização  de  Animais  Marinhos  do  IPeC  para  análise  de             
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necropsia  seguindo  o  protocolo  da  Instituição  de  acordo  com  o  PMP  (Figura  3).              

Quando  a  carcaça  não  apresentou  alto  nível  de  autólise,  foi  possível  inferir  o  sexo,               

estágio  de  desenvolvimento  (juvenil  ou  adulto)  e causa  mortis  (provável  causa  de             

morte).  O  sexo  e  o  estágio  de  desenvolvimento  foram  determinados  de  acordo  com              

a  plumagem,  a  maturidade  dos  órgãos  sexuais  e  as  características  sexuais            

secundárias.  

 

Figura   2.    Exemplos   de   indivíduos   encontrados   mortos   em   Ilha   Comprida   (SP)   durante  
esforço   de   monitoramento   diário   pelo   IPeC.  

 
Legenda:   a)   pardela-preta   ( P.   aequinoctialis );   b)   pinguim-de-magalhães   ( S.   magellanicus );   c)  

bobo-pequeno   ( P.   puffinus );   d)   bobo-grande   ( C.   diomedea ) .     Fonte:   IPeC.  
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Figura   3.     Biguá   ( P.   brasilianus )     sendo   necropsiado   no   laboratório   de   necropsia   do   IPeC.  

 
Fonte:   IPeC.  

 

Para  coletar  resíduos  plásticos,  o  trato  gastrointestinal  (TGI)  dos  indivíduos  foi            

retirado  intacto  e  dissecado.  Seu  conteúdo  foi  peneirado  em  uma  sequência  de             

peneiras  granulométricas  (2  mm,  1  mm,  0,5  mm  e  0,045  mm)  para  facilitar  a               

identificação,  sendo  separado  e  tratado  em  detergente  para  secar  em  estufa  por  24              

horas.  O  total  de  itens  foi  contado,  classificado  e  pesado  dentro  de  suas  categorias               

com  uma  precisão  de  0,0001  g.  Eles  foram  classificados  com  a  ajuda  de  uma  lupa                

estereoscópica  para  identificação  de  material  e  analisados    em  quatro  etapas:  tipo  de             

material,   tamanho   do   fragmento,   cor   do   material   e   métricas   estatísticas.  

Plásticos  foram  separados  em  duas  categorias:  pellets  de  plástico  industrial  e            

plástico  de  uso  comum.  Os  pellets  podem  ser  considerados  como  plástico  bruto  ou              

um  semi-produto  da  forma  à  qual  os  plásticos  são  primariamente  produzidos            

(principalmente  a  partir  de  óleo  mineral).  Os  de  uso  comum  seguem  cinco             

subcategorias:  plástico  laminado,  itens  semelhantes  a  fios,  sintéticos  espumados,          

fragmentos   de   plástico   duro   e   outros   tipos   (Tab.   2).  
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Tabela   2.    Classificação   de   detritos   plásticos    (Provencher   et   al.,   2017) .  
Plásticos  

“Pellets”   de   plástico  
industrial  

pequenos,  frequentemente  cilíndricos,  com  grânulos  de  cerca  de  4  mm           
de  diâmetro,  mas  também  ocorrendo  em  formas  discográficas  e          
retangulares.  

Plásticos   de   uso   comum  todo   o   resto   não   industrial   em   forma   de   fragmentos   de   produto.  

 Plástico  laminado ,  como  em  sacolas  plásticas,  folhas  etc.,         
geralmente   quebradas   em   pedaços   menores.  

 Plástico  semelhante  a  fio ,  como  em  (restos  de)  cordas,  redes,  linha            
de   nylon,   cintas   de   embalagem   e   etc.  

 Sintéticos  espumados ,  como  em  copos  de  poliestireno  e         
embalagens   ou   espuma   de   poliuretano.  

 
Fragmentos  de  plástico  duros ,  utilizados  em  um  grande  número  de           
aplicações  (garrafas,  caixas,  brinquedos,  ferramentas,  caixas  de        
equipamento,   escovas   de   dentes,   isqueiros   e   etc.).  

 Outros ,   para   itens   que   não   se   encaixam   em   uma   categoria   clara,  
como,   por   exemplo,   filtros   de   cigarro,   borracha,   elásticos   e   etc.  

 

Após  a  catalogação,  o  tamanho  de  cada  fragmento  foi  medido  com  precisão             

(0,001  mm)  com  o  auxílio  do  software  ImageJ  (Schneider  et  al.,  2012),  utilizando  a               

classificação  de  tamanho  de  Barnes  et  al.  (2009)  para  fragmentos  plásticos:            

microplástico  (1  -  5  mm),  mesoplástico  (>  5  -  20  mm),  macroplástico  (>  20  -  100  mm)                  

e  megaplástico  (>  100  mm).  Uma  roda  de  cores  foi  adaptada  para  atribuir  peças               

plásticas  a  categorias  de  cores  específicas  (Anexo  A).  Em  seguida,  as  atribuições  de              

cores  específicas  foram  agrupadas  em  oito  designações  de  cores  amplas:           

branco-claro,  cinza-prata,  preto,  azul-roxo,  verde,  laranja-marrom,  vermelho-rosa  e         

amarelo   (Verlis   et   al.,   2013).  

Para  cada  espécie  foram  calculados  os  seguintes  parâmetros:  frequência  de           

ocorrência  de  plásticos  ingeridos  (FO%);  média  (com  desvio  padrão  e  erro),            

variância,  mediana  e  faixa  de  número  de  itens  (N)  e  massa  (g)  de  plásticos  ingeridos                

incluindo  todos  os  indivíduos  amostrados;  e  média  (com  desvio  padrão  e  erro),             

variância,  mediana  e  intervalo  de  número  de  itens  (N)  e  massa  (g)  de  itens  de                

plástico   ingerido   por   subcategoria.  

4.4.1. Análise   estatística  

As  análises  foram  feitas  com  o software  SPSS  Statistics  20.  Para  verificar             

diferenças  significativas  em  relação  às  amostras  descritas  por  outros  autores,  foi            



/

28  

realizado  o  teste  qui-quadrado  de  uma  amostra,  conhecido  como  teste  G  (Brandão             

et  al.,  2011).  Para  acessar  as  diferenças  de  carga  plástica  entre  machos/fêmeas  e              

adultos/juvenis,  utilizou-se  como  amostragem  apenas  os  indivíduos  da  família          

Procellariidae  (petréis)  pois  o  N  amostral  para  cada  espécie  foi  baixo.  Assim,             

realizou-se  o  teste  Kolmogorov-Smirnov  e  o  teste  Levene  para  avaliar  a  normalidade             

e  homogeneidade,  respectivamente.  Verificado  uma  amostra  não  normal  e  não           

homogênea,  realizou-se  o  teste  não-paramétrico  Mann-Whitney  para  verificar  as          

diferenças  de  carga  plástica  entre  os  grupos  considerando  o  total  de  partículas             

plásticas  ingeridas  e  a  quantidade  de  resíduos  por  tipo  de  material.  Para  acessar  a               

tendência  de  ingestão  de  lixo  marinho  ao  longo  do  tempo,  realizou-se  uma  regressão              

linear  simples  (Petry  &  Benemann,  2017)  usando  a  quantidade  total  de  resíduos             

encontrada  em  cada  estômago  de  todas  as  aves  como  variável  de  resposta  à  série               

temporal   (data).  

4.5. Coleta   e   análise   de   dados   em   tartarugas   necropsiadas  

Foram coletadas  amostras  de  resíduos  plásticos  de  5  tartarugas  verdes  para            

as  análises  químicas  de  tartarugas  necropsiadas  pelo  IPeC  entre  Janeiro  e  Maio  de              

2019.  Para  isso,  o  TGI  foi  dissecado  e  seu  conteúdo  peneirado  na  mesma  sequência               

granulométrica  utilizada  para  triagem  de  conteúdo  em  aves  marinhas.  Identificada  a            

presença  de  resíduos  plásticos,  estes  passaram  por  banho  de  água  com  detergente             

e  secados  em  estufa  para  tombamento  em  coleção  conforme  protocolo  do  IPeC.             

Assim,   foram   utilizados   como   piloto   da   análise.  

Os  itens  plásticos  foram  triados  pelas  categorias  propostas,  contados  e           

pesados,  totalizando  19  amostras  de  diferentes  tipos  de  material  (plástico  industrial  -             

1;  plástico  laminado  -  5;  plástico  semelhante  a  fio  -  5;  sintético  espumado  -  3;                

fragmentos  de  plástico  duro  -  3;  e  outros  tipos  -  2).  As  análises  foram  feitas  no                 

Laboratório  de  Química  Ambiental  do  departamento  de  Química  e  Física  Molecular            

da  Universidade  de  São  Paulo  - campus 1  da  USP  São  Carlos,  sendo  utilizado  um                

protocolo  de  extração  de  semi-voláteis,  organoclorados  e  PCBs  em  amostras  sólidas            

(ME  07) para  identificação  de hidrocarbonetos  poliaromáticos  (HPAs)  e  bifenilas           

policloradas  (PCBs) .  O  método  não  requer  condições  ambientais  específicas.  Cada           

amostra  foi  colocada  em  um  frasco  de  extração  ao  qual  foi  adicionado  25  mL  de  uma                 
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solução  de  100  mL  de  acetona  e  400  mL  de  hexano  (Figura  4a).  O  frasco  foi                 

tampado  e  a  mistura  levada  ao  ultrassom  por  cerca  de  15  minutos,  imerso  em  banho                

com  água  e  gelo  1:1  (Figura  4b).  Após  filtragem  (Figura  4c),  as  amostras  foram               

transferidas  para  novos  béqueres  para  determinação  cromatográfica  dos  poluentes          

orgânicos   em   comparação   a   um   banco   de   dados    (Figura   4d).  

 
Figura   4.     Extração   de   semi-voláteis,   organoclorados   e   PCBs   em   amostras   sólidas  

 
Legenda:     a)   extração;   b)   ultrassom;   c)   filtragem;   d)   determinação   cromatográfica .    Fonte:   Autor.   
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5. RESULTADOS   E   DISCUSSÃO  
5.1. Ocorrência   de   resíduos   plásticos   em   aves   marinhas  

Este  estudo  teve  como  objetivo  fornecer  uma  base  de  dados  de  ingestão  de              

lixo  marinho  em  aves  na  região  costeira  de  Cananéia  (SP).  Das  402  aves              

necropsiadas,  32  espécies  foram  identificadas  (Tab.  3),  enquanto  59  indivíduos  do            

total  (14,68%)  ingeriram  resíduos  plásticos,  incluindo  ocorrência  em  nove  espécies:           

Puffinus  puffinus , Spheniscus  magellanicus , Sula  leucogaster , Procellaria        

aequinoctialis , Thalassarche  melanophris , Calonectris  diomedea , Puffinus  gravis ,        

Puffinus  griseus  e Daption  capense .  As  duas  últimas  espécies  apresentaram  N            

amostral  menor  que  cinco  indivíduos  e,  assim,  não  foram  consideradas  para            

comparações  específicas  entre  os  grupos  por  não  apresentarem  informações          

representativas  para  estimar  a  incidência  de  resíduos  sólidos  (Provencher  et  al.,            

2017).  Toda  a  estatística  descritiva  das  amostras  está  tabelada  por  espécie,            

incluindo  especificamente  a  família Procellariidae  e  a  ordem  Procellariiformes          

( Procellariidae  + Diomedeiadae)  (apêndice  A),  por  tamanho  de  fragmento  (apêndice           

B)   e   por   tipo   de   coloração   (apêndice   C).  

 

Tabela  3.  Descrição  da  amostra  ordenada  pelo  número  de  indivíduos  necropsiados             
(indivíduos   em   negrito   apresentaram   ocorrência   de   resíduos   plásticos).  

Espécies  
Tamanho  
amostral  

(n)  

Prevalência   de  
plásticos  

ingeridos   (FO%)  

Sexo  
Fêmea/Macho/ 

Indefinido  

Idade  
Juvenil/Adulto/ 

Indefinido  

Spheniscus   magellanicus  113  15,93%  65   /   39   /   9  112   /   1   /   0  

Puffinus   puffinus  55  12,73%  32   /   16   /   7  32   /   9   /   14  

Fregata   magnificens  33  0,00%  7   /   25   /   1  10   /   22   /   1  

Thalassarche   chlororhynchos  32  0,00%  7   /   8   /   17  12   /   18   /   2  

Procellaria   aequinoctialis  26  26,92%  9   /   4   /   13  6   /   8   /   12  

Sula   leucogaster  23  17,39%  9   /   12   /   2  12   /   9   /   2  

Calonectris   diomedea  23  65,22%  8   /   11   /   4  14   /   8   /   1  

Calonectris   diomedea   borealis  19  0,00%  6   /   11   /   2  12   /   5   /   2  

Thalassarche   melanophris  15  26,67%  3   /   3   /   9  10   /   4   /   1  
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Larus   dominicanus  13  0,00%  7   /   6   /   0  4   /   9   /   0  

Puffinus   gravis  9  22,22%  4   /   1   /   4  1   /   3   /   5  

Phalacrocorax   brasilianus  5  0,00%  3   /   1   /   1  2   /   2   /   1  

Thalasseus   acuflavidus  4  0,00%  2   /   2   /   0  1   /   2   /   1  

Nycticorax   nycticorax  4  0,00%  1   /   3   /   0  3   /   0   /   1  

Ardea   alba  3  0,00%  1   /   2   /   0  0   /   3   /   0  

Puffinus   griseus  3  33,33%  0   /   0   /   3  0   /   0   /   3  

Macronectes   giganteus  2  0,00%  0   /   0   /   2  2   /   0   /   0  

Sterna   hirundo  2  0,00%  2   /   0   /   0  0   /   2   /   0  
Egretta   thula  2  0,00%  1   /   1   /   0  1   /   1   /   0  

Ixobrychus   exilis  2  0,00%  1   /   1   /   0  0   /   1   /   1  

Thalasseus   maximus  2  0,00%  1   /   1   /   0  0   /   2   /   0  

Vanellus   chilensis  2  0,00%  2   /   0   /   0  2   /   0   /   0  

Botaurus   pinnatus  1  0,00%  0   /   1   /   0  0   /   1   /   0  

Stercorarius   antarcticus  1  0,00%  0   /   1   /   0  1   /   0   /   0  

Ardea   cocoi  1  0,00%  0   /   1   /   0  1   /   0   /   0  

Daption   capense  1  100,00%  0   /   0   /   1  0   /   0   /   1  

Macronectes   halli  1  0,00%  0   /   0   /   1  1   /   0   /   0  

Megaceryle   torquata  1  0,00%  1   /   0   /   0  0   /   1   /   0  

Oceanites   oceanicus  1  0,00%  0   /   1   /   0  0   /   1   /   0  

Porphyrio   martinica  1  0,00%  1   /   0   /   0  0   /   1   /   0  

Pterodroma   arminjoniana  1  0,00%  0   /   0   /   1  0   /   0   /   1  

Stercorarius   maccormicki  1  0,00%  1   /   0   /   0  0   /   1   /   0  

 

De  forma  geral,  a  ingestão  de  plástico  tem  sido  associada  à  estratégia  de              

forrageamento  em  vários  estudos  (por  exemplo:  Day  et  al.,  1985;  Azzarello  &  Van              

Vleet  1987;  Ryan  1987;  e  Tourinho  et  al.,  2010.),  sendo  que  algumas  espécies  de               

aves  marinhas  podem  confundir  os  itens  plásticos  como  itens  alimentares  (Derraik  et             

al.,  2002).  Aves  marinhas  que  se  alimentam  na  superfície,  especialmente  por            

captura  de  superfície,  mergulho  e  filtragem;  e  aquelas  que  forrageiam  dentro  ou             
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perto  de hotspots  de  detritos  marinhos  têm  maior  risco  de  ingestão  de  detritos              

plásticos  (Roman  et  al.,  2019).  Isso  está  relacionado  com  a  disponibilidade  de             

fragmentos  plásticos  na  coluna  d’água  em  função  da  sua  capacidade  de  boiar.             

