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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é 

executado desde agosto/2015 seguindo as orientações contidas no Termo de 

Referência CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de referência para 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental -EIA/RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural 

do Polo PréSal da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos emitidos 

pelo IBAMA/CGMAC posteriormente. 

O processo de articulação para execução do PMP-BS foi iniciado em 

fevereiro/2014 e a área de abrangência inicialmente proposta pela PETROBRAS 

para o monitoramento foi de Laguna/SC a Praia Grande/SP. Essa área foi 

aprovada pelo IBAMA através do Parecer nº 122/2014 de março/2014. No 

entanto, o Parecer nº 260/2014 de junho/2014, considerando as manifestações 

protocoladas durante e após as cinco Audiências Públicas referentes ao 

processo de licenciamento desse empreendimento solicitou a área de 

abrangência fosse ampliada até o município de Maricá/RJ. Para que não 

houvesse prejuízo dos prazos acordados e das tratativas em andamento, a 

PETROBRAS se comprometeu em realizar o PMP-BS em duas fases: 

 

• Fase 1 – litoral dos municípios compreendidos entre Barra da 

Lagoa de Santo Antônio dos Anjos Laguna/SC e Ubatuba/SP, cujo 

início se deu em 24/08/2015; 

• Fase 2 – litoral dos municípios compreendidos entre Paraty e a 

Praia da Vila em Saquarema/RJ, cujo início se deu em 19/09/2016; 

 

Buscando a integração das duas fases do PMP-BS, esse documento 

consolida a revisão 02 e revisão 03 dos Projetos Executivos do PMP-BS Fases 

1 e 2, respectivamente, aprovados pelo IBAMA através do Ofício nº 

297/2017/COPROD/CGMAC/DILIC-IBAMA de 27 de outubro de 2017 (Fase 1) e 

Parecer Técnico nº 155/2018-COPROD/CGMAC/DILIC de 28 de junho de 2018 

(Fase 2). O Projeto Executivo Integrado do PMP-BS incorpora as alterações 
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acordadas nas Reuniões de Análise Crítica do Comitê Técnico do PMP-BS, tanto 

Fase 1 quanto Fase 2, que ocorreram em dezembro de 2015, julho de 2016, abril 

de 2017, junho de 2017, dezembro de 2017 e dezembro de 2018 e os Workshops 

de Alinhamento Metodológico do Comitê Técnico, que ocorreram em abril e 

novembro de 2016 e agosto de 2017.  

O Comitê Técnico do PMP-BS é composto por representantes das 

instituições da REMASE (Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do 

Sudeste) e REMASUL (Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Sul), da 

Petrobras, do IBAMA e dos Centros de Pesquisa e Conservação de Tartarugas 

Marinhas (ICMBio/TAMAR), de Mamíferos Aquáticos (ICMBio/CMA) e de Aves 

(ICMBio/CEMAVE) do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. 

Além da padronização da nova denominação das áreas monitoradas em 

15 trechos, este documento também considera o recolhimento e a necropsia 

prioritariamente em carcaças códigos 2 e 3, exceto as carcaças oleadas que 

serão recolhidas e necropsiadas independente do seu estágio de decomposição. 

Estas considerações estão mais detalhadas no decorrer deste documento.  

 

2 INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS  

 

Buscando dar continuidade às atividades de pesquisa de mamíferos 

marinhos previamente existentes nestas áreas, o PMP-BS será executado, 

sempre que possível, pelas instituições integrantes da REMASE e REMASUL 

atuantes na área de abrangência do PMP-BS.  

Inicialmente foi feito contato com todas as instituições da REMASE e 

REMASUL atuantes na área de abrangência do PMP-BS, sendo que algumas 

não manifestaram interesse em participar. A Fundação Pró-TAMAR também 

manifestou interesse em participar da atividade de reabilitação de tartarugas 

marinhas no litoral norte de São Paulo e em Santa Catarina por meio das Base 

de Ubatuba/SP e Florianópolis/SC.  
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No que tange aos mamíferos marinhos encontrados mortos nos trechos 11 

a 15 (localizados no Estado do Rio de Janeiro) a Rede de Encalhes de 

Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE), formalizou interesse apenas no 

registro das ocorrências, realização das necropsias, e alimentação do sistema 

de gerenciamento de dados (SIMBA) no âmbito do PMP-BS.  
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3 OBJETIVO 

�

O objetivo geral do PMP-BS é avaliar as possíveis interferências das 

atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de 

Santos sobre os tetrápodes marinhos, compreendendo aves, répteis (quelônios) 

e mamíferos marinhos através do monitoramento das praias entre Laguna/SC e 

Saquarema/RJ e do atendimento veterinário aos animais registrados (necropsia 

e reabilitação).  

Deste modo, o PMP-BS tem os seguintes objetivos específicos : 

1. Avaliar a existência de variação espaço-temporal nos 

padrões de encalhes dos tetrápodes marinhos registrados 

pelo PMP-BS; 
2. Avaliar a existência de variação espaço-temporal das 

concentrações de HPA e elementos traço; 

3. Avaliar a ocorrência de potenciais efeitos de contaminantes 

orgânicos sobre as espécies de tetrápodes marinhos 

registradas pelo PMP-BS, através do uso de biomarcadores; 

4. Avaliar a condição de saúde geral das espécies de 

tetrápodes marinhos registradas pelo PMP-BS; 

5. Verificar a existência de relação entre a concentração de 

HPA e elementos traços e a saúde das espécies de 

tetrápodes marinhos registradas pelo PMP-BS, de acordo 

com seus habitat; 

6. Estimar quanto da variabilidade espacial e temporal dos 

encalhes e da saúde de tetrápodes marinhos registrados 

pelo PMP-BS, pode ser atribuída a variações ambientais e 

a variáveis antrópicas relacionadas às atividades de E&P no 

pré-sal; 
 

 

Para cumprir o seu objetivo geral, são realizadas as seguintes atividades: 
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a) Registrar a ocorrência de encalhes de tetrápodes marinhos vivos e 

mortos nas praias entre os municípios de Laguna (SC) até Saquarema (RJ); 

b) Registrar a ocorrência de resíduos sólidos que possam estar 

relacionados às atividades licenciadas (exploração, produção e escoamento de 

óleo e gás) e mortalidades anormais de peixes e invertebrados na área 

monitorada; 

c) Identificar sempre que possível a causa mortis dos tetrápodes 

marinhos, através de análises laboratoriais e/ou análises necroscópicas; 

d) Caracterizar os parâmetros biológicos básicos dos animais (ex. 

espécie, sexo, fase de desenvolvimento, maturidade sexual, idade), assim como 

parâmetros sanitários; 

e) Prestar atendimento veterinário aos tetrápodes marinhos vivos que 

apareçam debilitados na área monitorada, buscando a reabilitação e 

reintrodução, sempre que possível; 

f) Estabelecer canais de comunicação com a população e os órgãos 

governamentais na área, para que possam colaborar com o monitoramento; 

g) Realizar análises de HPA, elementos traço e biomarcadores nos 

tetrápodes marinhos encalhados e recolhidos nas praias monitoradas, avaliando 

a biodisponibilidade desses compostos ao longo de seus percursos migratórios, 

verificando se há indícios de contaminação por óleo e seus derivados,  avaliando 

os potenciais efeitos dos contaminantes. 

4 ÁREA DE ABRANGÊNCIA E ESFORÇO DE MONITORAMENTO  

 

Considerando as áreas historicamente monitoradas pelas instituições 

integrantes da REMASE e REMASUL, assim como as características 

geográficas do litoral e as questões logísticas para viabilizar o monitoramento da 

ocorrência de tetrápodes marinhos, houve a divisão da área de abrangência do 

PMP-BS em 15 trechos (Figura 1), sendo o Trecho 1 mais ao sul em Laguna 

(SC) e o Trecho 15 mais ao norte em Saquarema (RJ). 



�

&����������������� �����������
����������'������()��
*�����������������+�������������������
���������,��"�

���������	�
������������������
�����������������������������
���

��������������������

�)�-�

+������

�

�
 

� �����������������������
 ���������������!��"��

� �����������������������
#$
��
��%��"���&�'�

�����������
()�*(�+�

�

 

 

Figura 1. Área a ser monitorada pelas diversas instituições durante o Projeto de 
Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

 

O regime do monitoramento  poderá ser feito sob quatro formas diferentes:  

 

• Ativo por terra: realizado diariamente com esforço de campo ou 

excepcionalmente de forma semanal, onde as condições de acesso são restritas. 

É  direcionado à observação de tetrápodes na faixa de areia. Pode ser realizado 

de carro, quadriciclo, motocicleta, bicicleta ou a pé. 

Em locais de difícil acesso, o monitoramento terrestre pode ser realizado por 

monitores locais (ver descrição no item 7.1.3). As praias que possuem esta 

particularidade estão relacionadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Praias onde o monitoramento é realizados apenas por monitores locais 
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• Ativo embarcado: realizado com periodicidade semanal nas praias com 

acesso terrestre inviável ou inexistente, nos costões rochosos e em ilhas. Nas 
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baías, as áreas de espelho d'água serão monitoradas em busca de animais à 

deriva nas proximidades da costa e em ilhas. Excepcionalmente, na região 

externa da Restinga da Marambaia (RJ) será realizado o monitoramento com 

periodicidade quinzenal, devido às restrições à navegação na região impostas 

pela Marinha do Brasil. 

 

• Acionamento via parceiros: acionamentos realizados por instituições 

parceiras ao projeto (Quadro 1) que são visitados regularmente e tem como 

objetivo a busca de informações sobre a ocorrência de encalhes de tetrápodes 

marinhos e a distribuição de material de divulgação do projeto, visando reforçar 

as ações do PMP-BS junto às instituições. Executado nas praias urbanizadas do 

Rio de Janeiro, Niterói, Mangaratiba e Angra dos Reis que contam com limpeza 

diária e/ou com postos do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros 

(GMAR). Também é realizado nas áreas de condomínios residenciais e resorts 

que não possuem servidão pública, ou empreendimentos costeiros que contam 

com atividade diária na faixa de areia e a limpeza é realizada por meio de equipes 

particulares em Mangaratiba e Angra dos Reis. 

 

Quadro 1. Parceiros visitados pelas equipes de campo do PMP-BS no monitoramento 
acionamento via parceiros, por trecho e por tipo de parceiros, bem como as praias de 
atuação. 
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• Acionamento: atendimentos realizados mediante acionamento pela 

comunidade que utiliza a região litorânea, ao observar um animal na praia ou 

flutuando próximo às praias e comunicados à unidade executora responsável 

pela área, que deverá deslocar a equipe para coleta da carcaça ou atendimento. 

Para o funcionamento desta rede, será feito um trabalho constante de 

comunicação junto à comunidade e instituições envolvidas (prefeituras, 

companhias de limpeza de praias, Corpo de Bombeiros, estabelecimentos 

comerciais na orla, empreendimentos costeiros, entre outros). 

 

Estão detalhadas na Tabela 2 as distâncias e municípios a serem 

monitorados por cada trecho de monitoramento. A distância monitorada em cada 

trecho foi separada conforme o regime de monitoramento adotado. 

 

Tabela 2. Distância monitorada, em quilômetros, em cada trecho, e o seu respectivo 
regime de monitoramento. 
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4.1 Detalhamento por trecho de monitoramento 

4.1.1 Trecho 01 
 

Municípios: Laguna (a partir da Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, 

sentido norte) e Imbituba (Praia da Luz e praias ao sul desta).  

Distância monitorada 

Ativo por terra diário: 39,99km 

Ativo por terra semanal: - 
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Ativo embarcado semanal: -  

Acionamento via parceiros: -  

Acionamento: 0,23km 

Local de destino de animais vivos: Unidade de Estabilização de Laguna ou 

Centro de Reabilitação e Despetrolização de Florianópolis. 
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Figura 2. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 01. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.2 Trecho 02 
 

Municípios: Gov. Celso Ramos, Biguaçú, São José, Florianópolis, Palhoça, 

Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba (Praia do Rosa e praias ao norte desta). 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 26,12km 

 Ativo por terra semanal: 0,53km 

Ativo embarcado semanal: 87,02km 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 73,79km 

   

Local de destino de animais vivos: Centro de Reabilitação e Despetrolização 

de Florianópolis/SC ou Unidade de Estabilização de Laguna. 
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Figura 3. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 2. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
roxo: monitoramento por acionamento. 
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4.1.3 Trecho 03 
 

Municípios: Florianópolis 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 42,35km 

 Ativo por terra semanal: 1,23km 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 48,79km 

   

Local de destino de animais vivos: Centro de Reabilitação de 

Florianópolis/SC. 
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Figura 4. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 03. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por erra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.4 Trecho 04 
 

Municípios: Barra Velha, Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Baln. 

Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Governador Celso Ramos. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 74,08km 

 Ativo por terra semanal: 4,30km 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: -  

 Acionamento: 38,22km 

  

Local de destino de animais vivos: Unidade de Estabilização de Penha ou 

Centro de Reabilitação e Despetrolização de Florianópolis.  

Obs.: A Baía de Tijucas possui litoral lamoso o que impossibilita o 

monitoramento com veículos, sendo incluída como monitoramento através de 

acionamento. Por se tratar de um litoral com baixa declividade, os animais 

encalham afastados da costa em locais que nem sempre é possível de serem 

acessados. 
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Figura 5. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 04. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.5 Trecho 05 
 

Municípios: Itapoá, São Francisco do Sul, Barra do Sul, Araquari. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 81,89km 

 Ativo por terra semanal: 2,62km 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: - 

  

Local de destino de animais vivos: Unidades de Estabilização de São 

Francisco do Sul ou Centro de Reabilitação e Despetrolização de Florianópolis. 

 



�

&����������������� �����������
����������'������()��
*�����������������+�������������������
���������,��"�

���������	�
������������������
�����������������������������
���

��������������������

�)�-�

*-������

�

�
 

� �����������������������
 ���������������!��"��

� �����������������������
#$
��
��%��"���&�'�

�����������
()�*(�+�

�

 

 

 

Figura 6. Á Área de monitoramento a ser executada no Trecho 05. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra. 
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4.1.6 Trecho 06 
 

Municípios: Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos, 

Guaratuba. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 71,51km 

 Ativo por terra semanal: 17,37km 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 16,60km 

  

Obs: O monitoramento diário na porção sul da Ilha do Superagui e semanal 

na Ilha das Peças, as quais estão inseridas no Parque Nacional do Superagui 

(PNS) deve ser realizado de bicicleta, devido à impossibilidade de utilização de 

veículos motorizados (quadriciclos) no Parque Nacional do Superagui e a 

inexistência de veículos elétricos com autonomia suficiente que permitam 

monitorar a área. 

Local de destino de animais vivos: Centro de Reabilitação e Despetrolização 

em Pontal do Paraná/PR. Atendimentos emergenciais para estabilização dos 

animais são realizados na Base de Apoio localizada no Parque Nacional do 

Superagui,  sendo o encaminhamento realizado o mais rápido possível para o 

Centro de Reabilitação em Pontal do Paraná/PR. 
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Figura 7. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 06. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.7 Trecho 07 
 

Municípios: Iguape, Ilha Comprida, Cananéia (Ilha do Cardoso) 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 99,14km 

 Ativo por terra semanal: 5,44km 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: -  

 Acionamento: 16,36km 

  

Local de destino de animais vivos: Centro de Reabilitação e Despetrolização 

de Cananéia/SP. 
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Figura 8. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 07. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento.� 
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4.1.8 Trecho 08 
  

 Municípios: Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe (até Barra do Una) 

  Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 71,91km 

 Ativo por terra semanal:  - 

Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 3,45km 

  

  Obs. A área ao sul da praia do Guaraú até a praia do Caramborê, Peruíbe, com 

extensão aproximada de 11km é formada em sua maior parte por costões 

rochosos e por 7 pequenas praias, não apresenta acesso a veículos, 

impossibilitando o monitoramento diário e por estar inserida na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins é desabitada impossibilitando o acionamento por rede. 

Considerando a pequena extensão das praias (extensão total aproximada de 

4,2km) e a extrema dificuldade de resgate de possíveis carcaças nas praias, a 

partir de monitoramento embarcado, essa área não será monitorada. Em casos 

pontuais, em que a equipe de guardas-parque da Estação Ecológica realizar 

acionamento e/ou resgate, e que as condições ambientais permitirem o acesso 

por barco, dependendo do porte do animal poderá ser realizado o resgate ou a 

necropsia à campo. 

