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RESUMO 
 

Eventos de encalhe de tetrápodes marinhos (aves, mamíferos e tartarugas) ocorrem durante 

todo o ano no litoral brasileiro. O estudo de encalhes desses animais pode proporcionar o 

conhecimento necessário para direcionar os esforços de conservação e fornecer dados para uma 

avaliação da taxa de mortalidade dos grupos taxonômicos, causas dos óbitos, sazonalidade dos 

eventos e associação com atividades humanas potencialmente impactantes ao meio, tais como a 

exploração de óleo e gás no ambiente marinho. A fim de avaliar e compreender os efeitos desta 

atividade na incidência de encalhes dos tetrápodes marinhos, este estudo propõe avaliar o registro 

de incidência de encalhes ao longo de 256 praias que se estendem pelo sul e sudeste do Brasil ao 

longo de 800 km de costa, para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Para avaliar os 

efeitos dos fatores antrópicos sobre a fauna alvo, foram correlacionadas as variáveis de trafego de 

embarcação, atividade portuária, atividade de prospecção sísmica e atividade de unidades de 

produção de petróleo e gás. O processamento dessas variáveis foi realizado por meio de Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), setorizadas em oito mesorregiões propostas pelo IBGE, que se 

estendem ao longo da Bacia de Santos, contemplando todas as praias com monitoramento diário 

executadas pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos – PMP-BS, de Laguna 

(SC) a Ubatuba (SP). Foram realizadas análises de correspondência canônica (CCA) para 

interpretar os efeitos das variáveis sobre os encalhes, a fim de identificar as espécies mais 

vulneráveis e as atividades de maior impacto. Os eixos 1 e 2 da ACC explicaram 68.2% da relação 

entre variáveis ambientais e antrópicas. De modo geral, o trafego de embarcações apresentou 

correlação com os encalhes de tartarugas costeiras e costeiras/oceânicas, enquanto que as 

embarcações da Petrobras de pequeno porte tiveram forte correlação com os Puffinus puffinus 

quanto a navegação nas batimetrias intermediárias. As áreas de influência das atividades portuárias 

apresentaram correlação com a ocorrência de Sotalia guianesis, assim como a presença de sonda 

de perfuração e produção ativa nas plataformas apresentou forte correlação com a Stenella frontalis. 

Compreender e quantificar a susceptibilidades dos animais marinhos frente as atividades de 

exploração e produção de óleo e gás permitem a avaliação do sucesso e declínio de populações 

essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Além de servir como suporte para elaboração de 

projetos de monitoramento e definição de áreas de conservação ambiental, a fim de buscar 

estabilidade entre o desenvolvimento social e o meio ambiente.  

 

 

Palavras-chave: Bacia de Santos, tetrápodes marinhos, efeitos antrópicos. 
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ABSTRACT 
 

Strandings of sea birds, marine mammals and sea turtles (marine tetrapods) occur all year 

round on the Brazilian coast. The study of these standings may supply the necessary knowledge to 

guide conservation efforts, providing data to assess mortality rates, causes of death, seasonality of 

events, and associated human activities that may potentially impact on the marine environment, 

such as oil and gas exploration. In order to evaluate and understand the effects of this activity on 

the incidence of strandings of marine tetrapods, this study investigates stranding records provided 

by the Santos Basin Beach Monitoring Project - PMP-BS. This project encompasses a stretch of 

coastline of the Southeastern and Southern of the Brazilian coast, from Ubatuba in the North (São 

Paulo State) to Laguna in the South (Santa Catarina State), with a total length of approximately 800 

km and 256 beaches. Eight mesoregions were defined, based on the IBGE divisions, to emphasize 

the distinct characteristics of the study area. Monitoring was conducted daily, from January 2016 

to December 2017. The effects of anthropogenic factors, vessel traffic, port activity, seismic 

prospecting activity, and the activities of oil and gas production units, were correlated with the 

target fauna.  Spatial processing of these variables was done using Geographic Information System 

(GIS). Canonical correspondence analysis (CCA) was performed to interpret the effects of the 

variables on the strandings, in order to identify the most vulnerable species and the activities with 

the highest impact. ACC axes 1 and 2 accounted for 68.2% of the relationship between the 

environmental and anthropogenic variables. In general, vessel traffic was correlated with coastal 

and coastal/oceanic turtles, while small Petrobras vessels showed a strong correlation with Puffinus 

puffinus strandings for navigation at intermediate depths. The areas of influence of the port 

activities showed a correlation with the occurrence of Sotalia guianesis strandings, while the 

presence of active oil rigs presented a strong correlation with Stenella frontalis strandings. 

Understanding and quantifying the susceptibilities of marine animals to oil and gas exploration and 

production activities enables the success and decline of populations to be assessed, serving as 

support to propose environmental conservation areas and actions that will strike a balance between 

social development and environmental needs. 

 

 

Keywords: Santos Basin, marine tetrapods, anthropic effects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A crescente exploração de recursos naturais nos oceanos evidencia a necessidade do 

ser humano considerar este ambiente como parte integral do seu sistema de suporte a vida e 

não como uma fonte de abastecimento para uso desenfreado (ODUM, 2001). Embora a 

exploração de recursos marinhos avance ao longo dos anos, os esforços para controle e 

conservação da vida marinha não acompanham este crescimento. As características do 

ambiente marinho tornam complexas a quantificação dos impactos negativos sobre o meio, 

isso porque além da sua extensão, cobrindo 70% da superíficie terrestre, não possui limites 

geográficos fixos para a vida que nele habita. Apesar da fauna e flora serem mais densas às 

margens dos continentes e ilhas, as variáveis ambientais podem ser consideradas as 

principais condicionantes para a limitação de habitat dos organismos (ODUM, 2001).  

Entretanto, com o avanço da exploração dos recursos marinhos, não somente as 

variáveis ambientais tem condicionado o habitat dos animais marinhos, mas também os 

efeitos causados pelas atividades antrópicas no ambiente. Dentre as atividades de exploração 

de recursos não-renováveis marinhos, o petróleo é de longe o mais explorado atualmente no 

Brasil. De acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo (www.anp.gov.br) a produção 

em campos submarinos, representa quase 83% da produção nacional.  Em 2017, só a 

Petrobras produziu 28,7% da produção global nessa classe de ativos (Relatório Anual 

Petrobras, 2017). Além disso, as atividades de exploração de óleo e gás incorporam em sua 

execução uma série de outras atividades necessárias para que a extração do recurso marinho 

seja possível e economicamente viável. As atividades relacionadas incluem aquisição de 

dados geofísicos do meio marinho (a partir de métodos sísmicos), embarcações de apoio às 

unidades de produção de óleo e gás, aumento da demanda das atividades portuárias para 

aporte e descarga destas embarcações, além da implantação de dutos submarinos para 

transporte do produto até o continente. Quantificar as inúmeras atividades associadas a 

exploração de óleo e gás, assim como dimensionar as alterações causadas nos oceanos é um 

desafio para os pesquisadores, mas as respostas evidenciadas pelo meio ambiente não 

deixam dúvidas de que o impacto negativo existe e não pode ser descartado.  

A questão dos efeitos das atividades de exploração de óleo e gás relacionados com o 

comportamento e morte de animais marinhos é bastante explorado em diversos estudos em 

todo o mundo (GOMES; SILVA, 2000). Porém a maior dificuldade está em associar quais 

são as interações antrópicos aos quais estes animais estão mais suscetíveis, quando há uma 

série de variáveis que influenciam em seus habitats. De acordo com Gordon et al. (2003), a 

atividade de prospecção sísmica, utilizada para aquisição de dados geofísicos indispensáveis 
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para determinação das jazidas de petróleo, gera efeitos negativos nos ecossistemas marinhos 

através dos intensos ruídos artificiais causados pela atividade, pois além de operarem em 

grandes áreas também atuam por longos períodos. Os efeitos causados sobre a fauna marinha 

são principalmente de caráter comportamental, como evasão ou fuga, desorientação, 

incapacitação ou até morte, porém são de difícil mensuração (VILARDO, 2006). Além 

disso, o tráfego de embarcações envolvidas no processo de exploração de óleo e gás é uma 

atividade que possui o potencial de causar distúrbios e alterar as características físicas de 

determinado habitat, e por isso é apontado como uma das grandes ameaças aos animais 

marinhos (HODGSON; MARSH, 2006). O efeito de interrupções persistentes em 

comportamentos importantes está relacionado a um maior deslocamento e a um maior gasto 

energético, afetando o sucesso reprodutivo destes indivíduos (ARAÚJO; FERNANDES, 

2007).  

Como consequência do aumento do tráfego de embarcações de apoio às atividades 

de exploração e produção (E&P), a expansão das atividades portuárias é inevitável no 

suporte às embarcações. As atividades portuárias podem impactar o ecossistema marinho 

através da introdução de poluentes e gerando perturbações nas áreas adjacentes à sua 

atividade socioeconômica (DA SILVA; GOMES, 2015). A geração e lançamento de 

resíduos sólidos dos navios que transitam pelo porto, o uso de efluentes nocivos utilizados 

para reparo e manutenção das embarcações, realização regular de dragagens, acidentes de 

derramamento de óleo e emissão de ruídos são eventos que podem refletir na perturbação e 

saúde da fauna no entorno destas atividades (LOURENÇO, 2012).  

Além de todas as atividades ligadas ao suporte da exploração e produção, existe ainda 

o próprio efeito da extração do recurso marinho pelas unidades de produção de petróleo e 

gás (plataformas), as quais possuem o potencial de causar diversos tipos de consequências 

nos ecossistemas marinhos, principalmente devido à destruição e perturbação de habitats, 

que é um dos principais fatores que causam o declínio do número de espécies em todo o 

globo (GOMES et al., 2000). Além de interferir diretamente no fundo submarino, essas 

atividades de exploração em alto mar podem causar a introdução de substâncias tóxicas, que 

quando incorporadas à biota, alteram o crescimento, a taxa de reprodução e a sobrevivência 

das espécies, inclusive espécies de topo de cadeia (GOMES et al., 2000).  

Uma das estratégias mais utilizadas para se avaliar os efeitos das atividades 

antrópicas no oceano, é o registro de animais marinhos na costa litorânea, principalmente 

para a megafauna, tais como aves, mamíferos e tartarugas. Os tetrápodes marinhos possuem 

uma forte ligação natural entre terra e mar, visto que a reprodução de aves e tartarugas 
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marinhas estão vinculados ao ambiente terrestre, embora seus alimentos venham 

exclusivamente do mar. Essa característica de hábitos costeiros e oceânicos reforça a escolha 

deste grupo de indíviduos para serem indicadores dos efeitos das atividades de exploração 

de óleo e gás, uma vez que as diferentes espécies de aves, tartarugas e mamíferos marinhos 

habitam diferentes estratos dos oceanos, desde ambientes costeiros até as zonas mais 

profundas. Além disso, a zona costeira do sul do Brasil é um habitat importante para animais 

tanto residentes como para as espécies com características migratórias sazonais. As 

tartarugas, principalmente as tartarugas-verdes (Chelonia mydas), usam a região costeira do 

sudeste e sul do Brasil para forrageamento e crescimento durante o verão e primavera 

(SOTO; BEHEREGARAY, 1997; MARCOVALDI et al, 2011). Assim como um grande 

número de aves costeiras e oceânicas também utilizam a região como fonte primordial para 

busca de alimentos (VOOREN, 1997; BRANCO, 2015). Levantamentos sobre a distribuição 

e abundância de mamíferos marinhos na costa sul e sudeste do Brasil apontam para a 

diversidade de misticetos e odontocetos na região, tanto espécies migratórias quanto 

residentes, e a importância destes grupos para manutenção e equilíbrio das estruturas tróficas 

do ambiente marinho (ZERBINI, 2004). 

A identificação dos parâmetros de exploração e produção (E&P) de óleo e gás que 

podem estar relacionados ao encalhe de tetrápodes marinhos permite avaliar os efeitos 

causados nestes animais e suas fragilidades diante destas ações, fornecendo respostas para 

efetivas causas de morte pouco usuais (IBAMA, 2005).  A falta de dados como estes, ou 

ainda, a agregação e dispobinilização de dados no Brasil, em relação às taxas de mortalidade 

e tamanho populacional destes animais dificulta a avaliação da intensidade dos efeitos 

antrópicos associados aos tetrápodes marinhos (PERRIN et al., 1994). De acordo com 

Domiciano et al. (2012), no Brasil os diagnósticos sobre as causas de morte são escassos e 

isolados, sendo essenciais as informações sobre enfermidades e marcas corporais que 

apresentem dados sobre doenças e lesões causadas pelas ações humanas. Além disso, a 

informação sobre a causa morte em grande parte não é conclusiva, porque a carcaça do 

animal encontrado na beira da praia rapidamente se deteriora, ou ainda já chega à praia em 

condições que não permitem uma análise muito informativa (DOMICIANO, et al., 2012). 