Mesmo  assim,  aves  marinhas  com  hábitos  de  forrageamento  que  exploram           

extensões  mais  profundas  na  coluna  d’água  também  são  afetadas  pela  poluição,            

destacando  a  distribuição  tridimensional  de  plástico  nos  oceanos  (Tavares  et  al.,            

2017).  Além  disso,  há  evidências  de  que  as  aves  que  possuem  uma  dieta  de               

crustáceos  e  cefalópodes  ingerem  mais  plástico  do  que  as  piscívoras  (Provencher  et             

al.,  2014),  o  que  tem  sido  notificado  durante  as  necropsias  realizadas  no  IPeC  ao               

analisar   visualmente   o   conteúdo   estomacal.  

É  possível  que  exista  uma  semelhança  alimentar  entre  alguns  pequenos           

crustáceos  e  fragmentos  de  plástico  rígido,  entretanto,  a  ingestão  de  plástico  durante             

a  alimentação  parece  ser  incidental.  Pequenos  crustáceos  pelágicos  flutuam  entre           

os  plásticos  na  superfície  enquanto  que,  por  outro  lado,  plásticos  flutuantes  e  outros              

detritos  normalmente  não  se  assemelham  aos  peixes  em  forma  ou  comportamento,            

e  é  provavelmente  por  isso  que  os  detritos  marinhos  não  são  atraentes  para  as  aves                

marinhas  piscívoras  (Roman  et  al.,  2019).  Dietas  especializadas  têm  menos           

probabilidade  de  identificar  plástico  incorretamente,  a  menos  que  um  tipo  de  plástico             

específico  se  pareça  com  suas  presas  (Ryan,  1987).  Pelo  menos  em  40,4%  das              

espécies  de  aves  marinhas  conhecidas  já  foram  reportadas  a  ingestão  de  resíduos             

plásticos   (Künh   et   al.,   2015).  

Das  nove  espécies  aqui  relacionadas  à  ocorrência  de  lixo  plástico,  sete            

pertencem  à  ordem  dos  Procellariiformes  ( Puffinus  puffinus , Procellaria         

aequinoctialis , Thalassarche  melanophris , Calonectris  diomedea , Puffinus  gravis ,        

Puffinus  griseus  e Daption  capense ).  Esta  ordem  é  o  grupo  de  aves  marinhas  que               

mais  se  nota  a  ocorrência  de  lixo  em  metodologias  em  que  utilizam  dissecação  e               

análises  necroscópicas  pois,  costumam  reter  principalmente  plástico  e  presas  em           

seu  TGI  (Mallory,  2006).  Elas  possuem  dois  estômagos  funcionais  com  uma            

constrição  entre  o  proventrículo  glandular  e  a  moela  muscular  (Fig.  5a)  (Furness             

1985;  Ryan  &  Jackson,  1986).  Mesmo  ao  cuspir  óleo  de  estômago  para  se  defender               

ou  ao  alimentar  seus  filhotes,  apenas  os  plásticos  do  proventrículo  são  regurgitados,             

mas  os  itens  da  moela  são  retidos  (Rothstein,  1973),  como  é  visto  na  figura  5b.  A                 
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regurgitação  de  conteúdo  estomacal  ocorre  regularmente  em  espécies  de  outras           

ordens;  isso  para  limpar  diariamente  restos  de  presas  duras  indigestas  (Hays  &             

Cormons  1974;  Ryan  &  Fraser  1988;  Lindborg  et  al.  2012).  Assim,  o  grupo  de  aves                

marinhas  mais  ameaçadas  no  mundo  são  os  Procellariiformes  e,  ainda,  possuem  o             

maior  risco  e  registro  de  ocorrência  de  ingestão  de  resíduos  plásticos  (Provencher  et              

al.,   2014;   Roman   et   al.,   2016),   conforme   é   percebido   neste   estudo.  

 

Figura   5.    Estômago   dissecado   de    Calonectris   diomedea ,   demonstrando   as   regiões   do  
proventrículo   e   moela   (a)   e   os   resíduos   plásticos   retidos   (b   e   c).  

   
Fonte:   IPeC.  

 
Todas  as  categorias  de  fragmentos  plásticos  foram  amostradas  (Fig.  6),  mas            

não  foi  reportado  em  quantidade  significativa  nenhum  outro  tipo  de  resíduo  sólido             

além  de  itens  plásticos  no  conteúdo  do  trato  gastrointestinal  das  aves  necropsiadas,             

o  que  reflete  a  expressiva  poluição  plástica  do  oceano  Atlântico  Sul.  O  efeito  da               

exposição  a  regiões  fortemente  poluídas  com  detritos  marinhos  é  claro  ao  comparar             

a  ingestão  de  detritos  em  regiões  poluídas  e  não  poluídas.  Sendo  assim,  a              
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densidade  de  poluição  plástica  no  oceano  é  outro  importante  fator  ecológico  para  a              

ingestão  de  plástico  em  aves,  além  do  comportamento  alimentar  (Roman  et  al.,             

2019).  Como  exemplo,  a  pardela-preta  ( P.  aequinoctialis )  possui  uma  FO%  de            

detritos  apenas  de  0,9%  na  Austrália  (Roman  et  al.,  2016),  em  comparação  com              

uma  FO%  de  63,1%  no  Rio  Grande  do  Sul,  uma  região  com  taxas  maiores  de                

poluição   por   plásticos   (Petry   &   Benemann,   2017).  

 

Figura   6.    Fragmentos   plásticos   encontrados   no   conteúdo   gastrointestinal   de   seis   diferentes  
indivíduos.  

 
Legenda:   a)   pellets   de   plástico   industrial   ( Procellaria   aequinoctialis ) ;   b)   plástico   laminado   ( Puffinus  
puffinus ) ;   c)   plástico   semelhante   a   fio   ( Spheniscus   magellanicus ) ;   d)   fragmentos   de   plástico   duro  
( Thalassarche   melanophris ) ;   e)   sintético   espumado   ( Thalassarche   melanophris ) ;   f)   outros   tipos  

( Spheniscus   magellanicus ) .   Fonte:   Autor.  
 

O  máximo  de  fragmentos  plásticos  encontrados  em  um  único  indivíduo  foram            

55  fragmentos  em  uma  fêmea  adulta  de P.  puffinus ,  havendo  13  partículas  de              

plástico  industrial,  27  de  plástico  laminado,  1  de  plástico  semelhante  a  fio,  13  de               

fragmentos  de  plástico  duro  e  1  de  outros  tipos.  Vale  ressaltar  que  ocorreram  apenas               

3  fragmentos  classificados  como  outros  tipos,  sendo  eles  2  fragmentos  de  material             
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elástico  e  1  miçanga.  A  ocorrência  de  fragmentos  plásticos  por  tipo  de  material  em               

cada   espécie   analisada   está   expressa   no   gráfico   1.  
Gráfico  1. Média  de  partículas  plásticas  encontradas  no  TGI  de  bobo-grande  BBG  ( C.              
diomedea ),  pardela  preta  PP  ( P.  aequinoctialis ),  bobo-grande-de-sobre-branco  BGB  ( P.          
gravis ),  bobo-pequeno  BP  ( P.  puffinus ),  albatroz  de  sobrancelha  AS  ( T.  melanophris ),            
pinguim-de-magalhães   PM   ( S.   magelllanicus )   e   atobá-pardo   AP   ( S.   leucogaster ).  

 
 

Estudos  brasileiros  que  reportam  a  frequência  de  ocorrência  de  resíduos  nas            

espécies  aqui  reportadas  estão  descritos  na  tabela  4  e  foram  utilizados  como             

comparação   no   teste   G.  

5.1.1. Ingestão   em   Procellariiformes  

Procellariiformes  corresponde  à  ordem  de  aves  marinhas  mais  abundante,          

sendo  composta  por  aves  oceânicas  ou  pelágicas.  Provavelmente  possuem  sua           

origem  evolutiva  no  hemisfério  Sul,  o  que  explica  a  grande  biodiversidade  de             

espécies  residentes  nessa  região  (Schreiber  &  Burger,  2001).  Um  estudo  de  2009             

com  a  mesma  área  amostral  deste  trabalho  (Cananéia  -  SP)  encontrou  uma  FO  de               
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64,54%  em  Procellariiformes  (Barbieri,  2009),  com  as  frequências  específicas          

descritas  por  espécie.  Outro  estudo  de  2010  traz  uma  FO  de  66%  (Tourinho  et  al.,                

2010) .  Comparado  com  os  resultados  encontrados  no  presente  estudo  para           

Procellariiformes  (FO  =  28,03%),  a  frequência  de  ocorrência  de  tais  estudos  são             

maiores.  O  esforço  amostral  de  Barbieri  (2009)  foi  de  2  anos  (2000  a  2002),               

coletando  110  carcaças  de  Procellariiformes,  enquanto  que  o  N  amostral  de  Tourinho             

&  Fillmann  foi  de  18  indivíduos.  Assim,  observa-se  que  para  a  região  de  Cananéia               

especificamente  a  frequência  de  ocorrência  de  resíduos  sólidos  para  a  ordem            

analisada  caiu  para  a  sua  metade.  Barbieri  (2009)  não  apresenta  como  o  esforço              

amostral  foi  conduzido,  enquanto  que  os  resultados  apresentados  aqui  provém  de            

um   esforço   diário.  

Dentro  da  ordem,  a  ingestão  de  resíduos  plásticos  é  mais  frequente  em             

espécies  da  família  Procellariidae  -  petréis  -  do  que  em  Diomedeidae  -  albatrozes              

(Colabuono  et  al.,  2010).  O  bobo-grande  ( C.  diomedea )  demonstrou  a  maior            

frequência  de  ocorrência  (65,22%  e  N  =  23),  enquanto  que  a  única  espécie  de               

albatroz  relatada  aqui  apresentou  FO  de  26,67%.  É  possível  visualizar,  ainda,  a             

diferença  de  tipo  de  material  que  cada  grupo  ingere  (Gráfico  1).  Petréis             

demonstraram  o  mesmo  padrão  de  ingestão,  mesmo  que  em  intensidades           

diferentes,  ingerindo  em  média  principalmente  fragmentos  de  plástico  duro  seguido           

por  plástico  laminado.  Mesmo  assim,  todos  os  tipos  de  plásticos  categorizados  foram             

relatados  em  tais  espécies.  O  albatroz  de  sobrancelha,  por  sua  vez,  apresentou             

ingestão  apenas  de  sintéticos  espumados,  plástico  laminado  e  outros  tipos.  Tal            

diferença  também  é  observada  em  outros  estudos  (Colabuono  &  Vooren,  2007;            

Colabuono   et   al.,   2010).  

Mesmo  que  estas  espécies  apresentem  comportamentos  alimentares        

semelhantes,  albatrozes  conseguem  ainda  regurgitar  itens  plásticos  armazenados         

no  estômago,  além  de  não  possuírem  uma  divisão  constricional  tão  evidente  entre             

proventrículo  e  moela,  como  é  visto  em  Procellariidae  (Ryan,  1987).  São  indivíduos             

maiores  em  tamanho  e  provavelmente  fragmentos  plásticos  conseguem  ser          

eliminados   com   mais   facilidade   pelo   intestino   ao   invés   de   ficar   retido   na   moela.  
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Tabela  4.  Estudos  brasileiros  que  reportam  a  frequência  de  ocorrência  de  lixo  marinho  nas                
mesmas   espécies   reportadas   neste   trabalho.  
Espécie  N  FO%  Período  Local  Referência  
Calonectris  
diomedea  185  81,00%  Julho   1997   -  

Julho   2001  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al.,   2009  

      
Procellaria  
aequinoctialis  14  21,42%  1990  Rio   Grande   do   Sul  Petry   &   Benemann,  

2017  
 34  44,00%  1991   -   2008  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  

 32  55,00%  1994   -   2004  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,  
2007  

 41  49,00%  1994   -   2005  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

 35  42,85%  1997   -   1998  Rio   Grande   do   Sul  Petry   &   Benemann,  
2017  

 65  63,07%  2007   -   2014  Rio   Grande   do   Sul  Petry   &   Benemann,  
2017  

      
Puffinus   gravis  18  89,00%  1994   -   2005  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

 121  87,00%  Julho   1997   -  
Julho   1998  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al.,   2008  

 29  72,41%  2000   -   2002  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  
      

Puffinus   puffinus  6  17,00%  1991   -   2008  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  

 25  60,00%  1994   -   2005  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  

 
5  60,00%  Novembro   1994  

-   Agosto   2007  Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  

 25  48,00%  Julho   1997   -  
Julho   1998  Rio   Grande   do   Sul  Petry   et   al.,   2008  

 7  85,71%  2000   -   2002  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  

 32  12,50%  Outubro   2010   -  
Setembro   2013  Sudeste   brasileiro  Tavares   et   al.,   2017  

      
Thalassarche  
melanophrys  31  60,00%  1991   -   2008  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2010  

 45  14,00%  1994   -   2004  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   &   Vooren,  
2007  

 59  12,00%  1994   -   2005  Rio   Grande   do   Sul  Colabuono   et   al.,   2009  
 26  73,07%  2000   -   2002  Cananéia   (SP)  Barbieri,   2009  

 7  57,10%  Outubro   2010   -  
Setembro   2013  Sudeste   brasileiro  Tavares   et   al.,   2017  

      

Spheniscus  
magellanicus  9  22,00%  Novembro   1994  

-   Agosto   2007  Rio   Grande   do   Sul  Tourinho   et   al.,   2010  

 40  42,40%  Setembro   2000  Sudeste   brasileiro  Di   Beneditto   &   Sicilliano,  
2017  
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 46  89,10%  Setembro   2008  Sudeste   brasileiro  Di   Beneditto   &   Sicilliano,  
2017  

 175  14,86%  2008   -   2010  Rio   de   Janeiro  Brandão   et   al.,   2011  
 41  29,00%  2013   -   2015  Rio   Grande   do   Sul  Marques   et   al.,   2018  
      

Sula   leucogaster  44  18,00%  Outubro   2010   -  
Setembro   2013  Sudeste   brasileiro  Tavares   et   al.,   2017  

 

5.1.1.1. Bobo-grande   ( C.   diomedea )   -   FO   de   65,22%  

Esta  espécie  apresentou  ocorrência  de  todos  os  tipos  de  fragmentos           

plásticos,  a  não  ser  “outros  tipos”.  O  máximo  de  partículas  encontrados  em  um  único               

indivíduo  foi  de  17  fragmentos,  sendo  1  de  pellets  de  plástico  industrial,  2  de  plástico                

laminado,  1  de  plástico  semelhante  a  fio  e  13  de  fragmentos  de  plástico  duro.  Não                

foram  encontradas  diferenças  significativas  entre  a  frequência  observada  no          

presente  estudo  e  a  reportada  por  Petry  e  colaboradores  (2009)  ao  realizar  o  teste  G                

(G  =  3,723;  df  =  1;  p  =  0,054).  Tal  estudo  reporta  principalmente  fragmentos  de                

plástico  duro,  plástico  laminado  e  pellets  de  plástico  industrial,  corroborando  os            

resultados   encontrados   neste   estudo.  

