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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar se o Projeto de Monitoramento de 

Praias (PMP) pode servir como ferramenta para identificar impactos antrópicos 

em aves marinhas. Foram usados dados de atendimentos de aves marinhas 

debilitadas encontradas nas praias e também de encalhes de aves mortas no 

litoral centro norte de Santa Catarina. Os dados utilizados foram entre agosto 

de 2013 e julho de 2016, sendo que o PMP iniciou em agosto de 2015. Foram 

registradas 846 aves marinhas, sendo que 310 foram encontradas vivas e 536 

aves foram encontradas mortas nas praias. Foram registradas 23 espécies, 

pertencentes a 11 famílias e 5 ordens. Foram realizadas 160 necropsias, onde 

foi possível avaliar a causa de morte e também impactos antrópicos.As 

quantidades e relação de espécies foram comparadas em dois períodos, antes 

e depois do início do PMP para verificar se haviam diferenças. Os dados de 

ocorrência de aves também foram separados por municípios, e relacionados 

com a densidade demográfica, quantidade de embarcações de pesca artesanal 

e balneabilidade.  A densidade demográfica dos municípios não apresentou 

correlação com a quantidade de encalhe de aves marinhas, porém a 

quantidade de embarcações e a balneabilidade apresentaram correlação 

positiva e negativa, respectivamente. 

Palavras-chave: aves marinhas, Projeto de Monitoramento de Praias; Santa 

Catarina 
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ABSTRACT 

This study aimed to assess whether the Beach Monitoring Project (PMP) can 

serve as a tool to identify human impacts on seabirds. Data on debilitated 

seabirds that were received by the Laboratório de Reabilitação de Aves 

Marinhas and from animals found on the beaches and also strandings of dead 

birds on the coast north of downtown Santa Catarina. The data used were 

between August 2013 and July 2016, and the PMP began in August 2015. 846 

seabirds were recorded, of which 310 were found alive and 536 birds were 

found dead on the beaches. 23 species belonging to 11 families and 5 orders 

were recorded. 160 autopsies, it was possible to assess the cause of death and 

also anthropogenic impacts were realized. The amounts and relative species 

were compared in two periods before and after the start of the MTP to check 

whether there were differences. The bird occurrence data were also separated 

by municipalities and related to population density, number of artisanal fishing 

boats and bathing. The population density of the municipalities did not correlate 

with the amount of stranding of sea birds, but the number of vessels and 

swimming conditions showed a positive and negative correlation respectively. 

 

Key-words: seabirds, Beaches Monitoring Project, Santa Catarina 
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INTRODUÇÃO 

 A zona costeira brasileira é definida como o espaço geográfico de 

interação do ar, mar e terra, abrangendo uma faixa marítima e uma terrestre, 

considerado patrimônio nacional, pela Constituição de 1988 (Brasil, 2004). 

Essa área engloba um mosaico de ecossistemas com grande relevância 

ambiental e rica biodiversidade, numa extensão de aproximadamente 8.000km 

(MMA, 2015a; Manoel, et al.2011).  

 Economicamente, o litoral possui alto desenvolvimento da indústria, 

exploração turística e urbanização (Borelli, 2007), além de abrigar 23,58% da 

população brasileira (MMA, 2015a). Ambientalmente é uma região considerada 

frágil pela pressão urbana, lançamento de esgotos, ocupação de áreas 

preservadas, aqüicultura, portos, atividades petrolíferas, parques industriais, 

entre outros (MMA, 2015a; MMA, 2015b). Há uma crescente preocupação 

mundial com a poluição dos habitats marinhos e sua fauna, pelo escoamento 

de águas contaminadas para rios e águas costeiras (Bogomolni et al., 2006). 

Neste contexto, o Estado de Santa Catarina não é diferente. Houve um intenso 

crescimento populacional nos últimos 20 anos e atualmente, o litoral centro 

norte possui as cidades com maiores densidades demográficas do estado, com 

alto desenvolvimento econômico, atividade portuária, indústrias, pesca, turismo 

e população predominantemente urbana acarretando na poluição de corpos 

d'água e ocupação desordenada do solo (Scherer et al., 2006; Corrêa, 2014).  

 Esta grande ocupação e uso da zona costeira catarinense se deve em 

parte pela elevada riqueza e produtividade biológica da região. Nas águas 

costeiras de Santa Catarina ocorre o encontro da Corrente do Brasil com a 

Corrente das Malvinas trazendo um aumento da produtividade marinha e 

enriquecendo a biodiversidade (Scherer et al., 2006).  Em censos realizados 

nas áreas de influência marinha em Santa Catarina foram registradas 64 

espécies de aves; e nas ilhas, 14 espécies de aves marinhas já foram 

avistadas (Branco et al., 2004; Branco, 2004). Além disso, o litoral catarinense 

é utilizado como sítio de reprodução para cinco espécies de aves marinhas: 

Sula leucogaster, Larus dominicanus, Fregata magnificens, Sterna 

hirundinacea e Sterna eurygnatha (Branco, 2003). 
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  Considera-se ave marinha aquela que depende do mar para a 

sobrevivência, ou que obtém seu alimento desde a linha costeira até alto mar 

(Branco et al., 2010; Schreiber & Burger, 2001). Esta dependência se evidencia 

pela presença da glândula de sal, um órgão adaptado, que excreta uma 

solução salina concentrada para regulação osmótica (Schmidt-Nielsen, 1960). 

São cinco ordens que englobam esses animais: Sphenisciformes, 

Procelariiformes, Pelecaniformes, Charadriiformes e Suliformes. As aves 

limícolas, pertencentes à ordem Charadriiformes muitas vezes não são 

consideradas verdadeiras aves marinhas (Branco et al., 2010; Schreiber & 

Burger, 2001). 

 As aves marinhas são especialmente sensíveis a alterações no 

ambiente marinho, sofrendo com a redução de estoques pesqueiros, 

derramamento de óleo, destruição de áreas de reprodução e contaminação por 

metais pesados (Debacker et al., 1997). Há tempos esses animais vêm sendo 

utilizados como indicadores de qualidade ambiental, através da observação de 

variações nos padrões de ocorrência e sazonalidade (Branco, 2007). Quando 

uma ave marinha adoece ou vem a óbito e aparece na faixa de areia, então 

caracteriza-se um encalhe (Gomes et al., 2011). O estudo dos encalhes 

permite acessar e compreender informações valiosas sobre a espécie, idade, 

sexo, estação reprodutiva, longevidade, e patologias infecciosas (Geraci & 

Lounsbury, 1993). Apesar de se conhecer algumas causas naturais para os 

encalhes, como ferimentos durante captura de presas, traumas, fome, 

condições climáticas severas e doenças infecciosas, há ainda causas de morte 

devido a interações antrópicas, como colisões com embarcações, emalhe em 

redes de pesca, exposição a pesticidas, ingestão de plástico e derramamento 

de óleo (Gomes et al., 2011; Newman et al., 2006).   