Local de destino de animais encontrados no monitoramento: Unidade de 

Estabilização de Praia Grande ou Centro de Reabilitação e Despetrolização do 

Guarujá. 
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Figura 9. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 08. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.9 Trecho 09 
 

Municípios: Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 58,91km 

 Ativo por terra semanal: 0,33km 

Ativo embarcado semanal: -  

Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 4,63km 

  

Local de destino de animais encontrados no monitoramento: Centro de 

Reabilitação e Despetrolização do Guarujá. 
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Figura 10. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 09. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho roxo: acionamento. 
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4.1.10 Trecho 10 
 

Municípios: Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 108,23km 

 Ativo por terra semanal: 10,48km 

Ativo embarcado semanal: 19,40km (semanal) 

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 7,76km 

  

Local de destino de animais encontrados no monitoramento: Unidade de 

Estabilização de São Sebastião e Centro de Reabilitação e  Despetrolização de 

Ubatuba e, no caso de tartarugas marinhas, o local de destino é a base de 

Ubatuba da Fundação Pró TAMAR. 
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Figura 11. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 10. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
roxo: monitoramento por acionamento. 
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4.1.11 Trecho 11 
�

Municípios: Paraty. 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 18,77Km 

 Ativo por terra semanal: - 

 Ativo embarcado semanal: 222,92km   

 Acionamento via parceiros: - 

 Acionamento: 0,16km 

 

Local de destino dos animais encontrados no monitoramento: Centro de 

Reabilitação e Despetrolização de Angra dos Reis. 

Local de destino de mamíferos marinhos mortos: Unidade de Necropsia de 

Mamíferos Marinhos.  
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Figura 12. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 11. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
roxo: monitoramento por acionamento. 
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4.1.12 Trecho 12 

 

Municípios: Angra dos Reis (incluindo a Ilha Grande). 

Distância monitorada 

 Ativo diário: 12,96km 

 Ativo semanal: 3,07km 

Ativo embarcado semanal: 219,75km 

 Acionamento via parceiros: 4,83km 

 Acionamento: 35,96km 

 

Local de destino dos animais encontrados no monitoramento: Centro de 

Reabilitação e Despetrolização de Angra dos Reis. 

Local de destino de mamíferos marinhos mortos: Unidade de Necropsia de 

Mamíferos Marinhos.  
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Figura 13. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 12. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
verde: monitoramento acionamento via parceiros;Trecho roxo: monitoramento por 
acionamento. 
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4.1.13 Trecho 13 

 

Abrangência: Mangaratiba, Itaguaí e Rio de Janeiro (a partir da restinga da 

Marambaia e Baía de Sepetiba). 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 18,10km 

 Ativo por terra semanal: - 

Ativo embarcado: 187,64km (semanal) e 47,00km (quinzenal)* 

 Acionamento via parceiros: 10,16km 

 Acionamento: 1,90km 

 

Local de destino dos animais encontrados no monitoramento: Centro de 

Reabilitação e Despetrolização de Angra dos Reis e Unidade de Estabilização 

do Rio de Janeiro. 

Local de destino de mamíferos marinhos mortos: Unidade de Necropsia de 

Mamíferos Marinhos.  

*O monitoramento ativo embarcado na Restinga da Marambaia no trecho de 

mar aberto será realizado quinzenalmente devido às restrições à navegação na 

região impostas pela Marinha do Brasil. 
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Figura 14. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 13. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
verde: monitoramento acionamento via parceiros; Trecho roxo: monitoramento por 
acionamento. 
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4.1.14 Trecho 14 

 

Abrangência: Rio de Janeiro (a partir de Guaratiba), Duque de Caxias, Magé, 

Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo (margeando a Baía de Guanabara). 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 6,65Km 

 Ativo por terra semanal: -  

Ativo embarcado semanal: 62,00km 

 Acionamento via parceiros: 51,24km 

 Acionamento: 0,90km 

  

Local de destino dos animais encontrados no monitoramento: Centro de 

Reabilitação e Despetrolização de Araruama, Unidade de Estabilização do Rio 

de Janeiro ou Centro de Reabilitação e Despetrolização de Angra dos Reis. 

Local de destino de mamíferos marinhos mortos: Unidade de Necropsia de 

Mamíferos Marinhos.  
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Figura 15. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 14. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho azul: monitoramento ativo embarcado; Trecho 
verde: monitoramento acionamento via parceiros; Trecho roxo: monitoramento por 
acionamento. 
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4.1.15 Trecho 15 

 

Abrangência: Niterói, Maricá e Saquarema (até a Praia da Vila) 

Distância monitorada 

 Ativo por terra diário: 52,3Km 

 Ativo por terra semanal: - 

 Ativo embarcado semanal: - 

 Acionamento via parceiros: 14,74km 

 Acionamento: 9,70km 

 

Local de destino dos animais encontrados no monitoramento: Unidade de 

Estabilização do Rio de Janeiro ou Centro de Reabilitação e Despetrolização de 

Araruama. 

Local de destino de mamíferos marinhos mortos: Unidade de Necropsia de 

Mamíferos Marinhos.  
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Figura 16. Área de monitoramento a ser executada no Trecho 15. Trecho laranja: 
monitoramento ativo por terra; Trecho verde: monitoramento acionamento via parceiros; 
Trecho roxo: monitoramento por acionamento. 
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5 ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

5.1 Monitoramento de Praias 

 

O monitoramento de praias deverá ser realizado, preferencialmente, nas 

primeiras horas do dia, considerando o horário das marés, a dinâmica ambiental 

e a logística imposta a cada trecho. Toda a distância compreendida no 

monitoramento ativo, tanto via terrestre quanto aquática, deverá ser 

efetivamente percorrida pela equipe executora. 

Os procedimentos operacionais detalhados e as informações que deverão 

ser coletadas pelas equipes de monitoramento do PMP estão descritas no Anexo 

1 (Protocolo de Atividades 1 - Atividade de campo do monitoramento de praias 

embarcado e terrestre).  

 

5.2 Registro e coleta dos tetrápodes marinhos encontrados mortos  

 

São considerados como “fauna alvo” do monitoramento os tetrápodes 

marinhos (Anexo 9 – Lista de Fauna Alvo), que tenham ao menos parte do seu 

ciclo de vida no mar e ocupam ou dependem de ambientes marinhos, incluindo 

portanto mamíferos marinhos, aves oceânicas e marinhas1 e répteis (quelônios) 

marinhos.  

As equipes de monitoramento deverão registrar os animais observados em 

fichas específicas para tal. Poderão ser utilizadas tanto fichas em papel como 

um tablet configurado para o monitoramento, que conterá um aplicativo 

específico com todas as fichas de registro. O próprio equipamento fará o upload 

dos dados de organismos registrados para o sistema de gerenciamento de dados 

do PMP (ver item 5.8 Gerenciamento de dados). Para evitar perda de informação 

devido a problemas nos equipamentos, como mecanismo de segurança, todas 
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as equipes deverão levar um GPS independente do tablet e fichas de registro 

impressas. 

Apesar do foco do monitoramento ser os tetrápodes marinhos, todas as 

equipes de campo deverão registrar ocorrências de espécies de mamíferos e 

aves costeiras que não sejam alvo do PMP-BS, bem como mortandades 

anormais de organismos marinhos ou costeiros (inclusive invertebrados)2; 

registrar casos de desova de quelônios marinhos, caso ocorram na região; e 

identificar e registrar a presença de óleo, lixo ou outros resíduos que possam ser 

relacionados às atividades licenciadas. Todos estes registros deverão ser feitos 

em fichas padronizadas (eletrônicas ou impressas) acompanhados de 

fotografias e, quando pertinente, amostras do material observado deverão ser 

coletadas, conforme detalhadamente descritos no Anexo 1 (Protocolo de 

Atividades 1 - Atividade de campo do monitoramento de praias embarcado e 

terrestre). 

Quando o material observado for resíduo de óleo, para permitir uma correta 

avaliação da origem do mesmo, o procedimento de coleta deverá seguir os 

mesmos protocolos estabelecidos para as coletas de óleo em animais (ver item 

Erro! Fonte de referência não encontrada. Análises de Elementos traços, 

HPA, Biomarcadores e Fingerprint). Em toda ocorrência de resíduos oleosos ou 

de animais com óleo, a PETROBRAS, a CGEMA (Coordenação Geral de 

Emergências Ambientais) e CGMAC (Coordenação Geral de Empreendimentos 

Marítimos e Costeiros) do IBAMA serão notificadas através de mensagem 

automática enviada pelo SIMBA (Sistema de Informações do Monitoramento da 

Biota Aquática), após o registro no sistema pela instituição executora.  

Deverá ser feito o registro de 100% dos tetrápodes marinhos encontrados 

mortos nas praias, mas o recolhimento para necropsia será realizado para as 

carcaças em códigos 2 e 3 de decomposição. Excepcionalmente, animais em 

código 4 de decomposição serão necropsiados. A decisão de se realizar a 

necropsia em uma carcaça código 4 deve levar em consideração a raridade da 
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espécie, a presença de patologias dignas de nota, eventos de mortalidade 

atípicas ou a presença de interações antrópicas. O recolhimento das carcaças 

em muitas praias deverá ser feito, para se manter a rede de acionamento. 

Sempre que possível a carcaça será mantida no ambiente, enterrada ou não. 

Todas as carcaças dos animais oleados ou que apresentem algum indício 

de interação antrópica deverão ser recolhidas e necropsiadas, independente do 

seu estágio de decomposição.  

No caso de grandes animais (acima de 3m de comprimento ou com peso 

estimado acima de 100 kg), a necropsia poderá ser executada na praia e a 

carcaça enterrada, de acordo com os procedimentos propostos no Protocolo de 

Conduta Para Encalhes de Mamíferos Aquáticos da REMANE3. Nestes casos, o 

enterro da carcaça será de responsabilidade do serviço de limpeza pública dos 

municípios. 

Na área do Parque Nacional do Superagui (Ilhas das Peças e do Superagui) 

e adjacências, no Trecho 6, as carcaças, sempre que levadas a base para 

necropsia, deverão ser posteriormente retornadas à região de retirada para que 

não seja alterado o ciclo e dinâmica natural de cadeia trófica das praias da 

região, conforme exigência do gestor desta Unidade de Conservação para a 

UFPR, responsável pelo monitoramento na região. De modo similar, os gestores 

da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (SC), do Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso (SP) e da Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Sul 

(SP) solicitaram que os animais encontrados nas praias deverão, sempre que 

possível, serem deixados no local. Em todos os casos, havendo  suspeita de 

contaminação por agente infeccioso ou de interação com óleo a carcaça deverá 

ser removida do local. 

Para as atividade executadas na Ilha do Cardoso, no Trecho 7, devido a 

dificuldades de logística (distância e acesso restrito às praias monitoradas),   

serão encaminhados para necropsia no Centro de Reabilitação e 

Despetrolização de Cananéia somente as carcaças de animais oleados e as 

carcaças em código 2.  
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Em todos os casos onde haja a indicação por parte da instituição executora 

do monitoramento de enterrar a carcaça na praia, a mesma deve se 

responsabilizar por obter todas as autorizações pertinentes para tal. 

Nos Trechos 11 a 15 (Estado do Rio de Janeiro) as carcaças de mamíferos 

marinhos recolhidas pelo monitoramento deverão ser necropsiadas pelas 

equipes da REMASE.  

Todos os animais recolhidos deverão ser embalados em sacos plásticos, 

identificados com lacres numerados (cujo número deverá ser registrado na ficha 

de campo ou tablet) e levados para a base da unidade executora para coleta de 

dados morfométricos, necropsia e colheita de material biológico, sempre que o 

estado de conservação do material permita tais análises (ver item 5.5 Análises 

laboratoriais).  

Mesmo nos animais que não sejam recolhidos para necropsia (códigos 4 e 

5), a biometria deverá ser realizada. Nas carcaças em qualquer grau de 

decomposição que estejam desarticulados devido ou à decomposição ou à ação 

de predadores, não será exigida a realização de biometria. 

A logística do transporte das carcaças será feita de acordo com o tamanho 

das mesmas, sendo realizada sempre que possível com os próprios veículos de 

monitoramento. Poderão ser alugados veículos apropriados caso seja 

necessária a remoção da carcaça da linha da maré, auxílio durante a necropsia, 

e/ou recolhimento de material ósseo para exame osteológico 

(descarne/maceração de tecidos moles para avaliação de alterações ósseas), 

ou para tombamento em coleção científica.   

Todos os tetrápodes marinhos mortos resgatados ou que vierem à óbito 

durante o tratamento nas instalações da Rede de Atendimento Veterinário, após 

a necropsia, serão descartados como resíduos de serviço de saúde por meio de 

contrato com empresas especializadas e licenciadas para o recolhimento e 

destinação desses materiais.  

As carcaças de tetrápodes marinhos mortos que não se enquadram nos 

critérios definidos nesse documento para a realização de necropsia e que, 

portanto, não serão encaminhados para instalações da Rede de Atendimento 
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Veterinário poderão ser enterrados no próprio local onde foram encontrados, 

dependendo do local da ocorrência. 

O enterramento de carcaças dependerá das características da praia onde o 

encalhe for registrado. Se o local se tratar de uma praia com movimentação 

constante de pessoas, faixa de areia estreita ou qualquer tipo de restrição, a 

carcaça poderá ser (A) translocada para uma praia sem qualquer tipo de 

restrição finalizando com o enterro da carcaça, (B) destinada para aterro 

sanitário ou (C) recolhida e descartada como resíduos de serviço de saúde 

(coleta especializada). Nos casos em que o encalhe ocorrer em praias sem fluxo 

de pessoas ou qualquer outro tipo de restrição, o animal será enterrado numa 

cova de pelo menos um metro de profundidade, acima no nível máximo da 

premar, garantindo que mesmo durante a maré alta a carcaça não seja removida 

pela ação de ondas ou mesmo pelo movimento da maré. As coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) serão registradas. 

 

5.3 Registro e atendimento dos tetrápodes marinhos encontrados vivos 

�

Todo tetrápode marinho considerado como fauna alvo (Anexo 9 – Fauna 

Alvo) encontrado vivo durante o monitoramento de praia será inicialmente 

avaliado externa e comportamentalmente pela equipe de campo para verificação 

da necessidade de atendimento veterinário. Os procedimentos a serem 

adotados estão descritos em detalhes nos Protocolos de Atividades 1  - Atividade 

de campo do monitoramento de praias embarcado e terrestre (Anexo 1) e 2 - 

Atendimento veterinário aos animais vivos: reabilitação, soltura e destinação de 

animais reabilitados (Anexo 2).  

Para mamíferos marinhos de grande porte (maiores que 3 metros) as 

instituições deverão utilizar o Protocolo de Encalhes da APA da Baleia Franca4.  

Deverão ser realizados o registro e monitoramento no caso de animais que 

não precisarem de reabilitação. No caso de serem prestados primeiros socorros 
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e ser recomendada a liberação imediata, o animal ainda deverá ser marcado nos 

casos indicados. Os registros da ocorrência deverão ser feitos através de 

fotografia e preenchimento da ficha de Registro de Fauna Alvo Individual. 

Quando o animal apresentar ferimentos, lesões ou impossibilidade de 

retornar ao mar por meios próprios, e a equipe da unidade executora avalie que 

há a necessidade de reabilitação, o animal deverá ser resgatado e alojado em 

meio de transporte adequado para a espécie, sendo transportado para a 

instalação da Rede de Atendimento Veterinário mais próxima. 

A Rede de Atendimento Veterinário será composta por  Unidades de 

Estabilização (UE), Unidade de Necropsia de Mamíferos Marinhos 

(exclusivamente no Estado do Rio de Janeiro) e Centros de Reabilitação e 

Despetrolização (CRD) (para definição das funções de cada um ver o item 6 - 

Rede de Atendimento Veterinário). No estado do Rio de Janeiro a REMASE 

prestará auxílio ao atendimento veterinário dos mamíferos marinhos vivos. 