Entretanto, as definições das causas de morte são fundamentais para que se possa identificar 

os agentes causadores e consequentemente reduzir a mortalidade das espécies afetadas. Para 

que se aumente as chances de descobrir o motivo dos encalhes se faz necessário o 

diagnóstico da causa da morte a partir da necropsia dos animais que foram encontrados 

mortos em bom estado de conservação ou que vierem a óbito durante o processo de 
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reabilitação (GERACI e LOUNSBURY, 2005; GOLDEBERG et al., 2015; WYNEKEN e 

WITHERINGTON, 2001).  

Informações como estas são essênciais para avaliar o risco de extinção de espécies e 

perda de diversidade local ou regional, que são fontes de preocupação devido às 

consequências em toda a cadeia trófica da região (MILARÉ, 2004). Entender como os efeitos 

das atividades E&P influenciam no habitat e comportamento de animais marinhos responde 

a uma série de questões ecológicas que fazem parte da gestão bem-sucedida de qualquer 

atividade humana (GILL et al., 2001). A determinação de áreas críticas à conservação é 

fundamental para subsidiar e aprimorar as técnicas de avaliação empregadas na preservação 

e manutenção das riquezas ecológicas (IBAMA,1999). Com a descoberta de novos recursos 

potenciais em águas cada vez mais profundas é inevitável o incremento destas atividades 

para suprir as demandas de uma população mundial igualmente crescente. Portanto, é 

indispensável que os empreendimentos atuais e novos investimentos exploratórios de 

recursos minerais marinhos, sejam feitos com base em estudos prévios que detalhem o meio 

ambiente, acompanhados de projetos de monitoramento que visem quantificar a capacidade 

suporte das populações e manter o equilíbrio dos ambientes afetados (GOMES et al., 2000).  

 A fim de contribuir com a avaliação dos efeitos das atividades de óleo e gás na 

incidência de tetrápodes marinhos, este estudo visa analisar a distribuição dos registros de 

encalhe deste grande grupo ao longo da região costeira da Bacia de Santos e verificar a 

correlação destas ocorrências com a presença e intensidade das atividades vinculadas à 

indústria do petróleo. Os dados de encalhes foram obtidos através do Projeto de 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), uma atividade desenvolvida para o 

atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da 

Petrobras de produção e escoamento de óleo e gás natural no Pólo Pré-Sal, conduzido pela 

IBAMA. A execução do PMP-BS se iniciou em agosto de 2015, com o intuito de monitorar 

diariamente aproximadamente 800 km de praias, no litoral dos estados do sudeste e sul do 

Brasil, desde Ubatuba no Estado de São Paulo até Laguna, em Santa Catarina. O PMP-BS 

conta com uma rede de 12 instituições para execução das atividades de monitoramento das 

praias, resgate, atendimento veterinário e reabilitação de aves, tartarugas e mamíferos 

marinhos. Para fim de análises, este estudo avaliou a ocorrência de encalhes no período de 

janeiro de 2016 a dezembro de 2017, registrados pelo PMP-BS, durante a execução das 

atividades de monitoramento diário, onde todos os dias (7 dias por semana) equipes de 

monitores foram a campo a fim de registrar e resgastar tetrápodes marinhos encalhados no 

faixa de areia. Estes registros foram utilizados para verificar o potencial efeito das atividades 
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de produção e exploração de óleo e gás sobre o encalhes destes animais, a vulnerabilidade 

das espécies relacionadas, o efeito destas atividades sobre os diferentes habitats oceânicos, 

assim como buscar compreender quais das atividades podem gerar maior influência sob o 

ambiente marinho. Avaliar os padrões espaço-temporal de encalhe e atividades E&P 

permitirá uma melhor compreensão dos fatores causais envolvidos na mortalidade dos 

animais. 

 

2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a correlação das atividades de produção e transporte de óleo e gás na 

região do pré-sal na ocorrência de encalhes de tetrápodes marinhos na região da Bacia de 

Santos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar a existência de correlação entre as atividades de produção e transporte de óleo 

e gás e as taxas de encalhes das diferentes espécies; 

• Avaliar a existência de correlação entre as interações antrópicas e a variação da taxa de 

ocorrência de espécies oceânicas e costeiras na região;   

• Avaliar quais interações antrópicas exercem maior influência sobre a incidência dos encalhes 

de tetrápodes marinhos na região da Bacia de Santos.
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo e Estratégia Amostral 

 

A Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar offshore do país, com uma área total de 

mais de 350 mil quilômetros quadrados e que se estende de Cabo Frio - RJ a Florianópolis 

– SC (PETROBRAS, 2017), se estendendo até a cota batimétrica 3000 metros de 

profundidade. Apesar da Bacia de Santos se estender no limite norte até o Rio de Janeiro, o 

Projeto PMP-BS Fase 1, registra os dados de encalhe de tetrápodes marinhos somente até o 

limite norte de Ubatuba – SP, abrangendo 429 praias, com estratégia de monitoramento 

diário, semanal e por acionamento (quando o atendimento aos encalhes é somente após 

contatos pela população). As diferentes estratégias de monitoramento de praias tornam 

inviáveis os comparativos entre estas, deste modo foi definido que somente as praias com 

monitoramento diário (7 dias por semana) fossem consideradas para as análises de encalhe 

e esforço de monitoramento (quilometragem de praia monitorada por mês). A partir desta 

definição, das 429 monitoradas nas diferentes estratégias, foram consideradas somente as 

256 praias com monitoramento diário. Ainda assim, o elevado número de praias monitoradas 

torna inviável a análise de encalhes por praia de forma individual. Deste modo as praias 

foram agrupadas de acordo com suas respectivas mesorregiões, conforme limites 

apresentados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1990). As 

praias foram agrupadas de acordo com as oito mesorregiões a que pertencem, dispostas de 

norte à sul, sendo estas: Litoral Norte Paulista (1), Litoral Central Paulista (2), Litoral Sul 

Paulista (3), Litoral Paranaense (4), Litoral Norte Catarinense (5), Litoral Centro Norte 

Catarinense (6), Litoral Central Catarinense (7) e Litoral Sul Catarinense (8). Assim, cada 

mesorregião compõe uma unidade amostral neste estudo.  

Com o objetivo de gerar limites territoriais marítimos para fins de delimitação de áreas 

de análise e distribuição de variáveis ao longo da área de estudo foi adotado o critério da 

Linha de Base Reta, definida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a 

qual considera que nos 

lugares em que o litoral apresente reentrâncias profundas ou saliências, ou onde exista 

uma série de ilhas ao longo da costa e em sua proximidade imediata, é adotado o 

método das linhas de bases retas, ligando pontos apropriados para o traçado da linha 

em relação à qual serão tomadas as projetantes dos limites territoriais (Decreto Nº 

93.189 – Art. 3°, de 29 de agosto de 1986) 
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a partir da qual foram projetados transectos em direção ao oceano na altura dos limites 

administrativos de cada mesorregião (norte e sul). Estes transectos foram inclinados em 25° 

da linha de base reta correspondente para considerar uma área de influência marinha mais 

ampla. Dessa foram cada mesorregião possui uma área de análise que foi utilizada para 

extração dos valores das variáveis antrópicas que ocorram nas áreas marinhas adjacentes 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Á rea de estudo e mesorregiões de estratificação dos dados utilizadas no presente trabalho. 

 

 

3.2 Metodologia de Análise  

 

A fim de avaliar e compreender os efeitos dos fatores antrópicos na incidência de 

encalhes dos tetrápodes marinhos, este estudo utilizará o registro da incidência de encalhes 

ao longo de 256 praias que se estendem pelo sul e sudeste do Brasil ao longo de 800 km de 

extensão. Os registros de encalhes utilizados foram disponibilizados pelo Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS), para o período de agosto de janeiro 

de 2016 a dezembro de 2017, entre os municípios de Laguna, no estado de Santa Catarina 

até Ubatuba, São Paulo.  

Se buscou compreender a influência de diferentes variáveis antrópicas sobre os 

encalhes, sendo selecionadas o tráfego de embarcações, atividades portuárias, atividades de 

prospecção sísmicas e presença de unidades de produção de petróleo e gás. Apesar de 
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diversos outros fatores que também poderem interferir nas taxas de ocorrência, foi necessário 

se limitar àqueles que estavam disponíveis ou pudessem ser estimados para toda a área 

analisada. É importante mencionar que para este estudo não foram consideradas variáveis 

ambientais, uma vez que estas requerem outro tipo de análise específica.  

As análises foram setorizadas pelas oito mesorregiões propostas pelo IBGE, que se 

estendem ao longo da Bacia de Santos, onde cada uma delas representa uma unidade 

amostral analisada. Os processamentos dessas variáveis foram trabalhados por meio de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) através do software ArcGis 10.2.2.  

Para a análise dos dados foi adotado o método de análise correspondência canônica 

(CCA), de forma que seja considerada a distribuição espacial das variáveis e a intensidade 

de ocorrência destas. O princípio da análise de correlação canônica é identificar e quantificar 

a associação existente entre dois grupos de variáveis e determinar as combinações que 

possuem maior correlação. A CCA trata-se de uma análise multivariada que objetiva reduzir 

o grande número de variáveis a poucas dimensões com o mínimo de perda de informação, 

permitindo a detecção dos principais padrões de similaridade, de associação e de correlação 

entre as variáveis (PRADO et al., 2002). Uma das razões para a utilização deste método é 

por ser adequado para dados que não obedecem a uma distribuição normal (FERREIRA, 

1996), como é o caso das variáveis antrópicas aqui trabalhadas.  

 

 

3.3 Variáveis Antrópicas 

 

As atividades de exploração e produção de óleo e gás podem causar diferentes alterações 

ambientais nos ecossistemas marinhos, principalmente no que se refere a destribuição de habitat e 

declínio de populações (GOMES, 2000). Além de interferir na ecológica do ambiente, essas 

atividades são de difícil mensuração no que se refere a intensidade destes efeitos sobre a fauna 

marinha. A fim de tentar quantificar estas interferências no meio, este estudo propôs a definição de 

algumas das variáveis antrópicas associadas as atividades de exploração e produção de óleo e gás 

na Bacia de Santos. A Figura 2 apresenta o fluxograma das variáveis antrópicas que foram 

analisadas neste estudo e a metodologia adotada para categorizar e subcategorizar estes dados. A 

seguir, foram descritos de forma detalhada a metodologia de análise destas variáveis diante dos 

limites geográficos propostos. 
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Figura 2 - Fluxograma das variáveis antrópicas e suas respectivas categorias de análise. 

 

Considerando a proximidade dos portos costeiros organizados com as áreas de 

registros de encalhes, foram consideradas áreas no entorno das localidades dos portos 

existentes no litoral da Bacia de Santos, que passaram a ser denominadas de “área de 

influência portuária”. Estas representam a distribuição espacial das atividades operantes, 

assim como a área de influência sobre o meio biótico. O raio de influência foi estabelecido 

através da amplitude e intensidade de tráfego de embarcações consultadas na página do 

Marine Traffic1 (http://www.marinetraffic.com). A localização dos portos foi obtida através 

da ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários e foram considerados somente 

os portos organizados, ou seja, portos de bem público construídos e aparelhados para atender 

a necessidades de navegação, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição de 

autoridade portuária (LEI N°12.815, 2013). Para cada uma dessas localidades foi 

estabelecido um raio de influência e contabilizado o número de registros de encalhes, por 

espécie, que intersectam neste raio. A quantificação destes registros tem o propósito de 

avaliar o grau de suscetibilidade das espécies de tetrápodes marinhos, trabalhadas neste 

estudo, frente às atividades portuárias. 

Dimensionar os efeitos de uma Unidade de Produção de petróleo e gás é complexo 

quando as atividades desenvolvidas nestas plataformas possuem diferentes fatores de 

impacto potencial. Para este estudo, foram utilizados dados disponibilizados pela Petrobras 

                                                      
1 Marine Traffic é uma fornecedora mundial de rastreamento de navios e inteligência marítima que através de uma plataforma 

aberta fornece informações em tempo real sobre a movimentação de navios, que utiliza uma rede de estações receptoras de sinais 

de AIS, que transmite a localização das embarcações que possuem este sistema. Fonte: www.marinetraffic.com. 
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sobre a localidade das Unidades de Produção de Petróleo e Gás (plataformas) implantadas 

pela empresa, em operação nos anos de 2016 e 2017. Foram três as plataformas localizadas 

dentro da área de estudo proposta. A partir da localização destas plataformas foram 

calculadas as distâncias em relação ao centroide de cada uma das 256 praias abordadas, de 

forma que se pudesse analisar se existe correlação entre a proximidade destes 

empreendimentos e sua influência sobre a fauna marinha que ocorre na região. Apesar disso, 

sabe-se que empreendimentos com maior distância da costa possuem menor probabilidade 

de refletir o efeito sobre os encalhes. Isso porque a distância da plataforma em relação a 

costa aumenta a chance do encalhe não ocorrer devido aos demais fatores que interferem no 

meio marinho (sejam eles ambientais ou antrópicos). 