 A realização de necropsias e análises das amostras das carcaças são as 

ferramentas básicas para determinar a causa da morte de qualquer animal 

(Work, 2015). Durante o exame externo da carcaça, é possível observar 

ectoparasitas, bem como cortes, abrasões ou lacerações nos casos de 

traumas. Nas vísceras, detectam-se alteração de tamanho, consistência, 

coloração e textura, indicativos gerais de lesões ou outras deformidades. Em 

órgãos tubulares, como o aparelho digestório, é possível encontrar corpos 
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estranhos juntos ao conteúdo alimentar (Carlton & Mcgavin, 1998). O encontro 

dessas alterações pode confirmar, modificar ou estabelecer o diagnóstico 

(Peixoto & Barros, 1998). 

 Embora seja comum o encalhe de aves, répteis e mamíferos no litoral 

brasileiro, na maior parte das regiões percebe-se a necessidade de melhorar e 

aperfeiçoar o atendimento a estes eventos (Gomes et al., 2011). 

Internacionalmente, há iniciativas para otimizar e organizar o resgate de 

animais marinhos, como por exemplo na Austrália, onde a Australian Marine 

Wildlife Research & Rescue Organisation (AMWRRO) faz resgate, reabilitação 

e soltura (AMWRRO, 2015). Já na Inglaterra a British Divers Marine Life 

Rescue (BDMLR) resgata e promove o bem estar dos animais marinhos 

encontrados ao longo da costa, e dispõe de uma linha telefônica para receber 

denúncias de encalhes (BDMLR, 2015). Em várias partes do mundo, o 

monitoramento de praias a procura de encalhes é feito para verificar os 

impactos da poluição do petróleo sobre as aves marinhas (Newman et al., 

2006; Stephen & Burger, 1994). 

 A Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI), em 1998, implementou o 

"Centro de Reabilitação de Aves" na Unidade de Penha, para atender as aves 

marinhas debilitadas que populares traziam voluntariamente até o campus. O 

atendimento das aves começou de forma voluntária, por um aluno do curso de 

oceanografia, Erich Cerchiari, sob coordenação do professor Gilberto Caetano 

Manzoni. Desde o começo o centro pode contar com o apoio da empresa 

NATUBRAS, que cedeu um freezer e peixes para alimentar as aves. Após a 

implantação do centro, a UNIVALI disponibilizou uma vaga de monitoria 

remunerada, para alunos da instituição trabalharem com os animais. Em 2001, 

foi construído um recinto, onde era possível colocar as aves em tratamento. O 

centro, que atualmente denomina-se "Laboratório de Reabilitação de Animais 

Marinhos" (LARAM) foi gradativamente tornando-se uma referência para 

instituições que trabalham em prol do meio ambiente como a Polícia Ambiental, 

Bombeiros Voluntários, Fundações Municipais do Meio Ambiente de Itajaí, 

Navegantes, Barra Velha, Porto Belo e Itapema, que traziam animais 

resgatados para serem reabilitados pelo laboratório. 
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 Em 2012 a empresa Portonave e a Fundação de Meio Ambiente de 

Navegantes designaram recursos para o LARAM, o que possibilitou a 

contratação de um médico veterinário e a compra de medicamentos. Em 2014, 

A Fundação de Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI) fechou uma parceria, que 

possibilitou investir recursos no laboratório e também na educação ambiental, 

feita pela própria equipe do LARAM.  

 Paralelamente às atividades do LARAM, a UNIVALI iniciou em agosto de 

2015 o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS). 

Esse serviço é uma exigência do IBAMA para o licenciamento ambiental 

federal, com a finalidade de avaliar a interferência das atividades de produção 

e escoamento de petróleo e gás natural da área do Pólo pré-Sal da Bacia de 

Santos pela PETROBRAS. O projeto consiste no monitoramento diário das 

praias compreendidas entre Ubatuba/SP e Laguna/SC, e é coordenado pela 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com a participação de várias 

instituições no litoral dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A 

extensão total de monitoramento é de aproximadamente 800km, e que foi 

dividida em trechos, que são executados por instituições diferentes. A UNIVALI 

faz o monitoramento da região compreendida entre Barra Velha e Governador 

Celso Ramos, que engloba 11 municípios. 

 Antes do PMP-BS, o LARAM não contava com o serviço de resgate dos 

animais e nem de monitoramento das praias, sendo que as aves atendidas 

procediam de todo o litoral norte catarinense e dependiam da entrega 

voluntária feita pela população ou por instituições como fundações de meio 

ambiente, bombeiros e polícia ambiental. Com o PMP-BS, a equipe da 

UNIVALI resgata os animais vivos debilitados e os encaminha para o LARAM, 

onde são atendidos e reabilitados. Ainda, foi possível contratar mais um médico 

veterinário, um tratador de animais e um biólogo, além de compra de mais 

medicamentos e equipamentos. Em 2016 foi iniciada a reforma de toda a 

estrutura de atendimento aos animais juntamente com o processo de 

licenciamento para manejo de animais silvestres para esse novo centro. 

 O presente trabalho analisou os dados dos atendimentos realizados no 

Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas, da UNIVALI e os dados do 

PMP-BS, para verificar se a estratégia de monitoramento sistemático e de alta 
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intensidade, juntamente com as necropsias e tratamento de aves debilitadas é 

mais eficiente para identificar os impactos antrópicos sofridos pelas aves 

marinhas na zona costeira do que a estratégia anterior, de recebimento passivo 

das aves. Os dados coletados durante as atividades do PMP-BS foram 

comparados com os dados pretéritos do LARAM, que não executava 

monitoramento e resgate de fauna, recebendo apenas animais das instituições 

e comunidade. Com isso, avaliou-se a importância da realização desse serviço, 

tanto para geração de conhecimento científico quanto para a preservação da 

fauna nativa e migratória da região. 
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OBJETIVOS 

Geral 

Avaliar a utilidade do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de 

Santos (PMP-BS) como ferramenta para identificar impactos antrópicos sobre 

as aves marinhas encontradas na região entre Barra Velha e Governador Celso 

Ramos. 

 

Específicos 

 

 Comparar a casuística de atendimento de aves marinhas debilitadas no 

LARAM antes e depois do início do PMP-BS; 

 Identificar a existência de sazonalidade nas ocorrências de aves no LARAM 

antes e depois do início doPMP-BS; 

 Identificar a causa de morte das aves marinhas encontradas durante o 

PMP-BS; 

 Correlacionar os dados encontrados anteriormente com atividades humanas 

na zona costeira; 

 Avaliar se as diferenças observadas entre os dois períodos nos objetivos 

anteriores podem ser utilizadas como um indicador de eficiência do PMP-

BS. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 O Laboratório de Reabilitação de Aves Marinhas (LARAM) recebe aves 

encontradas debilitadas nas praias do litoral centro norte catarinense. Ao 

chegarem, as aves são examinadas e tratadas. Os procedimentos iniciais 

consistem na hidratação do animal e tratamento de feridas, se houver. Ainda, é 

registrada a data de entrada, espécie, local de origem e medidas biométricas. 

