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REABILITAÇÃO DE UM TRINTA
VÍTIMA DE INCIDENTE DO ÓLEO DE ORIGEM DESCONHECIDA NAS 

PRAIAS DO NORDESTE EM 2019: RELATO DE CASO
 

 
RESUMO 
 
O derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro, principalmente do nordeste, 
em agosto de 2019, foi considerado pelo Ministério Público Federal o maior desastre 
ambiental do país. De origem desconhecida, as manchas de óleo cru atingiram mais 
de 2000 km de litoral, 1009 localidades e 159 animais oleados foram resgatados. As 
manchas de óleo são grandes ameaças para as aves marinhas, que são afetadas 
pela perda estrutural das penas, perdendo impermeabilização, capacidade de 
termorregulação, de vôo, de 
complicações, a longo prazo, reprodutivas e imunológicas. 
espécie de ampla distribuição e hábitos generalistas que se reproduz na Europa e 
migra para o sul no período de invernada, entre ag
considerado o estado brasileiro com maior número de
Objetivos: Descrever o processo de reabilitação de um trinta
hirundo, incluindo estabilização, lavagem de óleo e protocolos utilizados até 
soltura em ambiente natural.
hirundo, juvenil, sexo indeterminado, foi resgatada no município de Lauro de Freitas, 
Bahia, dando  entrada no dia 24/10/19 no centro de reabilitação do Instituto 
Mamíferos Aquáticos, apresentando
do corpo impregnado com óleo cru (asas, peito, membros inferiores e ventre). 
Apresentou queimadura em asa direita, com exposição de pele e ausência de penas 
no local. Foi estabilizado com hidratação or
0,9% e carvão ativado e antibioticoterapia de suporte via intramuscular com 
enrofloxacina de longa duração, na dose única de 10 mg/kg.
espontânea desde a sua entrada, em dieta composta 
suplementadas com polivitamínicos.
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REABILITAÇÃO DE UM TRINTA-RÉIS-BOREAL (Sterna hirundo
VÍTIMA DE INCIDENTE DO ÓLEO DE ORIGEM DESCONHECIDA NAS 

NORDESTE EM 2019: RELATO DE CASO
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O derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro, principalmente do nordeste, 
em agosto de 2019, foi considerado pelo Ministério Público Federal o maior desastre 
ambiental do país. De origem desconhecida, as manchas de óleo cru atingiram mais 

0 km de litoral, 1009 localidades e 159 animais oleados foram resgatados. As 
manchas de óleo são grandes ameaças para as aves marinhas, que são afetadas 
pela perda estrutural das penas, perdendo impermeabilização, capacidade de 
termorregulação, de vôo, de nado e de caça, queimaduras químicas, além de 
complicações, a longo prazo, reprodutivas e imunológicas. Sterna hirundo 
espécie de ampla distribuição e hábitos generalistas que se reproduz na Europa e 
migra para o sul no período de invernada, entre agosto e outubro. A Bahia é 
considerado o estado brasileiro com maior número de indivíduos. 
Objetivos: Descrever o processo de reabilitação de um trinta-réis

, incluindo estabilização, lavagem de óleo e protocolos utilizados até 
ura em ambiente natural. Relato de caso: Ave marinha da espécie 

indeterminado, foi resgatada no município de Lauro de Freitas, 
entrada no dia 24/10/19 no centro de reabilitação do Instituto 

presentando-se ativo, pesando 87 gramas e cerca de 25% 
do corpo impregnado com óleo cru (asas, peito, membros inferiores e ventre). 
Apresentou queimadura em asa direita, com exposição de pele e ausência de penas 

Foi estabilizado com hidratação oral por sonda orogástrica contendo NaCl 
0,9% e carvão ativado e antibioticoterapia de suporte via intramuscular com 
enrofloxacina de longa duração, na dose única de 10 mg/kg. A alimentação foi 
espontânea desde a sua entrada, em dieta composta por manjubas e
suplementadas com polivitamínicos. Foi realizado pré-tratamento das penas com 
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O derramamento de óleo que atingiu o litoral brasileiro, principalmente do nordeste, 
em agosto de 2019, foi considerado pelo Ministério Público Federal o maior desastre 
ambiental do país. De origem desconhecida, as manchas de óleo cru atingiram mais 

0 km de litoral, 1009 localidades e 159 animais oleados foram resgatados. As 
manchas de óleo são grandes ameaças para as aves marinhas, que são afetadas 
pela perda estrutural das penas, perdendo impermeabilização, capacidade de 

nado e de caça, queimaduras químicas, além de 
Sterna hirundo é uma 

espécie de ampla distribuição e hábitos generalistas que se reproduz na Europa e 
osto e outubro. A Bahia é 

réis-boreal, Sterna 
, incluindo estabilização, lavagem de óleo e protocolos utilizados até a  