Os dados de atividade de prospecção sísmica foram obtidos através da página da 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (www.anp.gov.br) e 

combinados com os dados das embarcações da Petrobras que atuam nesta atividade. Apesar 

destes dados serem expressos em unidades diferentes, uma vez que os dados da ANP são 

expressos em área de km² e os dados da Petrobras expressos em metros navegados por bloco 

(em blocos de 10’), as atividades de prospecção sísmica foram analisadas de forma integrada, 

de modo que permitisse quantificar o somatório dos efeitos desta atividade independente da 

empresa executora. A fim de estimar os impactos das prospecções sísmicas, foram avaliadas 

as atividades que se sobrepusaram as batimetrias de 0 a 20 metros de profundidade, de 20 a 

50 metros e de 50 a 200 metros, visando uma posterior análise destas extratificações 

batimétricas com as espécies de diferentes habitats oceânicos. 

Em relação ao tráfego de embarcações, estes dados foram obtidos a partir de embarcações 

que possuem o sinal AIS – Automatic Identification System (Sistema de identificação 

automática de navios), os quais transmitem informações sobre o navio e sua rota (dimensões, 

posição, rumo, velocidade, destino final e tipo de carga) através de sinais de rádio, e que 

podem ser captados por outras embarcações, receptores em terra e satélites. Os dados de 

trafego de embarcação utilizados nesta pesquisa, foram fornecidos pela Petrobras, tanto para 

as embarcações da própria empresa quanto embarcação de terceiros. A empresa coleta estes 

dados para o Projeto de Monitoramento do Tráfego de Embarcações (PMTE), que é outra 

condicionante ambiental do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobrasde 

produção e escoamento de óleo e gás natural no Pólo Pré-Sal. Através destes dados foi 

estimado o tráfego mensal de embarcações, contabilizado através de uma grade amostral 

com blocos de 10’, onde a unidade utilizada foi metros navegados/bloco. Os dados de tráfego 

de embarcação se estendem por toda a região da Bacia de Santos e foram categorizados em 
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quatro classes: 

• Embarcações Petrobras menores que 100 metros de comprimento; 

• Embarcações Petrobras entre 100 a 200 metros de comprimento; 

• Embarcações Petrobras maiores que 200 metros de comprimento; 

• Embarcações de terceiros (todas aquelas que possuem sinal AIS). 

 

O trafego de embarcações de terceiros não foi classificado por tamanho devido à 

ausência do dado que corresponde ao tipo de embarcação para esta categoria.   

Assim como a metodologia de análise das atividades de prospecção sísmica, a 

intensidade de tráfego de embarcações foi extraída dos limites batimétricos de 0 a 20 metros 

de profundidade, de 20 a 50 metros e de 50 a 200 metros e correlacionada a mesorregião 

perpendicular aos valores de tráfego extraídos da grade. Esta estratificação busca avaliar a 

intensidade do trafego e a influência de embarcações de diferentes portes, assim como avaliar 

a influência do trafego sobre os encalhes de animais marinhos costeiros e oceânicos de 

acordo com suas distribuições espaciais.  

 

3.4 Definição das espécies representativas 

 

 Ao longo do período analisado, foram registradas diversas espécies de tetrápodes marinhos 

durante o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos. Além da alta diversidade de 

espécies, a discrepância na abundância entre estas é também um fator importante, podendo 

influenciar nas análises destes dados. Apesar dos registros de espécies raras (baixa abundância) 

serem importantes na avaliação ecológica, o baixo número de ocorrência impede que se possa 

utilizar a espécie como um indicador de efeitos de atividades antrópicas, pois a variabilidade natural 

existente entre indivíduos poderá mascarar os resultados obtidos. Sendo assim, foi estabelecida 

uma metodologia para definição das espécies chave neste estudo, de modo que as espécies 

trabalhadas fossem representitivas no quantitivativo total dos registros e tivessem potencial de 

evidenciar os efeitos antrópicos em questão.  

Com base nos registros de encalhes durante o monitoramento diário regular, foram 

analisadas as abundâncias de cada espécie em cada uma das mesorregiões trabalhadas. Como 

parâmetro para definição de espécies representativas de um habitat, foram escolhidas as espécies 

mais abundantes de cada mesorregião, de modo que o somatório dos registros das mesmas 

representasse mais de 50% da abundância total de indivíduos na mesorregião em questão. Foram 

definidas espécies representativas para as aves, mamíferos e tartarugas. Assim que definidas as 
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espécies, foi verificado também a porcentagem de representatividade destas para sua respectiva 

classe quando comparadas com o número total de encalhes registrados nos dois anos do PMP-BS.  

De forma que permita avaliar melhor os possíveis impactos das atividades de óleo e gás na 

fauna marinha, as espécies foram categorizadas conforme definição de seu habitat principal, ou 

seja, costeiro ou oceânico. Para as espécies que se tem conhecimento que transitam em ambos os 

ambientes, foi definida uma terceira categoria, denominada “costeiro/oceânico”. Esta 

categorização se baseou no conhecimento científico consolidado. A utilização da categoria 

costeiro/oceânico dependeriam dos resultados da análise isotópica e genética (no caso de 

mamíferos marinhos) para a definição do habitat que representam. Em relação a classe Reptilia, 

esta definição é dada a partir da medição da largura curvilíneo da carapaça (LCC).  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Espécie representativas 

Considerando os critérios apresentados anteriormente, foram selecionadas sete espécies de 

aves, seis de mamíferos marinhos e duas de tartarugas (Tabela 1). As sete espécies de aves definidas 

representam 83% das 38 espécies encalhadas na área de estudo, assim como as seis espécies de 

mamíferos marinhos caracterizam 83% das 13 espécies. Já para as tartarugas, a riqueza de espécies 

é mais baixa e a abundância das 2 espécies chave representam 95% do total das 5 espéciesde 

tartarugas registras no monoitoramento de praias. Estas 15 espécies selecionadas representam 90% 

da abundância total dos registros, ou seja, dos 19.245 animais marinhos encontrados nos dois 2 

anos de PMP-BS (10.592 em 2016 e 8.653 em 2017), durante o monitoramento diário regular, 

17.171 são representados pelas 15 espécies chaves determinadas neste trabalho. 

 

Tabela 1- Espécies chave selecionadas para avaliar os efeitos das atividades de exploração de óleo e gás na Bacia de Santos. 

Classe Ordem Espécie Habitat Repr. Final 

Ave 

Procellariiformes Puffinus puffinus Oceânico 

83% 

Procellariiformes Thalassarche chlororhynchos Oceânico 

Procellariiformes Thalassarche melanophris Oceânico 

Sphenisciformes Spheniscus magellanicus Costeiro/Oceânico 

Suliformes Sula leucogaster Costeiro/Oceânico 

Suliformes Phalacrocorax brasilianus Costeiro 

Charadriiformes Larus dominicanus Costeiro 

Mammalia 

Carnivora Arctocephalus australis Costeiro 

83% 

Cetacea Pontoporia blainvillei Costeiro 

Cetacea Sotalia guianensis Costeiro 

Cetacea Megaptera novaeangliae Costeiro/Oceânico 

Cetacea Tursiops truncatus Costeiro/Oceânico 

Cetacea Stenella frontalis Costeiro/Oceânico 
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Reptilia 
Testudines Caretta caretta Costeiro/Oceânico 

95% 
Testudines Chelonia mydas* Costeiro/oceânico 

* C. mydas >50cm LCC = Costeiro; C. mydas <30cm LCC = Oceânico.  

  

 

 

4.2 Padrão de Encalhe de Tetrápopdes Marinhos 

 

Durante os dois anos de atividades de monitoramento de praias, executados pelo PMP-BS, 

foram identificados 17.171 encalhes de espécies representativas, sendo 9.336 no ano de 2016 e 

7.835 no ano de 2017. A fim de permitir a avaliação do efeito das atividades de exploração e 

produção de óleo e gás, foi considerado o principal habitat utilizado pelas espécies representativas. 

É esperado que os efeitos gerados por estas atividades antrópicas, nos diferentes estratos oceânicos, 

influenciem de modo específico as espécies que habitam regiões costeiras, intermediárias e 

oceânicas. Além destas, existem também as espécies migratórias, que apesar de não utilizarem a 

área de estudo em grande parte do seu ciclo de vida, podem expressar informações relevantes 

quanto a saúde do animal durante o período de migração e ainda os possíveis efeitos das atividades 

antrópicas durante este processo.  

 A Figura 3 apresenta o padrão de encalhes das aves, mamíferos e tartarugas ao longo de 

2016 e 2017. Os pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) foram analisados 

separadamente das aves voadores por possuírem hábitos completamente diferente das aves 

voadoras. Neste último grupo, que inclui as espécies Puffinus puffinus, Thalassarche 

chlororhynchos, Thalassarche melanophris, Sula leucogaster, Phalacrocorax brasilianus e Larus 

dominicanus, o ano de 2016 apresentou um número absoluto de encalhes de aves voadoras duas 

vezes maior em relação a 2017. Isso foi causado por um evento de encalhe em massa da espécie P. 

puffinus que ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2016. Somente nestes dois meses foram 

registrados 78% do total de encalhes de P. puffinus nos dois anos. Apesar dos números absolutos 

variarem bastante de um ano para outro, o padrão de encalhe de aves voadoras é similar para os 

dois anos, ocorrendo uma maior concentração de encalhes do litoral paranaense em direção ao sul 

do estado de Santa Catarina.  

 Para os mamíferos marinhos, sete foram as espécies representativas de maior abundância 

registradas ao longo da área de estudo, são estas Megaptera novaeangliae, Tursiops truncatus, 

Stenella frontalis, Pontoporia blainvillei, Sotalia guianensis e Arctocephalus australis. Os 

mamíferos apresentam um padrão de encalhe disperso quando avaliados espacialmente, ocorrendo 

desde o litoral norte paulista até o litoral sul catarinense. O padrão de encalhes foi similar para os 

dois anos, sendo que o ano de 2016 registrou 30% a mais de encalhes de mamíferos marinhos ao 

longo da área amostrada. A taxa de encalhe de mamíferos no ano de 2016 está altamente 
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influenciada pelo elevado número de ocorrência de P. blainvillei (toninha) que representa 70% 

(n=441) do total de mamíferos registrados ao longo do ano. As altas taxas de ocorrência de toninha 

aconteceram nos meses de setembro e outubro de 2016 concentrados no litoral paranaense e na 

divisa das mesorregiões Litoral Norte e Litoral Centro Norte Catarinense. A segunda espécie com 

maior representatividade na taxa de encalhes ao longo ano de 2016 foi S. guianensis (boto-cinza) 

com 15% (n=100) do total de encalhes para esta classe. Tanto o boto-cinza quanto a toninha 

possuem hábitos de vida similares, sendo as duas espécies de habitat costeiro, com áreas de 

ocorrência semelhantes. Assim como no ano de 2016, em 2017 P. blainvillei e S. guianensis foram 

as espécies de maior quantidade de encalhes de mamíferos marinhos, representando 66% e 21 %, 

respectivamente, do total de registros da classe.  

 Quanto ao padrão de ocorrência de tartarugas marinhas, curiosamente é possível observar 

um padrão similar ao encalhe de mamíferos marinhos, apesar dos números absolutos serem muito 

diferentes. As espécies de tartarugas marinhas que estão sendo avaliadas para determinação do 

padrão de encalhe trata-se da Chelonia mydas e Caretta caretta, entretanto os registros de C. mydas 

representam 93% do total de tartarugas encalhadas ao longo dos dois anos. A ocorrência destes 

indivíduos é muito similar para os dois anos, apesar do ano de 2017 apresentar um total de 23% a 

mais de encalhes em relação a 2016. Assim como os mamíferos, os locais com maior ocorrência 

de tartarugas marinhas são o litoral paranaense e a divisa das mesorregiões norte e centro norte 

catarinense.  
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Figura 3 - Padrão de encalhe de tetrápodes marinhos na Bacia de Santos durante os anos de 2016 e 2017. 