Todos os procedimentos realizados no laboratório foram registrados em fichas 

individuais (Figura 1). 

 

Figura 1- Fichas clínicas usadas no LARAM para acompanhamento do tratamento das 
aves voadoras e pinguins. 
 

 

 Foi feita uma comparação da casuística no Laboratório de Reabilitação 

de Aves Marinhas da UNIVALI, entre os dados pretéritos ao PMP (agosto/2013 

a agosto/2015) e os dados gerados a partir de agosto de 2015, que marca o 

início do PMP-BS, levando em consideração a data de entrada do animal, a 

espécie e a destinação final. Nessa análise foram considerados apenas os 

atendimentos de aves vivas.  Uma vez que o período anterior ao PMP é 

composto por dois anos e para o PMP se tem apenas um, para ser possível a 

comparação desses índices foi feita uma média dos dois anos PRÉ- PMP. A 

destinação final dos animais atendidos no LARAM foi classificada em quatro 
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categorias: soltura, encaminhamento para a Associação R3 Animal (para os 

animais que necessitaram de um tempo mais longo para a reabilitação), óbito e 

eutanásia. 

  Nos dados anteriores ao PMP, as aves recebiam apenas o nome 

popular, impossibilitando a diferenciação de algumas espécies, em especial 

para o gênero Sterna. Neste, e no gênero Thalasseus, a identificação das 

espécies é complexa, baseada em detalhes da coloração de bicos, patas e 

penas e biometria. Deste modo, as espécies Sterna hirundo, Sterna 

hirundinacea, Thalasseus acuflavidus e Thalasseus maximus foram agrupadas 

e identificadas apenas como "Trinta-réis".   

 Durante as atividades do PMP-BS, as carcaças encontradas no 

monitoramento e as aves que vieram a óbito durante o processo de reabilitação 

foram necropsiadas, para determinar a causa da morte. As possíveis causas de 

morte foram separadas em categorias, baseadas nos achado macroscópicos 

da carcaça. Essas categorias já foram estabelecidas dentro dos protocolos de 

atividades do PMP-BS (Projeto de Monitoramento de Praias, 2015a): nutricional 

(avaliação de escore corporal e conteúdo gastrointestinal), respiratório 

(avaliação das vias aéreas superiores e inferiores), traumático (avaliação dos 

ossos e musculatura), digestório (avaliação do trato gastrointestinal), 

cardiovascular (avaliação de anormalidades cardíacas), infeccioso (sinais de 

infecção generalizada ou focal), não evidente (sem achado macroscópico 

importante) ou indeterminado devido a autólise. 

 Durante as necropsias, foram avaliados achados macroscópicos 

sugestivos de interações antrópicas. As categorias de interação antrópica 

foram estabelecidas na ficha de necropsia do PMP, no "Protocolo de Atividades 

IV - Atendimento veterinário aos animais mortos: Necropsias": interação com 

embarcação, interação com resíduo, interação com pesca, 

agressão/vandalismo/caça, interação com dragagem e interação com atividade 

de exploração e produção de petróleo e gás. Foi também classificado o grau de 

certeza dessa interação, sendo de 1(baixa) a 3 (alta). 

Para verificar os impactos das atividades antrópicas nas aves marinhas, 

foi levado em conta o local de origem do encalhe da ave. Para essa análise, 
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foram usados apenas os dados do PMP-BS, tanto de aves vivas quanto de 

mortas, onde ocorreu o monitoramento sistemático das praias. Nos dados 

pretéritos, as aves eram levadas até o LARAM por terceiros, não havia resgate 

por parte na UNIVALI, então a maioria das aves atendidas vinham de locais 

próximos, não podendo ser comparados com os resultados do monitoramento 

durante o PMP. Foram retiradas das análises 13 registros, por não terem a 

cidade identificada, totalizando 704 registros. Para verificar o município que 

teve o maior número de ocorrências proporcional ao número de quilômetros 

monitorados, fez-se um índice, de número de encalhes por 100 quilômetros de 

praia monitorados durante todo o período do projeto. 

 Foram consideradas três possíveis atividades antrópicas ou 

características das praias para relacionar com as ocorrências de encalhes e 

aves marinhas na região: densidade demográfica das cidades, balneabilidade 

das praias e dados da pesca artesanal. Os dados de densidade demográfica 

foram retirados do site do IBGE, do último censo realizado, que foi em 2010.  

 Os dados de balneabilidade foram retirados do site da Fundação do 

Meio Ambiente (FATMA). A Pesquisa de Balneabilidade analisa as águas de 

cada praia e determina se estão Próprias ou Impróprias para o banho através 

da contagem da bactéria Escherichia coli. De acordo com FATMA (2016), as 

coletas são feitas mensalmente de abril a outubro e semanalmente de 

novembro a março. São feitas coletas da água do mar a até um metro de 

profundidade, na quantidade de 250 mililitros em cada ponto. O material 

coletado é submetido a exames bacteriológicos durante 24 horas. São 

necessárias cinco semanas consecutivas de coleta para se obter um resultado 

tecnicamente confiável. A água é considerada própria quando em 80% ou mais 

de um conjunto de amostras coletadas nas últimas cinco semanas anteriores, 

no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros e 

imprópria quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas 

últimas cinco semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800 

Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for 

superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros. Para avaliar os dados de 

balneabilidade, fez-se a porcentagem de amostras consideradas "Impróprias" 

dentro do período. Foram consideradas coletas feitas entre agosto de 2013 a 
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julho de 2016 e separadas por município e praias. Cada município possui um 

número diferente de pontos de coletas e de praias analisadas, por isso fez-se a 

porcentagem contando o número de análises disponíveis no site. 

 Os dados referentes à atividade pesqueira em Santa Catarina foram 

retirados do Projeto de Caracterização socioeconômica das atividades de 

pesca e aquicultura em Santa Catarina (PCSPA-BS, 2014). Foram utilizados os 

dados de quantidade de embarcações da pesca artesanal de cada município. 
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RESULTADOS 

 Para o período de 2013 a 2016, foram registradas 846 aves marinhas, 

sendo que 310 foram encontradas vivas e atendidas no LARAM e 536 aves 

foram encontradas mortas nas praias. Foram registradas 23 espécies, 

pertencentes a 11 famílias e 5 ordens. Durante o período PRÉ foram 

registradas 11 espécies diferentes e no período durante o PMP, ocorreram 21 

espécies (Tabela 1). 
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Tabela 1- Quantidade total por espécie de aves marinhas recebidas vivas no LARAM (V) e encontradas mortas (M) durante agosto de 2013 a julho 
de 2016, distribuídas mensalmente e separadas entre o período anterior ao PMP (PRÉ) e durante o PMP (PMP).  T = total de cada período, TG = 
total geral. 