Tais  aves  realizam  movimentos  pelágicos  divididos  em  frequentes  viagens  de           

forrageamento  pelas  áreas  de  reprodução,  migrações  rápidas  de  longa  distância  e            

movimentos  de  menor  escala  dentro  de  um  terreno  de  inverno  bem  definido             

(González-Solís  et  al.,  2009).  Sua  dieta  é  principalmente  de  lula,  as  quais  são              

obtidas  por  captura  de  superfície,  corroborando  com  a  alta  frequência  de  resíduos             

plásticos  observada.  As  altas  taxas  de  mortalidade  em  adultos  está  associada  a             

capturas  acidentais  em  pesca  de  espinhel,  sendo  consideradas  suficientes  para           

gerar  declínios  substanciais  e  rápidos  na  população  (Garcia-Barcelona  et  al.,  2010,            

Laneri  et  al.,  2010,  Cortés  &  González-Solís,  2018).  Mesmo  assim,  seu  status  na              

IUCN   é   de   pouco   preocupante.  

Esta  espécie  se  reproduz  na  Argélia,  Croácia,  França,  Grécia,  Itália,  Malta,            

Espanha  (excluindo  as  Ilhas  Canárias),  Tunísia  e  Turquia  (Derhé,  2012)  a  partir  de              

abril  instalando-se  em  ilhas  áridas  no  mar,  onde  os  pares  ocupam  falésias,  cavernas              

e  campos  de  rochas  (del  Hoyo  et  al.,  1992).  A  maioria  da  população  passa  a  estação                 



/

39  

não  reprodutiva  no  Atlântico,  incluindo  áreas  na  costa  oeste  da  África  e  na  costa               

leste   do   Brasil   (Péron   et   al.,   2012).  

5.1.1.2. Pardela   preta   ( P.   aequinoctialis )   -   FO   de   26,92%  

 A  média  de  ocorrência  por  tipo  de  material  foi  proporcional  ao  encontrado  em              

C.  diomedea ,  porém  com  valores  mais  baixos.  O  máximo  de  fragmentos  em  um              

único  indivíduo  foi  de  19  fragmentos,  sendo  2  de  pellets  de  plástico  industrial,  4  de                

plástico  laminado,  1  de  plástico  semelhante  a  fio  e  12  de  fragmentos  de  plástico               

duro.  Não  foram  encontradas  diferenças  significativas  entre  a  frequência  encontrada           

neste  estudo  e  as  reportadas  pelos  autores  descritos  na  tabela  4  (G  =  5,284;  df  =  5;                  

p  =  0,382). Petry  &  Benemann  (2017)  compararam  a  incidência  de  resíduos  plásticos              

entre  1997-1998  e  2007-2014,  sugerindo  que  a  ingestão  de  pellets  pela  pardela             

preta  aumentou  em  frequência  durante  as  três  décadas  de  estudo,  mas  diminuiu             

significativamente  em  quantidade  por  estômago  (Petry  &  Benemann).  Tal  tipo  de            

fragmento  costumava  predominar  sobre  os  plásticos  de  uso  comum  e  parece  haver             

uma  mudança  na  composição  de  detritos  plásticos  ingeridos  por  esses  predadores            

marinhos  nas  últimas  duas  décadas  (Furness,  1985;  Vlietstra  e  Parga,  2002;  Petry  et              

al.,  2008).  Políticas  de  prevenção  começaram  a  ser  implementadas  desde  o  início             

dos  anos  90  pela  indústria  de  plásticos  para  reduzir  a  perda  de  pellets  no  mar  (Ryan,                 

2008).  A  média  de  pellets  industriais  reportada  aqui  apresenta  um  valor  maior             

comparada  às  de  outros  estudos,  mas  ainda  assim  sua  ocorrência  é  menor             

comparado   aos   plásticos   de   uso   comum.  

A  Pardela  Preta  ocorre  exclusivamente  no  hemisfério  sul,  em  todo  o  seu             

oceano.  Esta  espécie  se  reproduz  na  Geórgia  do  Sul  (Georgias  del  Sur),  Ilhas  Prince               

Edward  (África  do  Sul),  Ilhas  Crozet,  Ilhas  Kerguelen  (Territórios  Franceses  do  Sul),             

Auckland,  Ilhas  Campbell  e  Antipodes  (Nova  Zelândia)  e  em  pequeno  número  nas             

Ilhas  Falkland  (Ilhas  Malvinas)  (BirdLife  International,  2019a),  formando  ninhos  em           

outubro  e  novembro.  A  espécie  se  alimenta  de  cefalópodes,  crustáceos  e  peixes             

(Berrow  e  Croxall  1999,  Catard  et  al.,  2000,  Delord  et  al.,  2010),  usufruindo  de               

resíduos  da  pesca,  incluindo  a  de  espinhel.  As  aves  possuem  uma  grande  área  de               

forrageamento,  viajando  até  8.000  km  em  incursões  alimentares  na  estação           
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reprodutiva  (Berrow  et  al.,  2000b;  Catard  et  al.,  2000;  Phillips  et  al.,  2006;  Delord  et                

al.,   2010).  

A  principal  ameaça  à  pardela  preta  é  alta  taxa  de  mortalidade  pela  pesca  de               

espinhel,  classificando  seu status  na  IUCN  como  espécie  vulnerável  globalmente.           

Esse  petrel  é  uma  das  espécies  mais  comumente  encontradas  em  navios  de             

espinhel  no  sudeste  do  Brasil  durante  o  inverno  (Olmos,  1997;  Bugoni  et  al.,  2008),               

ocorrendo   na   costa   brasileira   apenas   em   épocas   não   reprodutivas.  

5.1.1.3. Bobo-grande-de-sobre-branco  ( P. gravis )  -  FO  de       
22,22%  

A  FO  encontrada  aqui  foi  de  22,22%  (N  =  9).  Não  houve  ocorrência  de               

sintético  espumado  e  outros  tipos  de  fragmentos.  Os  3  principais  itens  plásticos  que              

ocorreram  foram  fragmentos  de  plástico  duro,  plástico  laminado  e  plástico           

semelhante  a  fio,  sendo  os  fragmentos  de  plástico  duro  a  maior  média  encontrada.              

Realizado  o  teste  G,  não  foram  verificadas  diferenças  significativas  comparadas  com            

as  frequências  encontradas  por  outros  autores  (G  =  0,051;  df  =  2;  p  =  0,975).                

Entretanto,  o  N  amostral  foi  baixo,  indicado  com  o  G  próximo  a  zero,  o  que  não  torna                  

confiável  tal  teste  uma  vez  que  se  baseia  em  distribuições  probabilísticas  de  uma              

amostra.  Barbieri  (2009)  traz  uma  frequência  de  ocorrência  de  72,41%  (N  =  29),              

sendo  o  principal  tipo  encontrado  pellets  de  plástico  industrial.  Estudos  do  Rio             

Grande  do  Sul  trazem  FO’s  semelhantes  ao  estudo  de  Barbieri  (87%  -  Petry  et  al.,                

2008;  75%  -  Tourinho  &  Fillmann;  89%  -  Colabuono  et  a.,  2009).  Durante  os  anos  de                 

amostragem  do  presente  estudo,  foram  reportados  apenas  9  indivíduos,  enquanto           

que  Barbieri  (2009)  reportou  29  indivíduos  entre  2000  e  2006.  Esperava-se  que  a              

frequência  de  ocorrência  de  resíduos  plásticos  fosse  maior  para  tal  espécie,            

conforme  previsto  em  outros  estudos.  Atualmente,  tal  espécie  parece  não  encalhar            

tanto  na  região  de  Cananéia  comparado  com  o  estudo  de  Barbieri  (2009).             

Distribui-se  em  todo  o  Atlântico,  nidificando  no  Sul  entre  abril  e  maio  e              

dispersando-se   para   o   Norte   entre   abril   e   outubro.  
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5.1.1.4. Bobo-pequeno   ( P.     puffinus )   -   FO   de   12,73%  

Esta  espécie  foi  a  única  que  apresentou  ocorrência  de  todos  os  tipos  de              

fragmentos  plásticos.  O  padrão  de  ocorrência  por  tipo  de  material  é  semelhante  às              

duas  primeiras  espécies  de  Procellariiformes  apresentadas  neste  estudo  ( C.          

diomedea e  P.  aequinoctialis ),  porém  com  médias  maiores.  O  máximo  de             

fragmentos  encontrados  em  um  único  indivíduo  foi  de  55  partículas,  sendo  13  de              

pellets  de  plástico  industrial,  27  de  plástico  laminado,  1  de  plástico  semelhante  a  fio,               

13  de  fragmentos  de  plástico  duro  e  1  de  outros  tipos.  Além  disso,  o  máximo  de  um                  

único  tipo  de  plástico  foi  de  40  fragmentos  de  plástico  duro.  Ao  realizar  o  teste  G,                 

observou-se  uma  diferença  significativa  entre  a  frequência  encontrada  neste  trabalho           

e   as   reportadas   por   outros   autores   (G   =   25,621;   df   =   5;   p   =   0,000).  

Possui  padrões  migratórios  trans-equatorial  e  transatlântico  durante  a         

invernada,  sendo  que  nidifica  no  Atlântico  Norte  (Guilford  et  al.,  2009),  com  grandes              

colônias  nas  costas  do  Reino  Unido  e  da  Irlanda.  Colônias  também  estão  presentes              

na  Islândia,  ilhotas  de  Massachusetts  (EUA)  e  Terra  Nova  (Canadá),  bem  como  nos              

Açores  (Portugal)  e  Ilhas  Canárias  (Espanha).  A  espécie  sofre  migração           

subsequente,  expandindo  a  faixa  no  inverno  para  incluir  a  costa  atlântica  da  América              

do  Sul  abaixo  do  equador  e  a  costa  sudoeste  da  África  do  Sul.  Seu  comportamento                

alimentar  principal  é  busca  de  alimento  ao  mergulhar  (Griffiths  et  al.,  1982),             

alimentando-se  de  pequenos  peixes  em  cardumes,  mas  também  de  algumas  lulas  e             

crustáceos,  sozinhos  ou  em  pequenos  bandos.  A  reprodução  inicia  em  março,            

formando  colônias  em  ilhas  costeiras  ou offshore ,  aninhando-se  em  tocas  (del  Hoyo             

et   al.,   1992).  

Seu status  na  IUCN  apresenta-se  como  menos  preocupante.  Interação  com           

espécies  invasoras  representa  uma  das  maiores  ameaças  a  essa  espécie.  A  espécie             

também  é  vulnerável  a  derramamentos  de  óleo  (Votier  et  al.,  2005),  outros  tipos  de               

poluição  marinha  (Camphuysen  et  al.,  2010),  capturas  acessórias  em  espinhel  e            

redes  de  emalhar  (Žydelis  et  al.,  2009)  e  colisões  e  deslocamentos  devido  a  parques               

eólicos,  embora  atualmente  seja  considerado  de  baixo  risco  para  essa  espécie            

(Bradbury   et   al.,   2014).  
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5.1.1.5. Albatroz  de  sobrancelha  ( T.  melanophris )  -  FO  de         
26,67%  

O  único  representante  da  família  Diomedea  apresentou  FO  de  26,67%  (N  =             

15).  A  espécie  não  apresentou  ocorrência  de  pellets  de  plástico  industrial,  plástico             

semelhante  a  fio  e  outros  tipos.  Observou-se  uma  diferença  significativa  entre  a             

frequência  encontrada  neste  estudo  e  as  reportadas  por  outros  autores  (G  =  15,042;              

df  =  4;  p  =  0,005).  Mesmo  assim,  Colabuono  &  Vooren  (2007)  trazem  o  mesmo                

padrão  de  tipo  de  material  ingerido  e  com  uma  FO  próxima  (14%  -  N  =  45)  ao                  

analisar  o  conteúdo  estomacal  de  tal  albatroz  na  região  do  Rio  Grande  do  Sul.               

Outros  estudos  trazem  valores  menores  (por  exemplo:  FO  de  6%  -  Colabuono  et  al.,               

2010;  e  12%  Colabuono  et  al.,  2009).  Barbieri  (2009),  por  sua  vez,  traz  uma  FO  de                 

73,07%   ao   analisar   o   TGI   de   26   albatrozes   de   sobrancelha   em   Cananéia.  

A  espécie  possui  uma  distribuição  circumpolar  que  varia  de  águas           

subtropicais  a  polares  em  todo  hemisfério  Sul,  reproduzindo  nas  Ilhas  Malvinas,  Ilhas             

Diego  Ramírez,  Ildefonso,  Diego  de  Almagro,  Ilha  Evangelistas  e  ilhotas  na  Terra  do              

Fogo,  na  região  de Mallaganes  (Chile),  Geórgia  do  Sul,  Ilhas  Crozet  e  Kerguelen              

(Territórios  Franceses  do  Sul),  Heard,  McDonald  e  Macquarie  (Austrália)  e  Ilhas            

Campbell  e  Antipodes  (Nova  Zelândia)  (BirdyLife,  2019d).  Os  indivíduos  começam  a            

chegar  às  colônias  em  setembro  para  reprodução,  com  filhotes  nascendo  em            

dezembro  e  entre  abril  e  maio.  É  importante  ressaltar  que  a  dieta  majoritária  de  tal                

espécie  é  representada  por  peixes  (Cherel  &  Klages  1997;  Cherel  et  al.  2002;              

Colabuono  &  Vooren,  2007),  sendo  tal  espécie  um  grande  alvo  da  pesca  de  espinhel               

no   Atlântico   Sul.   A   espécie   é   considerada   pela   IUCN   como   pouco   preocupante.  