 

 

 

4.3 Variabilidade Temporal 

 

 

 A variabilidade temporal no padrão de encalhe de aves, mamíferos e tartarugas marinhas 

está diretamente relacionada com hábito de vida destes animais, uma vez que a reprodução e 

alimentação são os principais fatores que regem o comportamento das populações. A fim de avaliar 

a sazonalidade no padrão de encalhe, as estações do ano foram dividas da seguinte forma: 

 

• Verão: janeiro, fevereiro e março 

• Outono: abril, maio e junho 

• Inverno: julho, agosto e setembro 

• Primavera: outubro, novembro e dezembro.  
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De modo geral, a Figura 4-A mostra que no ano de 2016 a primavera foi a estação que registrou 

a maior taxa de encalhes por quilometro monitorado (Encalhe Por Unidade de Esforço - EPUE), 

quando somados os quantitativos das 3 classes, reflexo do elevado número de registros de aves 

nesta estação. Ao longo da primavera, o ano de 2016 registrou um elevado número de indivíduos 

de P. puffinus, que representou 44% (n=1449) do total de aves registradas nesta estação. Os 

pinguins-de-Magalhães (S. magellanicus) também tiveram forte representatividade nos encalhes 

registrados na primavera. A ocorrência do maior número de aves marinhas na primavera pode ser 

explicada por uma migração tardia desta espécie, uma vez que o período de maior ocorrência desta 

espécie no Brasil acontece principalmente nos meses de inverno (SICK 1997). 

 A ocorrência de mamíferos marinhos no ano de 2016 foi marcante durante a estação de 

inverno e primavera, as toninhas (P. blainvillei) foram responsáveis pelas maiores taxas de encalhe 

por quilometro monitorado, com 53% e 73% do total de mamíferos registrados nestas estações, 

respectivamente. De modo geral, em todas as estações do ano a toninha é a espécie predominante 

no registro de encalhes de mamíferos marinhos. Os maiores valores de EPUE foram registrados na 

mesorregião Litoral Centro Norte Catarinense e Litoral Norte Paulista. Houve um maior número 

de indivíduos desta espécie encontrados nas mesorregiões do Litoral Sul Paulista, Litoral 

Paranaense e Litoral Norte Catarinense.  

 Em relação a sazonalidade no padrão de encalhe das tartarugas marinhas registrados no ano 

de 2016, foi verificado que os meses de inverno e primavera apresentam as maiores taxas de EPUE, 

ainda que com uma variação menor do que o observado nos mamíferos. O número de tartarugas 

marinhas encalhadas é representado quase que em sua totalidade pela espécie Chelonia mydas, 

respondendo por 93% do total de tartarugas registradas no ano de 2016. Os demais registros de 

quelônios foram da espécie Caretta caretta.  
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 (A) 

 (B) 
Figura 4 - Encalhe por Unidade de Esforço de aves, mamíferos e tartarugas marinhas ao longo das estações do ano, para (A) 

2016 e (B) 2017.  

 

  

 

 O ano de 2017 apresentou um padrão temporal similar a 2016, com exceção da diminuição 

representativa do EPUE registrado na primavera para as aves, uma vez que os eventos de encalhe 

em massa de P. puffinus não se repetiram no ano de 2017 (Figura 4 - B). Para os mamíferos, o 

padrão de variação dos valores de EPUE foram similares quando comprados a 2016, apesar de 

serem diferentes em magnitude. O valor de EPUE na primavera foi maior do que no outono, mas 

foi apenas ¼ do registrado na primavera do ano anterior. Assim como em 2016, as tartarugas 

marinhas apresentaram variações pequenas entre as estações, repetindo o mesmo padrão do ano 

anterior, com os meses de inverno e primavera apresentando as maiores taxas.  
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 Em análise comparativa dos dois anos, foi possível observar que as três classes apresentam 

as maiores taxas de encalhe por quilometro monitorado nas estações de primavera e inverno. 

Entretanto, os encalhes em massa e o diferente comportamento das espécies, principalmente nas 

aves e mamíferos, podem mascarar um padrão sazonal diferente do que foi apresentado. Quando 

comparada com as outras classes, as tartarugas marinhas detem os maiores valores de EPUE e com 

alta distribuição nas quatro estações do ano, em ambos os anos.  

A análise de padrão temporal em relação ao encalhe de aves, mamíferos e tartarugas pode ser 

melhor compreendida se as espécies forem avaliadas individualmente ou ainda através de 

semelhanças comportamentais. Tal análise não foi desenvolvida neste capítulo uma vez que a 

compreensão da ocorrência de encalhes de acordo com a sazonalidade não é objetivo específico 

deste estudo.  

 

 

4.4 Variáveis Antrópicas 

 

4.4.1 Atividade Portuária 

   

As áreas de influência das atividades portuárias foram definidas a partir da densidade do 

tráfego de embarcações obtidas através dos dados obtidos do site Marine Traffic. Os mapas de 

densidades do tráfego de embarcação, para os anos de 2016 e 2017, foram plotados em escala de 

1:150.000 e observadas as rotas de maior densidade de tráfego (acima de 166 rotas/0,005km²/ano) 

(Figura 5). Para estas rotas de alta densidade foi definido um raio no entorno, chamado de área de 

influência, com o objetivo de estabelecer a área de maior atividade no aporte de embarcações em 

cada estação portuária. Conforme apresentado na Tabela 2, foram definidas as áreas de influência 

de 7 portos organizados ao longo da região costeira da Bacia de Santos, sendo estes o porto de 

Laguna, Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul para o estado de Santa Catarina, Paranaguá no estado 

do Paraná e o porto de Santos e São Sebastião no estado de São Paulo. Entretanto o porto de Laguna 

foi desconsiderado das análises devido à baixa intensidade de tráfego apresentado durante o período 

analisado (inferior a 166 rotas/0,005km²/ano). O porto com maior raio de influência é o de 

Paranaguá, pois sua proximidade com o Porto de Antonina faz com que o trafego das embarcações 

se estendam até as áreas mais a montante da Baía de Paranaguá. O porto com menor área de 

influência foi o Porto de Imbituba, por se tratar de um sistema portuário menos complexo, 

consequentemente de menor tráfego de embarcações e suporte de transportes terrestres.  
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Tabela 2 - Definição das áreas de influência dos portos organizados localizados na região costeira da Bacia de Santos. 

Município do Porto Estado Área de Influência 

Laguna SC - 

Imbituba SC 10 km 

Itajaí SC 15 km 

São Francisco do Sul SC 20 km 

Paranaguá PR 35 km 

Santos SP 30 km 

São Sebastião SP 20 km 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Mapas de densidade de tráfego de embarcações utilizadas para determinar as áreas de influência das atividades 

portuárias. (A) Porto de Laguna – desconsiderado devido ao baixo tráfego; (B) Porto de Imbituba – raio de 10 km; (C) Porto de 

Itajaí – raio de 15 km; (D) Porto de São Francisco do Sul – raio de 20 km; (E) Porto de Paranaguá – raio de 35 km; (F) Porto de 

Santos – raio de 30km; (G) Porto de São Sebastião – raio de 20 km. Fonte: Marine Traffic. 

 

 

 A partir da definição das áreas de influência portuária, foi determinado o comprimento de 

praia que intersecta com estas áreas, assim como o número de indivíduos de encalhes registrados 

ao longo dos dois anos nestas mesmas praias. Para avaliação do efeito das atividades portuárias foi 

calculado o EPUE (Encalhe por Unidade de Esforço) dentro da área de influência, onde a 
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quantidade de indivíduos registrados foi dividida pela quilometragem total monitorada nas 

referidas praias ao longo dos anos de 2016 e 2017. Os valores de EPUE foram calculados para cada 

classe de tetrápodes marinhos, conforme a Tabela 3. Em um panorama geral, o EPUE de aves foi 

expressivamente maior na área de influência do Porto de Imbituba, mesmo sendo este o sistema 

portuário com menor área total. Para os mamíferos, o Porto de Paranaguá e o Porto de Itajaí foram 

as áreas que registraram um maior número de encalhes por quilometro monitorado. A área do Porto 

de Paranaguá registrou também a maior EPUE de tartarugas, sendo esta consideravelmente maior 

do que as EPUEs registradas pelos demais portos.   

 A relação de influência entre as áreas de atividades portuárias e maior número de encalhe 

de tetrápodes marinhos não foi evidente para as aves, mas foi possível observar similaridade no 

grande do número de encalhes de mamíferos e tartarugas registrados na área do Porto de Paranaguá. 

O Porto de Paranaguá foi o sistema portuário com maior raio de influência, compreendendo 

também o fluxo de atividades do Porto de Antonina.  

 A fim de garantir que não haja interferência nos resultados de algum evento de encalhe em 

massa, os resultados de EPUE nas áreas de influência portuárias também foram analisados 

separadamente para cada ano (2016 e 2017). Tanto para o ano de 2016, quanto para o ano de 2017, 

foram observados resultados similares ao quantitativo dos anos somados (Tabela 3 – Total Geral). 

A influência das atividades portuárias se mostrou positiva para os mamíferos e tartarugas, 

sugerindo que estas grandes classes estejam mais vulneráveis a este tipo de atividade.  

 

 

Tabela 3- EPUE (Encalhe por Unidade de Esforço) por classe de tetrápodes marinhos registrados nas áreas de influência 

portuária para o total dos anos (2016/2017).  

  Aves Mamíferos Tartarugas 

Porto Mesorregião 2016 2017 Total 2016 2017 Total 2016 2017 Total 

São 
Sebastião 

Litoral Norte Paulista 0,0071 0,0041 0,0112 0,0015 0,0013 0,0028 0,0189 0,0238 0,0427 

Santos Litoral Central Paulista 0,0082 0,0030 0,0112 0,0026 0,0021 0,0047 0,0134 0,0147 0,0282 

Paranaguá Litoral Paranaense 0,0316 0,0114 0,0430 0,0034 0,0031 0,0065 0,0245 0,0386 0,0630 

S. Francisco 
Do Sul 

Litoral Norte Catarinense 0,0256 0,0082 0,0337 0,0022 0,0014 0,0036 0,0156 0,0162 0,0318 

Itajaí Litoral Centro Norte Catarinense 0,0176 0,0051 0,0227 0,0039 0,0023 0,0062 0,0190 0,0290 0,0480 

Imbituba Litoral Sul Catarinense 0,0348 0,0291 0,0639 0,0017 0,0019 0,0036 0,0070 0,0145 0,0215 
 Total Geral 0,1248 0,0609 0,1857 0,0155 0,0120 0,0274 0,0983 0,1368 0,2351 
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4.4.2 Atividade de Prospecção Sísmica 

 

 

Assim como descrito na metodologia, os dados de atividade de prospecção sísmica foram 

consultados através da página da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, a qual disponibiliza através do Banco de Dados de Exploração e Produção 

(BDEP) um pacote de dados sísmicos para download ou ainda a visualização destes arquivos 

através de um webmap (http://maps.bdep.gov.br/website/maps/viewer.htm). De acordo com a ANP 

(2018) o BDEP é o maior repositório nacional de dados e informações técnicas sobre exploração e 

produção de petróleo e gás natural, organizando e disponibilizando informações geofísicas, 

geológicas e geoquímicas. Entretanto, os dados sísmicos publicados pelo BDEP para os anos de 

2016 e 2017 são escassos, e os registros existentes não pertencem a área de estudo, nem mesmo a 

áreas adjacentes. Foram identificadas diversas linhas e campos de prospecção sísmica na área de 

estudo, mas todos os dados que intersectaram com área não possuíam a informação da data da 

aquisição, sendo inferiores ao ano de 2009, ou ainda intersectavam muito pouco com a área 

impossibilitando qualquer tipo de análise de acordo com a metodologia estabelecida (Figura 6A). 

Também foram avaliados os dados da movimentação de embarcações ligadas à prospecção 

sísmica disponibilizados pelo PMTE – Projeto de Monitoramento de Tráfego de Embarcações. O 

PMTE monitora o tráfego de todas as embarcações que atendem aos empreendimentos da Petrobras 

em operação na Bacia de Santos, inclusive as embarcações de prospecção sísmica.  

Os dados de tráfego de embarcações sísmicas disponibilizados pelo PMTE foram avaliados 

a fim de complementar as análises dos efeitos da prospecção sísmica sobre o ambiente marinho, 

entretanto, foi observado que a rota de navegação desta atividade contempla muito pouco da região 

da Bacia de Santos até o limite da isóbata de 200 metros. As maiores intersecções acontecem na 

mesorregião Litoral Norte Paulista, entretanto nas demais mesorregiões a ocorrência desta variável 

é muito baixa ou nula (Figura 6B). 