                      PMP                           T             PRE           T TG 

  Jan 
 

Fev 
 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Set 
 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez     
ORDEM/ESPÉCIE M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V   V V V V V V V V V V V V     
Charadriiformes 

                        
  

            
    

Calidris sp 
       

3 
                

3 
            

0 3 
Chroicocephalus maculipennis 

         
1 

              
1 

            
0 1 

Himantopus melanurus 
                        

0 
  

1 
         

1 1 
Larus  dominicanus 11 16 5 6 7 17 8 8 6 3 4 1 2 

   
4 8 8 4 12 6 14 12 162 11 3 5 3 2 

 
2 2 4 1 2 7 42 204 

Stercorarius sp 
         

1 
              

1 
            

0 1 
Trinta Reis 2 3 1 

 
1 

     
1 

   
4 2 10 3 30 3 11 2 7 6 86 

    
1 

 
3 1 

 
1 

  
6 92 

Pelecaniformes 
                        

  
            

    
Butorides striata 

   
1 

                   
1 2 

 
1 

   
1 1 1 

    
4 6 

Egretta thula 
                        

0 
      

1 1 
    

2 2 
Syrigma sibilatrix 

                       
1 1 

            
0 1 

Procellariiformes 
                        

  
            

    
Calonectris diomedea 

 
1 

      
1 

               
2 

            
0 2 

Daption capense 
        

1 
               

1 
            

0 1 
Macronectes giganteus 

           
1 

            
1 

            
0 1 

Oceanites oceanicus 
         

1 
              

1 
            

0 1 
Procellaria aequinoctialis 7 1 

  
1 

   
7 

 
2 

   
1 

 
2 

 
2 

 
4 

  
1 28 

  
1 

     
1 1 

  
3 31 

Pterodroma sp 
                      

1 
 

1 
            

0 1 
Puffinus sp 

              
1 

   
1 

     
2 

            
0 2 

Puffinus puffinus 2 1 
   

1 
          

2 
 

13 1 35 2 1 
 

58 
            

0 58 
Thalassarche chlororhynchos 4 

     
1 

 
3 

         
3 

 
4 

 
1 

 
16 

            
0 16 

Thalassarche melanophris 
        

6 1 
 

2 2 1 
  

1 
 

1 
 

2 
   

16 
      

1 
     

1 17 
Sphenisciformes 

                        
  

            
    

Spheniscus magellanicus 
     

1 
  

3 1 17 3 37 1 6 
 

47 1 26 3 13 3 
 

3 165 
    

1 25 15 5 2 2 
 

1 51 215 
Suliformes 

                        
  

            
    

Fregata magnificens 1 8 
 

2 1 8 2 1 4 2 2 1 
 

2 1 
 

15 
 

3 
 

8 2 2 6 71 2 
 

1 1 1 
 

3 2 
    

10 81 
Phalacrocorax brasilianus 1 1 1 

 
1 

           
11 

 
13 1 6 

 
4 1 40 

        
1 1 

  
2 42 

Sula leucogaster 1 
   

2 1 
  

3 1 3 
 

1 1 
 

1 1 
  

3 4 
 

1 1 24 1 1 
 

1 
  

2 
 

1 
 

1 
 

7 31 
Indeterminado 4 

   
1 

   
3 

   
1 

 
1 

 
3 

 
4 

 
8 

 
10 

 
35 

            
0   

Total geral 33 31 7 9 14 28 11 12 37 11 29 8 43 5 14 3 96 12 104 15 107 15 41 32 717 14 5 8 5 5 26 28 12 9 6 3 8 129 846 
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 Considerando apenas as aves vivas, atendidas no LARAM, no período 

PRÉ, foram registradas 129 aves, sendo 44 no primeiro ano e 85 no segundo 

ano. A partir de 24 de agosto de 2015, quando iniciou o PMP-BS, até julho de 

2016 foram atendidas 181 aves no LARAM. Foi possível observar um aumento 

na quantidade de animais registrados no período após o início do PMP-BS. 

Porém, no ano de 2016 houve uma queda na ocorrência da espécie 

Spheniscus magellanicus, refletindo na queda de atendimentos gerais nos 

meses frios, visto que esta é uma espécie comum no litoral catarinense nesta 

época (Figura 2 e Figura 3). 

 

Figura 2 - Quantidade total de aves vivas atendidas pelo LARAM no período de agosto de 
2013 a julho de 2016.  A linha vermelha indica o início das atividades de monitoramento 
do PMP-BS. 
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Figura 3 - Ocorrência média mensal de aves atendidas no LARAM, antes (“PRÉ”) e 
durante as atividades do PMP-BS (“PMP”). 

 É possível observar que a porcentagem de óbitos diminuiu e as 

eutanásias continuaram na mesma proporção tanto no período PRÉ quanto 

durante o PMP. Os encaminhamentos das aves para a Associação R3 Animal 

aumentaram e consequentemente as solturas também tiveram uma redução 

(Figura 4). 

 

 

                                               (A) 

 

(B) 

Figura 4 - Percentuais da destinação final dos animais atendidos no LARAM no período 
PRÉ-PMP (A) e durante o PMP (B). 

 Ao se analisar a ocorrência de aves vivas atendidas no LARAM ao longo 

dos três anos de estudo percebe-se uma maior abundância de Larus 

dominicanus e Spheniscus magellanicus. Para essas duas espécies observa-

se uma sazonalidade de atendimentos no LARAM, que se manteve no período 

PRÉ e durante o PMP. Há um predomínio nas ocorrências de Larus 
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dominicanus nos meses quentes do ano e o predomínio do Spheniscus 

magellanicus nos meses frios (Figura 5).  

(A) 

(B) 

 

Figura 5 - Percentual de ocorrência mensal no LARAM de (A) Larus dominicanus (N=123) 
e (B) Spheniscus magellanicus (N=67). 

 

 O aumento de atendimentos nos meses mais quentes e mais frios do 

ano fica perceptível também no gráfico de atendimentos geral do LARAM 

(Figura 3). Esse padrão é recorrente do grande número de Larus dominicanus 

e Spheniscus magellanicus e foi notado no período pré PMP e também durante 

as atividades do PMP, somente aumentando em quantidade. Deste modo, 

observa-se que para as espécies comuns, a sazonalidade não se altera com o 

esforço do PMP. 
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 Entretanto, para espécies mais raramente encontradas, nota-se que o 

esforço de monitoramento diário faz diferença. Nos dois anos anteriores ao 

PMP, foram atendidas 11 espécies diferentes de aves marinhas. Já no período 

de um ano do PMP, foram atendidas 17 espécies. As espécies que foram 

encontradas somente após o PMP-BS são: Puffinus puffinus, Syrigma sibilatrix, 

Calonectris diomedea, Calidris sp., Stercorarius sp., Chroicocephalus 

maculipennis, Macronectes giganteus e Oceanites oceanicus. Duas espécies 

de aves foram recebidas antes do PMP e não ocorreram durante o primeiro 

ano do PMP: Egretta thula e Himantopus melanurus. 