5.1.2. Ingestão  em  Pinguins  de  Magalhães  ( S.  magellanicus )  -  FO          

de   15,93%  

O  pinguim  de  Magalhães  é  a  espécie  de  pinguim  mais  abundante  na  América              

do  Sul.  Reproduz-se  nas  costas  atlântica  e  pacífica  da  América  do  Sul  (Argentina,              

Chile  e  Ilhas  Malvinas)  (Woods  &  Woods,  1997;  Ellis  et  al.;  1998,  Boersma  et  al.                

2013).  No  Oceano  Atlântico,  a  maioria  dos  indivíduos  migra  no  inverno,  após  a              

época  reprodutiva,  para  o  norte  do  norte  da  Argentina,  Uruguai  ou  sul  e  sudeste  do                



/

43  

Brasil  (García-Borboroglu  et  al.,  2010,  Stokes  et  al.,  2014).  Aproximadamente  97%            

dos  pingüins  de  Magalhães  que  chegam  à  costa  brasileira  durante  as  migrações  de              

inverno  são  jovens  sendo  que  centenas  de  indivíduos  são  encontrados  à  deriva  ou              

encalhados  nas  praias  anualmente  (García-Borboroglu  et  al.,  2010),  o  que  é            

observado   neste   estudo   também.  

Como  outras  espécies  de  pinguins,  os  pinguins  de  Magalhães  são           

principalmente  predadores  visuais  que  perseguem  ativamente  suas  presas  em          

profundidades  maiores  comparado  às  outras  espécies  de  aves  marinhas  (Walker  &            

Boersma,  2003)  e,  portanto,  seria  esperada  uma  baixa  frequência  de  ingestão  de             

detritos  marinhos  a  partir  desse  comportamento  alimentar  (Di  Beneditto  &  Awabdi,            

2014).  As  más  condições  físicas  dos  pinguins  de  Magalhães  juvenis  que  chegam  até              

a  costa  brasileira,  entretanto,  aumentam  sua  vulnerabilidade  à  ingestão  de  detritos            

(Brandão  et  al.,  2011;  Di  Beneditto  et  al.,  2015),  uma  vez  que  impossibilita  a               

exploração  por  alimento  em  colunas  d’água  mais  profundas,  o  que  é  observado  em              

indivíduos  adultos  saudáveis  (Walker  &  Boersma,  2003),  podendo  expor  tais           

indivíduos   a   itens   plásticos   flutuantes   de   superfície.  

Em  contraste  com  os  Procellariiformes,  os  principais  tipos  de  resíduos           

encontrados  foram  plásticos  laminados  e  semelhante  a  fio.  Plásticos  laminados,           

principalmente  fragmentos  de  sacolas  plásticas,  flutuam  na  superfície  da  coluna           

d’água.  Os  itens  semelhantes  a  fio  relacionam-se  principalmente  com  a  pesca,            

sendo  micro  ou  meso  fragmentos  de  linhas  de  nylon  ou  redes.  O  teste  G  apresenta                

uma  diferença  significativa  entre  a  frequência  encontrada  aqui  e  as  reportadas  por             

outros  autores  no  Brasil  (G  =  39,339;  df  =  4;  p  =  0,000). Di  Beneditto  &  Siciliano                  

(2017)  abordam  um  aumento  da  frequência  de  ocorrência  de  resíduos  plásticos  em             

pinguins  de  magalhães  na  penúltima  década  (de  42,50%  em  2000  para  89,10%  em              

2008),  sendo  ingerido  principalmente  fragmentos  de  plástico  laminado .  Estudos  mais           

atuais,  entretanto,  trazem  FOs  menores  com  os  mesmos  tipos  de  resíduos            

reportados  (22%  -  Tourinho  &  Fillmann,  2010;  15,30%  -  Tavares  et  al,  2017;  14,86%  -                

Brandão  et  al.,  2011).  Seu  estado  de  conservação  pela  IUCN  é  quase  ameaçado,              

sendo  que  as  principais  ameaças  atualmente  são  a  poluição  por  óleo,  as  interações              

com   a   pesca   e   as   mudanças   climáticas   (BirdLife,   2019b)  
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5.1.3. Ingestão   em   Atobá   pardo   ( S.   leucogaster )   -   FO   de   17,39%  

O  único  trabalho  que  relata  ocorrência  de  resíduos  plásticos  em  atobás            

pardos  no  Brasil  é  de  Tavares  e  colaboradores  (2017),  com  uma  FO  de  18%,               

trazendo  os  itens  relacionados  à  pesca,  reportando  também  plásticos  laminados  e            

fragmentos  de  plástico  duro.  Não  foi  encontrada  diferença  significativa  entre  a            

frequência  encontrada  aqui  e  a  do  estudo  de  2017  ao  realizar  o  teste  G  (G  =  0,006;                  

df  =  1;  p  =  0,939).  Não  é  comum  reportar  resíduos  plásticos  encontrados  em  TGI  de                 

tais  animais,  entretanto,  estes  já  foram  utilizados  como  indicadores  de  poluição  do             

oceano  atlântico  ao  analisar  a  ocorrência  de  tais  detritos  relacionados  aos  seus             

ninhos  em  ilhas  oceânicas.  Tavares  e  colaboradores  (2017)  reportam  que  61%  dos             

ninhos  de  atobás  de  duas  ilhas  do  atlântico  estavam  associadas  à  poluição  plástica,              

principalmente  fragmentos  relacionados  à  pesca.  Com  a  menor  média  de  itens            

plásticos  por  indivíduos  (0,21),  o  que  já  era  esperado  para  tal  grupo,  os  poucos  itens                

encontrados  no  TGI  dos  atobás  são  macro  e  mega  plásticos  relacionados  à  pesca  e               

fragmentos   de   sacolas   plásticas.  

O  atobá-pardo  pode  ser  encontrado  em  todo  o  oceano  pantropical.  Os  locais             

de  reprodução  incluem  o  Caribe,  as  costas  atlânticas  do  Brasil  e  da  África,  as  ilhas                

oceânicas  de  Madagascar,  o  Mar  Vermelho,  o  norte  da  Austrália,  muitas  ilhas             

oceânicas  no  Pacífico  ocidental  e  central,  além  da  costa  do  México  e  do  Peru               

(BirdLife,  2019c).  No  Brasil,  são  registradas  populações  reprodutivas  em  toda  costa,            

podendo  ser  considerada  a  espécie  de  ave  marinha  mais  abundante  (Branco  et  al.,              

2013).  Esta  ave  é  estritamente  marinha,  geralmente  se  alimentando  em  águas            

costeiras.  Sua  dieta  é  composta  principalmente  de  peixes  voadores  e  lulas.  É             

considerada  como  pouco  preocupante  pela  IUCN.  No  passado,  a  poluição  por            

poluentes  orgânicos  causou  uma  redução  significativa  no  sucesso  reprodutivo          

afetando   a   espessura   da   casca   de   seus   ovos   (BirdLife,   2019c).  

5.2. Relação   com   estágio   de   desenvolvimento   e   sexo  

O  teste  de  Mann-Whitney  para  amostras  independentes  demonstrou  diferença          

significativa  para  o  total  de  resíduos  plásticos  ingeridos  por  machos  e  fêmeas  das              

aves  da  família  Procellariidae  (p  =  0,0499),  mas  não  para  os  tipos  específicos  de               
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material  plástico.  Assim,  indivíduos  fêmeas  de  Procellaridae,  no  geral,  parecem  estar            

suscetíveis  a  uma  maior  ingestão  plástica,  ingerindo  mais  fragmentos  que  indivíduos            

machos  (Gráfico  2).  Apresenta-se  aqui  o  primeiro  indicativo  em  aves  marinhas  de             

que  possa  haver  uma  diferença  na  carga  plástica  ingerida  por  machos  e  fêmeas.              

Para  realizar  análises  espécie-específica  é  necessário  um  N  amostral  maior,  o  que             

não  foi  atingido  no  presente  trabalho.  Estudos  que  avaliaram  essa  função  em  outros              

animais  marinhos  não  encontraram  diferenças  significativas  de  preferência  na  carga           

plástica  (por  exemplo Caretta  caretta  - Lazar  &  Gracan,  2011;  e Phoca  vitulina -               

Bravo  Rebolledo  et  al.,  2013)  e,  assim,  essa  explicação  para  aves  parece             

improvável.  É  possível,  ainda,  que  essa  diferença  possa  ter  acontecido  devido  ao             

erro  amostral  de  uma  única  fêmea  de P.  puffinus  que  ingeriu  55  fragmentos              

plásticos,  desviando  a  média  ingerida  para  tal  sexo.  No  geral,  essa  diferença             

também  pode  estar  relacionada  às  espécies  que  apresentam  dimorfismo  sexual  ou            

locais  de  forrageamento  dependentes  de  sexo  (Bergmann  et  al.,  2015),  sendo  que             

essa   última   opção   é   a   mais   provável   para   teorizar   essa   diferença.  

Quintana  e  colaboradores  (2010)  indicam  que  durante  a  época  reprodutiva  de            

Macronectes  giganteus ,  um  Procellariidae,  fêmeas  e  machos  buscam  áreas  de           

forrageamento  diferentes:  as  fêmeas  buscam  áreas  distantes  da  costa,  enquanto           

que  os  machos  permanecem  em  áreas  costeiras.  Além  disso,  o  esforço  de             

forrageamento  (velocidade  de  vôo,  distância  percorrida  e  duração  das  viagens           

forrageiras)  parece  ser  maior  em  fêmeas  (González-Solís  et  al.,  2000).  Dessa  forma,             

os  petréis  analisados  podem  apresentar  também  essa  diferença  na  estratégia  de            

forrageamento,  indicando  que  as  fêmeas  estão  forrageando  longe  da  costa           

brasileira,  onde  o  lixo  marinho  acaba  se  acumulando  devido  ao  giro  do  Atlântico  Sul               

(Eriksen  et  al.,  2014).  Dados  sobre  os  deslocamentos  migratórios  de  aves  marinhas             

que  ocorrem  no  Brasil,  entretanto,  são  escassos,  principalmente  em  relação  ao  sexo,             

já  que  é  difícil  diferenciar  visualmente  espécies  que  não  apresentam  dimorfismo            

sexual.  Um  N  amostral  maior  é  necessário  para  verificar  de  fato  essa  diferença.              

Mesmo  que  não  haja  indicativo  de  diferenças  na  composição  plástica  por  tipo  de              

material,  estudos  que  aprofundam  tal  relação  são  de  grande  importância  para            

verificar  se  há  diferença  na  composição  plástica  de  áreas  de  forrageamento  com             
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relação  ao  sexo,  caso  exista;  o  que  poderia  ser  usado  como  grande  artefato  no               

monitoramento   de   lixo   marinho   em   oceano   aberto.  

 

Gráfico  2. Distribuição  da  quantidade  total  de  resíduos  plásticos  ingeridos  por  machos  e              
fêmeas   em   Procellariidae.  

 
Em  relação  ao  estágio  de  desenvolvimento,  o  teste  estatístico  não  detectou            

diferença  significativa  na  carga  plástica  ingerida  por  adultos  e  juvenis  (p  >  0,05).              

Para  aves  migratórias,  a  principal  ocorrência  de  indivíduos  encalhados  é  de  juvenis  -              

como  exemplo  dos  pinguins  de  magalhães.  Já  existem  indícios  de  que  indivíduos             

juvenis  apresentam  mais  resíduos  plásticos  em  seus  estômagos  do  que  em            

indivíduos  adultos  (Van  Franeker  et  al.,  2011;  Gray  et  al.  2012;  Acampora  et  al.,               

2014).  Em  tais  estudos,  os  animais  mais  jovens  demonstraram  ser  os  mais  afetados,              

sendo  que  as  razões  para  isso  não  são  totalmente  claras.  Esta  questão  pode  ser               

parcialmente  explicado  pela  entrega  de  alimentos  pelos  pais  pela  regurgitação  aos            

filhotes  no  ninho  e  por  uma  ação  de  moagem  menos  desenvolvida  nas  moelas  de               

aves  jovens  que  pode  retardar  a  quebra  mecânica  do  plástico  para  remoção  através              

do  intestino  (Bergmann  et  al.,  2015).  Em  pardelas  brancas  ( fulmars do  norte),  o  alto               
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nível  de  plástico  persiste  em  aves  imaturas  e  desaparece  gradualmente  após  vários             

anos  (Jensen,  2012)  e  não  corrobora  com  tal  explicação.  Ainda,  animais  jovens             

podem  ser  menos  eficientes  na  busca  por  alimento,  demonstrando-se  menos           

específicos  em  sua  seleção  alimentar  (Denuncio  et  al.,  2011),  o  que  poderia             

influenciar   na   ingestão   acidental   de   resíduos   plásticos.  

Diante  disso,  ressalta-se  a  importância  de  se  desenvolver  mais  estudos           

relacionados  a  este  tema.  Pontos  interessantes  a  serem  explorados  relacionam-se           

com  o  tipo  de  composição  material  que  indivíduos  de  sexos  ou  estágios  de              

desenvolvimento  diferentes  podem  apresentar.  Outro  questionamento  importante  é         

se  cargas  mais  altas  de  plástico  em  animais  jovens  refletem  um  processo  de              

aprendizado  ou  mortalidade  de  indivíduos  que  ingeriram  muito  plástico  (Bergmann  et            

al.,  2015).  Essas  contribuições  seriam  de  grande  relevância  para  verificar  como  a             

ingestão  de  resíduos  plásticos  em  aves  marinhas  pode  ser  deletéria  em  um             

panorama   populacional.  

5.3. Relação   com   coloração   e   tamanho   dos   fragmentos   plásticos  

No  total,  foram  encontradas  371  partículas  de  plástico  (Tabela  5)  com  15,01  g              

de   massa   total.  

 

Tabela  5. Ocorrência  das  partículas  de  plástico  de  cada  espécie  ordenada  pelo  total  de               
número   de   partículas   encontradas.  

Espécies  
Número  
total   de  

partículas  

Tamanho  
micro/meso/macro 

/mega  

Coloração  
branco-claro/cinza-prata/preto/azul-rox 
o/verde/laranja-marrom/vermelho-rosa 

/amarelo  

Puffinus   puffinus  117  39   /   71   /   7   /   0  57   /   2   /   27   /   9   /   6   /   9   /   1   /   6  

Calonectris   diomedea  83  43   /   37   /   3   /   0  27   /   1   /   23   /   8   /   14   /   1   /   5   /   4  

Procellaria   aequinoctialis  57  19   /   17   /   2   /   19  31   /   0   /   9   /   9   /   0   /   2   /   3   /   3  

Spheniscus  
magellanicus  62  3   /   24   /   25   /   10  29   /   4   /   9   /   8   /   7   /   4   /   0   /   1  

Puffinus   gravis  31  8   /   18   /   5   /   0  10   /   0   /   11   /   5   /   3   /   0   /   0   /   2  

Thalassarche  
melanophris  11  0   /   5   /   6   /   0  5   /   1   /   3   /   2   /   0   /   0   /   0   /   0  

Sula   leucogaster  5  0   /   0   /   3   /   2  4   /   0   /   0   /   1   /   0   /   0   /   0   /   0  

Puffinus   griseus  2  0   /   1   /   1   /   0  2   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0  

Daption   capense  3  0   /   0   /   3   /   0  3   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0   /   0  
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Um  dos  fatores  que  influenciam  a  ingestão  de  detritos  marinhos  é  a  cor,  pois               

cores  específicas  podem  atrair  predadores  ao  se  assemelhar  à  cor  de  suas  presas.              