Todos os animais (aves, quelônios, pinípedes e cetáceos até 3m) que 

apresentarem contaminação externa por óleo, mesmo que apresentem bom 

estado de saúde, deverão ser resgatados e encaminhados para o CRD ou UE 

mais próximo. Isto objetiva a coleta de material que possibilite a identificação da 

origem do óleo. Após a coleta do material, os animais deverão passar por 

procedimentos de remoção do óleo, como descrito no Protocolo de Atividades 2 

– Atendimento veterinário aos animais vivos: reabilitação, soltura e destinação 

de animais reabilitados. 

É importante salientar que o procedimento de resgate das espécies 

antárticas e subantárticas de aves e pinípedes deve levar em consideração a 

Recomendação XXIV-3/1996 do Scientific Committee on Antarctic Research - 

SCAR5, que recomenda que os comitês nacionais do SCAR desencorajem a 

reabilitação e soltura de espécies nativas ao continente antártico, devido ao risco 

de contaminação daquelas áreas com patógenos adquiridos no cativeiro. Deste 

modo, para espécies antárticas e subantárticas de aves e pinípedes serão 

seguidas as recomendações do Centro Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio) e 
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do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres 

(CEMAVE/ICMBio) no que se refira à reabilitação destas espécies. 

Também deverão ser seguidas as diretrizes definidas no Plano de Ação 

Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis (PLANACAP) e nos 

protocolos de monitoramento desenvolvidos pela CEMAVE e colaboradores, na 

medida em que sejam pertinentes ao escopo do Projeto de Monitoramento de 

Praias. 

 

5.4 Reabilitação e reintrodução dos animais encaminhados para 

cativeiro 

�

Todos os animais encaminhados para a rede de atendimento veterinário 

serão submetidos a exames clínicos e laboratoriais (ver item 5.5 Análises 

laboratoriais), tratamento e alimentação adequada para cada espécie. A 

reabilitação seguirá os protocolos desenvolvidos pelo PMP-BS, em especial o 

Protocolo de Atividades 2 – Atendimento veterinário aos animais vivos: 

reabilitação, soltura e destinação de animais reabilitados. Assim como os outros 

protocolos do PMP-BS, este foi desenvolvido pelas equipes executoras do PMP-

BS, se baseando em protocolos reconhecidos, como por exemplo a International 

Bird Rescue (IBRC)/IFAW, Protocolo de Encalhes da REMANE, Tratado de 

Animais Selvagens/Medicina Veterinária, CRC Handbook of Marine Mammal 

Medicine, dentre outros. Após a reabilitação, os animais serão submetidos a 

exames clínicos/laboratoriais que permitam atestar que estejam aptos à soltura, 

de acordo com a legislação vigente.  

Antes da soltura, todos os animais, com exceção dos cetáceos, deverão ser 

devidamente marcados para avaliar se retornarão à praia em outras regiões, 

mesmo no caso de animais que forem devolvidos ao mar diretamente da praia. 

Para aves, serão utilizadas anilhas padrão CEMAVE e cada instalações da Rede 

de Atendimento Veterinário deverá ter em sua equipe um “anilhador 

sênior”cadastrado no SNA. Este anilhador deverá ser o responsável pela 

marcação das aves pré-soltura, conforme orientação da IN 27/2002. As 
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marcações de pinguins-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) também 

poderão ser realizadas por meio da aplicação sub-cutânea de michochips, 

preferencialmente, na região intraescapular. Para tartarugas serão utilizadas 

anilhas padrão TAMAR, e será requisitado a este último a capacitação dos 

profissionais que realizarão a colocação das marcas nos animais. Para 

pinípedes será feita a descoloração do pelo (Giardino et al., 2013) e/ou utilizadas 

marcas plásticas (“brinco” bovino) na região posterior da nadadeira anterior 

(otarídeos) ou posterior (focídeos), confeccionadas especificamente para o 

PMP-BS, com dados de contato que permitam o retorno da informação caso o 

animal seja reavistado.   

Serão seguidos os protocolos de atendimento desenvolvidos para o PMP-

BS, o qual apresenta as etapas a serem seguidas pelas equipes executoras 

durante a reabilitação e soltura dos animais. Os procedimentos básicos para 

soltura serão nas normas legais vigentes. 

 

5.5 Análises laboratoriais 

�

Todas as carcaças de tetrápodes marinhos consideradas como fauna alvo 

(Anexo 9) registradas no monitoramento de praia, de acordo com os critérios 

descritos no item 5.1, ou que venham a óbito durante o tratamento, deverão 

passar por necropsia e colheita de material biológico para análises laboratoriais. 

Estas análises buscarão estabelecer tanto a causa do encalhe como a causa 

mortis como contribuir com dados necessários para a avaliação da saúde dos 

animais. Os exames serão importantes na construção da análise dos resultados, 

para avaliar a existência de correlação com atividades petrolíferas desenvolvidas 

na região. 

As necropsias, e consequentemente a colheita de amostras deverão ser 

realizadas em carcaças em código de conservação 2 e 3 (Tabelas 2, 3 e 4), 

exceto os provenientes de animais oleados (onde devem ser realizadas 

independentemente do estado de decomposição) ou onde haja recomendação 
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específica da equipe (ver item 5.2 - Registro e coleta dos tetrápodes marinhos 

encontrados mortos).  

 

Tabela 2. Estado de conservação de carcaças de mamíferos e seus respectivos 
códigos. 

Código Estado Características 

1 Animal Vivo - 

2 Carcaça em boas condições 

EXAME EXTERNO: Aparência normal, 
elasticidade da pele inalterada, pouca ação 
de animais necrófagos, pouca perda de 
pele ou descolamento superficial da pele, 
olhos brilhantes. EXAME INTERNO: 
musculatura e gordura firmes, órgãos 
íntegros sem alteração de arquitetura e 
consistência, intestino com pouca 
quantidade de gás. 

3 Decomposição moderada 

 
EXAME EXTERNO: Aparência normal, leve 
embebição hemolítica na região da face, 
protusão de órgão genital, olhos 
ressecados, perda de pele. EXAME 
INTERNO: órgãos tingidos pela embebição 
hemolítica e biliar, manutenção da 
arquitetura e consistência dos órgãos e 
vísceras, músculos friáveis, intestino 
dilatado por gás. 
 

4 Decomposição avançada 

 
EXAME EXTERNO: Grande perda de pele, 
protusão de língua e de genitália externa, 
dentes soltos, sinais evidentes de predação 
de carcaça por animais necrófagos, odor 
forte. EXAME INTERNO: gordura macia ou 
liquefeita, perda da arquitetura e 
consistência normal dos órgãos (liquefeitos 
ou com bolhas de gás). 
 

5 
Carcaça mumificada ou 

restos de esqueleto - 

Fonte: adaptado de Geraci, J.R. & Lounsbury, V.J. (2005) Marine Mammals Ashore: A Field 
Guide for Strandings. 2nd ed., National Aquarium in Baltimore, Baltimore, EUA. 
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Tabela 3. Estado de conservação de carcaças de aves e seus respectivos códigos. 

Código Estado Características 
1 Animal Vivo - 

2 Carcaça em boas 
condições 

EXAME EXTERNO: Aparência normal, 
pouca ação de animais necrófagos, penas 
e bicos firmes, com coloração normal para 
a espécie. EXAME INTERNO: 
musculatura e gordura firmes, órgãos 
íntegros, sem alteração de arquitetura e 
consistência.  

3 Decomposição moderada 

 
EXAME EXTERNO: Aparência normal, 
protusão leve de cloaca, pele da região 
abdominal com embebição biliar, olhos 
ressecados, desprendimento da pele das 
patas. EXAME INTERNO: órgãos tingidos 
pela embebição hemolítica e biliar, 
manutenção da arquitetura e consistência 
dos órgãos e vísceras, intestinos dilatados 
por gás.  
 

4 Decomposição avançada 

 
EXAME EXTERNO: Desprendimento das 
penas, descolamento da pele do 
subcutâneo, sinais evidentes de predação 
de carcaça por animais necrófagos, odor 
forte. EXAME INTERNO: gordura macia 
ou liquefeita, perda da arquitetura e 
consistência normal dos órgãos 
(liquefeitos ou com bolhas de gás) 
 

5 Carcaça mumificada ou 
restos de esqueleto - 
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Tabela 4. Estado de conservação de carcaças de répteis e seus respectivos 

códigos. 

Código Estado Características 
1 Animal Vivo - 

2 
Carcaça em boas 

condições 

EXAME EXTERNO: Aparência normal, 
pouca ação de animais necrófagos, pele 
firme, sem alteração de coloração. 
EXAME INTERNO: musculatura e gordura 
firmes, órgãos íntegros, intestino com 
pouca quantidade de gás. 

3 Decomposição moderada 

 
EXAME EXTERNO: Embebição 
hemolítica leve da pele, protusão de 
cloaca, pescoço levemente inchado, olhos 
ressecados. EXAME INTERNO: órgãos 
tingidos pela embebição hemolítica e 
biliar, manutenção da arquitetura e 
consistência dos órgãos e vísceras, 
intestinos dilatado por gás.  
 

4 Decomposição avançada 

 
EXAME EXTERNO: Embebição 
hemolítica acentuada da pele, com 
coleções de líquido formando bolsas, 
inchaço evidente do pescoço, 
desprendimento das placas, sinais 
evidentes de predação de carcaça por 
animais necrófagos, odor forte. EXAME 
INTERNO: gordura macia ou liquefeita, 
perda da arquitetura e consistência 
normal dos órgãos, no geral liquefeitos ou 
com bolhas de gás. 
 

5 
Carcaça mumificada ou 

restos de esqueleto - 

 

As amostras serão colhidas de acordo com os protocolos específicos para 

cada tipo de análise, e serão encaminhadas aos laboratórios contratados para 

tal. Serão adotados os protocolos criados para o PMP-BS específicos para estas 

atividades: 

• Protocolo de Atividade 4 – Atendimento veterinário aos animais 

mortos: Necropsias; 

• Protocolo de Atividades 5 – Triagem de Conteúdos Gastrointestinais; 

• Protocolo de Atividades 6 – Estimativas de Idade e Maturidade 

Sexual; 
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• Protocolo de Atividades 7 – Coleta, armazenamento e envio das 

amostras para análises histopatológicas; 

• Protocolo de Atividades 8 – Coleta, armazenamento e envio de 

amostras para análises de HPA, elementos traços, biomarcadores e 

fingerprint. 

 

Todo material colhido durante o PMP-BS deverá ser identificado com um 

número individual único, atribuído automaticamente pelo SIMBA ao ser realizado 

o registro da amostra. Este identificador deverá constar em todas as etiquetas e 

marcadores de amostras colhidas para análises, vinculando-as ao registro de 

Fauna Alvo Individual gerado em campo. 

Após a necropsia o material a ser armazenado será encaminhado para 

preparação (maceração, fixação, etc.) seguindo procedimentos definidos para 

cada tipo de tecido. O PMP-BS será responsável pelo armazenamento das 

amostras que forem utilizadas nas análises necessárias para atendimento de 

seus objetivos. Todo o material restante poderá ser encaminhado para as 

instituições que manifestarem o interesse de manter tal material em suas 

coleções.  

As seguintes coleções têm recebido materiais coletados pelo PMP-BS: 

� Acervo Biológico Iperoba - UNIVILLE 

� Banco de Tecidos do Laboratório de Patologia Comparada de 

Animais Selvagens – LAPCOM/USP (tecidos formalizados e 

congelados) 

� Banco de tecidos LEC/UFPR 

� Coleção Científica – IPeC 

� Coleção Científica - LAMAQ/UFSC 

� Coleção Científica de Tetrápodes Marinhos do Laboratório de 

Zoologia - UDESC 

� Coleção Científica - Instituto Biopesca 

� Museu da Vida Marinha – Instituto Argonauta/Aquário de Ubatuba 

� Museu de Ciências Naturais – UFPR 

� Museu Oceanográfico – UNIVALI 
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� Coleção de Vertebrados Marinhos do Laboratório de Mamíferos 

Aquáticos e Bioindicadores – MAQUA/UERJ�

� Acervo biológico Instituto Boto Cinza�

� Projeto Aruanã – Laboratório ECOPESCA do Departamento de 

Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense�

� Museu Nacional – Setor de Ornitologia do Departamento de 

Vertebrados�

� Laboratório de Anatomia Animal da Universidade Castelo Branco 

(UCB)�

 

Recomenda-se que o número identificador do indivíduo, atribuído 

automaticamente pelo sistema gestor de dados do PMP-BS, seja informado ao 

curador da coleção para que seja registrado em campo apropriado na coleção 

onde for tombado. Isto permitirá o rastreamento do material caso seja necessário 

integrar análises futuras com os resultados obtidos nas análises realizadas pelo 

PMP-BS. 

Todo o material descartado dos procedimentos de necropsia e colheita de 

material será considerado como material com risco biológico, devendo ser 

encaminhado para coleta de resíduos por empresa contratada para esta 

finalidade, de acordo com a legislação vigente. 

 

5.5.1 Determinação de parâmetros sanitários 

 

Será feita a avaliação sanitária dos tetrápodes marinhos, que estiverem em 

condições adequadas para esta análise, de acordo com o nível de conservação 

da carcaça. Considerando a complexidade envolvida na realização dos 

diferentes exames e a amplitude das interpretações que podem ser obtidas por 

meio da sua execução, os exames e provas laboratoriais e toxicológicos serão 

classificados em três níveis: 

 

Nível 1 - Exames tradicionais 
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Exames mais simples que podem ser executados diretamente pela equipe 

das instituições participantes do PMP-BS ou por meio da prestação de serviços 

de laboratórios. Nesta categoria incluem-se:  

• triagem de conteúdo gastrointestinal;  

• determinação de idade ou maturidade sexual; 

• histopatologia (análise microscópica de alterações teciduais);  

• glicemia, proteínas totais e hemograma completo (ou, caso este seja 

inviável, hematócrito, proteínas plasmáticas totais e esfregaço 

sanguíneo delgado).  

 

 

Nível 2 - Exames complementares básicos 

Exames a serem realizados nos casos em que os exames Nível 1 indicarem 

quadro clínico e/ou lesões que motivem uma suspeita clínica preliminar. Alguns 

destes exames podem ser executados diretamente pela equipe das instituições 

participantes do PMP-BS (e.g. exame osteológico) e outras por laboratórios 

especializados (e.g. culturas microbiológicas). Nesta categoria incluem-se: 

• bioquímica sérica; 

• parasitológico;  

• exame osteológico (descarne/maceração de tecidos moles para 

avaliação de alterações ósseas);  

• cultura microbiológica (cultura e isolamento bacteriano e/ou fúngico, 

com possibilidade de análise de sensibilidade a antimicrobianos); 

• urinálise; 

• sorologia. 

 

Nível 3 - Exames complementares específicos 

Exames a serem realizados em casos em que  a avaliação da carcaça ou 

exame clínico do animal indicarem um quadro clínico e/ou alterações que 

motivem a suspeita de lesões ou envolvimento de patógenos específicos ou 

agentes tóxicos. Estes exames, por sua complexidade e requerimento de 
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instalações e equipamentos apropriados, deverão ser necessariamente 

realizados por meio da prestação de serviços de laboratórios especializados. A 

realização destes exames estará condicionada à apresentação de uma 

justificativa formal pelo médico veterinário responsável da unidade executora ou 

do médico veterinário responsável pelo laudo histopatológico, através sistema 

de gestão de dados do PMP-BS, apresentando os critérios técnicos que 

indiquem a necessidade do exame. Incluem-se nesta categoria exames e provas 

diagnósticas e toxicológicas, tais como provas biomoleculares, histoquímicas, 

imunológicas, toxicológicas, virológicas, exames de imagem (ultrassonografia, 

raio x), e outros que sejam clinicamente indicados.  

Uma vez que a decisão de requerer parte dos exames de nível 2 e 3 pode 

depender de resultados de exames anteriores, deverá ser feita a colheita de todo 

tecido onde houver suspeita de lesão passível de confirmação por testes 

complementares. Isto permitirá a preservação do material, permitindo aguardar 

a interpretação dos resultados da análise histopatológica e/ou dos demais 

exames. Estas devem ser armazenadas do modo apropriado (congelamento, 

álcool, etc.) por um período de 12 meses, garantindo tempo suficiente para que 

exames adicionais sejam solicitados. Após o período de 12 meses, a instituição 

responsável pela colheita da amostra poderá optar pelo descarte das amostras 

ou a integração ao seu banco de amostras. Além disso, o médico veterinário 

responsável será livre para colher e armazenar outros tipos de amostras quando 

antecipar que exames complementares poderão ser necessários para esclarecer 

a causa de encalhe e/ou de óbito do animal, ou para a contribuição com linhas 

de pesquisa específicas. É importante esclarecer que pesquisas científicas 

poderão ser desenvolvidas com o material coletado no âmbito do PMP-BS, no 

entanto, não serão custeadas pelo projeto e deverão ser previamente 

autorizadas pela PETROBRAS. 