 Foram realizadas 160 necropsias de aves marinhas no período de 

agosto de 2015 a maio de 2016. Nessas necropsias observou-se uma 

predominância de alterações no sistema respiratório, seguidas de alterações 

no sistema digestivo e casos de traumatismo (Tabela 2). Do total de carcaças 

avaliadas, 23 estavam em estágio avançado de decomposição impossibilitando 

o achado de lesões macroscópicas e 14 casos não apresentavam alteração 

nos órgãos, onde fica caracterizado como "Não evidente". Ocorreram seis 

casos em que foram classificados como "Outros", por não se encaixarem em 

nenhuma das características citadas anteriormente, são eles: miosite 

parasitária, nefrite parasitária, artrite séptica, polisserosite fibrinosa, estresse e 

insuficiência renal.  

Tabela 2 - Porcentagem de causa de morte por espécie das aves marinhas necropsiadas, 
para o período durante o PMP-BS. 

Espécies D
ig

es
ti

vo
 

In
d

et
er

m
. 

au
tó

lis
e 

In
fe

cc
io

so
 

N
ão

 e
vi

d
en

te
 

N
u

tr
ic

io
n

al
 

O
u

tr
o

s 

R
es

p
ir

at
ó

ri
o

 

T
ra

u
m

at
is

m
o

 

T
o

ta
l g

er
al

 

Butorides striata 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2 
Calidris sp 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 33% 3 
Calonectris diomedea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 1 
Fregata magnificens 21% 7% 0% 7% 0% 0% 29% 36% 14 
Larus dominicanus 41% 2% 5% 5% 2% 7% 20% 18% 44 
Phalacrocorax brasilianus 22% 11% 0% 0% 0% 0% 44% 22% 9 
Procellaria aequinoctialis 17% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 6 
Puffinus puffinus 12% 20% 0% 16% 8% 4% 40% 0% 25 
Spheniscus magellanicus 21% 50% 0% 7% 0% 0% 7% 14% 14 
Sula leucogaster 0% 0% 14% 14% 0% 14% 14% 43% 7 
Thalassarche chlororhynchos 0% 33% 0% 0% 33% 0% 0% 33% 3 
Thalassarche melanophris 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 
Trinta réis 14% 3% 0% 17% 3% 0% 38% 24% 29 

Total geral 35 23 3 14 5 6 42 32 160 
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 Na categoria respiratória, foram observadas as seguintes suspeitas de 

causa da morte: aspergilose, alteração pulmonar sugestiva de asfixia e de 

afogamento, pneumonia viral, congestão e edema pulmonar, pneumonia 

aspirativa, pneumonia bacteriana e alteração sugestiva de infecção viral nas 

vias aéreas superiores. Na categoria digestiva foram encontradas: intoxicação, 

úlcera gástrica, enterite, parasitismo, esofagite traumática por corpo estranho, 

ruptura de estômago, enterite hemorrágica, parasitismo, úlcera estomacal, 

gastrite ulcerativa por corpo estranho, enterite parasitária, esofagite traumática, 

ruptura de fígado e perihepatite. Para a categoria nutricional, os animais vieram 

a óbito devido à caquexia extrema, onde se avaliou o baixo escore corporal da 

carcaça. Nos traumatismos, haviam ossos fraturados, hematomas ou lesões 

musculares graves. 

 Foram necropsiadas 13 espécies diferentes de aves marinhas (Tabela 2) 

sendo que as principais espécies foram Larus dominicanus (28% do total de 

necropsias), seguido pelos Trinta reis (18%) e Puffinus puffinus (16%). Para 

Larus dominicanus, a principal causa de morte encontrada foi devido a 

alteração no trato digestivo (41%) e para os Trinta réis e os Puffinus puffinus, a 

principal lesão encontrava-se no aparelho respiratório (38% e 40% 

respectivamente) (Figura 6). 

 

Figura 6 - Causas de morte das principais espécies necropsiadas durante o período PMP 
(ago-15 a mai-16). 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Larus dominicanus

Trinta réis

Puffinus puffinus



18 
 

Entre as 160 necropsias realizadas, foram encontrados 30 registros de 

interação antrópica (Tabela 3). A interação com resíduo e com a pesca foram 

as que tiveram mais registros. Houve casos de aves com traumas (Figura 7), 

ingestão de anzol (Figura 8), caça (Figura 9) e edema pulmonar sugestivo de 

afogamento (Figura 10).  

Tabela 3 - Registros de interação antrópica encontradas nas necropsias durante o 
período PMP (ago-15 a mai-16). 

Espécies 
Agressão/vandali
smo/caça 

Interação com 
embarcação 

Interação 
com pesca 

Interação com 
resíduo 

Total 
geral 

Calidris sp 1       1 
Fregata 
magnificens 1   1 1 3 

Larus dominicanus 2   2 4  8 
Phalacrocorax 
brasilianus 1 1 1 1 4 

Procellaria       1 1 

Puffinus puffinus     4 1 5 
Spheniscus 
magellanicus 1   1   2 

Trinta réis 1   1 1 3 
Thalassarche 
chlororhynchos     1 1 2 
Thalassarche 
melanophris       1 1 

Total geral 7 1 11 11 30 

 

 

Figura 7- Fratura de origem antrópica em vértebra de Phalacrocorax brasiliensis. 
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Figura 8 - Anzol atravessando a mucosa gástrica de um Puffinus puffinus. 

 

Figura 9 - Perfuração de pele e músculo peitoral por projétil de um Calidris sp. 
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Figura 10 - Lesão pulmonar em Fregata magnificens, sugestivo de afogamento. 

 

 Ao se analisar a distribuição espacial dos registros, o município de 

Bombinhas apresentou o maior número de registros, com 20% do total, seguido 

por Barra Velha, com 18% e Penha, com 15% (Figura 11). O município de 

Bombinhas teve também o maior índice de encalhe de aves marinhas 

encontrados por quilômetros monitorado ao longo do período PMP. Já Porto 

Belo, teve o terceiro maior índice, sendo que tem um baixo número total de 

aves encontradas (Tabela 4). 
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Figura 11- Quantidade de encalhes de aves marinhas por município durante o período 
PMP (ago-15 a jul-16). 

 

Tabela 4 - Quantidade de aves registradas durante o período do PMP (ago-15 a jul-16) e 
índices de atividades antrópicas por município.  Aves/100km = quantidade de aves 
encontradas a cada 100km de praia monitorado; Balneabilidade = média das 
porcentagens de amostras consideradas próprias de cada município; Hab/km = 
densidade demográfica. 

Cidade Aves/100Km Balneabilidade Hab/km² Embarcações pesca artesanal 

Barra Velha 2,308 52% 159,78 114 

Piçarras 2,147 89% 171,79 66 

Penha 4,085 47% 427,87 165 

Navegantes 1,530 65% 540,56 699 

Itajaí 2,059 83% 636,11 115 

Balneário Camboriú 2,759 73% 2337,67 190 

Itapema 2,576 63% 792,29 52 

Porto Belo 3,897 61% 171,77 292 

Bombinhas 4,343 75% 397,99 295 

Governador Celso Ramos 2,509 99% 110,93 849 

  

 Com relação às densidades demográficas das cidades estudadas, 

Balneário Camboriú apresentou o maior valor, com 2337,67 habitantes por km², 

seguido por Itapema e Itajaí (Tabela 4). O município com menor densidade 

demográfica foi Governador Celso Ramos, com 110,93 habitantes por km². Ao 

relacionar a ocorrência de aves por quilômetro com a densidade demográfica 
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de cada município observa-se uma baixa correlação negativa, porém sem 

significância estatística (r=-0,075; p=0,837; Figura 12). 