Nas  aves  marinhas  essa  relação  já  foi  sugerida  em Puffinus  gravis e Phalaropus              

fulicarius  (Moser  &  Lee,  1992).  É  possível  notar  que  majoritariamente  itens  brancos  e              

translúcidos  foram  os  mais  ingeridos  nas  aves  analisadas,  seguido  por  itens  pretos             

(Gráfico  4).  Barbieri  (2009)  reporta  uma  maior  frequência  de  itens  brancos  e             

marrons,  sendo  a  menor  de  itens  vermelhos  e  verdes.  Tourinho  e  colaboradores             

(2010)  não  encontraram  diferença  significativa  entre  os  tipos  de  cores  de  pellets             

industriais  ingeridos  por  petréis  e  albatrozes.  Estudos  recentes  sugerem  que  a  cor             

das  partículas  de  plástico  pode  influenciar  a  taxa  de  ingestão  considerando  que  há              

uma  seleção  de  fragmentos  de  plástico  mais  pálidos  do  que  os  escuros,  devido  à               

sua  fácil  detecção  ao  olhar  de  cima  (Santos  et  al.,  2016).  Cores  claras  e               

translúcidas,  entretanto,  parecem  ser  mais  comuns  em  detritos  marinhos  flutuantes,           

variando  de  82  a  89%  no  Atlântico  Sul  (Ryan,  1987).  Essa  prevalência  na  ingestão               

de  resíduos  plásticos  pode,  assim,  refletir  a  disponibilidade  ao  invés  da  seletividade             

pelos  animais.  Para  avaliar  a  seletividade,  dados  biológicos  precisam  ser           

combinados  com  avaliações  ambientais  sobre  a  disponibilidade  de  diferentes          

plásticos  coloridos  no  ambiente,  que  atualmente  não  existem  em  muitas  regiões.            

Isso  foi  demonstrado  recentemente  em  aves  marinhas  na  Austrália.  Roman  e            

colaboradores  (2016)  indicam  que  a  seletividade  de  detritos  está  relacionada  ao  tipo             

e  cor  do  material  ao  analisar  as  diferenças  de  ocorrência  em  aves  marinhas  levando               

em   consideração   o   grau   taxonômico,   o   habitat   e    a   estratégia   de   forrageamento.   
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Gráfico  4. Ocorrência  de  partículas  plásticas  por  tipo  de  coloração  de  fragmento  em              
bobo-grande  BBG  ( C.  diomedea ),  pardela  preta  PP  ( P.  aequinoctialis ),          
bobo-grande-de-sobre-branco  BGB  ( P. gravis ),  bobo-pequeno  BP  ( P.  puffinus ),  albatroz  de           
sobrancelha  AS  ( T.  melanophris ),  pinguim-de-magalhães  PM  ( S.  magelllanicus )  e          
atobá-pardo   AP   ( S.   leucogaster ).  

 
 

Em  relação  ao  tamanho  das  partículas  plásticas,  percebe-se  aqui  que  entre            

as  espécies  da  família  Procellariidae  as  maiores  médias  de  ocorrência  são  de  micro              

(1-5  mm)  e  mesoplástico  (5-20  mm)  (Gráfico  5),  ganhando  notória  atenção  para  os              

Puffinus .  O  únicos  animais  que  apresentaram  megaplásticos  (  <  100mm)  foram  os             

atobás,  pinguins  e  a  pardela  preta.  O  tamanho  de  fragmento  plástico  relaciona-se             

com  o  tamanho  corporal  do  indivíduo  (Ryan,  1987),  sendo  que,  em  Procellariidae,             

essa  relação  foi  recentemente  notificada,  havendo  uma  relação  positiva          

principalmente  com  o  tamanho  da  cabeça  dos  animais  (Roman  et  al.,  2019).  O              

albatroz  de  sobrancelha,  único  representante  neste  estudo  da  família  Diomedea  nos            

Procellariiformes,  apresentou  uma  média  de  partículas  maiores  comparado  com  o           

resto  da  ordem,  ocorrendo  principalmente  macroplásticos  (20-100  mm).  Isso  é           
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observado  também  em  outros  estudos  (Colabuono  et  al.,  2009).  Por  serem            

indivíduos  maiores  que  os  indivíduos  da  família  Procellariidae,  provavelmente          

conseguem  ingerir  itens  maiores.  Além  disso,  microfragmentos  podem  ser  expelidos           

com  mais  facilidade  da  moela  ao  intestino  e  a  ausência  de  microplástico  para  tal               

espécie  observada  neste  estudo  corrobora  tal  hipótese.  O  atobá-pardo,  por  sua  vez,             

apresentou  apenas  macro  e  megaplásticos  em  seu  TGI.  Por  ser  uma  espécie  que              

regurgita  restos  alimentares,  itens  maiores  possuem  maior  chance  de  ficarem  retidos            

do   que   fragmentos   menores.  

O  tipo  mais  comum  de  detritos  marinhos  relatados  na  superfície  do  oceano             

com  base  em  milhares  de  redes  de  arrasto  de  superfície  em  todo  o  mundo  são                

fragmentos  de  plástico  com  tamanho  menor  que  10  mm  (Morét-Ferguson  et  al.,             

2010).  Além  disso,  fragmentos  entre  2-10  mm  são  considerados  fragmentos  de  risco             

para  petréis  pois  são  suficientemente  pequenos  para  passar  do  proventrículo  à            

moela,  mas  grandes  o  suficiente  para  sair  do  estômago  ao  intestino  (Roman  et  al.,               

2019),  o  que  torna-se  preocupante  no  cenário  da  conservação  brasileira  pela            

abundância   de   tais   itens   na   superfície   oceânica.   
 

Gráfico  5. Ocorrência  de  partículas  plásticas  por  tipo  de  tamanho  em  bobo-grande  BBG  ( C.               
diomedea ),  pardela  preta  PP  ( P.  aequinoctialis ),  bobo-grande-de-sobre-branco  BGB  ( P.          
gravis ),  bobo-pequeno  BP  ( P.  puffinus ),  albatroz  de  sobrancelha  AS  ( T.  melanophris ),            
pinguim-de-magalhães   PM   ( S.   magelllanicus )   e   atobá-pardo   AP   ( S.   leucogaster ).  
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5.4. Avaliação   temporal  

Com  dois  anos  e  5  meses  de  amostragem  de  monitoramento  do  PMP  na              

região  executada  pelo  IPeC,  pode-se  perceber  que  a  carga  plástica  ingerida  pelas             

aves  que  encalharam  na  região  aumentou  (p  =  0,042  -  Tabela  6,  Gráfico  6).               

Entretanto,  utilizou-se  a  ocorrência  de  todas  as  amostras,  incluindo  as  9  espécies             

relacionadas  à  ingestão  plástica,  como  variável  dependente  à  distribuição  temporal.           

Monitorar  essa  mudança  parece  ser  desafiador,  principalmente  por  dados  com           

tamanho  amostral,  frequência  de  ocorrência  e  abundância  de  plásticos  baixas  na            

maioria   das   populações   (Provencher   et   al.,   2014).   

 
Tabela   6.    Teste   ANOVA   para   regressão   linear   de   quantidade   totais   de   plástico   ingerido   em  

função   do   tempo.  
 Sum   of   Squares  df  Mean   Square  F  Sig.  

Regression  397,51  1  397,51  4,332  0,042  

Residual  5230,592  57  91,765    

Total  5628,102  58     

The   independent   variable   is   Date.  
 

Para  estudos  que  examinam  como  a  quantidade  e  a  distribuição  de  plásticos             

mudam  ao  longo  do  tempo  é  necessário  prezar  por  um  N  amostral  maior  em  um                

período  de  pelo  menos  5  anos  (Provencher  et  al.,  2017).  É  interessante,  também,              

realizar  análises  comparativas  com  dados  já  publicados  na  literatura  para  suprir  tal             

necessidade  e,  por  isso,  reportar  dados  padronizados  é  extremamente  importantes           

para  realizar  tal  análise.  Mesmo  assim,  o  resultado  apresentado  aqui  é  de  grande              

importância  para  o  monitoramento  de  resíduos  plásticos  ingeridos  por  aves  marinhas            

encalhadas  na  região  de  Cananéia,  demonstrando  um  indicativo  de  variação           

temporal  na  quantidade  de  fragmentos  ingeridos  como  início  de  monitoramento  de            

resíduos  plásticos  utilizando  bioindicadores.  Essa  prática  facilitará  comparações         

espaciais   e   temporais   no   futuro.  
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Gráfico   6.    Quantidade   total   de   resíduos   plásticos   ingeridos   por   amostra   em   função   do  
tempo.  

 
Os  dados  apresentados  aqui,  entretanto,  podem  estar  sob  efeito  de  eventos            

climáticos  que  resultam  em  um  maior  encalhe  de  aves  marinhas  na  região,  como  o               

encalhe  em  massa  de  28  aves  marinhas  em  Maio  de  2019,  as  quais  relacionaram-se               

à  ingestão  de  resíduos  plásticos  em  sua  grande  maioria.  Hipotetiza-se  que  isso             

ocorreu  devido  a  uma  tempestade  subtropical  que  se  formou  sobre  o  Atlântico  Sul,              

ao  largo  da  costa  do  Espírito  Santo  e  do  Rio  de  Janeiro  e  recebeu  o  nome  de  Jaguar                   

no  mês  de  maio  do  mesmo  ano.  Mesmo  assim,  a  ocorrência  de  aves  marinhas               

relacionadas  à  ingestão  plástica  aumentou  ao  se  comparar  linearmente  os  períodos            

semestrais   da   amostragem   temporal.  
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5.5. Piloto  de  análise  química  para  presença  de  contaminantes         

orgânicos  

No  experimento  piloto  realizado  com  tartarugas  marinhas,  três  tipos  de           

contaminantes  foram  identificados  em  amostras  de  duas  tartarugas  diferentes:          

atrazina,  endosulfan  e  clonazepam.  Os  compostos  foram  identificados  ao  realizar  a            

extração  química  em  fragmentos  de  plástico  semelhante  a  fio.  Outros  tipos  de             

material  não  apresentaram  associação  com  contaminantes  químicos.  Atrazina é  um           

herbicida  comumente  utilizado  em  plantações  de  milho  e  cana-de-açúcar  para  o            

controle  de  ervas  daninhas,  sendo  empregado  a  um  baixo  custo.  Endosulfan            

corresponde  a  um  inseticida  que  possui  grande  toxicidade,  potencial  de           

biocumulação  e  capacidade  de  interrupção  endócrina.  No  Brasil,  tal  composto  está            

proibido  desde  2013.  Clonazepam  pertence  a  uma  classe  farmacológica  conhecida           

como  benzodiazepinas,  que  possuem  como  principais  propriedades  inibição  leve  das           

funções  do  sistema  nervoso  central  permitindo  assim  uma  ação  anticonvulsivante,           

alguma  sedação,  relaxamento  muscular  e  efeito  tranquilizante.  É  empregado,          

principalmente,   como   antidepressivo.  

De  forma  geral,  as  substâncias  químicas  adicionadas  durante  a  fabricação  ou            

adsorvidas  no  plástico  no  mar  são  uma  fonte  adicional  de  preocupação  em  termos              

de  efeitos  subletais.  Em  organismos  maiores,  os  resíduos  plásticos  costumam  ter  um             

longo  tempo  de  permanência  durante  o  qual  os  objetos  podem  ser  fragmentados  em              

tamanhos  menores  devido  a  processos  digestivos  mecânicos  e  enzimáticos.  Em  tais            

condições,  os  aditivos  químicos  podem  desempenhar  um  papel  mais  proeminente  do            

que  os  produtos  químicos  adsorvidos  na  superfície.  Por  outro  lado,  microplásticos            

são   mais   propícios   para   adsorver   poluentes   químicos   disponíveis   no   oceano.  

Ressalta-se  que  os  resultados  desta  seção  referem-se  a  um  estudo  piloto.  A             

massa  plástica  analisada  pode  ter  sofrido  algum  tipo  de  contaminação  cruzada,  seja             

no  processo  de  tombamento  das  amostras  pelo  IPeC  ou  mesmo  durante  as  análises              

laboratoriais.  Assim,  iniciou-se  a  coleta  de  resíduos  plásticos in  natura  durante  as             

necropsias  do  Instituto  para  uma  melhor  análise.  Embora  a  pesquisa  para  quantificar             

a  carga  corporal  e  as  consequências  de  produtos  químicos  derivados  de  plásticos             

em  organismos  marinhos  seja  inicial,  espécies  que  ingerem  com  frequência  detritos            
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sintéticos,  como  os  Procellariiformes,  apresentam  um  grande  risco  para  sofrer           

bioacumulação   e   efeitos   subletais   (Colabuono   &   Montone,   2010).  

5.6. Delineamento   para   conservação   e   políticas   públicas  

Não  há  evidências  concretas  que  reportam  uma  relação  direta  e  quantitativa            

da  ingestão  de  resíduos  plásticos  com  a  mortalidade  de  aves  marinhas,  havendo             

somente  observações  (Pierce  et  al.,  2004).  Embora  tal  ingestão  tenha  impactos            

secundários  e  contributivos  na  saúde  animal,  as  principais  causas  de  morte  em  aves              

marinhas,  no  geral,  estão  relacionadas  diretamente  à  inanição  e  enfermidades           

espontâneas,  além  de  ferimentos  e  condições  relacionadas  ao  emalhe  acidental  em            

artefatos  pesqueiros  (Roman  et  al.,  2019).  Dessa  forma,  aves  debilitadas  fisicamente            

tornam-se  mais  susceptíveis  a  desenvolver  alguma  infecção  ou  sofrer  interação  com            

pesca,   como   também   a   ingerir   quantidades   maiores   de   resíduos   sólidos.  

A  presença  de  resíduos  no  TGI  em  aves  marinhas  como  um  corpo  estranho              

pode  carregar  aditivos  e  contaminantes  químicos  (Colabuono  et  al.,  2010),  podendo            

desencadear  reações  metabólicas  que  interferem  na  fisiologia  e  comportamento          

animal,  efeitos  subletais  mencionados,  além  de  bioacumulação.  Além  disso,  é           

possível  ocorrer  lesões  teciduais  no  decorrer  do  trato  gastrointestinal,  principalmente           

a  partir  de  fragmentos  pontiagudos.  Tais  lesões,  caso  cheguem  a  perfurar  a             

membrana,  podem  desencadear  uma  infecção  generalizada  -  por  exemplo  -  o  que             

levaria  a  óbito.  Embora  não  tenha  se  analisado  em  conjunto  as causas  mortis  das               

aves  do  presente  trabalho,  a  ingestão  de  lixo  marinho  apresenta-se  como  fator             

contributivo  integrado  a  outros  tipos  de  fatores  para  as  principais  causas  morte  em              

aves   (Roman   et   al.,   2019).  