 

5.5.1.1 Animais Vivos 

Os animais vivos, que forem encaminhados para instalações da Rede de 

Atendimento Veterinário, deverão ser examinados pelo veterinário da instituição, 
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para determinar quais exames serão necessários. Sempre que as condições 

clínicas dos animais permitirem, deverão ser feitos exames Nível 1.  

Quando houver suspeita clínica, poderão ser feitos exames complementares 

do Nível 2, que podem ser realizados pela própria unidade executora ou em 

laboratórios externos.  

Adicionalmente poderão ser requeridos exames complementares 

específicos (Nível 3), que deverão ser justificados pelo médico veterinário que 

os requisitar, através do sistema de gestão de dados do PMP.  

Em caso de detecção de patógenos que podem representar risco à 

conservação, à saúde pública e à economia, o médico veterinário deverá avaliar 

criticamente o risco que pode advir da manutenção do animal em reabilitação 

e/ou sua liberação. Esta análise crítica deverá ser documentada e justificada na 

forma de um parecer técnico do médico veterinário responsável, considerando 

critérios técnicos e embasando-se na literatura científica, e justificando a opção 

pelo curso de ação (observação, tratamento e liberação, eutanásia, etc.).  

 

5.5.1.2 Animais Mortos 

As análises que deverão ser feitas nas carcaças registradas dependerão do 

nível de conservação das mesmas. Para as carcaças em código 2 ou 3 deverão 

ser feitos, minimamente, os seguintes procedimentos: 

� Necropsia; 

� Análises histopatológicas (conforme Tabela 6); 

� Determinação de idade; 

� Maturidade sexual (somente quando houver incerteza durante o 

exame macroscópico); 

� Triagem de conteúdo gastrointestinal; 

� Parasitológico; 

� Análise osteológica (quando houver suspeita de lesões ou 

deformidades ósteo-cartilaginosas). 
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Para carcaças frescas (código 2),� que não receberam nenhum tipo de 

tratamento ou passaram por procedimentos veterinários, além dos 

procedimentos acima, também deverão ser coletadas amostras para análises de 

HPA, elementos traços e biomarcadores, de acordo com o Protocolo de 

Atividades 8 – Coleta, armazenamento e envio de amostras para análises de 

HPA, elementos traços, biomarcadores e fingerprint.  

 

Nas carcaças em código 4 e 5 de decomposição, somente aquelas que 

apresentem qualquer indício de contaminação por óleo ou apresentem fortes 

indícios de interação antrópica e que estejam em condições de passarem pelo 

exame anatomopatológico, deverão ser recolhidas e realizados os 

procedimentos possíveis e pertinentes às condições da carcaça.  

As necropsias deverão ser feitas com o cuidado necessário para preservar 

a integridade do esqueleto, permitindo que este possa ser depositado em 

coleção científica e utilizado posteriormente em outros estudos. 
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Tabela 6. Lista de tecidos a serem colhidos e armazenados. “X” – colheita, processamento e 
análise de rotina, “O” – colheita de rotina, sendo o processamento e análise de oportunidade 
(sempre que houver suspeita de alteração, lesão ou doença),  

 Amostras em formol 10% tamponado 
 Répteis Aves Mamíferos 
Orofaringe/nasofaringe o o o 
Língua o o o 
Laringe o  o 
Traquéia o o o 
Sacos aéreos  o  
Pulmões x x x 
Diafragma   o 
Timo x x x 
Tireoides e paratireoides x x x 
Linfonodos mediastínicos/pulmonares   x 
Coração e grandes vasos x x x 
Baço x x x 
Pâncreas o o o 
Linfonodos mesentéricos    x 
Fígado x x x 
Rins x x x 
Adrenais x x x 
Esôfago o o o 
Estômago x x x 
Intestino delgado x x x 
Intestino grosso x x x 
Ânus ou cloaca o o o 
Bursa  x  
Pele x x x 
Tecido adiposo o o o 
Encéfalo x x x 
Medula espinhal o o o 
Medula óssea o o o 
Glândula de sal o   
Glândula uropígea o o  
Bico ou dentes o o o 
Ossos, ligamentos e articulações o o o 
Musculo esquelético x x x 
Gônadas x x x 
Aparelho reprodutor (exceto gônadas) o o o 
Conteúdo gastrointestinal x x x 

 

5.5.2 Determinação de parâmetros biológicos 

 

Para avaliar os possíveis impactos das atividades sobre as espécies 

estudadas será desejável determinar o sexo, o estágio de maturação sexual e a 

idade dos indivíduos. De acordo com o grupo zoológico e o estágio de 

decomposição da carcaça, serão utilizados métodos diferentes a serem 

definidos nos respectivos protocolos.  
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Será feita a sexagem visualmente através de caracteres dimórficos em aves 

marinhas e por visualização da região genital em mamíferos marinhos. Para 

tartarugas e nos casos de impossibilidade da sexagem visual (aves 

monomórficas ou mamíferos que estejam com a região genital comprometida) a 

sexagem será feita por meio de análise histológica ou macroscópica das 

gônadas (carcaças código 2 e 3).  

Para se avaliar a maturidade sexual de todos os grupos zoológicos (aves, 

répteis e mamíferos) será feita a análise histológica ou macroscópica das 

gônadas das carcaças com código 2 e 3 de decomposição. Sugere-se que seja 

feita a análise histológica sempre que houver dúvida na maturidade, como em 

aves monomórficas em que o ovário não tenha folículos maduros evidentes ou 

presença de ovo; e em mamíferos e tartarugas com tamanhos intermediários 

entre imaturos e maduros.A determinação da idade em carcaças em código 2 e 

3 será feita por meio de análise de camadas de crescimento (growth layer groups 

– GLGs / lines of arrested growth - LAGs) nos dentes dos mamíferos com dentes, 

assim como em úmeros ou ossículos ópticos de tartarugas marinhas. Para as 

aves poderá ser feita a separação entre juvenis e adultos através da observação 

da plumagem e da presença da Bursa de Fabricius. Para mamíferos recomenda-

se que seja feita a determinação de idade de todas as carcaças, 

independentemente do estado de decomposição, uma vez que alterações da 

estrutura etária podem ser utilizadas para avaliar impactos nas populações. Para 

as tartarugas, devido ao crescimento indeterminado, pode-se fazer essa 

estimativa através de modelos de crescimento, desde que existam modelos  

ajustados para as populações da área do PMP_BS. 

No caso de tartarugas-verde, Chelonia mydas, em estágio juvenil (30 a 50cm 

de comprimento curvilíneo da carapaça), será feita a determinação das idades 

somente dos animais que estiverem em código 2 de decomposição (onde haverá 

coleta de amostras para análise de contaminantes) ou que tenham as gônadas 

passíveis de serem analisadas. Para as outras espécies de tartarugas marinhas, 

será feita a determinação de idades de todos as carcaças em código 2 ou 3. 
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5.5.3 Encalhes em Massa 

Nos casos de encalhes de grandes quantidade de animais, os exames 

deverão ser realizados em uma fração dos animais (Tabela 7). Esta seleção de 

um percentual de animais não se aplica no caso de animais oleados, onde 100% 

deverão ser analisados, amostras colhidas e submetidos a avaliações sanitárias, 

independente do número de animais. 

 

Tabela 7. Estratégia amostral para exames Nível 1 em caso de encalhes em massa. 

Número de animais Estratégia amostral 

até 20 Exame externo e necropsia, de todos os animais; 
Amostrar todos os animais para histopatologia e triagem 
detalhada do conteúdo gastrointestinal (caso as condições de 
preservação de carcaça permitirem). 

21 a 100 Exame externo de todos os animais;  

Necropsiar 20 animais mais 20% do total para histopatologia e 
triagem detalhada do conteúdo gastrointestinal (caso as 
condições de preservação de carcaça permitirem). 

Mais que 100 Exame externo de todos os animais; 

Necropsiar 20 animais mais 10% do total (mínimo de 50 
animais) para histopatologia e triagem detalhada do conteúdo 
gastrointestinal (caso as condições de preservação de 
carcaça permitirem). 

 

Cabe ressaltar que, de acordo com a IN 179/08, o procedimento 

apresentado na Tabela 3 deve ser utilizado em indivíduos de um mesmo lote, ou 

seja, que foram resgatados, tratados e reabilitados em conjunto, sem contato 

com outros indivíduos, ainda que da mesma espécie e resgatados na mesma 

ocasião. 

�

5.5.4 Análises de Elementos traços, HPA, Biomarcadores e Fingerprint 

 

No escopo do projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

(PMP-BS) são realizadas análises de elementos traço, HPA e biomarcadores de 

exposição nos tecidos-alvo das carcaças em código 2 de composição coletadas 
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durante o monitoramento.  Estas análises têm como objetivo monitorar a 

biodisponibilidade desses compostos no ambiente e avaliar se há indícios de 

contaminação por óleo e seus derivados.  

Em virtude do modo de vida, da distribuição espacial e capacidade de 

dispersão das espécies de tetrápodes marinhos, os organismos estarão 

expostos a diferentes interações bióticas e abióticas e, por isso, mesmo que 

venham a encalhar nas praias da área abrangida pelo Projeto de Monitoramento 

de Praias da Bacia de Santos, os resultados das análises de elementos traços, 

HPA e biomarcadores nos tecidos representam os níveis de concentração de 

uma área muito mais abrangente daquela onde a PETROBRAS atua no Pré-Sal. 

Portanto, a relação de nexo causal entre os níveis de concentração de elementos 

traços, HPA e biomarcadores nos animais encalhados e as atividades de 

produção do Pré-sal não poderá ser estabelecida de forma inequívoca. 

Em suma, as análises incluem: 

� Análise de elementos traço (Hg, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Zn, Ni, 

Ba e V) em tecido hepático de carcaças de tetrápodes marinhos 

mortos em código 2;  

� Análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (16 prioritários 

(USEPA – Environmental Protection Agency, EUA) acrescidos de 

dibenzotiofeno, perileno e benzo(e)pireno, bem como os homólogos 

alquilados do naftaleno, fluoreno, dibenzotiofeno, fenantreno, 

antraceno, fluoranteno, pireno e criseno; totalizando 38 HPA) em 

tecido hepático e adiposo de carcaças de tetrápodes marinhos mortos 

em código 2,  até que ocorra a definição do tecido mais adequado em 

termos de melhor resposta analítica; 

� Avaliação dos biomarcadores de exposição bioquímicos (GST, 

EROD, CYP1A) e moleculares (CYP1A, E2F, HSP70, ER, AHR e 

UDPGT) em tecido hepático de tetrápodes marinhos mortos 

encalhados em código 2; 

�  Tentativa de identificação da origem do óleo (fingerprint) quando 

encontrados animais, vivos ou mortos, com presença de óleo;  
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5.5.4.1 Etapas das Análises  

�

A análise dos elementos traço é realizada por laboratório especializado, 

tendo sido contratado em o Centro de Estudos Ambientais (CEA) da 

Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), Campus de Rio Claro. Este 

grupo de pesquisa também é responsável pela interpretação dos dados de 

elementos traço em tecidos de cetáceos, aves e quelônios e por instruir os 

veterinários e técnicos das equipes executoras do PMP-BS sobre os 

procedimentos de coleta, armazenamento e transporte das amostras. 

As análises de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), são 

realizadas por laboratório especializado, tendo sido contratado o Laboratório de 

Química Orgânica Marinha do Instituto Oceanográfico da USP. Este grupo de 

pesquisa também é responsável pela interpretação dos dados de HPA em 

tecidos de cetáceos, aves e quelônios e por instruir os veterinários sobre como 

proceder a coleta, armazenamento e transporte das amostras.  

A avaliação dos biomarcadores de exposição bioquímicos e moleculares é 

realizada por laboratório especializado, tendo sido contratado o Laboratório de 

Biomarcadores de Contaminação Aquática e Imunoquímica (LABCAI) do 

Departamento de Bioquímica do Centro de Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). Este grupo é responsável por otimizar e 

consolidar a metodologia em tecidos de cetáceos, aves e quelônios, analisar e 

interpretar os dados dos biomarcadores e exposição e por instruir os veterinários 

sobre como proceder a coleta, armazenamento e transporte das amostras. 

As análises de biomarcadores de petróleo (fingerprint) serão realizadas 

exclusivamente pelo CENPES (Gerência de Geoquímica).  

O procedimento de coleta das amostras está descrito detalhadamente no 

Protocolo de Atividades 8 - Coleta, armazenamento e envio de amostras para 

análises de elementos traços, HPA, biomarcadores e fingerprint. 

Considerando a complexidade dessas análises, esse escopo do PMP-BS foi 

dividido em três etapas fundamentais, descritas a seguir.  
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Etapa 1: Pré-projeto  

 

Antecipando-se à contratação dos grupos de pesquisa de universidades 

brasileiras a PETROBRAS realizou um levantamento bibliográfico preliminar e 

foram estudados os métodos de análise de HPA em tecidos de organismos 

semelhantes aos que se espera obter durante o PMP. 

 

Etapa 2: Mobilização e Contratação 

 

Esta etapa foi dedicada à mobilização e desenvolvimento/otimização 

metodológica para atender aos objetivos apresentados originalmente no Termo 

de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13.  

Durante esta etapa foram elaboradas as especificações técnicas, e realizada 

a contratação dos laboratórios para realizar as análises dos dados químicos 

abióticos e de biomarcadores. Após a contratação dos laboratórios, houve 

desenvolvimento e otimização das metodologias analíticas para análises de HPA 

e biomarcadores bioquímicos GST, EROD, CYP1A e biomarcadores 

moleculares E2F, HSP70 (Heat Stress Protein), ER (Estrogen Receptor), CYP1A 

– Isoforma do Citocromo P450, AHR (Aryl Hydrocarbon Receptor) e UDPGT 

(Uridine 5’DiPhospho-Glucuronosyl Transferase), considerando as diferenças 

intrínsecas entre os organismos foco: quelônios, aves e mamíferos marinhos. 

Desta forma, houve um período no qual as amostras foram coletadas e 

armazenadas para posterior análise, após consolidação das metodologias tanto 

para análise de HPA quanto para biomarcadores de exposição.  

Foi elaborado o Protocolo de Atividades 8 - Coleta, armazenamento e envio 

de amostras para análises de elementos traços, HPA, biomarcadores e 

fingerprint, foram realizados treinamentos das equipes responsáveis pela 

necropsia das carcaças recolhidas pelo PMP-BS, e elaborados documentos 

sobre o “estado da arte da análise de elementos traços, HPA e biomarcadores 

de exposição” em tetrápodes marinhos no mundo. 

 

 Etapa 3: Análise e Interpretação dos Resultados das Análises 
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As análises são realizadas, segundo protocolos existentes, e os resultados 

são interpretados pelos laboratórios. Deve-se esclarecer, em consideração às 

observações constantes do Parecer nº 530/2014, que os laboratórios têm total 

autonomia e independência, como é a prática da PETROBRAS, e que a análise 

crítica é realizada pela PETROBRAS, uma vez que é a responsável pela 

execução do Monitoramento de Praias, assim, como de todos os outros projetos 

exigidos no âmbito do licenciamento ambiental de suas atividades. 

 Os dados gerados e validados são inseridos no SIMBA, sistema de 

gerenciamento de dados desenvolvido para o PMP-BS. Os laboratórios são 

responsáveis tanto pela alimentação do SIMBA quanto pela validação dos 

resultados. 

Futuramente será realizada uma Reunião de Análise Crítica para discussão 

dos resultados obtidos com as análises de biomarcadores e elementos traço 

como escopo do PMP-BS. Nessa oportunidade, poderão ser propostas 

alterações com base nos resultados obtidos, possivelmente solicitando a 

exclusão das análises de elementos traço e biomarcadores como parâmetros 

obrigatórios nesse monitoramento. 