 As praias com a maior porcentagem de análises de balneabilidade da 

água consideradas "Impróprias" pertencem aos municípios de Bombinhas e 

Porto Belo (Tabela 5), que também tiveram os maiores índices de encalhe de 

aves por quilômetro monitorado (Tabela 4). Ao relacionar o índice de aves 

encontradas por quilômetro com a balneabilidade geral dos municípios também 

se observou uma correlação negativa, mas mais uma vez sem significância 

estatística (r=-0,265; p=0,459; Figura 13). Porém, mesmo não havendo 

significância na correlação de todos os pontos, é importante destacar que os 

maiores índices de aves por quilômetro ocorreram em municípios que 

apresentaram as praias com as maiores porcentagens de amostras 

consideradas impróprias, como Bombinhas e Porto Belo. 

Tabela 5 - Quantidades de análises realizadas pela FATMA durante o período do estudo e 
as respectivas porcentagens de análises consideradas impróprias, separadas por 
município e praias, para ago-13 a jul-16. 

Município Praia Impróprias Próprias Total 
amostras 

% de 
Impróprias 

Barra Velha Barra Velha 102 111 213 47,90% 
Piçarras Piçarras 16 135 151 10,60% 
Penha Armação 165 127 292 56,50% 

Praia Alegre 76 76 152 50,00% 
Navegantes Navegantes 106 195 301 35,20% 
Itajaí Cabeçudas 12 65 77 15,60% 

Brava 33 140 173 19,10% 
Balneário Camboriú Central 470 1037 1507 31,20% 

Estaleiro 0 87 87 0,00% 
Laranjeiras 18 70 88 20,50% 
Taquaras 98 77 175 56,00% 

Itapema Itapema 230 386 616 37,30% 
Porto Belo Porto Belo 69 162 231 29,90% 

Perequê 137 92 229 59,80% 
Bombinhas Bombas 42 187 229 18,30% 
  Bombinhas 55 176 231 23,80% 

Canto Grande 46 31 77 59,70% 
Mariscal 0 76 76 0,00% 

Governador Celso Ramos Palmas 1 145 146 0,70% 

 

 Para avaliar se a pesca tem alguma relação com os animais 

encontrados, utilizou-se o número de embarcações de pesca artesanal em 

cada município. Ao relacionar a quantidade de aves encontradas por 
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quilômetro monitorado com a quantidade de embarcações artesanais 

registradas em 2011/2012 (PCSPA, 2014), é possível perceber uma correlação 

positiva, porém sem significância (Figura 14). Entretanto observa-se que os 

municípios de Navegantes e Governador Celso Ramos apresentam números 

de embarcações muito superiores aos outros oito municípios restantes. Ao se 

remover estes dois municípios das análises, os dados passam a apresentar 

uma forte correlação positiva e significativa entre a quantidade de embarcações 

e quantidade de aves encontradas (r=0,814; p=0,014; Figura 15). 

 

 

Figura 12 - Correlação entre a densidade demográfica (hab/km
2
) com a quantidade de 

aves encontradas por 100 km monitorados durante o período PMP (ago-15 a jul-16). 

 

Scatterplot of Hab/Km2 against Aves/100Km
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Figura 13 - Correlação entre porcentagem de balneabilidade dos municípios com a 
quantidade de aves encontradas por 100km monitorados durante o período PMP (ago-15 
a jul-16). 

 

 

Figura 14- Correlação entre a quantidade de embarcações de pesca artesanal com a 
quantidade de aves encontradas por quilômetro monitorado durante o período do PMP 
(ago-15 a jul-16). 

 

Scatterplot of % Balneabilidade against Aves/100Km

Ocorrencias e humanas.sta 11v*20c

% Balneabilidade = 0,8419-0,0448*x; 0,95 Conf.Int.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Aves/100Km

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

%
 B

a
ln

e
a

b
ili

d
a

d
e

 Aves/100Km:% Balneabilidade:   y = 0,8419 - 0,0448*x;

 r = -0,2650; p = 0,4594; r2 = 0,0702

Scatterplot of Embarcações Artesanais against Aves/100Km
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Figura 15 - Correlação entre a quantidade de embarcações de pesca artesanal com a 
quantidade de aves encontradas por quilômetro monitorado, sem os municípios de 
Navegantes e Governador Celso Ramos durante o período do PMP (ago-15 a jul-16). 
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DISCUSSÃO 

 A relação de espécies encontradas durante os três anos de estudos, 

indica um número relevante, com registros importantes para a região. Do total 

das 23 espécies de aves marinhas encontradas no estudo, 12 foram 

registradas apenas no período durante o PMP, o que mostra que o 

monitoramento contínuo das praias é importante para conhecermos melhor a 

biodiversidade da avifauna da região. O número está acima do encontrado por 

Branco (2004), que registrou 19 espécies de aves marinhas nas ilhas de Santa 

Catarina; de Shiefler & Soares (1994), que registrou 20 espécies em 

Navegantes, e das 13 espécies encontradas por Branco et al. (2006) em 

censos realizados em Penha. Entretanto, ficou abaixo 36 espécies de aves 

marinhas encontradas por Branco (2007), em 10 anos de monitoramento do 

Saco da Fazenda e das 27 registradas por Vooren  & Chiaradia, (1990) na 

praia do Cassino RS. 

 Para a espécie Larus dominicanus, os resultados encontrados na 

ocorrência e sazonalidade da estão de acordo com estudos já realizados na 

região (Schiefler & Soares, 1994; Branco & Ebert 2002; Branco & Ebert 2009). 

Essa espécie é a mais comum e abundante no litoral de Santa Catarina. A 

diminuição das ocorrências nos meses frios do ano (abril a novembro) reflete o 

deslocamento dessas aves para as ilhas, que são os locais de reprodução. A 

partir de novembro, ocorre um aumento das ocorrências nos estuários e praias 

de Santa Catarina (Branco & Ebert, 2002; Branco, 2004; Branco & Ebert 2009), 

consequentemente mais gaivotas são encontradas debilitadas ou mortas nas 

praias. 