Diante da defasagem dos dados em relação a metodologia proposta e a área de estudo em 

questão, a variável atividade de prospecção sísmica não permitiu análises com os dados de registro 

de ocorrência de encalhes de tetrápodes marinhos.  
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(A) (B) 

Figura 6 - Figura da esquerda: campos de prospecção sísmica de propriedades da Petrobras e PNG em atividade nos anos de 2016 

e 2017. Figura da direita: tráfego de embarcação de prospecção sísmica da Petrobras em atividade nos anos de 2016 e 2017. 

 

 

 

4.4.3 Unidades de Exploração e Produção de Óleo e Gás (Plataformas) 

 

De acordo com os dados repassados pela Petrobras, durante o período deste estudo, a 

empresa mantinha 17 unidades de exploração e produção de óleo e gás em operação na Bacia de 

Santos. Deste total, apenas 3 unidades estão instaladas nos limites da isóbata de 200 metros, sendo 

estas a plataforma Cidade de Itajaí (tipo FPSO) localizada no campo de Baúna, porção sul da Bacia 

de Santos, com a finalidade de produção de petróleo; a plataforma de Merluza (plataforma fixa), 

instalada na costa de Praia Grande – São Paulo, com a função de produzir gás e condensados dos 

campos de Merluza e Lagosta; e a plataforma de Mexilhão (tipo fixa) que também produz gás e 

condensado da reserva do campo de Mexilhão, além de escoar os produtos provenientes de outros 

campos, incluindo o pré-sal (PETROBRAS, 2019). A fim de buscar compreender os efeitos das 

atividades destas unidades nos tetrápodes marinhos foram avaliadas duas variáveis, a distância das 

plataformas em relação ao centroide das praias monitoradas (Figura 7A) e a presença das atividades 

das sondas de perfuração e produção utilizadas nas unidades de E&P (Figura 7B).  
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(A) (B) 

Figura 7 - (A) metodologia utilizada para cálculo da distância das unidades de exploração e produção até o centroide das praias. 

(B) metodologia de análise da densidade de atividade de sondas de perfuração e produção nas plataformas.  

  

 

Quando avaliadas as distâncias das Unidades de Produção (UP) da Petrobras, em atividade, 

até o centroide das praias monitoradas pelo PMP-BS, nos anos de 2016 e 2017, partiu-se do 

pressuposto que havendo algum efeito das mesmas sobre os animais nas menores distâncias se 

observaria um maior efeito sobre os encalhes registrados na faixa de areia. A Tabela 4 apresenta a 

média das distâncias das praias de cada mesorregião em relação as três Unidades de Produção em 

atividade dentro da área de estudo. Pode-se observar que as mesorregiões ao norte da Bacia de 

Santos estão mais próximas das UP de Merluza e Mexilhão, enquanto que o Litoral Paranaense e 

o Litoral Norte Catarinense estão mais próximos da UP Cidade de Itajaí. Em uma análise geral, as 

mesorregiões localizadas no estado de São Paulo estão mais próximas das Unidades de Produção, 

logo assume-se que as populações de tetrápodes marinhos que habitam ou migram pelas regiões 

oceânicas do norte da Bacia de Santos estariam mais vulneráveis aos efeitos destas atividades.  

Para quantificar a intensidade das atividades relacionadas às plataformas, foi utilizada a 

presença de sonda de produção e/ou perfuração atuando durante os dias do ano junto às plataformas. 

Para a Unidade de Produção Cidade de Itajaí foram quantificados 799 dias com a presença de sonda 

ativa durante o período de 2 anos. Para as UP de Merluza e Mexilhão, a quantificação foi a mesma 

para as duas unidades marítimas, sendo 762 dias com presença de sonda operando nas plataformas. 

Os dados apresentados paras três plataformas garantem que em diversos momentos houve a 

operação tanto da sonda de perfuração quanto da sonda de produção operando simultaneamente em 
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parte dos meses analisados.  

 
Tabela 4 - Média das distâncias (km) das Unidades de Produção (UP) da Petrobras, em atividade, até o centroide das praias 

monitoradas pelo PMP-BS, nos anos de 2016 e 2017.  
UP Cidade de Itajaí UP Merluza UP Mexilhão 

Litoral Norte Paulista 338,99 183,60 126,03 

Litoral Central Paulista 280,68 178,14 195,69 

Litoral Sul Paulista 235,99 219,53 286,59 

Litoral Paranaense 210,76 328,02 440,84 

Litoral Norte Catarinense 204,92 347,82 468,50 

Litoral Centro Norte Catarinense 213,99 383,49 512,29 

Litoral Central Catarinense 233,68 415,79 548,97 

Litoral Sul Catarinense 283,82 468,50 602,82 

 

 

4.4.4 Tráfego de Embarcações 
 

 Os potenciais efeitos do trafego de embarcação sobre a fauna marinha é amplamente 

reconhecido, principalmente quando avaliados os efeitos sob mamíferos marinhos. Em relação ao 

transporte de cargas no oceano, comumente ocorrem impactos ambientais negativos vinculados a 

geração de resíduos sólidos e líquidos, a poluição por contaminação da água, bem como ruídos 

provenientes da navegação e os diversos registros de colisão de embarcações com a fauna marinha.  

Como apresentado na metodologia, a fim de compreender melhor a influência da navegação 

sobre a fauna marinha, a intensidade do trafego de embarcações avaliadas neste estudo foram 

estratificadas em faixas batimétricas, para avaliar separadamente o efeito desta atividade antrópica 

sobre os diferentes habitat e as espécies que neles vivem.  

 

 

4.4.4.1 Tráfego de Embarcações de Terceiros 

 

Os dados de tráfego de embarcações de terceiros são obtidos através de um sistema de 

rastreamento conhecido como AIS (Automatic Identification System), de forma a identificar a 

origem e destino das embarcações que possuem este sistema acoplado. O AIS encaminha o sinal 

de transmissão da embarcação relatando o nome da embarcação e a posição desta no tempo e 

espaço, entretanto não foi possível categorizar o tipo de embarcação que está trafegando, uma vez 

que categorizar as diversas embarcações em suas inúmeras atividades que navegam pela região da 

Bacia de Santos seria inviável para este estudo. Sendo assim, esta categoria abrange todas as 

embarcações que possuem o transmissor de sinal AIS, independente do tipo de atividade executada. 

No comparativo dos dois anos, em 2016 (Figura 8 A) o tráfego de terceiros apresentou maior 

intensidade de navegação em relação a 2017, ainda que a diferença seja pouco expressiva quando 

avaliadas médias máximas de navegação (Figura 8 B),  Sendo assim, para avaliação do tráfego de 
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embarcações de terceiros, os dados foram analisados levando em consideração a média mensal de 

todas as embarcações como uma só categoria. Observa-se que é comum nas três zonas batimétricas 

(Figura 9 A, B, C) a maior intensidade do tráfego de embarcações de terceiros ocorrer nas 

mesorregiões do Litoral Norte Paulista e Litoral Central Paulista. É possível que a alta intensidade 

do tráfego nesta região esteja relacionada com a forte atividade do Porto de Santos e o Porto de São 

Sebastião.  

Para o ano 2016, principalmente nos meses de janeiro a setembro, é possível identificar um 

período de maior intensidade de tráfego de navegação em todas as mesorregiões, ainda mais 

relevantes no Litoral Central Paulista e as mesorregiões do estado de Santa Catarina (com exceção 

do sul catarinense onde o grid amostral tem pouca intersecção com a área). No comparativo entre 

a intensidade de tráfego nas diferentes estratificações oceânicas, é possível observar que o tráfego 

de terceiros é muito mais intenso na região costeira, sendo 45% maior que na região da plataforma 

interna (20-50m) e 70% maior que na região da quebra do talude (50-200m).  

 

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 8 - Média do tráfego de embarcações de Terceiros nos anos de (A) 2016 e (B) 2017. 
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 (A) 

 (B) 

 (C) 
Figura 9 (A) Intensidade do tráfego de embarcações de terceiros entre as isóbatas de 0 a 20 metros de profundidade. Legenda: 

Max = 24.466 km/mês/mesorregião; Média = 1.858 km/mês/mesorregião; Min= 0. (B) Intensidade do tráfego de embarcações de 

terceiros entre as isóbatas de 20 a 50 metros de profundidade. Legenda: Max = 15.922 km/mês/mesorregião; Média = 1.774 

km/mês/mesorregião; Min= 0. (C) Intensidade do tráfego de embarcações de terceiros entre as isóbatas de 50 a 200 metros de 

profundidade. Legenda: Max = 7.354 km/mês/mesorregião; Média = 831 km/mês/mesorregião; Min= 0.  

 

 

 

4.4.4.2 Tráfego de Embarcações da Petrobras 

 

 O tráfego de embarcações da Petrobras advém de uma extensa frota de navios de portes 
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variados, incluindo desde as embarcações de apoio para navios de aquisição de dados geofísicos 

até navios-tanque e aliviadores que se tratam das embarcações de maior porte da frota 

(ultrapassando 200 metros de comprimento). Conforme mostra a Figura 10 A, a intensidade da 

navegação das embarcações de apoio da Petrobras se concentram na região norte de São Paulo, 

onde estão centralizados parte dos principais blocos de exploração de óleo e gás da Bacia de Santos. 

A Figura 10 A e B apresentam as médias da intensidade de navegação das embarcações da 

Petrobras para anos de 2016 e 2017 a partir de um quadrante de blocos amostrais (dados 

proveninentes do PMTE). O trafego de embarcações da Petrobras no ano de 2017 foi três vezes 

maior em relação ao ano de 2016, evidenciando as principais rotas de navegação e destacando as 

rotas trafegadas entre as plataformas de Mexilhão, Merluza e Cidade de Itajaí (Campo Baúna) e os 

sistemas portuários de maior acesso.  

 

 

(A) 

 

(B) 

Figura 10 –Média do tráfego de embarcações de apoio da Petrobras nos anos de (A) 2016 e (B) 2017.  

 

 

 Além da concentração de tráfego de embarcações de apoio da Petrobras ser mais intenso 

nas regiões centro e norte de São Paulo, a Figura 11 apresenta claramente o aumento do tráfego a 

partir do ano de 2017, tanto na região costeira, quanto nas regiões mais afastadas do oceano. Os 

valores máximos de quilômetro trafegado em cada mesorregião por mês, apresentados nas figuras 

supracitadas, expressam que o trafego de embarcações de apoio as atividades de óleo e gás está 

concentrado nos limites batimétricos de 20 a 50 metros de profundidade. 
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 O aumento representativo do tráfego de embarcações da Petrobras no ano de 2017, tende a 

estar relacionado com a concessão de novos 9 blocos exploratórios adquiridos pela Petrobras neste 

ano, totalizando em 11,4 mil quilômetros quadrados de área adquirida para exploração e produção 

de óleo e gás na Bacias de Santos e parte na Bacia de Campos. Além do aumento considerável de 

tráfego de embarcação da Petrobras no ano de 2017 quando comparados a 2016, o mês de agosto 

de 2017 também chama a atenção pela alta intensidade de trafego na mesorregião do Litoral Norte 

Paulista.  
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(A) 

(B) 

(C) 

Figura 11 – (A) Intensidade do tráfego de embarcações da Petrobras entre as isóbatas de 0 a 20 metros de profundidade. Legenda: 

Max = 1.248 km/mês/mesorregião; Média = 44 km/mês/mesorregião; Min= 0. (B) Intensidade do tráfego de embarcações da 

Petrobras entre as isóbatas de 20 a 50 metros de profundidade. Legenda: Max = 5.122 km/mês/mesorregião; Média = 113 

km/mês/mesorregião; Min= 0. (C) Intensidade do tráfego de embarcações da Petrobras entre as isóbatas de 50 a 200 metros de 

profundidade. Legenda: Max = 2.429 km/mês/mesorregião; Média = 116 km/mês/mesorregião; Min= 0.  
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4.4.4.3 Tráfego de Embarcações da Petrobras Categorizado por Tamanho  
 

 

 Em ambientes marinhos, fontes de som geradas por diferentes embarcações estão 

diretamente relacionadas com a propulsão do motor responsável pela potencia de navegação do 

navio. A fim de avaliar os potenciais efeitos gerados pelos diferentes tamanhos de embarcações 

(comprimento e calado), envolvendo ruídos, probabilidade de colisão e estresse incidente sobre os 

animais marinhos e seus diferentes habitats, foram separadas as embarcações da Petrobras em três 

categorias de tamanho (inferiores a 100 metros, entre 100 a 200 metros e superiores a 200 metros) 

e analisadas ainda por estratificação batimétrica.  

 

  

Embarcações de tamanho inferior a 100 metros  
 

 

 As embarcações de tamanho inferior a 100 metros contemplam a maior parte das 

embarcações de apoio da frota de atividades de exploração de óleo e gás pertencentes a Petrobras. 