 

5.6 Elaboração de protocolos e treinamentos  

�

Uma vez que as atividades do PMP-BS serão executadas por diferentes 

equipes, será fundamental a padronização das atividades a serem executadas. 

Somente deste modo será possível garantir a qualidade e homogeneidade das 

informações coletadas, e assim permitir análises integradas confiáveis. 

 

5.6.1 Protocolos 

A elaboração de protocolos de atividades, dispostos em manuais de campo, 

antes do início efetivo das atividades é uma etapa fundamental. Isto permite que 

todas as equipes tenham acesso a um material uniformizado e de fácil consulta 
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durante o desenvolvimento de suas atividades. Para isso foram elaborados 8 

protocolos para serem utilizados no âmbito do PMP-BS, são eles: 
 

5.6.1.1 Atividades de campo 

O Protocolo de atividades de campo (Anexo 1) deverá ser um item de 

consulta permanente das equipes de campo. Este protocolo contém informações 

sobre o registro das informações em campo, incluindo os procedimentos de início 

das atividades, como proceder quando encontrar animais vivos e mortos na 

praia, uso do tablet de campo, procedimentos no caso da impossibilidade do uso 

do tablet (uso de GPS, preenchimento de fichas em papel), modo de registrar 

fotograficamente os animais, como coletar e armazenar as amostras em campo 

e como realizar a contenção de animais vivos. 

 

5.6.1.2 Reabilitação e soltura 

O protocolo apresenta quais informações devem ser registradas no 

momento da entrada de um animal, no seu acompanhamento e na saída dos 

animais, a periodicidade destes registros, os exames previstos para cada fase 

(entrada, acompanhamento, soltura), coleta e armazenamento de amostras, e 

demais procedimentos pertinentes (Anexo 2). Não é o objetivo do manual 

especificar os tratamentos a serem aplicados aos animais, uma vez que estes 

são de responsabilidade e prerrogativa do veterinário responsável de cada 

centro.  

Com relação à soltura, os procedimentos devem ser padronizados entre as 

bases do PMP considerando as especificidades dos diferentes grupos 

taxonômicos. O protocolo apresenta os parâmetros que devem ser avaliados 

antes da soltura, a marcação, seleção de local, e todos os outros aspectos 

relevantes, considerando as especificidades dos diferentes grupos taxonômicos.  

 



�

&����������������� �����������
����������'������()��
*�����������������+�������������������
���������,��"�

���������	�
������������������
�����������������������������
���

��������������������

�)�-�

/�������

�

�
 

� �����������������������
 ���������������!��"��

� �����������������������
#$
��
��%��"���&�'�

�����������
()�*(�+�

�

 

5.6.1.3 Eutanásia 

Uma vez que ocasionalmente são encontrados animais em sofrimento sem 

condições de reabilitação, foi elaborado um protocolo sobre eutanásia de 

tetrápodes marinhos (Anexo 3). Este manual especifica os critérios a serem 

utilizados na decisão por uma eutanásia, como preencher a documentação de 

justificativa da decisão e os métodos mais indicados para cada grupo zoológico. 

 

5.6.1.4 Necropsias 

Este protocolo apresenta um roteiro passo a passo dos procedimentos de 

necropsia com cada um dos grupos zoológicos (aves, répteis e mamíferos) 

indicando, dentre outras informações, que órgãos deverão ser avaliados, como 

devem ser descritos os achados necroscópicos e como devem ser coletadas e 

conservadas as amostras para as análises previstas no PMP (ver item 5.5. 

Análises laboratoriais) (Anexo 4).  

 

5.6.1.5 Triagem de conteúdo gastrointestinal 

Apresenta um detalhamento dos procedimentos de triagem do trato 

gastrointestinal, considerando os grupos taxonômicos envolvidos, assim como 

do nível de detalhamento na identificação dos itens alimentares. Define também 

os procedimentos para categorização e análise de resíduos sólidos (lixo) e para 

a coleta, armazenamento e análise de parasitos. 

 

5.6.1.6 Estimativa de idade e maturidade sexual 

Apresenta as técnicas de preparação e análise dos tecidos, de acordo com 

o grupo taxonômico e apresenta também detalhes da seleção e coleta do 

material, seu processamento e análise (Anexo 5). Uma vez que estes 

procedimentos se baseiam em técnicas descritas na literatura científica, a 

realização das análises deve ser feita somente após consulta às referências 

indicadas no protocolo. 
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5.6.1.7 Coleta de amostras para análises histopatológicas 

O objetivo deste protocolo é apresentar a metodologia para colheita e 

preparo das amostras que serão enviadas para os laboratórios que realizarão as 

análises histopatológicas dos tecidos coletados durante as necropsias (Anexo 

7). Inclui o acondicionamento das amostras para envio das mesmas pelo correio, 

de acordo com o tecido. 

 

5.6.1.8 Coleta de amostras para análises de elementos traços, HPA, 

biomcardores e fingerprint 

Este documento busca garantir a coleta de amostras de forma adequada 

para permitir análises confiáveis e, para tanto,  apresenta detalhes ligados à 

descontaminação dos materiais, coleta e armazenagem das amostras (Anexo 

8). 

 

5.6.2 Treinamentos 

 

Para reduzir as possíveis dúvidas sobre a aplicação dos protocolos a serem 

utilizados, serão feitos treinamentos práticos para o uso dos mesmos. Estes 

treinamentos deverão ter como público-alvo os profissionais contratados para 

atuar em cada uma das atividades: 

� Atividades de campo: técnicos e monitores de campo; 

� Necropsias: veterinários responsáveis e técnicos envolvidos nas 

necropsias nas bases de estabilização e reabilitação; 

� Reabilitação e soltura: veterinários, técnicos e tratadores das bases 

de estabilização e reabilitação; 

� Eutanásia: veterinários e técnicos das bases; 

� Sistema de gestão de dados: equipes gerenciais. 
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5.7 Estratégias de comunicação com a comunidade, poder público e 

fóruns acadêmicos 

 

A área prevista para o PMP-BS inclui tanto regiões pouco habitadas como 

regiões densamente povoadas. Para aumentar a efetividade do registro de 

animais vivos e mortos na área do PMP-BS, em todas as áreas povoadas deverá 

ser feito um trabalho de comunicação social para a formação de uma rede de 

contatos, com o objetivo de aumentar a eficiência do registro e resgate dos 

animais, além de fortalecer as redes de contatos preexistentes. 

O PMP-BS disponibiliza dois números de telefone 0800, sem custo de 

ligação para o público, para viabilizar o contato com as unidades executoras do 

PMP-BS. As unidades executoras, em sua área de execução do PMP-BS,  

também poderão fazer uso de seus números telefônicos já conhecidos pela 

população devido o trabalho realizado anteriormente ao PMP-BS. Na área de 

abrangência do PMP-BS nos Estados de SC, PR e SP o telefone é 0800 642-

3341 e na área de abrangência no Estado do RJ o telefone é 0800 009-5444. 

Esses números poderão sofrer alterações com a mudança das instituições 

contratadas para a prestação de serviços de execução do PMP-BS. 

A dinâmica será naturalmente diferente em cada área, mas deverá incluir 

reuniões, palestras, visitas a comunidades pesqueiras e distribuição de material 

de divulgação (cartazes, calendários, adesivos, etc.) com informações que 

permitam o contato com a unidade de monitoramento local. Cada unidade 

executora, em sua área de execução do PMP-BS, deverá estabelecer contatos 

regulares com autoridades públicas locais, incluindo gestores de Unidades de 

Conservação, órgãos ambientais municipais, secretarias de limpeza urbana, 

corpo de bombeiros e guarda-vidas. 

Os resultados obtidos durante o PMP-BS poderão ser utilizados para 

apresentações em congressos e em publicações científicas. Buscando respeitar 

as cláusulas contratuais referentes ao sigilo da informação gerada no âmbito do 

PMP-BS, todo o desenvolvimento de qualquer trabalho acadêmico com dados 

do PMP-BS deverá ser previamente autorizado pela Petrobras. 
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5.8 Gerenciamento de dados 

Para permitir a padronização e sistematização dos dados gerados durante 

as atividades de campo por todas as unidades executoras, foi desenvolvido para 

o PMP-BS um sistema para o gerenciamento destes dados. Este sistema, 

denominado de SIMBA – Sistema de Informações de Monitoramento da Biota 

Aquática, é um repositório central dos dados dos organismos observados nas 

praias, bem como das análises e procedimentos realizados com os mesmos.  

Este sistema inclui um banco de dados, que está centrado nos registros 

feitos em campo. Para cada registro são vinculados os dados obtidos em campo 

(posição, data, estado do animal, etc.) e em laboratório (análises 

histopatológicas, contaminantes, etc.). No caso do animal estar vivo e for 

encaminhado para reabilitação, o sistema mantém um prontuário do mesmo, que 

inclui todos os resultados das análises clinicas e dos tratamentos realizados no 

animal. 

O sistema é acessado somente através de pares usuário/senha no 

endereço: https://segurogis.petrobras.com.br/simba/web/. Contém um módulo 

de mapeamento dinâmico dos dados, bem como a possibilidade de exportação 

dos dados, filtrados por usuário, posição ou data. Todo o sistema é OGC 

compliant, e utiliza os padrões de metadados do DarwinCore, e aderente aos 

padrões de interoperabilidade do governo eletrônico brasileiro (e-PING).  

Cada unidade executora deverá alimentar o SIMBA diariamente, quer seja 

através de uma interface web para os dados registrados através das fichas 

físicas preenchidas em campo, quer seja de modo automático através do 

aplicativo para tablet desenvolvido para o PMP. Todos os dados de ocorrência 

de fauna, esforços de monitoramento e resultados de exames que sejam 

inseridos no sistema deverão ser validados pelo coordenador de cada unidade 

executora, ou profissional designado pelo mesmo, para eliminação de eventuais 

erros que possam ocorrer no cadastro dos mesmos. Dados de análises que 

ocorram em momentos posteriores também deverão ser inseridos e validados, 

do mesmo modo que os dados de ocorrência. A validação não será em tempo 

real, mas deverá ser realizada pelo menos uma vez por semana. Os dados não 

validados estarão disponíveis apenas à Coordenação do Projeto, à Coordenação 
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Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros - 

CGMAC, aos Centros de Pesquisa e Conservação de Espécies do ICMBio 

(TAMAR, CEMAVE e CMA), e aos órgãos gestores de Unidades de Conservação 

vinculadas as áreas onde os dados forem originados.  

O sistema apresenta um módulo específico para a entrada de informações 

sobre as operações da PETROBRAS e de outras operadoras que atuam na 

Bacia de Santos. Uma vez que o sistema é on-line, estas comunicações poderão 

ser feitas continuamente, não sendo necessário estabelecer uma periodicidade. 

Uma vez que na Bacia de Santos existem outras operadoras de petróleo e gás 

desenvolvendo atividades de produção, perfuração e sísmica, será 

disponibilizado no sistema de dados do PMP-BS um módulo semelhante ao que 

é utilizado pela PETROBRAS, para que o IBAMA possa inserir eventos de outras 

empresas, ocorrentes na área da Bacia de Santos, que possam influenciar os 

encalhes de tetrápodes marinhos. 

Visando a credibilidade e transparência do processo, é permitido acesso ao 

público aos dados gerados no monitoramento de praias para que haja a análise 

por terceiros. Os dados se tornam públicos, automaticamente, 4 meses após 

serem validados pelos coordenadores das instituições executoras. 
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6 REDE DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO 

 

Todos os animais vivos que necessitem de atendimento veterinário, e que 

não possam ser tratados in situ, serão encaminhados para a Rede de 

Atendimento Veterinário do PMP-BS. Estas instalações são equipadas e 

possuem médicos veterinários e tratadores aptos a prestar o tratamento 

adequado para o restabelecimento e posterior soltura dos animais. De acordo 

com a estrutura de atendimento disponível estas instalações são classificadas 

como “Centros de Reabilitação e Despetrolização” ou “Unidades de 

Estabilização”. 

Foram estruturados ou reformados sete Centros de Reabilitação e 

Despetrolização e seis Unidades de Estabilização, distribuídos entre Laguna/SC 

e Saquarema/RJ, além de uma Unidade de Necropsia de Mamíferos Marinhos 

(Rio de Janeiro/ REMASE) e uma base de apoio instalada na Ilha do Superagui, 

sendo esta utilizada para estabilização de animais encontrados vivos nas Ilhas 

das Peças e Superagui. Após estabilização os animais devem ser encaminhados 

ao Centro de Reabilitação e Despetrolização do Pontal do Paraná (Figura 19).  

Devido à expertise da Fundação Pró-TAMAR na recuperação de tartarugas 

marinhas, as bases de Ubatuba e Florianópolis também participam do PMP-BS 

dentro das atividades de reabilitação de tartarugas-marinhas. A base de Ubatuba 

receberá os animais vivos resgatados no Trecho 10 e a base de Florianópolis  os 

animais resgatados em Santa Catarina (Trechos 1 a 5).  

 

6.1.1  Instalações 

As estruturas mínimas previstas para os Centros de Reabilitação e 

Despetrolização e Unidades de Estabilização foram elaboradas conforme 

indicações apresentadas na IN/IBAMA 03/02, IN/IBAMA 169/08, IN/IBAMA 07/15  

Os Centros de Reabilitação e Despetrolização do PMP-BS seguem as 

condições existentes na Instrução Normativa IBAMA nº 169, de 20 de fevereiro 

de 2008, na categoria Centro de Reabilitação. No caso de mamíferos marinhos 

também é seguida a Instrução Normativa Nº 3, de 08 de fevereiro de 2002. 
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Também foram consideradas as orientações contidas na proposta de IN 

“Determinações Para Instalações De Manejo Em Cativeiro De Fauna Impactada 

Por Óleo” apresentada para discussão pelo IBAMA em 07/14.  

As Unidades  de Estabilização possuem estruturas físicas mais simples 

onde serão prestados os primeiros atendimentos aos animais até que estes 

estejam em condições de serem transportados para o Centro de Reabilitação 

mais próximo. Em alguns casos, onde seja necessário apenas o repouso e 

observação do animal, de acordo com a avaliação do veterinário, o mesmo 

poderá ser devolvido à natureza diretamente a partir da Unidade de 

Estabilização. Nestes locais também serão realizadas as necropsias das 

carcaças recolhidas, do mesmo modo como nos Centros de Reabilitação. 

 

Os Centros de Reabilitação e Despetrolização apresentam como estrutura 

mínima: 

� Escritório; 

� Depósito; 

� Banheiro; 

� Cozinha (separada de animais e pessoas); 

� Enfermaria; 

� Ambulatório; 

� Laboratório de manipulação de material biológico; 

� Sala de necropsia; 

� Garagem para Veículos; 

� Sala educativa (para recepção de escolas e de atores comunitários e 

para divulgação das ações de monitoramento e pesquisa executados 

pelo PMP e pela instituição local)12. 

� Recintos de reabilitação; 

� Piscinas de reabilitação. 

 

As Unidades de Estabilização apresentam como estrutura mínima: 

� Escritório; 
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� Depósito; 

� Banheiro (separado para pessoas envolvidas nas necropsias e 

outros); 

� Vestiário; 

� Cozinha (separada de animais e pessoas); 

� Enfermaria; 

� Ambulatório; 

� Laboratório de manipulação de material biológico; 

� Sala de necropsia; 

� Recintos para a manutenção temporária de animais; 

� Garagem para Veículos; 

� Sala educativa (quando viável – para recepção de escolas e de atores 

comunitários e para divulgação das ações de monitoramento e 

pesquisa executados pelo PMP-BS e pela instituição local)6. 

 

6.1.2 Instalações temporárias 

Para o atendimento a eventos de encalhes de grandes mamíferos, que não 

podem ser removidos das praias, mas que demandam a presença das equipes 

no local para realização de atividades de desencalhe (animais vivos) ou de 

necropsia (animais mortos), serão adquiridas estruturas que permitam a 

estruturação de uma Base Operacional in situ, como descrito no “Plano de 

Contingência para Encalhes de Mamíferos Marinhos na APA da Baleia 

Franca/ICMBio”. Cada estado deverá ter um conjunto de materiais e 

equipamentos que permitam a montagem de uma base, que ficará armazenada 

em local de fácil acesso ou próximo a áreas com maior probabilidade de encalhe 

de animais, e deverá ser transportada para o local do encalhe sempre que 

necessário. 
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Figura 19. Disposição das instalações da Rede de Atendimento Veterinário (Centros de 
Reabilitalção e Despetrolização, Unidades de Estabilização, Unidade de Necropsia de 
Mamíferos Marinhos e Base de Apoio) ao longo da área de abrangência do PMP-BS. 