 Inicia-se  em  2019,  apenas,  a  se  estimar  doses-resposta  quantitativas  da            

ingestão  plástica  relacionado  ao  risco  de  mortalidade,  o  qual  leva  em  conta  diversos              

fatores  contributivos  (Roman  et  al.,  2019).  Há  uma  chance  de  20,4%  de  mortalidade              

ao  longo  da  vida  de  um  Procelariforme  ao  ingerir  um  único  item  de  fragmento  de                

plástico  duro,  aumentando  para  100%  após  o  consumo  de  93  itens  (Roman  et  al.,               

2019).  A  obstrução  do  trato  gastrointestinal  é  a  principal  causa  de  morte,  sendo  que               

balões  ou  bexigas  são  os  itens  de  maior  risco  de  mortalidade  ao  serem  ingeridos  por                

uma  ave  marinha  (Roman  et  al.,  2019),  carregando  32  vezes  mais  chances  de              
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resultar  em  morte  do  que  a  ingestão  de  plástico  rígido.  Diante  disso,  demonstra-se  o               

desafio  que  a  conservação  de  aves  marinhas  enfrenta  na  costa  brasileira,  uma  vez              

que  fragmentos  de  plástico  rígido  foram  os  itens  com  as  maiores  médias  reportadas,              

seguido   por   plástico   laminado.  

Os  fragmentos  de  plástico  de  uso  comum  em  suas  categorias,  identificados            

neste  estudo,  são  advindos  de  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU).  Este  cenário            

relaciona-se  com  a  deficiência  na  implementação  da  Política  Nacional  de  Resíduos            

Sólidos,  Lei  12.305/2010,  em  todo  o  país,  já  que  os  resíduos  sólidos  podem  chegar               

ao  mar  por  via  terrestre.  A  região  do  Rio  Grande  do  Sul  pode  apresentar-se  mais                

afetada  pela  poluição  plástica  uma  vez  que  as  frequências  de  ocorrência  de  aves              

marinhas  na  região  foram  maiores  comparadas  às  encontradas  aqui  no  sul  do             

estado   de   São   Paulo.  

Percebe-se  no  Brasil  que  o  principal  desafio  para  estabelecer  com  eficiência  a             

PNRS  está  na  esfera  municipal.  A  descentralização  proposta  pelo  planejamento  da            

política  cria  entraves  para  sua  efetivação,  carecendo  recursos  e  esforços  de  amparo             

federal  e  estadual,  capacitação  de  corpo  técnico,  planejamento  e  participação  social            

(Santiago,  2016).  Isso  está  relacionado  com  o  atraso  brasileiro  em  se  preocupar  com              

a  sua  geração  de  resíduos  sólidos,  sendo  que  no  âmbito  de  conservação  marinha              

isso  entra  em  pauta  apenas  esse  ano  com  o  Plano  de  Combate  ao  Lixo  no  Mar.                 

Municípios  ainda  buscam  financiamento  para  elaboração  de  Planos  Municipais  de           

Gestão  Integrada  de  Resíduos  Sólidos  (PMGIRS)  dentro  do  Fundo  Estadual  de            

Recursos  Hídricos  (Santiago,  2016),  o  que  reflete  o  desenvolvimento  histórico  da            

PNRS  e  PFSB.  Dos  275  municípios  costeiros,  25%  declaram  ter  um  Plano  de              

Resíduos  Sólidos,  33%  declaram  não  ter  e  41%  não  informaram  sua  sua  situação              

(BRASIL,  2019).  O  mesmo  padrão  ocorre  para  presença  de  coleta  seletiva.  Em             

âmbito  nacional,  não  há  um  levantamento  preciso  e  atualizado  de  quantos            

municípios  já  elaboraram  seus  PMGIRS.  Em  2015,  o  MMA  realizou  um  levantamento             

no  qual  dos  5.569  municípios  existentes  mais  o  Distrito  Federal,  2.325  já  haviam              

elaborado  seus  planos  de  gestão  integrada  de  resíduos  sólidos  conforme  a  PNRS,             

correspondendo  a  52,4%  da  população  total  estimada  pelo  IBGE  para  o  ano  de              

análise.  Dessa  forma,  esta  situação  fragilizada  do  planejamento  e  das  políticas            
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públicas  na  esfera  local  resulta  na  inexistência  de  ações  preventivas  para  o  combate              

ao   lixo   marinho.  

O  Plano  de  Combate  ao  Lixo  no  Mar,  assim,  traz  como  uma  de  suas  ações  na                 

gestão  de  resíduos  sólidos  incentivar  os  PMGIRS’s  como  meta  a  curto  prazo  através              

do  desenvolvimento  de  um  manual  para  elaboração  de  planos  simplificados  de            

gestão  de  resíduos  sólidos  e  incentivo  à  elaboração  de  planos,  considerando,  de             

forma  específica,  a  temática  do  lixo  no  mar.  Os  atores  designados  para  isso  são  o                

MMA,  Anamma,  Confederação  Nacional  de  Municípios  (CNM)  e  Frente  Nacional  de            

Prefeitos  (FNP).  No  entanto,  não  há  uma  delineamento  claro  de  financiamento  para             

tais  ações.  A  desarticulação  já  foi  identificada  como  o  principal  fator  para  a  não               

eficiência  da  PNRS  desde  a  sua  promulgação  (Santiago,  2016)  e,  assim,  torna-se             

preocupante  tentar  investir  sem  capacidades  claras  em  focos  específicos  de           

combate  à  poluição  marinha  sendo  que  os  PMGIRS  ainda  não  estão  bem             

estabelecidos.  

O  único  investimento  claro  relatado  no  Plano  de  Combate  ao  Lixo  no  Mar  em               

relação  a  gestão  de  resíduos  sólidos  é  a  implementação  do  Projeto  Rios  Limpos              

para  Mares  Limpos,  com  um  valor  estabelecido  de  R$350.000,00.  Entretanto,  tal            

projeto  prevê  ações  de  conscientização  e  limpeza  de  resíduos  plásticos  locais            

apenas  na  região  amazônica,  desconsiderando  as  demais  bacias  hidrográficas          

brasileiras.  Todas  as  outras  ações  do  eixo  de  gestão  de  resíduos  sólidos             

relacionadas  à  poluição  marinha  apresentam  como  estimativa  de  investimento  um           

custo  a  ser  estimado  de  acordo  com  o  escopo  da  ação,  o  que  não  deixa  claro  o                  

verdadeiro   comprometimento   para   com   a   problemática.  

O  painel  de  iniciativas  e  boas  práticas  de  combate  ao  lixo  no  mar,  proposto               

pelo  Plano  e  livre  para  consulta  online,  demonstra  que  a  grande  maioria  das              

iniciativas  realizadas  até  agora,  entre  os  atos  normativos  e  compromisso           

institucional,  são  ações  voltadas  para  limpeza  de  praia,  educação  ambiental  e            

recolhimento  de  resíduos  (BRASIL,  2019).  Mesmo  que  tais  ações  apresentem           

importância  para  a  conservação,  não  há  informações  sobre  execução  de  todos  os             

demais  eixos  propostos,  demonstrando  uma  desarticulação  política  para  com  a           

problemática.  Evidencia-se  de  forma  urgente  que  os  PMGIRS  precisam  ser           

efetivados   para   conter   a   poluição   marinha.  
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Além  disso,  essa  defasagem  reflete  o  descaso  social  e  econômico  dos            

produtores  e  geradores  ,  sendo  isso  a  base  da  produção  exacerbada  de  produtos              

plásticos.  Em  tempos  de  um  capitalismo  global  e  sociedade  de  consumo,  os             

produtores  devem  prestar  atenção  à  disponibilidade  de  estruturas  apropriadas  de           

descarte  de  resíduos  no  ponto  de  destino  de  suas  mercadorias,  o  que  inclui  a               

necessidade  de  instalar  essas  estruturas  quando  não  estiverem  disponíveis  para  a            

logística  reversa.  O  uso  de  plásticos  deve  se  tornar  mais  sustentável,  aplicando  o              

design  inteligente  de  produtos  e  revisando  políticas  que  desencorajam  a  fabricação  e             

utilização  de  plásticos  descartáveis,  o  que  não  é  estimulado  na  esfera  brasileira.             

Outras  questões  importantes  estão  relacionadas  à  durabilidade  prolongada  e  vida           

útil  longa  dos  produtos  e,  assim,  evitar  aplicações  de  uso  único  sempre  que  possível               

(Werner,   2018).  

Todas  essas  deficiências  relacionadas  com  o  atraso  brasileiro  na  gestão  de            

resíduos  sólidos  torna  do  Brasil  um  país  que  contribui  significativamente  para  a             

poluição  plástica  no  oceano  Atlântico  Sul.  Neste  cenário,  carecem  estudos           

quantitativos  e  estimativos  da  poluição  plástica  existente  na  região  oceânica           

referente  à  costa  brasileira.  Os  limites  da  zona  de  acumulação  de  lixo  marinho  em               

superfície  oceânica  previstos  para  formar-se  no  giro  subtropical  do  Atlântico  Sul            

diferem  ligeiramente  entre  os  estudos  e  são  influenciados  por  suposições  feitas            

sobre  as  fontes  de  entrada  de  lixo  (Lebreton  et  al.,  2012;  Maximenko  et  al.,  2012;                

van  Sebille  et  al.,  2015).  Tais  estudos,  entretanto,  mostram  a  maior  concentração  de              

lixo  em  torno  de  25  a  35ºS  e  0  a  20ºW.  Ryan  (2014),  por  sua  vez,  estima  que  os                    

detritos   flutuantes   estão   se   acumulando   no   giro   até   o   sul   de   34   a   35ºS.  

Eriksen  e  colaboradores  (2014)  propõem  uma  estimativa  de  que  no  Atlântico            

Sul  exista  uma  acumulação  de  297  bilhões  de  partículas  com  um  peso  total  de               

12.780  toneladas,  sendo  a  grande  maioria  fragmentos  que  variam  de  0,33  -  1  mm               

(106  bilhões)  e  de  1,01  -  4,75  mm  (16,7  bilhões).  Itens  maiores  que  200  mm                

apresentaram  uma  estimativa  de  0,5  bilhões  de  fragmentos.  Este  cálculo  foi            

realizado  a  partir  de  um  modelo  oceanográfico  que  pressupõe  que  a  quantidade  de              

plástico  que  entra  no  oceano  depende  de  três  variáveis  principais:  ocorrência  de             

bacias  hidrográficas,  densidade  populacional  e  atividade  marítima.  A  poluição          

plástica  é  movida  pelos  oceanos  do  mundo  pelos  ventos  e  correntes  de  superfície              
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predominantes.  Isso  foi  demonstrado  no  hemisfério  norte,  onde  o  transporte  de            

superfície  a  longo  prazo  (anos)  leva  ao  acúmulo  de  lixo  plástico  no  centro  das  bacias                

oceânicas  (Law  et  al.,  2012;  Eriksen  et  al.,  2013),  sendo  confirmado  padrões             

semelhantes  para  o  Atlântico  Sul  (Eriksen  et  al.,  2014).  Além  disso,  há  indícios  de               

que  a  poluição  plástica  pode  ser  movida  facilmente  entre  giros  oceânicos  e  entre  os               

hemisférios,  levando  à  redistribuição  de  fragmentos  através  de  correntes  oceânicas           

(Eriksen   et   al.,   2014).  

Diante  disso,  o  monitoramento  de  resíduos  plásticos  a  partir  de  aves  marinhas             

migratórias  e  com  hábitos  de  forrageamento  de  superfície  e  mergulho  são  de  grande              

importância  para  compreender  a  distribuição  de  poluição  plástica  nos  oceanos.           

Novos  estudos  são  necessários  para  atender  a  essa  problemática,  sendo  que  o             

principal  desafio  hoje  é  a  reportagem  de  novos  dados  padronizados  para            

comparações  temporais  e  espaciais.  As  frequências  de  ocorrência  de  resíduos           

sólidos  em  bobo-pequeno  e  albatroz  de  sobrancelha,  apresentados  aqui,          

demonstraram  diferença  com  os  estudos  brasileiros  existentes,  majoritariamente  do          

Rio  Grande  do  Sul.  As  frequências  em  tal  região  são  maiores  comparadas  com  as               

relatadas  neste  trabalho,  o  que  pode  indicar  áreas  de  forrageamento  diferentes  a             

nível  populacional  de  tais  aves  na  costa  brasileira,  expondo-as  a  diferentes  zonas  de              

poluição  plástica.  Comparar  cargas  plásticas  por  tipo  de  material  entre  regiões,            

ainda,   pode   ajudar   a   compreender   a   distribuição   da   poluição   plástica   nos   oceanos.   

O  Brasil,  por  apresentar  uma  grande  área  costeira  direta  com  o  Atlântico  Sul,              

apresenta-se  como  um  dos  principais  poluidores  do  ambiente  marinho.  Monitorar  a            

ocorrência  de  resíduos  plásticos  ingeridos  por  aves  na  costa  brasileira,  assim,            

torna-se  urgente,  principalmente  para  demonstrar  comprometimento  internacional        

frente  a  problemática  e  iniciar  um  processo  avaliativo  de  políticas  nacionais  de             

gestão  de  resíduos  sólidos  no  cenário  da  conservação  marinha.  A  maioria  dos             

estudos  de  aves  marinhas  relacionados  à  ingestão  plástica  são  do  Rio  Grande  do              

Sul,  sendo  necessários  estudos  em  outras  regiões  brasileiras.  O  Plano  de  Combate             

ao  Lixo  Marinho  tem  como  meta  criar  um  programa  de  monitoramento  da  poluição              

em  toda  a  costa  brasileira,  o  que  parece  ser  um  desafio  com  poucos  estudos  acerca                

do   tema.  
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5.6.1. O  PMP  para  diagnose  inicial  no  monitoramento  de  lixo          

marinho  

Dado  o  exposto,  o  Programa  de  Monitoramento  de  Praias  demonstra-se  como            

grande  potencial  no  monitoramento  de  lixo  marinho  na  costa  brasileira.  Sua  atuação             

inicial  em  2015  (Fase  1)  começou  com  monitoramento  diário  da  costa  brasileira  em              

toda  a  extensão  dos  estados  de  São  Paulo,  Paraná  e  Santa  Catarina,  envolvendo  11               

instituições  atuantes:  Instituto  Argonauta  para  Conservação  Costeira  e  Marinha;          

Instituto  Gremar;  Instituto  Biopesca;  Instituto  de  Pesquisas  Cananéia;  UFPR/Centro          

de  Estudos  do  Mar;  Univille;  Univali;  Associação  R3  Animal;  Instituto  Australis/            

Projeto  Baleia  Franca;  UDESC/Centro  de  Educação  Superior  da  Região  Sul;  e            

Fundação   Pró-Tamar   (PETROBRAS,   2014).  