As embarcações inferiores a 100 metros representam mais de 70% da frota rastreada da Petrobrás, 

contemplando as categorias de embarcação de apoio tais como dragas, embarcações de apoio a 

mergulho saturado (SDSV), embarcação de resposta a derrame de óleo (OSRV), embarcação de 

apoio a limpeza e estimulação de poços (WSSV), embarcações de apoio a pequenos suprimentos e 

transporte de pessoal (UT), embarcações para manuseio de cabos de amarração (LH), embarcações 

para manobras de ancoras e posicionamento de plataformas (AHTS), navios projetados para 

lançamento e operação de ROV (RSV) e os navios de abastecimento de mercadorias e combustível 

(PSV). Apesar destas embarcações variarem suas máquinas de propulsão e consequentemente a 

potência de navegação (HP), todas elas possuem comprimento total inferior a 100 metros. Ao 

avaliar os valores médios de intensidade do trafego de embarcações da Petrobras inferiores a 100 

metros, é possível identificar através da Figura 12 (B e C) a maior intensidade de tráfego ocorre 

nos limites das zonas batimétricas de 20 a 50 metros e 50 a 200 metros de profundidade, havendo 

um tráfego duas vezes maior em relação ao o trafego na zona costeira (0 a 20 metros de 

profundidade). Para as isóbatas intermediárias e profundas é possível observar intensidade 

máximos de tráfego no mês de outubro de 2016 para as mesorregiões no Litoral Centro Norte 

Catarinense. 

 O trafego de embarcações da Petrobras é relativamente baixo na zona costeira, uma vez que 

a destinação principal destes navios é dar apoio as plataformas que operam nas isóbatas mais 

afastadas da costa, as intensidades medidas para estas embarcações próximo à costa se trata apenas 

do aporte e saída dos navios aos complexos portuários. 
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 Ainda que muito próximo dos valores médios de trafego de embarcação das isóbatas 

intermediárias, a estratificação de 50 a 200 metros de profundidade possui os maiores valores 

mensais de quilometro trafegado por mesorregião. O trafego de embarcações da Petrobras nesta 

rota apresenta picos no mês de julho de 2016 nas mesorregiões do litoral central e norte paulista, 

assim como no litoral centro norte catarinense no mês de outubro de 2017. No restante dos meses 

é possível identificar constância nos valores médios de tráfego para todas as mesorregiões, com 

exceção do litoral central e sul catarinense (por defasagem de dados). Ainda assim pode-se observar 

que a partir do segundo semestre de 2016 as intensidades tiveram valores médios maiores em 

relação ao primeiro semestre de 2016. Esta evidencia pode explicar um aumento nas atividades de 

exploração e produção por parte da Petrobras, fazendo com a frota de embarcações mantivesse maior 

estabilidade nas atividades operantes.  
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(A) 

(B) 

(C) 

Figura 12 – (A) Intensidade do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho inferior a 100 metros entre as isóbatas de 0 a 

20 metros de profundidade. Legenda: Max = 253 km/mês/mesorregião; Média = 24 km/mês/mesorregião; Min= 0. (B) Intensidade 

do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho inferior a 100 metros entre as isóbatas de 20 a 50 metros de profundidade. 

Legenda: Max = 24.615 km/mês/mesorregião; Média = 48 km/mês/mesorregião; Min= 0. (C) Intensidade do tráfego de 

embarcações da Petrobras com tamanho inferior a 100 metros entre as isóbatas de 50 a 200 metros de profundidade. Legenda: 

Max = 1.225 km/mês/mesorregião; Média = 52 km/mês/mesorregião; Min= 0.  
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Embarcações com tamanho entre 100 e 200 metros 

 

 São poucas as embarcações da Petrobras com tamanho variando entre 100 a 200 metros de 

comprimentos. Mais precisamente são apenas três embarcações nesta categoria, sendo estas 

embarcações complexas e altamente especializadas, dotadas de equipamentos/sistemas sofisticados 

e de elevado valor, sendo usadas para construção e lançamento de linhas rígidas e flexíveis (PLSV), 

além dos navios de apoio a equipamentos submarinos (SESV), ainda mais especializado que os 

tradicionais navios-sonda e os conhecidos Crane Ship equipados para construção e manutenção de 

plataformas, assim como armazenamento de suprimentos e base de heliponto (SILVEIRA, 2002). 

Por esta categoria de embarcações se tratar de navios com operacionalidade principal de 

implementação e manutenção, é esperado que o tráfego destes não possua a mesma intensidade que 

as outras embarcações de apoio. Conforme mostra a Figura 13 o trafego de embarcações deste 

tamanho operam apenas em meses específicos, possivelmente quando solicitadas manutenções e/ou 

implementações de novos empreendimentos. Isto fica ainda mais evidente considerando que a 

ocorrência destas embarcações se dá principalmente nas mesorregiões litoral central e norte 

paulista, onde estão concentrados os blocos de exploração e produção de óleo e gás da Petrobras. 

Assim como analisado no padrão de tráfego geral de embarcações da Petrobras, para estas 

embarcações de apoio a serviços de instalação, observa-se que as mesmas trafegaram com maior 

intensidade a partir do ano de 2017. Devido ao baixo tráfego das embarcações com tamanho entre 

100 a 200 metros, as análises de correlação entre o efeito desta categoria de embarcações sobre os 

encalhes de tetrápodes marinhos são prejudicadas, uma vez que o deslocamento ocorreu de forma 

considerável em apenas duas mesorregiões (litoral central e norte paulista) e ainda assim em 

intensidade relativamente baixas quando consideradas as demais categorias de tamanhos de 

embarcações da Petrobras.  

 Ainda que pouco expressivo, o trafego destas embarcações é mais intenso nas isóbatas de 

50 a 200 metros (Figura 13C). Uma vez que esta categoria de tamanho é composta por embarcações 

de apoio direto às plataformas, justifica-se o fato delas trafegarem predominarem neste estrato 

batimétrica, uma vez que as plataformas da Petrobras em operação estão concentradas nestes 

limites.  
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(A) 

(B) 

(C) 

Figura 13 – (A) Intensidade do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho entre 100 a 200 metros entre as isóbatas de 0 

a 20 metros de profundidade. Legenda: Max = 13 km/mês/mesorregião; Média = 0,2 km/mês/mesorregião; Min= 0. (B) Intensidade 

do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho entre 100 a 200 metros entre as isóbatas de 20 a 50 metros de profundidade. 

Legenda: Max = 33 km/mês/mesorregião; Média = 0,9 km/mês/mesorregião; Min= 0. (C) Intensidade do tráfego de embarcações 

da Petrobras com tamanho entre 100 a 200 metros entre as isóbatas de 50 a 200 metros de profundidade. Legenda: Max = 18 

km/mês/mesorregião; Média = 0,8 km/mês/mesorregião; Min= 0.  

 

 

 



47  

Embarcações com tamanho superior a 200 metros 

 

 Assim como as embarcações de 100 a 200 metros de comprimento, as embarcações com 

tamanho superior a 200 metros contemplam poucas unidades que compõe a frota marítima da 

Petrobras. Os navios-tanque e as embarcações de aliviadores são as principais embarcações que 

compõe o grupo dos grandes navios de exploração e produção. O navio aliviador é aquele que 

coleta a produção de uma plataforma e a transporta para um terminal terrestre. Ou seja, é um navio 

de transporte de petróleo entre os campos de produção marítimos e os terminais de terra. Os navios-

tanque possuem função similar ao aliviador, entretanto o navio-tanque é destinado ao transporte do 

petróleo e derivados (diesel, nafta, gasolina, querosene de aviação, entre outros), (TRANSPETRO, 

2019). Mesmo que agrupados por tamanho da embarcação, os dados de intensidade de trafego 

apresenta um padrão similar ao que foi observado para o total do trafego de embarcações da 

Petrobras, um aumento expressivo nos deslocamentos durante o ano de 2017 (Figura 14).  
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(A) 

(B) 

(C) 

Figura 14- (A) Intensidade do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho superior a 200 metros entre as isóbatas de 0 a 

20 metros de profundidade. Legenda: Max = 421 km/mês/mesorregião; Média = 26 km/mês/mesorregião; Min= 0. (B) Intensidade 

do tráfego de embarcações da Petrobras com tamanho superior a 200 metros entre as isóbatas de 20 a 50 metros de profundidade. 

Legenda: Max = 252 km/mês/mesorregião; Média = 23 km/mês/mesorregião; Min= 0. (C) Intensidade do tráfego de embarcações 

da Petrobras com tamanho superior a 200 metros entre as isóbatas de 50 a 200 metros de profundidade. Legenda: Max = 117 

km/mês/mesorregião; Média = 18 km/mês/mesorregião; Min= 0.  
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4.5 Análise de Correspondência Canônica  

 A fim de avaliar e descrever a correlação entre as variáveis antrópicas e a ocorrência de 

animais encalhados, foi aplicada a análise de correspondência canônica (ACC), utilizando o 

software CANOCO 4.5. Para as variáveis de ocorrência de encalhe foram utilizadas as EPUEs das 

espécies representativas, enquanto que as variáveis antrópicas foram representadas pela intensidade 

e/ou presença do fator abiótico. Tanto as variáveis bióticas quanto abióticas foram analisadas 

mensalmente a partir da unidade amostral de cada mesorregião.  

 A análise de correspondência canônica utilizando todas as variáveis antrópicas e ocorrência 

de espécies representativas apresentou forte colinearidade entre as variáveis estratificadas por 

profundidade e tamanho de embarcação, com exceção do trafego de embarcações da Petrobras de 

pequeno porte na estratificação de 20 a 50 metros. Foi verificada também forte colinearidade para 

as variáveis de distância da unidade de produção para as praias (UP) e presença de sonda de 

produção e perfuração atuantes nas unidades de produção (PP). A ACC realizada com estas 

variáveis obteve 20,1% da variação explicada pelos eixos 1 e 2, e 63,2% desta variação está 

relacionada às variáveis de ocorrência e antrópicas.  

 Uma segunda Análise de Correspondência Canônica foi realizada (Tabela 5, Figura 15) 

utilizando apenas as variáveis antrópicas significativas (p < 0,05). Dessa forma a análise utilizou 

apenas 11 das 22 variáveis abióticas. Os eixos 1 e 2 explicaram 19,3% da variação analisada e 

72,7% desta variação é expressa pela relação entre a ocorrência de encalhes e variáveis abióticas. 

A ACC apresentou forte correlação com a ocorrência de Puffinus puffinus e a intensidade do tráfego 

de embarcação da Petrobras de pequeno porte na isóbata de 20 a 50 metros, no eixo 1. No eixo 2 

os resultados mostram que a ocorrência de Sotalia guianensis possui correlação positiva com as 

áreas de influência portuária. Se observa que a distância da Unidade de Produção de Merluza 

apresenta uma correlação positiva com a ocorrência de Arctocephalus australis, Larus dominicanus 

e Spheniscus magellanicus, causado pelo aumento da ocorrência destas espécies nas praias mais ao 

sul, mais distantes da UP de Merluza.  

 

 
Tabela 5 - Resultado da Análise de Correspondência Canônica utilizando apenas as variáveis antrópicas significativas (p < 

0,05), representando os eixos canônicos 1 e 2. 

Eixos 1 2 3 4 

Autovalores  0.123  0.044  0.020  0.011 
Correlações Espécies-ambiente  0.794  0.593  0.655  0.358 
Variância % cumulativa dos dados de espécies:   14.2   19.3   21.5   22.8 
                                      da relação ambiente-espécies:   53.5   72.7   81.2   86.1 
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Figura 15 - Resultado na Análise de Correspondência Canônica utilizando apenas as variáveis antrópicas significativas (p < 

0,05), representando os eixos canônicos 1 e 2. 

 

 

 

Uma vez que as distâncias às unidades de produção não se alteram no tempo, se discutiu 

que as mesmas poderiam ser consideradas como fatores e não variáveis, e isso poderia estar 

interferindo nas análises. Deste modo se fez uma nova Análise de Correspondência Canônica 

removendo a distância das unidades de produção para as praias, também utilizando somente as 

variáveis significativas (p < 0,05). Nesta análise os eixos 1 e 2 explicaram 13,8% da variância 

cumulativa dos dados de espécie, e 68,2% desta variação é explicada pela relação entre a ocorrência 

de encalhes e variáveis abióticas (Tabela 6). Foi observada forte colinearidade entre as variáveis 

de intensidade de tráfego de embarcação, tanto por estratificação de profundidade, quanto por 

tamanho da embarcação (Figura 16). As variáveis de presença de sonda de produção e perfuração 

nas plataformas (PP) apresentaram altas cargas no mesmo eixo em que a espécie Stenella frontalis. 