 

7 ESTRUTURA NECESSÁRIA 

 

Para o desenvolvimento de todas as atividades apresentadas anteriormente, 

será necessária a mobilização de equipe e equipamentos, além da implantação 

das estruturas físicas.  

 

7.1 Pessoal 

A previsão de pessoal necessário está dividida em três categorias: gerencial, 

base e equipes de campo. A equipe gerencial será responsável pelas atividades 

de coordenação e administrativas dentro das unidades executoras. A equipe da 

base será aquela que ficará responsável pelo Centro de Reabilitação e 

Despetrolização  ou Unidade de Estabilização e terá contato direto com os 
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animais trazidos para reabilitação, assim como o processamento dos animais 

mortos. Já a equipe de campo será a responsável direta pelas atividades de 

monitoramento das praias, indo a campo e fazendo o atendimento dos encalhes. 

 

7.1.1 Equipe gerencial 

 

Em cada Trecho deverá haver os seguintes profissionais: 

 

• Coordenador: profissional com nível superior completo, com 

experiência em projetos de monitoramento. Será responsável pela 

organização da logística e infraestrutura necessária para o ideal 

funcionamento do PMP-BS e por selecionar, organizar e 

acompanhar o trabalho dos monitores e técnicos. Ficará 

responsável pela compilação de dados, informações e elaboração 

dos relatórios, pela comunicação com a empresa e com os órgãos 

ambientais, pela revisão e avaliação continuada dos 

procedimentos e metodologias e por diagnosticar a necessidade 

de complementações ou substituições nas equipes (de acordo o 

Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA 002/2013 para a 

denominação das categorias de pessoal; p. 45); 

 

7.1.2 Equipe da Rede de Atendimento Veterinário 

 

Em cada instalação da Rede de Atendimento Veterinário deverá haver os 

seguintes profissionais: 

 

� Médicos Veterinários: responsáveis pela execução das necropsias e 

tratamento dos animais vivos mantidos na instalação; 

� Assistente técnico: profissional de nível superior (biólogo, 

oceanógrafo ou áreas afins) que auxiliará o Médico Veterinário nas 
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necropsias, estabilização dos animais vivos e demais atividades 

pertinentes; 

� Tratadores: profissional de nível médio, responsável por preparar e 

fornecer alimento para os animais, seguindo orientação do Médico 

Veterinário ou do Assistente Técnico, auxiliando na limpeza e 

organização dos recintos; 

� Auxiliar de serviços gerais: responsável pela limpeza e manutenção 

dos ambientes; 

� Gerente operacional: responsável por coordenar a logística das 

atividades de campo e das bases; 

 

7.1.3 Equipe de campo 

As equipes de campo deverão ser dimensionadas considerando dinâmica 

de trabalho em campo, que é particular para cada área geográfica. Estas equipes 

serão constituídas de (definição obtida do Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA 002/2013 para a denominação das categorias de pessoal; 

p. 45): 

� Monitor: agente local, pescador ou membro da comunidade, com 

conhecimento da área e com disposição física para o trabalho de 

campo. 

� Técnico: profissional de nível superior da área de biologia, 

oceanografia, engenharia de pesca, medicina veterinária ou afim, 

preferencialmente com experiência em monitoramento e identificação 

de animais marinhos. Devem ter habilitação para dirigir os veículos 

utilizados em campo. 

 

7.2 Equipamentos 

Para atingir os objetivos propostos no PMP-BS será necessária uma série 

de equipamentos, tanto para a operacionalização do monitoramento como para 

o atendimento aos animais vivos e às análises necessárias nos animais mortos. 
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7.2.1 Veículos 

Os veículos a serem utilizados para o PMP-BS têm de ser capazes de 

trafegar na faixa de areia, pois rotineiramente será necessário ir até os animais 

encalhados para recolher as carcaças ou capturar animais vivos. Em alguns 

casos, onde a praia a ser percorrida não permita o tráfego de veículos 

motorizados, o monitoramento será feito de bicicleta ou à pé. 

8 ANÁLISE CRÍTICA 

 

Está prevista a realização de Reunião de Análise Crítica (RAC) do Comitê 

Tecnico do PMP-BS a cada período de 3 anos. Nessa oportunidade, de acordo 

com as indicações das reuniões técnicas com o órgão ambiental e com base na 

análise consolidada dos três primeiros anos de projeto (avaliação dos resultados 

alcançados, calibração metodológica, identificação de parâmetros básicos a 

serem monitorados, entre outros aspectos).  

O Projeto Executivo do Monitoramento de Praias deverá ser avaliado. Após 

a aprovação da CGMAC/IBAMA de eventual revisão do projeto decorrente das 

conclusões da própria RAC, as alterações serão implantadas. 

�

8.1 Apresentação de relatórios 
 
Considerando que a execução do PMP-BS poderá ser dividida em áreas 

geográficas contemplando os diferentes trechos, o relatório anual poderá ser 

específico sobre os dados contemplados na área geográfica abrangida. A 

PETROBRAS se compromete em buscar a integração dos resultados do PMP-

BS.  

Serão enviados relatórios anuais, contendo a análise integrada dos dados 

gerados no monitoramento e no atendimento veterinário, e incluindo: 

� a análise das possíveis causas de encalhes de tetrápodes marinhos 

vivos e mortos e avaliar as interferências das atividades relacionadas 
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a produção e escoamento de petróleo e gás no Pólo Pré-sal da Bacia 

de Santos. 

� as principais dificuldades constatadas durante a implementação das 

atividades de monitoramento; 

� as oportunidades de melhoria das atividades de monitoramento; 
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10 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 
A PETROBRAS, por meio da Unidade de Operações de Exploração e 

Produção da Bacia de Santos (UO-BS), é responsável pela implementação deste 

projeto. 

Endereço: Rua Marquês de Herval, 90, Valongo, Santos/SP 

CEP: 11.010-310 

Telefone: (13) 3249-4158.  

E-mail: vinicius.mello@petrobras.com.br 

 
  



�

&����������������� �����������
����������'������()��
*�����������������+�������������������
���������,��"�

���������	�
������������������
�����������������������������
���

��������������������

�)�-�

��������

�

�
 

� �����������������������
 ���������������!��"��

� �����������������������
#$
��
��%��"���&�'�

�����������
()�*(�+�

�

 

 
Equipe da PETROBRAS – UO-BS 
 

NOME Bárbara Prates Carpeggiani 

ÁREA PROFISSIONAL Bióloga 

REGISTRO PROFISSIONAL 41439/03-D 

CADASTRO IBAMA 641051 

ASSINATURA 
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Equipe da UNIVALI 
 

NOME André Silva Barreto 

ÁREA PROFISSIONAL Biólogo 

REGISTRO PROFISSIONAL 21.500/03-D 

CADASTRO IBAMA 358880 

ASSINATURA 
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11 ANEXOS 
 

Anexo 1 – Protocolo de Atividades 1 - Atividade de campo do monitoramento de 
praias embarcado e terrestre 

 

Anexo 2 – Protocolo de Atividades 2 – Atendimento veterinário aos animais vivos: 
reabilitação, soltura e destinação de animais reabilitados. 

 

Anexo 3 – Protocolo de Atividades 3 – Eutanasia. 

 

Anexo 4 – Protocolo de Atividades 4 – Atendimento veterinário aos animais 

mortos: Necropsias. 

 

Anexo 5 – Protocolo de Atividades 5 – Triagem de Conteúdos Gastrointestinais. 

 

Anexo 6 – Protocolo de Atividades 6 – Estimativas de Idade e Maturidade Sexual. 

 

Anexo 7 – Protocolo de Atividades 7 – Coleta, armazenamento e envio das 

amostras para análises histopatológicas. 

 

Anexo 8 – Protocolo de Atividades 8 – Coleta, armazenamento e envio de 

amostras para análises de HPA, elementos traços, biomarcadores e 

fingerprint. 

 

Anexo 9 – Lista de Fauna Alvo. 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 

 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) – Fase 1 foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo encontra-se no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE 
 

Previamente à execução das atividades de campo é essencial que a equipe 

técnica tenha conhecimento a respeito do ecossistema regional e da fauna 

marinha, a fim de estar preparada para responder a abordagens da comunidade 

local ou turistas, durante a atividade em execução.  

Os técnicos de campo devem verificar todos os equipamentos de proteção 

individual, e obrigatoriamente utilizá-los durante o monitoramento de praia. Além 

disso, é necessário que a equipe confira os equipamentos e materiais básicos de 

campo para necropsia antes de dar início a atividade.  
 

II.1 - Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 

Os EPI’s que deverão obrigatoriamente ser utilizados são: 

· Macacão ou uniforme de campo 

· Boné 

· Bota 

· Jaleco de manga longa 

· Óculos de proteção 

· Protetor solar 

· Capacete (em locais onde o monitoramento de praia é realizado com o 

auxílio de bicicletas ou quadriciclos). 

· Caixa de primeiros socorros (equipe) 

· Luvas 

No caso de monitoramento embarcado deve-se adicionar todos os EPIs 

exigidos para a segurança no mar, como recomendado na legislação vigente. 

 

II.2 - Equipamentos  
 

Os equipamentos para realizar o monitoramento de praia devem incluir: 

· Tablet 

· Binóculo 

· Rádio comunicador e/ou celular 
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· GPS 

· Máquina fotográfica digital 

· Pilhas e/ou baterias extras 

· Escalas para as fotos 

· Mapa da área de monitoramento 

· Prancheta 

· Fichas de campo impressas 

· Sacos plásticos para transporte de animais mortos 

· Lacres numerados para a identificação dos sacos plásticos 

· Caixas para transporte de animais  

· Caixa térmica para transporte de amostras biológicas  

· Caixa tipo engradado 

· Placa de PVC com os seguintes dados: Espécie, Data, Número da FAI 

e Local  

· Vidro de boca larga limpo com diclorometano ou etanol e espátula de 

madeira (palito de sorvete ou abaixador de língua) para coleta de 

amostras de resíduos oleosos 

 

No caso de monitoramentos realizados a pé, o técnico/monitor deve levar 

apenas o equipamento necessário para o registro dos organismos e um modo de 

se comunicar com a base (rádio comunicador ou celular). Sendo encontrado um 

animal que precise de remoção, a base deve ser imediatamente comunicada. No 

caso de ser necessário o transporte de animais vivos deve-se atentar para as 

instruções apresentadas no Protocolos de Atividades 2 – Atendimento veterinário 

aos animais vivos: reabilitação, soltura e destinação de animais reabilitados. 

Neste caso devem ser levados à campo não apenas os materiais necessários 

para a contenção dos animais (puçás, redes, escudos de contenção, etc.) como 

para o transporte dos mesmos (toalhas, panos, macas, etc.). 
 

II.3 - Materiais para necropsia de campo 
 

Para realizar a necropsia de um animal em campo são necessários os 

seguintes materiais: 
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· Lápis e caneta permanente 

· Fita crepe 

· Papel vegetal 

· Rotex e fita para rotulador 

· Trena e fita métrica 

· Balança 

· Luvas de procedimento (látex) 

· Máscara semifacial 

· Cabo de Bisturi 

· Lâmina de bisturi 

· Pinça anatômica 

· Tesoura 

· Facas 

· Chaira + lima 

· Barbante 

· Tábuas plásticas de corte 

· Sacos plásticos 

· Papel alumínio 

· Potes plásticos 

· Microtubos (Eppendorf) 

· Tubos falcon 

· Seringas 

· Tubos para coleta de sangue 

· Swab 

· Álcool 70% 

· Formol 10% (já diluído) 

· Saco de lixo hospitalar 

· Álcool em gel 

· Balde 

· Bandejas plásticas 

· Fita de isolamento 

· Cones de sinalização 
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III - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 
 

A atividade de monitoramento se inicia com o registro do esforço de 

deslocamento ao iniciar as atividades ainda na base. Ao chegar à praia deve-se 

dar início ao esforço de monitoramento e quando um espécime encalhado for 

encontrado deve-se identificar a espécie (independentemente de ser uma espécie 

alvo ou não alvo), avaliar a condição do mesmo (vivo ou morto), tomar as 

providências de acordo (ver item III.4 - ), preencher as fichas adequadas e fazer o 

registro fotográfico do encalhe. Todas as informações devem ser coletadas de 

forma organizada e padronizada, seguindo as exigências das fichas de campo ou 

formulários eletrônicos. 

 

III.1 - Monitoramento Terrestre 

O monitoramento de praia deve ser realizado preferencialmente durante o 

período de maré baixa para facilitar o trânsito do veículo e evitar interrupções da 

atividade. Deve ser considerado também o horário de presença de pessoas nas 

praias, especialmente naquelas próximas de cidades que costumam ter um maior 

afluxo de banhistas ou limpeza regular. Nestes casos a gerência de cada unidade 

executora deve planejar as atividades de campo buscando minimizar tanto os 

riscos de atolamento dos veículos empregados no monitoramento, a presença de 

pessoas nas praias e maximizar as chances de encontrar os animais. 

 A equipe responsável pela atividade deve ser composta por no mínimo um 

técnico e um monitor. Trechos de difícil acesso podem ser monitorados 

exclusivamente por monitores, que devem fazer o registro e biometria dos 

animais. 

Para dar início à atividade, o técnico ou o monitor deve conferir os 

equipamentos e o veículo, inicializar o tablet ou o GPS e em seguida fazer o 

registro do esforço de deslocamento. Chegando à praia deve iniciar o esforço de 

monitoramento, registrando a posição e as condições ambientais (utilizando 

anemômetro ou a escala Beaufort, ver anexo VIII.4 - ). Durante o monitoramento 

da praia o técnico e/ou o monitor devem observar toda a face praial, a olho nu ou 

com auxílio de binóculo, em busca de tartarugas, aves e mamíferos marinhos 

encalhados vivos ou mortos. 
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O técnico e/ou o monitor devem estar atentos também a ocorrências de 

mortandades anormais de outros organismos marinhos (inclusive invertebrados) e 

a ocorrências de desovas de tartarugas. Além destes, devem registrar a presença 

de óleo, lixo ou outros resíduos que possam ser relacionados às atividades de 

exploração, produção e escoamento de óleo e gás. 

 

III.2 - Monitoramento Embarcado 

Diferente do monitoramento por terra, o monitoramento de praias utilizando 

embarcações pode ser realizado a qualquer hora do dia, uma vez que não 

depende da maré. A exceção são trechos com baixa profundidade (menor que 0,5 

m), nos quais a realização do monitoramento embarcado requer condições 

adequadas de maré para permitir maior aproximação da costa. A equipe de 

monitoramento embarcado deve ser composta de, no mínimo, um técnico de 

monitoramento, que não deve ser o responsável pela condução da embarcação. 

Os tripulantes da embarcação (em número variável, de acordo com o tamanho da 

embarcação) serão responsáveis pela condução da embarcação, permitindo que 

o técnico possa se dedicar somente à observação das praias. 

Considera-se que a atividade de monitoramento se inicia no momento em que 

a embarcação sair do cais. Neste momento a equipe deve inicializar o tablet ou o 

GPS e em seguida fazer o registro do início do esforço de deslocamento. 

Chegando à praia deve-se iniciar o esforço de monitoramento, registrando a 

posição e as condições ambientais (utilizando anemômetro ou a escala Beaufort, 

ver anexo VIII.4 - ) no início do monitoramento de cada praia. A embarcação deve 

se aproximar da praia o máximo possível, observando-se as condições de ondas 

ou outros obstáculos que possam colocar em risco a navegação. A embarcação 

deve fazer um trajeto paralelo à praia e neste momento o técnico e/ou o monitor 

devem observar toda a face praial, preferencialmente com auxílio de binóculos, 

em busca de tartarugas, aves e mamíferos marinhos encalhados vivos ou mortos. 

