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RESUMO

As aves marinhas migratórias fornecem importantes informações sobre a qualidade de

diferentes regiões ao longo do seu trajeto de deslocamento e nota-se que a poluição marinha

está disseminada nos oceanos, principalmente pelo resíduo plástico. Os Procellariiformes são

topo de cadeia alimentar das aves marinhas e são mais suscetíveis à ingestão de lixo, que

podem ocasionar lesões, diminuição da motilidade e/ou obstrução total do trato

gastrointestinal. Os dados estudados foram obtidos através de 43 fichas de óbito de

Procellariiformes que incidiram no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) da

cidade de Rio Grande (Rio Grande do Sul) entre o período de janeiro de 2018 a outubro de

2022. Nessas fichas, constatou-se observações referentes à espécie e seu trato gastrointestinal,

bem como a presença de lixo no mesmo. Visto que, o litoral do extremo sul do Brasil é uma

importante área de alimentação dessa ordem de aves.
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INTRODUÇÃO

O plástico é um dos piores resíduos para os tetrápodes marinhos, porque é muito parecido

com as presas e apresentam as seguintes características: transparente, alta durabilidade,

flutuabilidade e maleabilidade (ANDRADE et al., 2020). Além disso, quando ingerido podem

ocasionar lesões, diminuição da motilidade e/ou obstrução total do trato gastrointestinal

(COLABUONO et al., 2009). No ambiente pelágico, os Procellariformes são o grupo de aves

mais ameaçadas do mundo, devido à pesca de espinhel, ingestão de lixo, contaminação por

metais pesados e derramamento de óleo (HURTADO et al., 2020). Todos os anos realizam

uma migração para o Atlântico Sul Ocidental, no litoral do extremo sul do Rio Grande do Sul

é uma importante área de alimentação da ordem Procellariiformes (CUBAS et al., 2014). Esta



ordem é composta por cinco famílias: Diomedeidae (albatrozes e piaus), Procellariidae

(petréis, pardelas, faigões, bobos e grazinas), Hydrobatidae e Oceanitidae (painhos e

almas-de-mestre) e Pelecanoididae (petréis-mergulhadores). As aves marinhas capturadas em

pesca acidental ou encalhadas na praia ao longo do litoral do Rio Grande do Sul, normalmente

debilitadas ou feridas, são encaminhadas ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos

(CRAM). As aves que passam pela recuperação e estão aptas são anilhadas e liberadas na

praia, entretanto, alguns Procellariiformes chegam com quadro clínico severo e vem a óbito,

na qual são realizadas necropsia para avaliação interna macroscópica e microscópica. O

presente trabalho tem como objetivo demonstrar a incidência de lixo no trato gastrointestinal

de Procellariiformes no litoral do Rio Grande do Sul desde o ano de 2018 até outubro de

2022.

METODOLOGIA

Os dados estudados foram obtidos através de 43 fichas de óbito de Procellariiformes que

incidiram no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) da cidade de Rio Grande

(RS) entre o período de janeiro de 2018 a outubro de 2022. Nessas fichas, constatou-se

observações referentes à espécie e seu trato gastrointestinal, bem como a presença de lixo no

mesmo. As espécies analisadas, e seu respectivo número de indivíduos englobam: Calonectris

borealis (3), Daption capense (2), Fulmarus glacialoides (2), Macronectes giganteus (4),

Macronetes halli (6), Procellaria aequinoctialis (9), Pterodroma mollis (1), Puffinus gravis

(3), Puffinus puffinus (5), Thalassarche chlororhynchos (6) e Thalassarche melanophris (2).

Também foi realizada a comparação entre o número de animais onde verificou-se a presença

de lixo no TGI com o número total amostrado.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O número de aves marinhas onde houve a ocorrência de lixo no trato gastrointestinal variou

de acordo com os anos analisados (Figura 1). Em 2018, constatou-se o óbito de 8

Procellariiformes, havendo um indivíduo de M. halli com lixo em seu TGI. Em 2019 este

número aumenta, com 4 de 11 aves analisadas apresentando o mesmo problema, incluindo 1

representante de M. halli,1 de P. aequinoctialis, 1 de P. mollis e 1 de P. puffinus. Já no ano de

2020, dos 9 Procellariiformes que vieram à óbito, apenas um exemplar de D. capense

evidenciou lixo no trato, enquanto que no ano de 2021, das 7 aves mortas, observou-se lixo



em 1 representante de M. giganteus e 1 de M. halli. Por fim, em 2022, o número de indivíduos

que morreu igualou-se a 8, e destes, 6 apresentaram lixo no TGI, incluindo 1 representante de

F. glacialoides, 2 de M. giganteus, 1 de P. gravis e 2 de P. puffinus.

Então, dos 43 exemplares inicialmente observados, 14 continham lixo em seu trato

gastrointestinal (32,6%) e, de acordo com o que consta em suas fichas de óbito, os principais

resíduos encontrados incluem micro e macropartículas de plástico e petrechos de pesca,

ocorrendo com maior incidência na pardela-sombria (P. puffinus), no petrel-grande (M.

giganteus) e no petrel-grande-do-norte (M. halli), que totalizam juntos 64,3% dos 14

indivíduos encontrados com lixo. O acúmulo de objetos plásticos no trato digestivo por

longos períodos de tempo pode afetar indiretamente o ciclo de vida das espécies e seu sucesso

reprodutivo, com prejuízos de longo prazo causados às populações de Procellariiformes

(Colabuono et al. 2009).

Figura 1 -  Banco de dados do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM), 2022

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descarte indevido de resíduos antrópicos, principalmente o plástico, e sua consequente

ingestão pelas aves marinhas é um problema em agravamento. O presente trabalho pode

concluir um aumento significativo na quantidade de procellariiformes, aves extremamente



vulneráveis que vivem em ambientes pelágicos, com lixo em seu trato gastrointestinal, mesmo

que com um número amostral relativamente baixo. Dessa forma, os resultados encontrados

evidenciam a necessidade de conscientizar a sociedade acerca dos impactos que o lixo e seu

descarte indevido causam nestas aves.
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