A intensidade do tráfego de embarcação da Petrobras de pequeno porte registrado nos limites 

batimétricos de 20 a 50 metros de profundidade (TBR_PP50) apresentou uma forte correlação com 

a espécie Puffinus puffinus. Assim como os resultados das ACC anteriores, pode ser observada uma 

correlação positiva entre as áreas de influência das atividades portuárias (APORTO) e a espécie 

Sotalia guianensis. Já as espécies Arctocephalus australis, Larus dominicanus e Spheniscus 

magellanicus apresentaram correlação negativa com as áreas de influência de atividades portuárias. 

Apesar de não ser taão marcante como para outras espécies, se observa uma relação das tartarugas-

verdes (Chelonia mydas), tanto aqueles indivíduos de habitat costeiro quanto oceânico, com o 

tráfego de embarcações. Possívelmente isto está relacionado ao aumento considerável no encalhe 

dos indivíduos desta espécie no ano de 2017 (Figura 4) e o tráfego de embarcações no mesmo 

período. Apesar de não podermos afirmar uma relação causa e efeito entre os encalhes de C. mydas 



51  

e o aumento do trafego de embarcações, é um efeito que precisa ser explorado. As demais espécies 

se mostraram pouca relação com as variáveis antrópicas utilizadas, com valores baixos tanto no 

eixo 1 quanto no eixo 2.  

 

Tabela 6 - Resultado da Análise de Correspondência Canônica utilizando apenas as variáveis antrópicas (desconsiderando a 

variável Distância das Unidades de Produção) significativas (p < 0,05), representando os eixos canônicos 1 e 2. 

Eixos 1 2 3 4 

Autovalores  0.081 0.039 0.019 0.011 

Correlações Espécies-ambiente  0.649 0.539 0.636 0.417 

Variância % cumulativa dos dados de espécies:    9.3   13.8   15.9   17.1 

                                      da relação ambiente-espécies:   46.1   68.2   78.8   84.8 

 

 

 
Figura 16 - Resultado na Análise de Correspondência Canônica utilizando apenas as variáveis antrópicas (desconsiderando a 

variável Distância das Unidades de Produção – UP) significativas (p < 0,05), representando os eixos canônicos 1 e 2. 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Dados de encalhes de tetrápodes marinhos podem fornecer informações importantes sobre o 

comportamento das populações e a dinâmica do ambiente oceânico. Entretanto, entender a 

distribuição espacial e temporal destes indivíduos requer um acompanhamento intenso dos 

encalhes registrados na costa, além de exigir amostragens em longas séries temporais a fim de 

compreender as fontes específicas de mortalidade e vulnerabilidades ainda desconhecidas. Ainda 

que existam diversos fatores de ordem física e biológica que podem interferir na mortalidade destes 

animais marinhos, compreender o padrão de encalhes é essencial para que fatores externos (por 

exemplo, antrópicos) possam ser avaliados quanto ao potencial efeito sobre o encalhe de um animal 

na praia (HART, 2006).  
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É muito discutido os efeitos das atividades de óleo e gás no comportamento e sobrevivência 

dos tetrápodes marinhos, uma vez que as atividades de E&P podem influenciar a alimentação, 

reprodução e migração destes animais (GOMES et al., 2000; PETRY et al., 2012; GORDON, 2003; 

HEPPELL et al., 2002). A quantificação destes efeitos através de encalhes é que torna complexa a 

avalição do impacto, pois para que um animal seja encontrado na praia, existem diversos fatores 

que podem interferir, sejam estes ambientais ou antrópicos. As taxas de encalhes podem ser 

influenciadas pela abundância das espécies, as variações nas taxas de mortalidade, a relação peso 

e flutuabilidade, local da morte, dinâmica oceânica (deriva) e a ainda a chance de detecção da 

carcaça (PELTIER et al., 2012; WELLS et al., 2015; PRADO et al., 2016). Ao longo dos dois anos 

de encalhes registrados pelo PMP-BS foi observado que eventos de encalhe em massa influênciam 

de maneira expressiva a definição do padrão de encalhe dos tetrápodes marinhos. Apesar das 

necropsias dos animais coletados nos encalhes em massa de aves registrados pelo PMP-BS não 

evidenciaram causas de morte relacionadas diretamente com as atividades antrópicas 

(PETROBRAS, 2016 e 2017), estas podem estar refletindo efeitos indiretos de perturbações no 

meio.  

Os encalhes de tetrápodes marinhos considerados neste estudo incluíram somente aqueles 

que foram registrados durante as atividades de monitoramento regular diário, ou seja, aqueles 

animais encontrados nas praias em que as equipes de campo monitoravam diariamente. Registros 

de acionamento são aqueles em que a comunidade demanda as equipes do PMP-BS para 

recolhe/resgatar um animal em locais não monitorados ou nas praias monitoradas regularmente, 

mas que encalharam após as equipes terem passado no local. Estes registros não foram 

considerados de modo que os encalhes pudessem ser relacionados com os esforços de 

monitoramento (km de praia percorrido) e assim permitisse comparar todos os locais através das 

taxas de EPUE. Entretando, esta escolha pode trazer algumas consequências para as análises dos 

dados, uma vez que existem regiões que possuem um elevado número de registros de encalhes 

através de acionamentos da população. No caso particular do Litoral Norte Paulista isto se dá 

devido à presença do Projeto TAMAR na região há mais de 20 anos, fazendo com que a estratégia 

de acionamento seja muito eficiente e reflita em um número de acionamentos superior aos registros 

de monitoramento de praia. Nestes locais com grande quantidade de acionamentos, é possível que 

os encalhes registrados no monitoramento regular estejam subestimando a taxa de encalhes real. 

A partir dos resultados obtidos através das Análises de Correspondência Canônica (ACC) 

pode-se observar que as variáveis relacionadas as atividades de exploração e produção de óleo e 

gás consideradas neste estudo, possuem influência distinta sobre as espécies de tetrápodes 

marinhos. As taxas de encalhes de Chelonia mydas oceânica e costeiro/oceânica apresentaram as 
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maiores cargas positivas no mesmo eixo que o trafego de embarcações. Entretanto, as espécies 

Thalassarche melanophris e Phalacrocorax brasilianus apresentaram correlação negativa com o 

trafego de embarcações. Chelonia mydas é encontrada em abundância ao longo de toda a área de 

estudo, o que conciliada a seus hábitos migratórios utilizando diferentes áreas para reprodução, 

alimentação e descanso (MEYLAN, 1982), tornam a espécie vulnerável a diversos efeitos tanto 

ambientais, quanto antrópicos. As tartarugas-verde (C. mydas) são altamente migratórias ao longo 

de todo o ano e forrageiam em estratos oceânicos diferentes no seu ciclo de vida (HIRTH, 1997). 

Em um estudo de Reis et al. (2011), os autores apresentam dados de encalhe, distribuição e ameaças 

de tartarugas marinhas analisados ao longo de 2009 e 2010 no estado do Rio de Janeiro, registrando 

539 ocorrências de quelônios na região, onde 74,4% foram Chelonia mydas. De acordo com os 

autores, dos casos em que foi possível evidenciar a interação antrópica, o trafego de embarcações 

foi o segundo maior responsável pela morte dos animais registrados, ficando atrás apenas das 

interações com pesca. Deste modo, mesmo que no presente trabalho não se tenha analisado as 

causas de morte ou a presença de sinais de interação antrópica, a correlação entre o EPUE de C. 

mydas e o tráfego de embarcação pode indicar que estes locais geram algum tipo de efeito deletério 

sobre a espécie. 

Neves et al. (2009) mostraram que atividades humanas como tráfego de embarcações, tanto 

recreativas como comerciais, interferem na escolha da fêmea para nidificar além de interferir no 

sucesso de migração dos filhotes para o oceano. Este último ponto é especialmente relevante para 

o presente trabalho pois a permanência na fase juvenil das tartarugas marinhas em profundidades 

onde as atividades de óleo e gás são ainda mais intensas, efeitos nesta fase podem comprometer o 

recrutamento destes indivíduos na população. Apesar da captura incidental em larga escala, pela 

pesca industrial ser responsável pelos maiores índices de mortalidade das tartarugas marinhas 

(HEPPEL et al., 2002), a colisão com embarcações é um fator que frequentemente leva estes 

animais a morte, sem chance de sobrevivência, principalmente pelo tamanho e velocidade das 

embarcações que nestes colidem (BASS & WITZELL, 2000). Estudos realizados na Flórida, onde 

existe alto índice de trafego de embarcações costeiras esportivas, registrou 2156 tartarugas mortas 

por colisão em embarcações durante os anos de 1991 e 1993 (LUTCAVAGE et al., 1997). De modo 

geral, as tartarugas marinhas são animais vulneráveis a declínios populacionais devido ao seu 

crescimento lento, mudança de habitat ao longo do ciclo de vida e invariabilidade do local de 

nidificação (PLOTKIN et al. 2003). O litoral sul e sudeste do Brasil não é uma área comum de 

reprodução das tartarugas marinhas, mas é uma área importante na alimentação de diversas delas 

(SANTOS, 2011). Deste modo, mesmo que não se observe uma relação de causa e efeito entre a 

mortalidade de tartarugas na área e o tráfego de embarcações, a indicação de que nas áreas com 
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mais tráfego também há maior mortalidade, é um alerta para a conservação do grupo. 

A Análise de Correspondência Canônica também evidenciou que a área de influência das 

atividades portuárias apresentou forte correlação com os encalhes de Sotalia guianensis (boto-

cinza). O litoral norte paulista detem os maiores valores de EPUE para os botos-cinza, seguido do 

litoral paranaense e, coincidentemente, o porto de Paranguá e o Porto de Santos são os complexos 

com maior área de influência portuário, somados ao Porto de São Sebastião que possui forte 

influência no litoral norte do estado de São Paulo. O Porto de Santos representa 10% de todo o 

ranking de movimentação portuária brasileira, enquanto que o terminal aquaviário de São Sebastião 

representa 5% deste total (ANTAQ, 2010/2016).  

Logo, os resultados são um reflexo de que as áreas de grande volume de atividade portuárias 

são as mesmas que apresentam uma maior quantidade de botos-cinzas encalhados nas praias 

adjacentes. Casos de abandono ou alteração de áreas de uso por populações de boto-cinza já foram 

relatadas na Baía de Guaratuba, no Paraná (FILLA, 2004), na Baía da Babitonga, em Santa Catarina 

(CREMER et al., 2004), assim como no esturário de Cananéia no sul de São Paulo (SANTOS et 

al., 2008). Neste último caso os autores colocaram como causa provável da perda de habitat o 

aumento do tráfego de embarcações e as obras de reparo e ampliação do Porto de São Francisco do 

Sul. Os complexos estuarinos de Paranaguá e Cananéia são áreas onde se conhece a presença de 

populações residentes da espécie (GEISE et al., 1999; FILLA E MONTEIRO-FILHO, 2009; 

SANTOS et al, 2008) e o fato desta espécie possuir hábito de vida costeiro à torna vulnerável a 

uma série de variáveis antrópicas que não só aquelas relacionadas neste estudo. É considerado que 

das ameaças antrópicas mais expressivas à estas populações está o emalhamento dos indivíduos em 

petrechos de pesca, a constante degradação do habitat costeiro, o grande volume de atividades 

portuárias e o trafego de embarcações (BONIN et al., 2017).  

Pesquisas de foto-identificação revelam que as populações de boto-cinza possuem alta 

fidelidade aos locais de residencia, permanecendo durante muitos anos nestes ambientes (NERY et 

al., 2008; BONIN et al., 2017). Isso sugere que apesar destes indivíduos estarem sob constante 

influência de efeitos antrópicos, eles tendem a permanecer nos mesmos locais, tornando-os ainda 

mais suscetíveis aos impactos das atividades humanas e consequemente portuárias. Os locais onde 

se localizam os complexos portuários abrigam infraestruturas de grande porte, alterando fortemente 

as características do ambiente. As atividades portuárias envolvem não somente o alto fluxo de 

embarcações marítimas, mas também os veículos de transporte de carga, a instalações de 

estruturação e maquinários para a operacionalidade do complexo portuário, assim como 

adequações e ampliações do canal de navegação. Todas essas atividades possuem uma série de 

efeitos no meio marinho, sendo o mais relevante a geração de ruídos. Devido à importância do som 
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para os cetáceos, pode-se assumir que o ruído causado pelas diversas atividades portuárias é uma 

das maiores, se não a maior, perturbação para S. guianensis. Assim, espera-se que uma maior 

intensidade destas atividades levaria as populações a encurtar sua permanência na área de estudo 

(Imamura et al., 2018) ou ainda sofrer efeitos indiretos que causem a mortalidade da população. Os 

maiores valores de EPUE de mamíferos nas áreas de influência portuária e os resultados da ACC 

podem estar indicando o efeito que estas atividades têm sobre a sobrevivência deste grupo. 