Assim como no monitoramento terrestre, devem ser registradas não apenas as 

espécies alvo, mas outras espécies de tetrápodes e mortandades anormais de 

outros organismos marinhos (inclusive invertebrados) e a ocorrências de desovas 

de tartarugas. Além destes, devem registrar a presença de óleo, lixo ou outros 
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resíduos que possam ser relacionados às atividades de exploração, produção e 

escoamento de óleo e gás. 
 

III.3 - Registro de esforço amostral  
 

O registro do esforço de monitoramento se divide no esforço de 

deslocamento até a praia e o monitoramento da praia em si. O primeiro deve ser 

registrado na Ficha de Registro de Esforço de Deslocamento (Anexo VIII.1 - ). O 

tablet ou o GPS deve ser inicializado e a posição registrada ainda na base. Se, 

durante o percurso até a praia a ser monitorada houver necessidade de sair do 

trajeto usual (para abastecimento, compra de mantimentos, etc.) isto deve ser 

registrado na ficha, no espaço “Trajeto”.  

Chegando à praia a equipe de campo deve se deslocar até o ponto de início 

do monitoramento e naquele local iniciar o esforço de monitoramento, fazendo o 

preenchimento da Ficha de Registro de Esforço de Monitoramento ou no tablet 

através da opção “Iniciar monitoramento”. A posição deve ser pega na areia e não 

ao chegar à praia, dentro do veículo. No início e no fim do monitoramento devem 

ser anotadas a hora, a posição e as condições ambientais. 

 

III.4 - Registro de animais encalhados  
 

Quando a equipe encontrar um tetrápode deve identificar se é uma espécie 

estuarina ou marinha e deste modo considerada como “alvo” das atividades de 

monitoramento. Se não for uma espécie de tetrápode alvo ou se for um registro 

de mortalidades anormais, deve ser preenchida a Ficha de Registro de 

Ocorrência de Fauna Não-Alvo (Anexo VIII.2 - ). Para as espécies de tetrápodes 

marinhos que tem potencial de serem afetados pelas atividades licenciadas 

(exploração, produção e escoamento de óleo e gás), deve ser preenchida a Ficha 

de Ocorrência de Fauna Alvo Individual (Anexo VIII.2 - ).  

As informações desta ficha incluem:  

· Data e hora; 

· Localização georreferenciada; 

· Características do ambiente; 
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· Espécie (ou o menor nível taxonômico possível); 

· Sexo; 

· Marcas artificiais ou naturais; 

· Estado da carcaça (Quadro III.4.1); 

· Fase de desenvolvimento (depende da espécie, deve-se considerar 

tamanho do animal, cor da plumagem ou pelagem); 

· Condição corporal (Quadro III.4.2; Quadro III.4.3); 

· Evidências de interação antrópica; 

· Amostras coletadas; 

· Destino do animal. 

 

Com relação ao estado da carcaça, deve-se destacar que a classificação 

proposta foi desenvolvida para mamíferos marinhos e sua utilização para outros 

grupos zoológicos deve ser utilizada com cautela. A avaliação da condição 

corporal de tartarugas deve ser feita com base no Quadro III.4.3, observando-se 

pescoço, plastrão e região de inserção de nadadeiras. 

 

Quadro III.4.1 Descrição das classificações das carcaças e seus respectivos 

códigos. Adaptado de Geraci e Lounsbury (2005). 

Código Descrição Características 

1 Animal vivo - 

2 Carcaça fresca Aparência normal, com poucos danos; olhos e mucosas 
brilhantes; ausência de inchaço da carcaça ou odor forte, 
vísceras intactas e olhos íntegros. 

3 Pouco 
decomposto 

Carcaça intacta; inchaço evidente; olhos e mucosas 
secos; odor moderado; alteração de coloração de órgãos 
por embebição hemoglobínica; consistência normal das 
vísceras ainda intactas e intestino dilatado pela presença 
de gás. Pode haver necrofagia dos olhos e tecidos 
moles. 

4 Decomposição 
avançada 

A carcaça pode estar intacta, mas colapsada; epiderme 
pode estar completamente perdida; odor forte; os ossos 
podem estar destacados e vísceras podem ser 
recolhidas, mas frequentemente estão com textura 
liquefeita; grande quantidade de gás em alças intestinais 
e órgãos. No caso de tartarugas, escudos de queratina 
se descolando da carapaça, órgãos internos 
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Código Descrição Características 

exteriorizados, partes do corpo retiradas por animais 
necrófagos. 

5 Carcaça seca Resquícios de pele cobrindo partes do esqueleto, ou 
apenas o esqueleto, ausência de vísceras. 

 

Quadro III.4.2 – Classificação da condição corporal. Características adaptadas de Nobre 
et al. (2010) para mamíferos e Sanches (2008) para aves. 

Condição Descrição Características 

1 Caquético Mamíferos: costelas facilmente palpáveis, sem cobertura de 
gordura, proeminências ósseas facilmente palpáveis, 
reentrância abdominal evidente e perda de massa muscular 
óbvia. 
Aves: Atrofia severa de musculatura peitoral, quilha 
proeminente e ausência de acúmulo de tecido adiposo. 

2 Magro Mamíferos: costelas facilmente palpáveis com cobertura 
mínimas de gordura, proeminências ósseas facilmente 
palpáveis, reentrância abdominal facilmente visível na região 
do flanco e mínima gordura abdominal. 
Aves: atrofia de musculatura peitoral, quilha proeminente e 
ausência de acúmulo de tecido adiposo. 

3 Bom Mamíferos: costelas palpáveis com pequena cobertura de 
gordura, reentrância abdominal bem proporcionada e mínima 
camada de gordura abdominal. 
Aves: Musculatura peitoral desenvolvida e presença de 
acúmulo de tecido adiposo em cavidade celomática e tecido 
subcutâneo 

4 Ótimo Mamíferos: costelas difíceis de serem palpadas com 
moderada cobertura de gordura, reentrância abdominal 
mínima ou ausente e abdômen arredondado com moderada 
cobertura de gordura. 
Aves: Musculatura peitoral bem desenvolvida e acúmulo 
excessivo de tecido adiposo em cavidade celomática e tecido 
subcutâneo. 
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Figura III.2-1 – Categorias de condição corporal de aves baseada na musculatura 
peitoral, considerando cortes transversais da quilha. Fonte: Vanstreels et 
al. (2012). 

 

 

Quadro III.4.3 – Classificação da condição corporal de tartarugas marinhas. Adaptado do 
Protocolo de Evidências de interação com a Pesca. Fonte: Projeto Tamar, 
2015. 

BOA: Plastrão convexo (musculatura peitoral), sugestivo de um animal 
com musculatura desenvolvida e reserva de tecido adiposo. Plastrão com 
consistência firme; Olhos ligeiramente protusos e brilhantes. 

 

 
MÉDIA/MAGRO: Plastrão ligeiramente côncavo nas laterais e protuso no 
centro. Plastrão com consistência firme; Olhos não protusos (ligeiramente 
fundos) e brilhantes. 
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RUIM/CAQUÉTICO: Plastrão côncavo e amolecido com ossos 
proeminentes (possibilidade de perfuração da pele), caquexia (atrofia de 
tecido muscular e ausência total de tecido adiposo). Perfuração da pele 
pela crista do osso occipital (região da cabeça/pescoço). Olhos fundos e 
opacos e pele enrugada, indicando desidratação severa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

III.4.1 - Registro fotográfico 
 

Antes de se fazer qualquer ação com o animal, deve-se fazer o registro 

fotográfico da situação como o animal foi encontrado. Somente após este registro 

inicial o animal deve ser movido para a realização de biometria e da tomada de 

fotos específicas. 

A documentação fotográfica é essencial para o sucesso do registro de 

informações e alguns fatores garantem fotografias de qualidade e aptas para uso 

técnico-científico. Devem ser considerados os seguintes fatores para a obtenção 

das imagens:  

Iluminação: avaliar o posicionamento da fonte luminosa para se obter bons 

resultados na imagem final. Em campo, as imagens devem ser feitas à favor do 

sol para diminuir os efeitos de sombra que podem encobrir estruturas importantes 

(cuidado para não haver sombra do próprio fotógrafo);  

Angulação: as fotos devem ser tiradas em um ângulo de 90° (perpendicular) 

em relação ao objeto, garantindo a minimização de distorções e permitindo a 

utilização para análise morfométrica; 

Foco: os objetos da fotografia devem estar em foco, com seus detalhes de 

textura e superfície evidenciados com clareza; 
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Fundo: utilizar fundo de cor única, pois facilita a visualização e ressalta as 

cores do objeto fotografado; 

Escala: as fotografias devem ser acompanhadas de escala evidente próxima 

ao objeto; 

Registro: deve estar presente para identificação do que está sendo 

fotografado e minimizar a perda de informações; 

Data: sempre deve ser utilizada a data, pois garante a execução do trabalho; 

Estética: remover fatores que prejudicam a estética da foto, tais como 

sujeiras, manchas, presença de pessoas e/ou equipamentos, etc. 
 

 

Figura III.4-1. Exemplo de uma boa fotografia da visão geral do animal. 

 

Para cada grupo taxonômico devem ser obtidas fotografias específicas:  

Tartarugas marinhas 

Corpo inteiro em vista dorsal e ventral, cabeça (vista lateral e dorsal), marcas 

(naturais e de ferimento), anilhas (caso tenha), alterações nas placas dérmicas da 
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cabeça (central, lateral e pós-orbital) e deformações corporais. No caso de 

animais vivos, a serem encaminhados para reabilitação, a fotografia ventral não 

deve ser feita, para evitar maiores danos à saúde do animal. Ela deverá ser feita 

pelo médico veterinário, durante a reabilitação, ou após o óbito, caso aconteça. 
 

Aves marinhas 

Corpo inteiro em vista lateral, cabeça, patas, plumagem. 

 
Mamíferos marinhos 

Corpo inteiro em vista lateral, cabeça (vistas lateral e dorsal), nadadeira 

dorsal (para odontocetos), nadadeira caudal e marcas (naturais e de ferimentos). 

A fotografia das nadadeiras dorsais e caudais para cetáceos é de extrema 

importância pois permitirá a identificação de animais que tenham sido avistados 

por outros projetos. 

 

Após avaliação da qualidade das fotos pelo técnico responsável, as fotos 

deverão ser inseridas no Sistema de Informações de Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA). 

 

III.4.2 - Biometria 
 

Cada grupo zoológico possui uma série de medidas que devem ser tomadas 

(Figura III.4-3, Figura III.4-4, Figura III.4-5, Figura III.4-6) sempre que os animais 

estiverem íntegros. No caso do animal estar danificado, devido à decomposição 

ou ação de necrófagos, as medidas afetadas não devem ser tomadas. Para 

carcaças em estágio 5 de decomposição ou para as que estejam desarticulados 

devido à decomposição ou ação de predadores, não é necessária a realização de 

biometria. Todas as medidas devem ser lineares, tomadas ao longo do eixo da 

medida, exceto para as medidas da carapaça de quelônios. Todas as medidas 

devem ser anotadas nas respectivas fichas de biometria (Anexo VIII.2 - ). 
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Figura III.4-2 – Biometria de aves voadoras. 
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Figura III.4-3 – Biometria de pinguins. Fonte: Vanstreels et al. (2012). 

Biometria de tartarugas marinhas 

As medidas adotadas como “padrão” pelo Projeto Tamar são reconhecidas e 

praticadas internacionalmente: Comprimento Curvilíneo de Carapaça (Curved 

Carapace Lenght – CCL) e a Largura Curvilínea de Carapaça (Curved Carapace 

Width – CCW). Por se tratarem de medidas curvilíneas, devem ser tomadas 
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utilizando-se uma fita métrica flexível, para acompanhar o contorno da carapaça 

do animal.  

Recomenda-se aferir mensalmente a precisão das fitas flexíveis pois o tempo 

e uso podem comprometer a precisão das mesmas e consequentemente requerer 

sua substituição 

 

Comprimento Curvilíneo do Casco: Medida de comprimento longitudinal 

curvilíneo da carapaça da tartaruga, feita com auxílio de fita métrica flexível. A fita 

deverá ser colocada diretamente sobre as placas superiores do casco do animal, 

tomando-se as medidas de distâncias entre as extremidades anterior e posterior 

da carapaça (Figura III.2-5A). Entende-se como extremidade anterior a borda da 

placa nucal (ou pré central), sem incluir a espessura do casco. A extremidade 

posterior é o ponto médio do segmento de reta até as bordas posteriores das 

placas supracaudais. No caso de D. coriacea, a fita deve ser colocada 

imediatamente ao lado da quilha central. No caso de indivíduos juvenis de C. 

caretta, que apresentam projeções das escamas centrais (“espinhos”), a fita deve 

ser colocada sobre as projeções. No caso de ocorrências de anomalias, fraturas 

do casco e epibiontes que interfiram na medição de animais vivos, não deve ser 

feita a biometria, deve-se anotar o motivo da não medição e registrada a fase de 

vida do animal (filhote, juvenil, adulto). 

Largura curvilínea da carapaça: Medida de largura transversal curvilínea da 

carapaça da tartaruga. A largura da carapaça será medida com auxílio de uma fita 

métrica, colocada diretamente sobre o casco da tartaruga na região mais larga da 

carapaça, perpendicular a linha central, medindo da extremidade das placas 

marginais esquerdas a extremidade das placas marginais direitas (Figura III.2-

5B). No caso de Chelonia mydas juvenil, a posição é geralmente abaixo da 2ª 

placa central da carapaça.  

Peso: Medida utilizada rotineiramente em ocorrências não reprodutivas, nos 

casos de indivíduos juvenis que possam ser pesados. Conter a tartaruga com 

uma alça de corda ou fita, passando uma alça por dentro da outra (Figura III.-5C). 

Suspender a balança e anotar o peso. 
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Além das medidas listadas acima, que devem ser tomadas obrigatoriamente, 

outras medidas também estão disponíveis no sistema de informações do PMP-BS 

(SIMBA) outras medidas que podem ser tomadas oportunisticamente: 

Comprimento curvilíneo do plastrão, Largura máxima curvilínea do plastrão, 

Comprimento cabeça (ponta da mandíbula à última escama), Largura máxima 

cabeça, Comprimento da cloaca ao final cauda, Comprimento plastrão ao final 

cauda e Comprimento total (ponta da mandíbula ao final da carapaça). Medidas 

curvilíneas devem ser feitas como apresentado para o CCC e LCC, as demais 

devem ser tomadas linearmente. 

 
 

A 
 B 

 C 

Figura III.4-4 – Biometria de tartarugas marinhas; (A) comprimento curvilíneo da 
carapaça; (B) largura curvilínea da carapaça; (C) pesagem. 
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Figura III.4-5 – Biometria de cetáceos. Fonte: adaptado de IBAMA (2001) 

 

 

Figura III.4-6 – Biometria de pinípedes. Fonte: adaptado de IBAMA (2001) 
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III.4.3 - Animais vivos 
 

Ao se encontrar um animal encalhado vivo deve-se primeiramente avaliar a 

situação de um modo geral. Um atendimento rápido é fundamental para o 

sucesso da reabilitação ou reintrodução, mas necessita de que certas 

informações sejam passadas para a equipe de base. Inicialmente as primeiras 

informações a serem coletadas é identificar a espécie, o tamanho aproximado e 

qual o estado do animal. Todas estas informações deverão ser registradas na 

Ficha de Registro de Fauna Alvo Individual (Anexo VIII.2 - ). 

O técnico de campo deve avaliar a condição do animal, se está prostrado 

e/ou apresenta ferimentos e comportamentos que indiquem seu estado. Estas 

informações devem ser passadas para o médico veterinário e, quando 

necessário, este se deslocará até o local indicado e realizará a avaliação clínica. 

Se o veterinário julgar necessária a reabilitação do animal, este deve ser 

recolhido pelo veterinário ou pela equipe de campo, alojado em meio de 

transporte adequado para a espécie e rapidamente encaminhado ao Centro de 

Reabilitação e Despetrolização de Fauna ou Unidade de Estabilização mais 

próxima, para realização de exames clínicos e laboratoriais necessários ao seu 

tratamento médico. 

Até a chegada do veterinário para avaliação se deve tentar reduzir o estresse 

dos animais. Para tanto as pessoas próximas do animal devem manter silêncio e 

se movimentar de modo lento. No caso de haver a presença do público deve-se 

explicar a todos os presentes a necessidade de manter distância do animal, para 

proteção de ambas as partes.  