O  monitoramento  com  esforço  diário  realizado  pelo  programa  demonstra  uma           

amostragem  confiável  para  avaliações  temporal  e  espacial  espécie-específico  de          

aves  marinhas  encalhadas  na  costa  brasileira.  Uma  das  ações  do  Programa  já             

existente  é  a  realização  de  necropsias  dos  animais  encalhados  mortos,  conforme            

realizado  neste  trabalho,  sendo  o  principal  método  para  relacionar  a  ingestão  de  lixo              

marinho  aos  indivíduos.  O  PMP,  já  com  4  anos  de  estabelecimento,  demonstra-se             

significativo  para  diagnose  de  ocorrência  de  lixo  marinho  ingerido  por  aves            

brasileiras  em  uma  extensa  região  costeira  do  Brasil.  A  necessidade  de  obter  dados              

padronizados,  como  já  mencionado,  evidencia  a  importância  da  articulação  conjunta           

das   instituições   envolvidas   para   comprometimento   com   uma   problemática   global.  

Antes  de  se  estabelecer  um  programa  de  monitoramento  de  lixo  marinho            

utilizando  um  bioindicador  é  preciso  verificar  a  ocorrência  de  encalhe  das  espécies             

na  costa  brasileira  e  sua  relação  com  a  ingestão  plástica,  conforme  realizado  neste              

estudo  apenas  para  a  região  de  Cananéia  (SP).  Como  já  mencionado,  as  indicações              

para  se  estabelecer  uma  espécie  potencial  para  monitoramento  de  resíduos           

plásticos  em  aves  marinhas  são:  espécie  abundante  na  área  monitorada;  grande            

incidência  na  ingestão  de  vários  itens  de  lixo  marinho;  forrageamento  exclusivo  no             

mar;  e  não  regurgito  de  itens  não  digeríveis,  mas  acumulação  no  estômago  até  certo               

ponto   (Van   Franeker   &   S.   Kühn,   2019).  



/

60  

Os  dados  apresentados  aqui  indicam  a  espécie Puffinus  puffinus  como           

potencial  bioindicador.  Essa  espécie  ocorre  em  toda  a  costa  brasileira,  sendo  que             

apresentou  uma  diferença  na  frequência  de  ocorrência  comparando  a  ocorrência  no            

Rio  Grande  do  Sul  e  em  Cananéia.  Por  ser  uma  ave  migratória  que  vem  ao  atlântico                 

Sul  do  hemisfério  Norte,  área  de  reprodução,  dados  sobre  a  ingestão  plástica  podem              

ser  usados  para  comparar  a  ocorrência  de  resíduos  plásticos  entre  os  hemisférios,             

englobando  análises  úteis  para  monitoramento  de  lixo  marinho  em  escala           

internacional.  Além  disso,  foi  a  única  espécie  a  apresentar  ocorrência  de  todas  as              

categorias  plásticas  propostas,  sendo  o  Procellariiforme  que  apresentou  o  maior  N            

amostral.  Mesmo  assim,  são  necessários  mais  estudos  de  ocorrência  de  lixo            

marinho  ingerido  por  aves  marinhas  em  toda  a  costa  brasileira  para  selecionar  uma              

espécie   bioindicadora,   seja   a   nível   regional   ou   nacional.  

O  seu  estabelecimento,  como  realizado  pelo  programa  de  monitoramento  de           

lixo  marinho  da  OSPAR  para  o  Atlântico  Norte,  demanda  uma  diagnose  inicial  de              

ocorrência,  sendo  o  PMP  a  ferramenta  mais  viável  diante  do  cenário  brasileiro.  A              

existência  de  um  diagnóstico  consistente  é  imprescindível  para  o  sucesso  de  uma             

ação  de  monitoramento,  uma  vez  que  a  PNRS,  a  exemplo,  surgiu  sem  que  isso               

fosse  realizado,  acarretando  nas  dificuldades  enfrentadas  atualmente  para  o  seu           

estabelecimento  em  todo  território  brasileiro.  Para  isso,  é  necessário  estabelecer           

protocolos  padronizados  de  coleta  de  resíduos  plásticos  encontrados  no  TGI  nos            

animais  encalhados  entre  as  Instituições  envolvidas  no  PMP,  o  que  pode  ser  suprido              

com  capacitações  para  o  corpo  técnico  do  Programa  e  criação  de  uma  articulação              

permanente   para   com   a   problemática.  

A  metodologia  adotada  neste  estudo  pode  ser  utilizada  para  coleta  de  dados             

em  todas  as  instituições.  A  categorização  e  análise  quantitativa  dos  resíduos,  por             

sua  vez,  pode  ser  centralizada  em  uma  única  instituição  capacitada  para  tornar  a              

análise  mais  confiável  e  realista.  O  único  requerimento  para  as  Instituições  do  PMP              

seria  a  coleta  apropriada  de  resíduos  sólidos  ao  explorar  o  conteúdo  gastrointestinal.             

Devido  a  urgência  que  a  poluição  plástica  requer,  investir  em  um  Programa  já              

estabelecido  na  costa  brasileira  para  uma  diagnose  inicial,  mesmo  que  não  seja  seu              

objetivo  principal,  apresenta-se  de  grande  utilidade  para  o  Brasil.  Vale  ressaltar  que             

o  principal  foco  de  poluição  existente  no  Atlântico  Sul  encontra-se  na  região             
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oceânica  referente  às  costas  sul  e  sudeste  do  Brasil  devido  aos  giros  oceânicos              

(Eriksen  et  al.,  2014),  sendo  esta  a  região  principal  de  atuação  do  PMP.  O  Programa,                

ainda,  supre  o  eixo  de  pesquisa  e  inovação  tecnológica  proposto  pelo  Plano  de              

Combate  ao  Lixo  Marinho  no  escopo  de  monitoramento  da  poluição  da  costa             

brasileira  ao  realizar  análises  de  metais  pesados,  organoclorados  e  hidrocarbonetos           

na   fauna   encalhada.  

Mesmo  que  não  seja  seu  objetivo,  o  PMP  já  se  demonstrou  eficiente  ao              

fornecer  dados  que  possam  embasar  o  monitoramento  de  lixo  marinho  no  Brasil.             

Durante  o  monitoramento  na  costa  brasileira,  relata-se  também  a  ocorrência  de            

resíduos  sólidos  na  faixa  de  areia  da  área  executada.  Tais  dados  da  Bacia  de  Santos                

já  foram  relacionados  em  um  estudo  recente  (Baes  et  al.,  2019),  indicando             

ocorrência  principalmente  de  tonéis  e  galões  relacionados  à  produção  de  óleo,            

fragmentos  de  embarcações bóias  de  ducto  e  artigos  relacionados  à  pesca.  Além             

disso,  observou-se  uma  crescente  ocorrência  de  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU),  o            

que  relaciona-se  mais  uma  vez  com  a  deficiência  da  implementação  da  PNRS.  O              

estudo  de  2019  teria  uma  melhor  análise  caso  houvesse,  de  fato,  uma  articulação              

permanente  entre  as  instituições  envolvidas  para  protocolos  bem  estabelecidos.          

Deste  modo,  reitera-se  o  potencial  do  PMP  para  monitoramento  de  lixo  marinho  no              

Brasil.  

Em  paralelo  com  a  realidade  européia,  a  implementação  internacional  de           

monitoramento  de  lixo  marinho  a  partir  de  um  bioindicador  estabelecido  pela  OSPAR             

já  apresenta  resultados  significativos  expostos  na  rua  recente  avaliação          

intermediária  (OSPAR,  2017).  Essa  abordagem,  entretanto,  começou  a  partir  de  um            

monitoramento  inicial  em  2002,  demonstrando  o  atraso  brasileiro  para  com  a            

problemática.  Em  um  panorama  internacional,  tais  políticas  apresentam  grande          

utilidade  no  estabelecimento  de  indicadores  para  um  bom  status  ambiental  e  metas             

a  longo  prazo  preocupadas  com  a  poluição  marinha,  sendo  efetivado  em  2008  e              

seguido  hoje  por  toda  a  União  Européia.  O  Brasil  está  distante  desta  realidade,              

entretanto,  é  necessário  iniciar  um  delineamento  factível  de  atuação,  o  que  é             

proposto   por   este   trabalho.   
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6. CONCLUSÃO  

O  presente  trabalho  apresenta  dados  recentes  e  representativos  da  ingestão           

de  resíduos  sólidos  em  aves  encalhadas  na  região  de  Cananéia  (SP)  a  partir  de               

2017.  Comparado  com  as  frequências  de  ocorrência  de  outros  estudos  brasileiros,            

majoritariamente  do  Rio  Grande  do  Sul,  duas  espécies  apresentaram  FOs           

divergentes,  o  que  pode  indicar  uma  diferente  exposição  a  poluição  plástica  em  nível              

regional.  Entretanto,  são  necessários  estudos  padronizados  para  realizar  análises          

mais  acuradas  e  aprofundadas.  Indica-se,  ainda,  a  primeira  evidência  de  que            

machos  e  fêmeas  em  Procellariidae  ingerem  cargas  plástica  diferentes.  Um  N            

amostral  espécie-específico  maior  é  necessário  para  verificar  de  fato  tal  relação.  A             

ocorrência  de  uma  quantidade  maior  de  resíduos  plásticos  ingeridos  por  aves  na             

região  de  Cananéia  (SP),  ao  longo  do  tempo,  apresenta  indícios  de  aumento.             

Mesmo  que  o  tempo  amostral  de  comparação  seja  pequeno,  este  estudo            

apresenta-se  como  pioneiro  em  monitorar  o  lixo  marinho  na  região  a  partir  de              

bioindicadores.  O  indicativo  de  contaminantes  químicos  associados  aos  resíduos          

plásticos  demonstra  o  desafio  existente  para  a  conservação  das  espécies,  sendo            

necessários   novos   estudos   para   investigar   tal   relação.  

Por  fim,  os  dados  apresentados  relacionam-se  com  a  deficiência  existente  da            

PNRS  e  propõe  que  o  Programa  de  Monitoramento  de  Praias  seja  utilizado  como              

diagnose  inicial  para  um  programa  de  monitoramento  consistente  de  poluição           

marinha  a  partir  de  um  indicador  biológico,  sugerindo  atenção  à  espécie Puffinus             

puffinus .  Destaca-se  a  importância  de  uma  articulação  e  comprometimento          

permanente  entre  as  instituições  executoras  do  PMP,  estabelecendo  protocolos          

padronizados  com  base  na  metodologia  proposta  neste  estudo,  para  que  um            

diagnóstico  inicial  seja  elaborado.  Diante  do  cenário  de  poluição  marinha  existente            

no  Atlântico  Sul  e  identificado  o  Brasil  como  grande  poluidor  do  mar,  torna-se              

urgente  o  investimento  em  pesquisas  para  o  monitoramento  de  lixo  marinho,  além  de              

políticas  e  metas  a  longo  prazo  que  integram  políticas  internacionais  para  redução             

da  poluição  plástica.  O  Plano  de  Combate  ao  Lixo  no  Mar,  por  sua  vez,  não                

apresenta  um  comprometimento  claro  para  isso.  Fragilidades  históricas  ocorridas  na           

implementação  e  desarticulação  da  PNRS  precisam  ser  evitados  no  cenário  de            
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combate  ao  lixo  marinho  e,  deste  modo,  propõe-se  um  delineamento  factível  de             

monitoramento  para  a  realidade  brasileira,  utilizando  um  programa  já  estabelecido           

na   costa   para   uma   diagnose   inicial.   
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APÊNDICE   A   -   Métricas   descritivas   por   espécie  

Specie  

N   of  
Particl 

es  
(total)  

Mass  
(total)  

Industrial  
plastic   pellets  

Sheetlike  
plastics  

Threadlike  
plastics  

Foamed  
synthetics  

Fragments   of  
hard   plastic  

items  
Other   types  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

N   of  
Particl 

es  

Mass  
(g)  

Calonectris  
diomedea  
(FO   =  
65,22%)  

Sampl 
ed  

23  23  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  15  

Sum  83  1,24  8   22   5   1   47  1  0  0  

Mean  3,608 
7  

0,054  0,53  0,01  1,47  0  0,33  0  0,07  0  3,13  0,06  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

1,066 
45  

0,015 
5  

0,192  0,004  0,742  0,002  0,159  0,004  0,067  0  0,975  0,018  0  0  

Std.  
Deviat 
ion  

5,114 
5  

0,074 
35  

0,743  0,017  2,875  0,008  0,617  0,017  0,258  0,001  3,777  0,071  0  0  

Media 
n  

1  0,020 
9  

0  0  0  0  0  0  0  0  2  0,05  0  0  

Maxim 
um  

17  0,31  2   11   2   1   13   0  0  

Daption  
capense  
(FO   =  
100%)  

Sampl 
ed  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Sum  3  0,02  0  0  3   0  0  0  0  0  0  0  0  

Mean  3  0,021 
9  

0  0  3  0,02  0  0  0  0  0  0  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

              

Std.  
Deviat 
ion  

              

Media 
n  

3  0,021 
9  

0  0  3  0,02  0  0  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

3  0,02  0  0  3   0  0  0  0  0  0  0  0  

Procellaria  
aequinoctiali 
s    (FO   =  
26,92%)  

Sampl 
ed  

26  26  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  

Sum  57  1,03  12   15   1   1   28  1  0  0  

Mean  2,192 
3  

0,039 
8  

1,71  0,03  2,14  0,03  0,14  0  0,14  0  4  0,09  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,979 
83  

0,015 
43  

1,248  0,023  1,58  0,023  0,143  0  0,143  0,002  1,574  0,027  0  0  

Std.  
Deviat 
ion  

4,996 
15  

0,078 
7  

3,302  0,06  4,18  0,062  0,378  0,001  0,378  0,004  4,163  0,071  0  0  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0,08  0  0  

Maxim 
um  

19  0,24  9   11   1   1   12   0  0  
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Puffinus  
gravis    (FO   =  
22,22%)  

Sampl 
ed  

9  9  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Sum  31  0,74  1   11   3   0  0  16  1  0  0  

Mean  3,444 
4  

0,081 
9  

0,5  0,01  5,5  0,05  1,5  0,02  0  0  8  0,28  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

2,682 
82  

0,069 
5  

0,5  0,012  4,5  0,053  1,5  0,021  0  0  3  0,2  0  0  

Std.  
Deviat 
ion  

8,048 
46  

0,208 
5  

0,707  0,017  6,364  0,074  2,121  0,029  0  0  4,243  0,283  0  0  

Media 
n  

0  0  0,5  0,01  5,5  0,05  1,5  0,02  0  0  8  0,28  0  0  

Maxim 
um  

24  0,63  1   10   3   0  0  11   0  0  

Puffinus  
griseus    (FO  
=   33,33%)  