 As áreas de influência de atividades portuárias apresentaram correlação negativa com as 

espécies Arctocephalus australis (lobo-marinho-do-sul), Spheniscus magellanicus (pinguim-de-

Magalhães) e Larus dominicanus (gaivotão). O lobo-marinho-do-sul é uma espécie residente das 

águas do Atlântico e Pacífico Sul, com colônias reprodutivas no Uruguai e Argentina, mas 

frequentemente registrada no sul do Brasil nos meses de inverno e primavera (SIMÕES-LOPES et 

al., 1995). Principalmente os indivíduos machos e juvenis se deslocam até o sul do país ocorrendo 

principalmente no Rio Grande do Sul (SANFELICE et. al, 1999) e sul de Santa Catarina 

(OLIVEIRA et al., 2014), após seu período reprodutivo, em busca de áreas de descaso e 

alimentação. Já o gaivotão pode ser visto em pequenos e grandes bandos, buscando alimento na 

zona de arrebentação das praias ou ainda descansando na faixa de areia, ocorrendo durante todo o 

ano no litoral do estado Santa Catarina e Rio Grande do Sul  (VOOREN & BRUSQUE 1999 e 

BRANCO & EBERT 2002). O pinguin-de-Magalhães também possui maior abundância no litoral 

central e sul catarinense, da Ilha de Florianópolis em direção ao sul do estado.  

Ao longo do monitoramento de praias no ano de 2016, o número de encalhes de pinguins-

de-Magalhães foi quase duas vezes maior em comparação com o ano de 2017. Entretanto, na 

ausência de um terceiro ano, com esforço amostral similar, para comprar estes quantitativos não é 

possível afirmar se o ano de 2016 registrou altas taxas de encalhe ou o ano de 2017 recebeu um 

número menor destes indivíduos na costa. Estes indivíduos possuem colônias reprodutivas na 

Argentina e Chile (BORBOROGLU et al., 2002), ocorrendo no sul da costa brasileira apenas fora 

do período reprodutivo (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018). Esta é uma espécie migratória, e 

tanto os indivíduos jovens quanto os adultos deixam seus sítios reprodutivos após a época de 

reprodução e vão em busca de fontes de alimentos, guiados pela corrente das Malvinas, 

caracterizada por suas águas frias e ricas em nutrientes (FRERE et al. 1996). Esta migração ocorre 

nos meses de inverno e durante este trajeto, muitas dessas aves atingem as águas da plataforma 

continental do Brasil (SICK 1997, VOOREN e BRUSQUE 1999, WEIGRT et al. 2005), gerando 

alta incidência de encalhes da espécie na costa brasileira, principalmente no Rio Grande do Sul e 

sul do Estado de Santa Catarina (SICK, 1997). Deste modo se observa que a correlação negativa 

destas espécies com as áreas de influência de atividades portuárias pode ser justificada pelo volume 
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pouco expressivo destas atividades no litoral sul e central catarinense, locais onde se concentram 

as maiores ocorrências das três espécies supracitadas.  

 Em relação aos resultados relacionados ao trafego de embarcação da Petrobras de pequeno 

porto representado nas profundidades entre 20 e 50 metros, se observou uma forte correlação 

positiva com o encalhe de Puffinus puffinus (bobo-pequeno). Esta pequena ave é caracterizada por 

movimentos migratórios de longa distância no período de inverno e apontada como potencial 

indicador da conservação do ecossistema marinho em escala global (SHAFFER et al. 2006). O 

hábito de vida altamente pelágico dessa espécie faz com que o comportamento dos indivíduos 

evidencie as mudanças hidrodinâmicas e os impactos gerados sob os oceanos (GUILFORD et al., 

2009). Estudos relacionados aos efeitos das atividades antrópicas sob o bobo-pequeno são escassos 

em todo o globo. As características comportamentais da espécie, ainda que também pouco 

conhecidas, nos permite relacionar os potenciais efeitos que venham a interferir na sobrevivência 

destes indivíduos. Os P. puffinus migram do hemisfério norte para a América do Sul, durante o 

período de inverno, com destino a costa brasileira (THOMPSON, 1987; GUILFORD et al., 2009; 

HAMER, 2003 apud CARDOSO, 2013).  

Considerando a proximidade da costa brasileira com as áreas de reprodução no hemisfério 

sul e a alta produtividade biológica na plataforma continental catarinense (NEVES et al. 2006), 

especialmente durante o inverno, justifica-se as altas taxas de ocorrência desta espécie no litoral 

catarinense e paranaense. Apesar da rota migratória ser bastante conhecida, não existem muitos 

detalhes sobre o comportamento de alimentação e locais de descanso da espécie, com exceção do 

trabalho de Guilford et al. (2009) que utilizou um dispositivo de geolocalização, aplicado a técnicas 

de machine learning para elucidar detalhes de migrações pelágicas de grande escala. Este trabalho 

mostrou que o bobo-pequeno utiliza a costa brasileira para explorar os recursos alimentares e seguir 

suas rotas migratórias com menor reserva de gordura (GUILFORD et al., 2009). A evidencia de 

que estes animais se alimentam prioritariamente em habitats pelágicos oceânicos sugere que os P. 

puffinus apesar de não realizem sua migração por meio aquático, são diretamente dependentes deste 

habitat para sua sobrevivência e estão indiretamente expostos as atividades humanas em ambiente 

marinho.  

Visto isso, seria possível supor que estes indivíduos estivessem sofrendo pressões antrópicas 

de atividades que ocorram principalmente em suas zonas oceânicas alimentares. Entretanto, as 

maiores intensidades de tráfego nesta categoria acontecem nas mesorregiões do litoral Norte e 

Centro-Norte Catarinense, enquanto que as maiores intensidades de P. puffinus foram no litoral Sul 

Paulista, Paranaense e Norte Catarinense. Considerando que estas aves estão vindo do norte, é 

improvável que tenha havido uma influência real deste tráfego mais ao sul. Possivelmente esta 
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relação observada na ACC foi uma coincidência dos eventos de grande mortalidade por causas 

naturais simultaneamente a um aumento do tráfego. 

A correlação de maior intensidade apresentada nos resultados da ACC foi expressa pela 

presença de sonda de perfuração e produção ativa nas plataformas de Mexilhão e Merluza (PP 

Merluza e PP Mexilhão) com a ocorrência de encalhes da espécie Stenella frontalis. Curiosamente, 

as variáveis PP Merluza e PP Mexilhão apresentaram correlação negativa com a espécie Tursiops 

truncatus, apesar desta possuir distribuição semelhante a Stenella frontalis na costa sul-sudeste 

brasileira (PMC, 2019). De acordo com Moreno et al., (2005), Stenella frontalis é freqüentemente 

observado próximo a região costeira do Brasil, em grupos relativamente pequenos de 

aproximadamente 50 indivíduos. De modo geral, existem poucos estudos sobre a ocorrência de 

mamíferos marinhos no entorno de plataformas de petróleo, menos ainda no que diz respeito aos 

níveis de ruídos subaquáticos e seus efeitos sobre estes animais (RICHARDSON et al., 1995). É  

frequente a avistagem de cetáceos no entorno das plataformas de petróleo em busca de alimento, 

uma vez que ests estruturas atraem uma grande quantidade de peixes em águas oceânicas  

(HOSTIM-SILVA et al., 2002; CREMER et al., 2009). Em um estudo de Cremer et al., (2009) 

foram avaliadas as avistagens no entorno da plataforma P-XIV a 200 metros de profundidade no 

sul da costa brasileira, e registrados um total de 75 indivíduos de cetáceos. As atividades 

desenvolvidas nestas unidades marítimas podem ter expressivo efeito sob o ambiente marinho. 

Especificamente as atividades de perfuração e exploração dos poços de petróleo são 

realizadas através de brocas e sondas que perfuram o solo por meio de técnicas de impacto de peso 

com solo ou ainda por escavação rolante, proporcionando a instalação de bombas para transporte 

do óleo até a superfície (KIMURA, 2005). Estas atividades causam grande perturbação no fundo 

oceânicos assim como na coluna d’água devido a agressividade do processo. De acordo com 

Richardson et al., (1995) as atividades de exploração de petróleo e gás no oceano interferem no 

comportamento dos mamíferos marinhos de maneira expressiva quanto a comunicação, 

reconhecimento individual, fuga de predadores, captura de presas, orientação, navegação, seleção 

de parceiros e vinculação mãe-descendentes. Os efeitos destas atividades tendem a gerar disfunções 

fisiológicas, tais como perda temporário ou permanente da sensibilidade auditiva, modificação 

comportamental quanto a forrageamento ou uso de habitat, assim como incapacidade de detectar 

sons importantes devido ao aumento do ruído do fundo (RICHARDSON et al., 1995). Além disso, 

é importante destacar que a correlação apresentada para estas variáveis levou em consideração 

somente os indivíduos encalhados na faixa de areia, havendo ainda a influência sobre aqueles 

animais que não foram registrados devido a influência das correntes de deriva que os carrearam 

para diferentes áreas costeiras ou ainda afundaram em alto mar. Deve-se ter em conta que os 
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encalhes registrados na praia tendem a ser apenas uma pequena parte da população afetada por 

estas atividades. Quantificar os eventuais impactos gerados pelas atividades de perfuração e 

produção das plataformas é uma tarefa complexa, uma vez que os efeitos sobre a fauna marinha 

são em sua maior parte de carater secundário e observados a longo prazo.  

 A espécie Pontoporia blainvillei (toninha) apresentou baixa correlação com as variáveis 

antrópicas avaliadas na ACC. Tal resultado aponta que possivelmente as toninhas possuem suas 

taxas de encalhes influenciadas principalmente por variações ambientais ou outras variáveis 

antrópicas que não foram avaliadas neste estudo (ex. pesca artesanal e industrial). Estudos apontam 

que nos meses de inverno as toninhas estão mais vulneráveis a influência de atividades de pesca na 

costa por meio de redes de fundo e de superfície (BERTOZZI, 2009). Ferreira et al., (2010) 

avaliaram a distribuição espaço-temporal das capturas acidentais de toninhas no Rio Grande do Sul 

e vericou que apesar de não haver grande variação sazonal na proporção de capturas acidentais, 

ainda assim os meses de primavera e inverno registram as maiores taxas de capturas por unidades 

de esforço. A distribuição da toninha está restrita a águas rasas, em profundidades inferiores a 30 

metros (SECCHI & OTT, 1997), possui ocorrência desde o sul do Brasil até a costa centro sul da 

Argentina (CRESPO et al., 1998). Estudos apontam que o litoral norte de Santa Catarina é abrigo 

de unidades populacionais residentes de toninhas, que utilizam a área de maneira heterogênea 

(CREMER & SIMÕES-LOPES, 2008). 

Tanto as espécies trabalhadas nestes estudo, como outras espécies que utilizem 

principalmente a plataforma continental interna (antes da quebra do talude), estão ainda mais 

vulneráveis aos diversos impactos das atividades humanas e ao morrer em alto mar, possivelmente 

não terão o encalhes de suas carcaças registrados na beira da praia. Deste modo, os resultados 

apresentado neste trabalho devem ser considerados como indicativos mínimos da existência de 

efeitos das atividades humanas nos tetrápodes marinhos da área de estudo. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que as atividades de produção e transporte de óleo e gás na Bacia de Santos 

influenciam de forma diferenciada as espécies consideradas neste estudo. O registro de animais 

mortos de Stenella frontalis e Puffinus puffinus apresentaram relação com as atividades de 

produção de óleo e gás, principalmente aos efeitos de perfuração e exploração de sondas marítimas 

e tráfego de embarcações da Petrobrás, respectivamente. Entretanto neste momento não é possível 

confirmar de forma clara uma relação entre o efeito e mortalidade. Para que os efeitos das atividades 

de exploração e produção de óleo e gás possam ser avaliados de forma direcionada é necessário 
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compreender as dinâmicas do ambiente que influenciam na deriva e encalhe dos animais 

registrados nas praias. Mais do que a comprovação da existência, a quantificação da intensidade 

dos efeitos causados pelas atividades petrolíferas, assim como as demais atividades humanas 

operadas em meio marinho, requer uma longa análise de dados temporais para que permita avaliar 

os efeitos crônicos e agudos sobre a fauna marinha. Compreender a susceptibilidades dos animais 

marinhos frente as atividades de exploração e produção de óleo e gás torna possível a elaboração 

de programas de conservação e permite que projetos de monitoramento de fauna sejam executados 

a fim de avaliar o sucesso e/ou declínio de populações essenciais para o equilíbrio do ecossistema 

global.  
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