 Para os pinguins de Magalhães, os resultados encontrados neste 

trabalho refletem a migração anual, principalmente dos indivíduos juvenis para 

a costa brasileira. Esta é a espécie de pinguim mais abundante no litoral 

brasileiro, começando a aparecer em junho, permanecendo até meados de 

novembro. Os pinguins que chegam à costa brasileira provavelmente vêm das 

colônias de Punta Tombo e Península Valdés na Argentina (MMA, 2010; Silva 

Filho & Ruoppolo, 2014). Em 10 anos, foram registrados 5404 pinguins de 

Magalhães em sete centros de reabilitação na costa brasileira, todos entre os 
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meses de maio a setembro (Dantas et al., 2013). Pode-se afirmar que o 

encalhe dessas aves no litoral brasileiro é comum e podem até ser excedentes 

da colônia, porém, com as atividades antrópicas em crescimento, é preciso 

mais conhecimento sobre os possíveis impactos. A contaminação por petróleo, 

ingestão de plástico, captura incidental em redes de pesca e diminuição nos 

estoques de presas são ameaças de origem antrópica para essa espécie 

(Mäder et al., 2010; Petry et al., 2012; Cardoso et al., 2011). 

 No ano de 2016, até julho, a incidência de pinguins de Magalhães na 

área estudada ficou abaixo dos dois últimos anos. Essa diminuição da 

ocorrência se justifica pelo fato de que há uma sazonalidade entre os anos na 

ocorrência de pinguim de magalhães no litoral sul do Brasil (Mäder et al., 

2010). Entretanto, três anos de estudos não são suficientes para comprovar 

essa variação entre os anos, e um padrão de encalhe, o que demonstra a 

necessidade de um contínuo monitoramento dos encalhes por um período mais 

longo. 

 O aumento da quantidade total de animais atendidos no LARAM durante 

o ano de atividades do PMP e também a diminuição da taxa de mortalidade 

indica a importância da implementação do Projeto de Monitoramento de Praias. 

Com mais recursos, foi possível a aquisição de mais medicamentos e 

equipamentos, além de uma equipe maior para realizar o manejo dos animais. 

As aves migratórias que encalham no litoral brasileiro geralmente apresentam 

um quadro de debilitação geral com hipotermia, desidratação e desnutrição. As 

taxas de sucesso na reabilitação são muito variáveis, porém o Centro de 

Reabilitação de Animais Marinhos da FURG (CRAM-FURG), historicamente 

tem uma taxa de 70% a 80%, o que é considerada alta (Silva Filho & Ruoppolo, 

2014). Para o presente trabalho, no período anterior ao PMP as taxas de 

reabilitação eram próximas de 30% e após o PMP reduziram para 17%, mas 

grande quantidade de animais passou a ser encaminhada para a Associação 

R3 Animal, onde era finalizado o processo de reabilitação. 

 A destinação para a R3 Animal em Florianópolis faz parte dos protocolos 

estabelecidos dentro do PMP-BS, onde houve uma padronização dos 

procedimentos entre as instituições envolvidas, e se preconizou o 
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encaminhamento de todas as aves atendidas em Unidades de Estabilização 

para os Centros de Reabilitação, assim que estivessem em condições de 

serem transportadas (Projeto de Monitoramento de Praias, 2015b). As aves 

encaminhadas para a Associação R3 Animal foram transportadas somente 

quando já estavam com o quadro de saúde estabilizado, para suportar tanto o 

transporte quanto a mudança de local, aumentando a chance de reabilitação. 

Deste modo houve aumento dos encaminhamentos entretanto, considerando o 

bem estar do animal, em alguns casos durante o PMP optou-se pela soltura 

realizada pela equipe do LARAM, em local próximo ao invés de transportá-lo 

até Florianópolis.  

 As eutanásias foram feitas em aves que apresentavam ferimentos 

graves, impossibilitando a reintrodução na natureza e consequentemente seu 

bem-estar comprometido, como fratura completa nos membros anteriores, sem 

possibilidades de voltarem a voar, ou também em aves que estavam em alto 

nível de sofrimento, com comportamento agônico, sem chances de 

recuperação, como recomendado pela Comissão de Ética, Bioética e Bem-

estar Animal do CFMV (CFMV, 2013). Esses motivos para a decisão à 

eutanásia, tanto no período PRÉ quanto durante o PMP foram os mesmos, por 

isso a porcentagem de eutanásias realizadas ficou semelhante. A eutanásia é 

uma ferramenta usada na medicina veterinária que possibilita o encerramento 

de um quadro de sofrimento animal. Entretanto, para o período do PMP, foi 

elaborado um protocolo para orientar os médicos veterinários na decisão pela 

eutanásia, com critérios mais detalhados para a decisão. (Projeto de 

monitoramento de Praias, 2015c; Silva Filho & Ruoppolo, 2014). 

Com relação às causas de morte encontradas, existem poucos trabalhos 

similares com os quais os resultados aqui obtidos possam ser comparados. Um 

destes é um trabalho que analisou dados entre 1971 e 2005 nos EUA, onde 

foram registrados 3619 eventos de mortalidade de aves marinhas, envolvendo 

633.708 aves mortas encontradas na costa (Newman et al., 2007).  As causas 

de mortes também foram separadas em categorias, sendo que a maior causa 

encontrada para as aves oceânicas foi de origem ambiental, que no estudo 

engloba caquexia e fome ("emaciation/starvation"). Estes autores sugerem que 

seja possível que a diminuição de estoques pesqueiros esteja afetando esses 
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animais, porém não há comprovações. Outro trabalho realizado com encalhes 

de aves marinhas nas águas costeiras da Colúmbia Britânica (Canadá), relata 

que a maior causa de morte foi devido a exposição a óleo (19%), seguido por 

emaciação (18%) (Stephen & Burguer, 1994). No presente estudo, apenas 3% 

das aves necropsiadas tiveram a causa da morte associada à caquexia, porém, 

com a grande quantidade de atividade pesqueira da região, a redução de 

estoques pesqueiros pode ser considerada ameaça às aves marinhas da 

região.  

Para as aves costeiras, a principal causa de morte em Newman et al. 

(2007) foi o botulismo, caracterizada também como ambiental, pois na maioria 

das vezes ocorre a ingestão da toxina presente no ambiente ao invés da 

infecção primária da bactéria Clostridium botulinum. Zampieri et al. (2013) 

encontraram uma alta densidade de bactérias no trato respiratório de aves 

marinhas no litoral santista que apesar de não causarem alta mortalidade, 

podem estar relacionadas com focos de poluição. No presente trabalho, 

observou-se uma pequena quantidade de causas de morte definidas como 

infecciosas, porém, as mortes classificadas na categoria “Digestório” englobam 

as intoxicações, que estão relacionadas com os agentes infecciosos. Para a 

espécie Larus dominicanus 41% dos animais tiveram a categoria “Digestivo” 

como causa de morte. Considerando que esta é uma espécie abundante na 

área costeira e que possui uma dieta generalista, obtendo seu alimento 

inclusive de fontes antrópicas (Branco & Ebert, 2002; Branco & Ebert, 2009), 

isto pode estar indicando que no presente caso, assim como no trabalho de 

Newman et al. (2007), a presença de bactérias patogênicas no ambiente seja 

um risco para as aves costeiras. 