Sampl 
ed  

3  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Sum  2  0,01  0  0  2   0  0  0  0  0  0  0  0  

Mean  0,666 
7  

0,003 
5  

0  0  2  0,01  0  0  0  0  0  0  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,666 
67  

0,003 
5  

            

Std.  
Deviat 
ion  

1,154 
7  

0,006 
06  

            

Media 
n  

0  0  0  0  2  0,01  0  0  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

2  0,01  0  0  2   0  0  0  0  0  0  0  0  

Puffinus  
puffinus    (FO  
=   12,73%)  

Sampl 
ed  

55  55  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  7  

Sum  117  1,68  15   30   7   1   63  1  1   

Mean  2,127 
3  

0,030 
6  

2,14  0,06  4,29  0,01  1  0  0,14  0  9  0,15  0,14  0,02  

Std.  
Error  
of  
Mean  

1,266 
79  

0,018 
95  

1,831  0,049  3,797  0,009  0,218  0,001  0,143  0,003  5,568  0,095  0,143  0,016  

Std.  
Deviat 
ion  

9,394 
75  

0,140 
56  

4,845  0,131  10,04 
5  

0,025  0,577  0,004  0,378  0,007  14,73 
1  

0,253  0,378  0,041  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

55  0,74  13   27   2   1   40  1  1   

Spheniscus  
magellanicu 
s    (FO   =  
15,93%)  

Sampl 
ed  

113  113  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  

Sum  62  7,42  0  0  27   31  7  1   2   1  1  

Mean  0,548 
7  

0,065 
7  

0  0  1,5  0,01  1,72  0,37  0,06  0  0,11  0  0,06  0,04  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,213 
33  

0,039 
91  

0  0  0,919  0,003  0,484  0,241  0,056  0  0,076  0,001  0,056  0,039  
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Std.  
Deviat 
ion  

2,267 
75  

0,424 
28  

0  0  3,899  0,014  2,052  1,021  0,236  0  0,323  0,002  0,236  0,165  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  1  0,01  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

20  4,35  0  0  16   9  4  1   1   1  1  

Sula  
leucogaster  
(FO   =  
17,39%)  

Sampl 
ed  

23  23  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Sum  5  1,64  0  0  1   3  1  0  0  1   0  0  

Mean  0,217 
4  

0,071 
3  

0  0  0,25  0,02  0,75  0,34  0  0  0,25  0,05  0  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,108 
1  

0,041 
76  

0  0  0,25  0,02  0,479  0,202  0  0  0,25  0,049  0  0  

Std.  
Deviat 
ion  

0,518 
43  

0,200 
29  

0  0  0,5  0,039  0,957  0,404  0  0  0,5  0,097  0  0  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  0,5  0,29  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

2  0,79  0  0  1   2  1  0  0  1   0  0  

Thalassarch 
e  
melanophris  
(FO   =  
26,67%)  

Sampl 
ed  

15  15  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  

Sum  11  1,22  0  0  5   0  0  5  1  0  0  1   

Mean  0,733 
3  

0,081 
5  

0  0  1,25  0,08  0  0  1,25  0,22  0  0  0,25  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,529 
75  

0,048 
39  

0  0  0,629  0,03  0  0  0,946  0,159  0  0  0,25  0,005  

Std.  
Deviat 
ion  

2,051 
71  

0,187 
43  

0  0  1,258  0,059  0  0  1,893  0,318  0  0  0,5  0,009  

Media 
n  

0  0  0  0  1  0,08  0  0  0,5  0,11  0  0  0  0  

Maxim 
um  

8  0,68  0  0  3   0  0  4  1  0  0  1   

Total   (FO   =  
22,01%)  

Sampl 
ed  

268  268  59  59  59  59  59  59  59  59  59  59  59  59  

Sum  371  15,01  36  1  116  1  50  8  9  1  157  3  3  1  

Mean  1,384 
3  

0,056  0,61  0,01  1,97  0,02  0,85  0,14  0,15  0,02  2,66  0,06  0,05  0,01  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,322 
61  

0,018 
05  

0,27  0,007  0,596  0,005  0,182  0,076  0,076  0,012  0,795  0,016  0,029  0,012  

Std.  
Deviat 
ion  

5,281 
38  

0,295 
48  

2,076  0,051  4,579  0,036  1,4  0,587  0,582  0,092  6,107  0,12  0,222  0,092  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Maxim 
um  

55  4,35  13   27   9  4  4  1  40  1  1  1  

Procellariida 
e   (FO=  
28,21%)  

Sampl 
ed  

117  117  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  
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Sum  293  4,73  36  1  83   16   3   154  3  1   

Mean  2,504 
3  

0,040 
4  

1,09  0,02  2,52  0,01  0,48  0  0,09  0  4,67  0,1  0,03  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,694 
34  

0,011 
26  

0,469  0,012  0,936  0,006  0,131  0,002  0,051  0,001  1,327  0,026  0,03  0,003  

Std.  
Deviat 
ion  

7,510 
48  

0,121 
79  

2,697  0,066  5,374  0,035  0,755  0,013  0,292  0,004  7,623  0,147  0,174  0,019  

Media 
n  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0,05  0  0  

Maxim 
um  

55  0,74  13   27   3   1   40  1  1   

Procellariifor 
mes  
included  
Diomedeiad 
ae   (FO   =  
28,03%)  

Sampl 
ed  

132  132  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  

Sum  304  5,95  36  1  88  1  16   8  1  154  3  2   

Mean  2,303  0,045 
1  

0,97  0,02  2,38  0,02  0,43  0  0,22  0,03  4,16  0,09  0,05  0  

Std.  
Error  
of  
Mean  

0,619 
85  

0,011 
37  

0,422  0,01  0,838  0,007  0,12  0,002  0,117  0,019  1,206  0,023  0,038  0,003  

Std.  
Deviat 
ion  

7,121 
56  

0,130 
62  

2,566  0,063  5,095  0,042  0,728  0,012  0,712  0,116  7,335  0,142  0,229  0,018  

Media 
n  

0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0,04  0  0  

Maxim 
um  

55  0,74  13   27   3   4  1  40  1  1   
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APÊNDICE   B   -   Métricas   descritivas   por   tamanho  
Specie  Micro  Meso  Macro  Mega  

Calonectris  
diomedea    (FO   =  
65,22%)  

Sampled  15  15  15  15  

Sum  43  37  3  0  

Mean  2,8667  2,4667  0,2  0  

Std.   Error   of   Mean  
1,08613  0,45635  0,14475  0  

Std.   Deviation  4,20657  1,76743  0,56061  0  

Median  1  2  0  0  

Maximum  12  5  2  0  

Daption   capense  
(FO   =   100%)  

Sampled  1  1  1  1  

Sum  0  0  3  0  

Mean  0  0  3  0  

Std.   Error   of   Mean  
    

Std.   Deviation      

Median  0  0  3  0  

Maximum  0  0  3  0  

Procellaria  
aequinoctialis    (FO  
=   26,92%)  

Sampled  7  7  7  7  

Sum  19  17  2  19  

Mean  2,7143  2,4286  0,2857  2,7143  

Std.   Error   of   Mean  
1,2289  0,97241  0,28571  2,71429  

Std.   Deviation  3,25137  2,57275  0,75593  7,18132  

Median  1  2  0  0  

Maximum  8  8  2  19  

Puffinus   gravis    (FO  
=   22,22%)  

Sampled  2  2  2  2  

Sum  8  18  5  0  

Mean  4  9  2,5  0  

Std.   Error   of   Mean  
1  5  2,5  0  

Std.   Deviation  1,41421  7,07107  3,53553  0  

Median  4  9  2,5  0  

Maximum  5  14  5  0  

Puffinus   griseus  
(FO   =   33,33%)  

Sampled  1  1  1  1  

Sum  0  1  1  0  

Mean  0  1  1  0  

Std.   Error   of   Mean  
    

Std.   Deviation      

Median  0  1  1  0  

Maximum  0  1  1  0  

Puffinus   puffinus  
(FO   =   12,73%)  

Sampled  7  7  7  7  

Sum  39  71  7  0  
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Mean  5,5714  10,1429  1  0  

Std.   Error   of   Mean  
3,57809  4,90592  0,43644  0  

Std.   Deviation  9,46673  12,97984  1,1547  0  

Median  0  2  1  0  

Maximum  23  29  3  0  

Spheniscus  
magellanicus    (FO   =  
15,93%)  

Sampled  18  18  18  18  

Sum  3  24  25  10  

Mean  0,1667  1,3333  1,3889  0,5556  

Std.   Error   of   Mean  
0,16667  0,85176  0,33469  0,23182  

Std.   Deviation  0,70711  3,6137  1,41998  0,98352  

Median  0  0  1  0  

Maximum  3  15  6  4  

Sula   leucogaster  
(FO   =   17,39%)  

Sampled  4  4  4  4  

Sum  0  0  3  2  

Mean  0  0  0,75  0,5  

Std.   Error   of   Mean  
0  0  0,25  0,28868  

Std.   Deviation  0  0  0,5  0,57735  

Median  0  0  1  0,5  

Maximum  0  0  1  1  

Thalassarche  
melanophris    (FO   =  
26,67%)  

Sampled  4  4  4  4  

Sum  0  5  6  0  

Mean  0  1,25  1,5  0  

Std.   Error   of   Mean  
0  1,25  0,5  0  

Std.   Deviation  0  2,5  1  0  

Median  0  0  1  0  

Maximum  0  5  3  0  
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APÊNDICE   C   -   Métricas   descritivas   por   coloração  
Specie  off/white-clear  grey-silver  black  blue-purple  green  orange-brown  red-pink  yellow  

Calonectris  
diomedea  

(FO   =  
65,22%)  

Sampled  15  15  15  15  15  15  15  15  

Sum  27  1  23  8  14  1  5  4  

Mean  1,8  0,0667  1,5333  0,5333  0,9333  0,0667  0,3333  0,2667  

Std.   Error  
of   Mean  

0,61875  0,06667  0,3500 
6  

0,21529  0,65804  0,06667  0,21082  0,20625  

Std.  
Deviation  

2,39643  0,2582  1,3557 
6  

0,83381  2,54858  0,2582  0,8165  0,79881  

Median  1  0  1  0  0  0  0  0  

Maximum  9  1  4  3  10  1  3  3  

Daption  
capense  

(FO   =  
100%)  

Sampled  1  1  1  1  1  1  1  1  

Sum  3  0  0  0  0  0  0  0  

Mean  3  0  0  0  0  0  0  0  

Std.   Error  
of   Mean  

        

Std.  
Deviation  

        

Median  3  0  0  0  0  0  0  0  

Maximum  3  0  0  0  0  0  0  0  

Procellaria  
aequinoctia 

lis    (FO   =  
26,92%)  

Sampled  7  7  7  7  7  7  7  7  

Sum  31  0  9  9  0  2  3  3  

Mean  4,4286  0  1,2857  1,2857  0  0,2857  0,4286  0,4286  

Std.   Error  
of   Mean  

2,15867  0  0,9931 
7  

0,56544  0  0,18443  0,20203  0,29738  

Std.  
Deviation  

5,71131  0  2,6276 
9  

1,49603  0  0,48795  0,53452  0,7868  

Median  2  0  0  1  0  0  0  0  

Maximum  13  0  7  4  0  1  1  2  

Puffinus  
gravis    (FO  
=   22,22%)  

Sampled  2  2  2  2  2  2  2  2  

Sum  10  0  11  5  3  0  0  2  

Mean  5  0  5,5  2,5  1,5  0  0  1  

Std.   Error  
of   Mean  

1  0  5,5  0,5  0,5  0  0  1  

Std.  
Deviation  

1,41421  0  7,7781 
7  

0,70711  0,70711  0  0  1,41421  

Median  5  0  5,5  2,5  1,5  0  0  1  

Maximum  6  0  11  3  2  0  0  2  

Puffinus  
griseus  
(FO   =  

33,33%)  

Sampled  1  1  1  1  1  1  1  1  

Sum  2  0  0  0  0  0  0  0  

Mean  2  0  0  0  0  0  0  0  

Std.   Error  
of   Mean  

        

Std.  
Deviation  

        

Median  2  0  0  0  0  0  0  0  
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Maximum  2  0  0  0  0  0  0  0  

Puffinus  
puffinus  
(FO   =  

12,73%)  

Sampled  7  7  7  7  7  7  7  7  

Sum  57  2  27  9  6  9  1  6  

Mean  8,1429  0,2857  3,8571  1,2857  0,8571  1,2857  0,1429  0,8571  

Std.   Error  
of   Mean  

4,62616  0,18443  3,0739 
2  

0,99317  0,45922  1,12788  0,14286  0,85714  

Std.  
Deviation  

12,23967  0,48795  8,1328 
3  

2,62769  1,21499  2,98408  0,37796  2,26779  

Median  2  0  0  0  0  0  0  0  

Maximum  27  1  22  7  3  8  1  6  

Spheniscu 
s  

magellanic 
us    (FO   =  
15,93%)  

Sampled  18  18  18  18  18  18  18  18  

Sum  29  4  9  8  7  4  0  1  

Mean  1,6111  0,2222  0,5  0,4444  0,3889  0,2222  0  0,0556  

Std.   Error  
of   Mean  

1,1089  0,17255  0,2176 
8  

0,16612  0,33469  0,10083  0  0,05556  

Std.  
Deviation  

4,70468  0,73208  0,9235 
5  

0,70479  1,41998  0,42779  0  0,2357  

Median  0  0  0  0  0  0  0  0  

Maximum  20  3  3  2  6  1  0  1  

Sula  
leucogaste 

r    (FO   =  
17,39%)  

Sampled  4  4  4  4  4  4  4  4  

Sum  4  0  0  1  0  0  0  0  

Mean  1  0  0  0,25  0  0  0  0  

Std.   Error  
of   Mean  

0,40825  0  0  0,25  0  0  0  0  

Std.  
Deviation  

0,8165  0  0  0,5  0  0  0  0  

Median  1  0  0  0  0  0  0  0  

Maximum  2  0  0  1  0  0  0  0  

Thalassarc 
he  

melanophri 
s    (FO   =  
26,67%)  

Sampled  4  4  4  4  4  4  4  4  

Sum  5  1  3  2  0  0  0  0  

Mean  1,25  0,25  0,75  0,5  0  0  0  0  

Std.   Error  
of   Mean  

0,94648  0,25  0,75  0,28868  0  0  0  0  

Std.  
Deviation  

1,89297  0,5  1,5  0,57735  0  0  0  0  

Median  0,5  0  0  0,5  0  0  0  0  

Maximum  4  1  3  1  0  0  0  0  
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Anexo   A   –   Roda   de   cores   adaptadas   para   auxílio   em   triagem  
Branco-claro Cinza-prateado  

 
Preto Verde  

 
Azul-púrpura  
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Laranja-marrom  

 
Vermelho-rosa  

 
Amarelo-dourado  

 
 

 
 

 
 
 