Relato de caso: Ave marinha da espécie Sterna 
indeterminado, foi resgatada no município de Lauro de Freitas, 

entrada no dia 24/10/19 no centro de reabilitação do Instituto 
se ativo, pesando 87 gramas e cerca de 25% 

do corpo impregnado com óleo cru (asas, peito, membros inferiores e ventre). 
Apresentou queimadura em asa direita, com exposição de pele e ausência de penas 

al por sonda orogástrica contendo NaCl 
0,9% e carvão ativado e antibioticoterapia de suporte via intramuscular com 

A alimentação foi 
manjubas e sardinhas 

tratamento das penas com 
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óleo de soja para a emulsificação do óleo cru durante 3 dias e a lavagem foi 
realizada no dia 28/10/19, utilizando água morna pressurizada e detergente neutro. 
Para acelerar o crescimento de penas, foi realizada a suplementação com sulfato de 
zinco VO 12 mg/kg. A impermeabilização foi acompanhada por termógrafo em com 
sessões semanais até a cobertura total do corpo.
07/01/20 a ave, com plena impermeabilização, capacidade de vôo e apreensão de 
alimentos foi devolvida a natureza. Considera
bem sucedidos para a recuperação do indivíduo. Destaca
por termografia foi essencial para uma ava
impermeabilização e a suplementação com zinco apresentou resposta satisfatória 
no desenvolvimento das penas. A inviabilidade de acompanhamento pós
impossibilita uma avaliação dos efeitos do óleo a longo prazo. Conclusão: O r
e reabilitação das aves oleadas mostra
das ações antrópicas negativas, porém mais recursos são necessários para melhor 
compreensão dos efeitos do óleo, que podem ser conseguidos quando a origem do 
derramamento é identificada. É possível a recuperação e reintrodução de 
exemplares de aves oleadas.
 
 
Palavras-chave: Aves marinhas; Fauna oleada; Termografia;
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óleo de soja para a emulsificação do óleo cru durante 3 dias e a lavagem foi 
realizada no dia 28/10/19, utilizando água morna pressurizada e detergente neutro. 

elerar o crescimento de penas, foi realizada a suplementação com sulfato de 
zinco VO 12 mg/kg. A impermeabilização foi acompanhada por termógrafo em com 
sessões semanais até a cobertura total do corpo. Resultados e Discussão: No dia 

na impermeabilização, capacidade de vôo e apreensão de 
alimentos foi devolvida a natureza. Considera-se que os protocolos adotados foram 
bem sucedidos para a recuperação do indivíduo. Destaca-se que acompanhamento 
por termografia foi essencial para uma avaliação mais objetiva da 
impermeabilização e a suplementação com zinco apresentou resposta satisfatória 
no desenvolvimento das penas. A inviabilidade de acompanhamento pós
impossibilita uma avaliação dos efeitos do óleo a longo prazo. Conclusão: O r
e reabilitação das aves oleadas mostra-se uma importante ferramenta de mitigação 
das ações antrópicas negativas, porém mais recursos são necessários para melhor 
compreensão dos efeitos do óleo, que podem ser conseguidos quando a origem do 

to é identificada. É possível a recuperação e reintrodução de 
exemplares de aves oleadas. 

Aves marinhas; Fauna oleada; Termografia; 

mail: mayna.azevedo@hotmail.com 
al.ikeda@gmail.com 

Agradecimentos à SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund pelo suporte financeiro à pesquisa. 

óleo de soja para a emulsificação do óleo cru durante 3 dias e a lavagem foi 
realizada no dia 28/10/19, utilizando água morna pressurizada e detergente neutro. 

elerar o crescimento de penas, foi realizada a suplementação com sulfato de 
zinco VO 12 mg/kg. A impermeabilização foi acompanhada por termógrafo em com 

Resultados e Discussão: No dia 
na impermeabilização, capacidade de vôo e apreensão de 

se que os protocolos adotados foram 
se que acompanhamento 

mais objetiva da 
impermeabilização e a suplementação com zinco apresentou resposta satisfatória 
no desenvolvimento das penas. A inviabilidade de acompanhamento pós-soltura 
impossibilita uma avaliação dos efeitos do óleo a longo prazo. Conclusão: O resgate 

se uma importante ferramenta de mitigação 
das ações antrópicas negativas, porém mais recursos são necessários para melhor 
compreensão dos efeitos do óleo, que podem ser conseguidos quando a origem do 

to é identificada. É possível a recuperação e reintrodução de 