 Os resultados de correlação entre o índice de aves encontradas por 

quilômetro e balneabilidade também merecem uma atenção mais específica 

pelo mesmo motivo. A porcentagem de balneabilidade dos municípios foi obtida 

por uma média das análises disponíveis no site da FATMA, que é realizada 

apenas em determinadas praias. Essa média geral, feita por município, pode 

não refletir a realidade de locais como Bombinhas. Neste município há a praia 

de Canto Grande, que apresentou um alto número de amostras consideradas 

impróprias e a praia de Bombinhas, que tem quantidade baixa de amostras 



30 
 

impróprias. Porém, é uma correlação importante de ser feita, pois a presença 

de E. coli no ambiente marinho reflete o lançamento de esgoto sem tratamento 

diretamente no mar (Baucke et al., 2016), tornando o ambiente insalubre. As 

análises de balneabilidade demonstram a quantidade de bactérias do grupo 

dos coliformes presentes na amostra, que está presente em excretas de 

animais de sangue quente (Baucke et al., 2016). Apesar de não se ter 

observado uma correlação significativa, houve uma tendência de mais animais 

por quilômetro nos municípios com menores índices de balneabilidade. Deste 

modo sugere-se que no futuro sejam feitos novos trabalhos enfocando neste 

aspecto. 

 A relação com a pesca apresentou resultados importantes, com 

correlação positiva em relação à quantidade de embarcações de pesca 

artesanal. A pesca afeta as aves marinhas de variadas formas. As aves podem 

emalhar nas redes de pesca morrendo por afogamento, ou nas pescas com 

anzol, ocorre a captura acidental, além das mortes por caquexia que podem 

estar relacionadas coma a diminuição de disponibilidade de presas (Furness, 

2002; Hamel et al., 2009; Mäder et al., 2010; Cardoso et al. 2011; Petry et al., 

2012; Branco, 2001). A pesca é uma atividade antrópica que ameaça a vida 

das aves marinhas, pois estas são atraídas pela alta disponibilidade de 

alimento (iscas, restos de pescados e os próprios cardumes de presas) ao 

mesmo tempo em que são afetadas pelos os perigos já citados. Por outro lado, 

em locais onde há intensa atividade de pesca, é também o local de alta 

abundância de aves marinhas (Branco, 2001; Branco et al., 2006). Deste modo 

é possível que a maior ocorrência de animais mortos nestes locais seja 

simplesmente um reflexo da maior abundância. 

 Entretanto além do resultado de correlação positiva com a pesca, neste 

trabalho foram encontradas interações antrópicas nas necropsias das aves 

marinhas que estavam relacionadas com a pesca. Houve casos de aves com 

ingestão de anzol, e também de edemas pulmonares sugestivos de 

afogamento. Um resultado que não é possível de comprovar e necessita de um 

cuidado especial são os casos de agressão e traumatismo nas aves, que 

podem ocorrer quando as aves se aproximam dos barcos em busca de peixes 

ou iscas e acabam sofrendo as agressões. Para esse problema, sugere-se que 
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mais projetos de educação ambiental sejam desenvolvidos na região e que 

tenham como público alvo os pescadores artesanais e outros profissionais 

envolvidos nesta atividade. 

 Apesar do crescimento desordenado das cidades litorâneas ser um 

problema também de cunho ambiental, com destruição de habitats e 

perturbação da vida selvagem (Debacker et al., 1997; Baucke et al., 2016), 

neste trabalho não foi possível correlacionar a densidade demográfica dos 

municípios com o encalhe de aves marinhas e possíveis impactos. O município 

de Balneário Camboriú apresenta um número expressivo de densidade 

demográfica, porém não apresentou altos índices de encalhes de aves 

marinhas enquanto que Bombinhas, Penha e Porto Belo, que possuem altos 

índices de encalhes de aves marinhas, não possuem alta densidade 

demográfica. Os impactos antrópicos nas aves marinhas podem incluir a 

simples presença humana em áreas de descanso e reprodução. Vooren & 

Brusque (1999) descreve que bandos de aves marinhas utilizam as praias ao 

longo da costa do RS como área de pouso e devem ser mantidas longe da 

perturbação humana. Este autor relata que algumas áreas deixaram de ser 

freqüentadas pelas aves devido ao tráfego de veículos e de pessoas. Este 

fenômeno ocorre também em ilhas usadas para reprodução, onde as aves 

abandonam o ninhal quando perturbadas (Vooren & Brusque, 1999). Diversas 

praias de Santa Catarina estão localizadas em cidades com alta densidade 

demográfica e uso da região costeira, o que faz com que a perturbação 

humana nestas áreas possa ser um problema para as aves marinhas que 

frequentam o litoral catarinense. 

 Jones et al. (2015) relatam deformidades na mandíbula e bico de 

pinguins e relaciona com a poluição por metais pesado e poluentes orgânicos. 

Ainda, compostos aromáticos halogenados como PCDD, PCDF e PCB podem 

afetar a capacidade de reprodução e ter efeitos teratogênicos no 

desenvolvimento de embriões (Ferreira, 2014). Embora não tenham sido 

encontrados animais com deformidades ao longo desse estudo, é importante 

relatar que estudos vêm relacionando a poluição no ambiente marinho com 

deformações nas aves. 
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Há um crescente interesse a respeito dos impactos antrópicos sobre a 

mortalidade de aves marinhas e efeitos em suas populações. A poluição 

crônica e aguda dos mares, colisões, emalhes em redes de pesca ou 

mudanças na disponibilidade de alimento são alguns dos possíveis danos.  

O monitoramento diário das praias, juntamente com a coleta sistemática 

dos dados de ocorrência dos encalhes de aves marinhas são formas de 

verificar locais com maior ou menor ocorrência com confiabilidade, podendo 

relacionar estes registros com atividades humanas. Porém, é preciso mais 

anos de estudos, para estabelecer uma "baseline" e definir qual é o padrão 

normal ou anormal para encalhes de aves marinhas no litoral de Santa 

Catarina. Desse modo será possível verificar alterações nas populações, 

relacionando com dados de censos de aves. 

 Juntamente com esses dados, é de suma importância a realização das 

necropsias, para estabelecer as causas de mortes. Nos exames individuais é 

possível verificar impactos claros como a ingestão de lixo, emalhe em rede de 

pesca ou captura em anzol. Entretanto, é possível verificar alterações indiretas, 

como a caquexia, afogamento, fraturas e hematomas que podem também estar 

relacionadas com atividades humanas. 
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CONCLUSÃO 

 Com este trabalho, conclui-se que o Projeto de Monitoramento de Praia 

da Bacia de Santos serve como ferramenta para verificar impactos antrópicos 

nas aves marinhas no litoral centro norte de Santa Catarina. 

Conclui-se também que a pesca tem influência na ocorrência de 

encalhes de aves marinhas no litoral. Todavia, é preciso estudos mais 

detalhados de cada região, e com um período maior para relacionar se esta 

atividade tem impacto nas populações de aves marinhas que frequentam a 

região. 

A recomendação deste trabalho é que o Projeto de Monitoramento de 

Praias continue sendo executado até se definir qual é o padrão normal de 

encalhes de aves marinhas para o litoral de Santa Catarina e assim verificar 

possíveis impactos antrópicos nas aves marinhas. 
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