O transporte para o Centro de Reabilitação e Despetrolização de Fauna ou 

Unidade de Estabilização deve ser feito de modo a evitar prolongar esse processo 

e consequentemente reduzir um estresse desnecessário. Durante o transporte 

devem ser evitados movimentos agressivos ou bruscos, iluminação artificial 

(quando possível) e ruídos desnecessários (e.g. motor do carro, buzina). 

A contenção dos animais deve ser realizada de acordo com a orientação do 

veterinário, seguindo procedimentos adequados para cada grupo taxonômico, 

como descrito nas seções a seguir.  
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III.4.3.1 - Tartarugas marinhas 
 

Utilizar luvas para manipular quaisquer animais, independente da presença 

ou não de fibropapilomas e outras lesões. Caso haja mais de uma tartaruga no 

local, trocar as luvas, utilizando um novo par para cada animal. A tartaruga deve 

ser mantida num local arejado, na sombra, antes de ser transportado ao Centro 

de Reabilitação. É importante que o mesmo seja mantido em sua posição 

anatômica (com o plastrão ventral). Evitar colocar o animal sobre superfícies 

duras. Procurar apoiá-lo sobre uma espuma ou sobre a areia. No caso de calor 

intenso, colocar panos ou toalhas molhadas sobre a carapaça do animal para 

reduzir a desidratação. Cuidado para não obstruir a respiração; e no caso de frio 

intenso, manter o animal aquecido, numa área abrigada de ventos e chuva.  A 

tartaruga deve ser manipulada com cuidado, de forma a ser levantada ou 

segurada pelas bordas do casco e nunca pelas nadadeiras. Cuidado ao manipular 

o bico para evitar acidentes com a equipe. Não tentar remover (puxar) fios de 

nylon presos na boca ou na cloaca. Anzóis, ainda que visíveis, devem ser 

mantidos no local onde estão inseridos, para posterior análise do responsável 

(veterinário ou biólogo). Caso o animal apresente-se coberto por óleo, não iniciar 

os procedimentos de limpeza. Aguardar instruções do veterinário responsável. Se 

possível, fazer fotografias do animal por inteiro, com as plaquinhas de 

identificação, contendo os campos: DATA, ESPÉCIE, NÚMERO DA FAI e 

LOCAL.  

Caso precisem ser transportados para os centros de reabilitação, os animais 

devem ser acondicionados em recipientes plásticos, sem bordos cortantes, 

forrados com panos ou espuma. Além disso, a tartaruga deve ser transportada em 

sua posição anatômica (plastrão ventral). Deve-se ainda utilizar vaselina sólida ou 

lanolina sobre a carapaça e membros para reduzir a desidratação e o 

ressecamento. Caso o animal esteja muito agitado, cobrir seus olhos com um 

pano úmido, tomando cuidado para não obstruir a respiração. Nunca transportar o 

animal na água, devido ao risco de afogamento. O transporte deve ser feito em 

veículos fechados, evitando desta forma, temperaturas extremas (frio ou calor 

intenso). 
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Figura III.4-7. Contenção de tartaruga marinha. Fonte: UNIVILLE. 

 

 

Figura III.4-8. Transporte de tartaruga marinha. Fonte: UNIVILLE. 
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III.4.3.2 - Aves marinhas 

As aves podem ser contidas com o auxílio de um puçá, toalha ou lençol. O 

diâmetro do puçá deve ser condizente com o tamanho da ave, principalmente no 

caso de aves com grande envergadura. Pinguins podem ser manipulados apenas 

com o uso de luvas. 

Caso as aves não se movimentem quando da aproximação de pessoas, 

verifique se não há fraturas em membros ou na coluna. Manipule a ave de 

maneira apropriada para evitar o agravo da lesão e dor desnecessária. 

As aves devem ser manuseadas de forma firme, mas sem excesso de força. 

Tomar cuidado, pois o estresse pode fazer com que o animal se torne agressivo, 

tentando bicar. Ao capturar o animal a cabeça do mesmo deverá ser coberta para 

reduzir o estresse e o animal deve ser colocado em caixa de transporte específica 

para aves. As aves da ordem Pelecaniformes não possuem orifícios respiratórios, 

e as mesmas necessitam abrir o bico para respirarem. É necessário garantir a 

abertura do bico na contenção dessas aves para garantir que as mesmas não 

morram asfixiadas. 

 

 

Figura III.4-9. Contenção de aves. Fonte: Instituto Argonauta. 

 

Para transportar as aves devem ser utilizadas caixas de transporte plástico, 

sem bordas cortantes ou saliências no interior (Figura III.4-10). A caixa deve 

possuir grades para a ampla ventilação e o tamanho da caixa deve variar de 

acordo com o tamanho da ave, porém, a ave deve conseguir se manter ereta 

dentro da mesma. Caso a ave esteja muito debilitada e não consiga se manter em 
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estação, forre o fundo da caixa com uma toalha ou pano macio para minimizar 

possíveis lesões. 

 

 

Figura III.4-10 – Exemplo de caixa de transporte para aves. 
Fonte: Adriane Steuernagel/UNIVALI. 

 

 

 

III.4.3.3 - Pinípedes 
 

Esta seção está baseada principalmente em Kolesnikovas et al. (2005) e 

recomenda-se a leitura do mesmo para maiores detalhes das técnicas aqui 

apresentadas. 

Dentre as informações que o técnico de campo tem de avaliar, a primeira 

delas é o estado do animal. Em condições normais, os animais apresentam-se 

alertas, mantendo as pessoas dentro de seu campo de visão, movendo a cabeça 

ou o corpo, afastando-se quando alguém se aproxima muito. Animais com o 

estado de saúde comprometido podem estar apáticos, não reagindo à presença 

de pessoas. 

Mesmo animais apáticos podem tornar-se agressivos em autodefesa, 

podendo morder e ocasionar lesões sérias. Deste modo reforça-se a necessidade 

de isolar a área e manter o público afastado. Por motivos de segurança, todas as 
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pessoas envolvidas na contenção do animal devem utilizar luvas de raspa de 

couro. 

Devido à força destes animais e o risco de ferimentos às pessoas envolvidas, 

o planejamento da captura deve ser feito com cuidado e, como mencionado 

anteriormente, buscando não aumentar desnecessariamente o estresse do 

animal. Sempre se deve optar pelo método de captura que seja mais rápido e 

seguro.  

A captura deve ser realizada por duas pessoas no mínimo, e planejada da 

água em direção à areia, de modo a evitar que o animal fuja para a água. Caso o 

animal se encontre na água, maior é o risco de ferimentos tanto para o animal 

como para a equipe de resgate, sendo necessário um número maior de pessoas 

para conter o animal. 

Para animais menores podem ser utilizadas redes de fio de algodão de malha 

grossa (puçás com aro), que podem ter o fundo atado, facilitando a soltura do 

animal dentro da jaula de transporte (Figura III.4-12). Animais até 25 kg também 

podem ser capturados utilizando-se cobertores. Para animais maiores podem ser 

utilizados escudos de madeira para encurralar o animal e direciona-lo a entrar na 

jaula de transporte. 
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Figura III.4-11. Formas de contenção de Focídeos. Fonte: Geraci e Lounsbury (1993). 
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Figura III.4-12. Formas de contenção de Otarídeos. Fonte: Geraci e Lounsbury (1993). 

 

Apesar de o cambão ser um método comumente aplicado, ele não é ideal, 

pois oferece riscos para o animal e para os operadores. Na impossibilidade de se 

utilizar outro método, o manejo deve ser realizado de forma rápida, pois o cambão 

diminui a circulação do sangue para a região da cabeça e há o risco de fratura 

dos anéis traqueais do animal. 

A decisão pela utilização de métodos químicos de contenção deve ser feita 

com muito cuidado. Deve ser levado em consideração o grau de desidratação do 

animal, bem como a chance do mesmo fugir para a água antes do sedativo ter 

efeito. O uso de sedativos só pode ser feito por veterinários. 
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III.4.3.4 - Cetáceos acima de 3m 
 

Os procedimentos aqui apresentados para grandes cetáceos estão baseados 

em Engel e Marcondes (2005), Norberto et al. (2005) e no Plano de Contingência 

para Encalhes de Mamíferos Marinhos na APA da Baleia Franca (APA DA 

BALEIA FRANCA, 2013). 

Uma vez que grandes cetáceos não podem ser levados para reabilitação em 

cativeiro, as duas únicas opções quando grandes cetáceos são encontrados 

encalhados vivos são a reintrodução ou a eutanásia. Os procedimentos relativos à 

eutanásia são detalhados no Protocolo 3 - Eutanásia. 

Ao se deparar com um grande cetáceo na praia, deve-se lembrar de que 

cetáceos podem encalhar em grupo e pode haver animais fora do campo de 

visão. Deste modo, a primeira coisa a se fazer é verificar se é um único animal ou 

se existem outros nas proximidades. Uma vez determinado quantos animais são, 

é necessário identificar quantos estão vivos, através da observação da respiração 

ou de leve toque no globo ocular. 

De posse destas informações, deve-se avisar a base sobre a ocorrência do 

evento, passando os dados coletadas (espécie, quantidade de animais, estado 

dos animais, tamanhos). Em seguida devem ser tomados cuidados para o 

controle da temperatura corporal e a proteção contra a radiação solar.  

O animal deve ser mantido dentro d’água sempre que possível, tomando 

cuidado para que o orifício respiratório esteja voltado para cima, em uma posição 

estável. As nadadeiras peitorais devem ficar livres, não permitindo que elas 

fiquem dobradas. Deve-se molhar o dorso do animal constantemente com água 

do mar, mas tomando cuidado para não jogar água no orifício respiratório nem 

nos olhos. 

Se possível, deve-se cavar um buraco em volta das nadadeiras de modo que 

o animal não fique apoiado nelas, e cavar valetas de modo a levar água do mar 

até o animal encalhado, para formar “piscinas” rasas. Isso irá facilitar a dissipação 

de calor. Também podem ser utilizados sacos com gelo nessas regiões durante 

alguns minutos de cada vez, lembrando-se sempre de proteger a pele do animal 

com um pano.  
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Devido à sensibilidade da pele destes animais à radiação solar, a exposição 

ao sol pode ocasionar queimaduras de pele. Se necessário deve-se construir um 

abrigo improvisado para proteção do sol. Panos úmidos podem ser utilizados para 

manter a pele do animal protegida. Podem ser utilizadas pomadas à base de 

óxido de zinco, mas não se deve utilizar filtros e protetores solares. 

Havendo ferimentos pelo corpo e sinais de hemorragia, deve-se tentar 

estancar o sangramento utilizando-se panos limpos para comprimir o local. 

Sempre devem ser usadas luvas de borracha como precaução contra zoonoses, 

caso haja a necessidade de lidar com ferimentos ou secreções. Deve-se evitar 

aspirar o ar exalado pelo animal durante suas respirações, sendo recomendado o 

uso de máscaras faciais. 

A reintrodução de grandes cetáceos deve ser realizada o mais rapidamente 

possível. Enquanto estão encalhados, seu peso comprime os órgãos internos e 

dificulta a circulação sanguínea. Quanto mais tempo o animal permanecer 

encalhado, menores as chances de sobrevivência após a reintrodução. 

Deve-se aproveitar a maré alta para tentar deslocar o animal e o uso de 

flutuadores (pier flutuantes, banana boat) amarrados ao animal podem facilitar 

seu deslocamento. Para animais maiores será necessário o uso de embarcações 

para reboca-los. Nestes casos o animal deve ser amarrado na região axilar da 

nadadeira peitoral. Nunca se deve tentar puxá-lo pela cauda ou pela cabeça, pois 

isso poderia ocasionar lesões que podem ser fatais. Cordas muito finas podem 

não resistir ao esforço de tração e ainda lesionar o animal, portanto devem ser 

utilizadas cordas grossas ou cintas de elevação. 

Toda e qualquer amarração deve ser feita de modo que possa ser solta 

rapidamente, pois ao se encontrar em águas mais profundas, as baleias podem 

começar a se debater e neste momento a amarração deve ser retirada com 

rapidez. Se o animal estiver relativamente dócil, ele deve ser rebocado para 

águas mais profundas. Ao ser solto, deve ser acompanhado por algum tempo, se 

registrando a direção que tomou. 

Quando o animal tiver de ser empurrado para o mar, os esforços dos 

envolvidos devem ser sincronizados com o ritmo das ondas. Este é um momento 

de alto risco de acidentes e deve-se tomar cuidado principalmente com a cauda 
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do animal, pois, se ele estiver inquieto, ao agita-la pode ferir quem estiver por 

perto.  
 

III.4.3.5 - Cetáceos até 3m 
 

 Os cuidados básicos com estes são os mesmos para os grandes cetáceos: 

avaliação do estado, cuidado com temperatura e exposição ao sol, reintroduzir o 

mais rapidamente possível. No entanto, como são menores deve-se avaliar 

também a possibilidade de transporte do animal para um centro de reabilitação. 

O uso da maca apropriada para transporte de pequenos cetáceos (Figura 

III.4-13) garante um transporte com menos estresse para o animal. Esta é feita de 

lona (ou outro tecido resistente) retangular, atravessado com 2 varas em suas 

extremidades, formando uma espécie de rede onde o animal ficará no meio 

(paralelo às varas). Dois orifícios devem ser abertos (equidistantes à linha central 

onde o animal se encontrará) para a colocação das nadadeiras peitorais que 

devem permanecer livres. 

 

Figura III.4-13 – Exemplo de maca apropriada para o transporte de pequenos cetáceos. 
Fonte: Geraci e Lounsburi (1993) 

O transporte deve ser feito com o acompanhamento do médico veterinário 

responsável. O uso de anestésicos é possível e o mesmo deve ser avaliado pelo 

médico veterinário responsável.  

Para animais que não seja necessária a reabilitação, devem ser prestados os 

primeiros socorros no local, se necessário, e realizada a soltura imediata. 
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III.4.4 - Animais mortos 
 

Ao encontrar um tetrápode marinho morto, deve ser feita a avaliação externa 

e preenchida a Ficha de Registro Ocorrência de Fauna Alvo Individual e 

respectiva Ficha de Registro de Biometria (Anexo VIII.2 - ). Deverão ser 

registradas quaisquer lesões, deformidades, corrimentos, predação da carcaça, 

características da plumagem/pelagem, presença de epibiontes e/ou parasitas, 

líquidos na cavidade bucal, cloaca e narinas. Sendo detectada a presença de óleo 

nas partes externas do animal, uma amostra deverá ser coletada antes de se 

iniciar a manipulação da carcaça. Devem ser seguidos os procedimentos 

específicos apresentados no Protocolo de Atividades 8 - Coleta, armazenamento 

e envio de amostras para análises de contaminantes e biomarcadores e no item 

III.5.3.1 - Amostra de óleo ou borra oleosa coletada em praias ou animais. 

Havendo algum tipo de marca artificial (anilhas, brincos de identificação, 

marcas no pelo, etc.), o número da(s) marca(s) deve(m) ser registrado(s) na ficha 

e a(s) marca(s) fotografada(s) em detalhe. No caso de animais que estejam em 

estágio de decomposição avançado ou que pelo seu tamanho não sejam levados 

para a base, a marca deverá ser retirada e levada para a base. 

Deverá ser feito o registro de 100% dos tetrápodes marinhos encontrados 

mortos nas praias, mas o recolhimento das carcaças para necropsia dependerá 

do estágio de decomposição (Quadro III.1) e da espécie, conforme segue: 

• Animais com óleo: recolhimento de todas as carcaças, 

independente do estágio de decomposição; 

• Aves oceânicas e/ou ameaçadas: recolhimento e necropsia até 

estágio 4 de decomposição; 

• Aves costeiras e/ou comumente encontrados (Fregata 

magnificens, Larus dominicanus, Spheniscus magellanicus e 

Sula leucogaster): recolhimento e necropsia somente dos 

estágios 2 e 3 de decomposição; 

• Para tartarugas-verdes, Chelonia mydas: 

· comprimento curvilíneo da carapaça >30 cm e <50 cm -  

recolhimento e necropsia até estágio 3 
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· comprimento curvilíneo da carapaça <30 cm ou >50 cm - 

recolhimento e necropsia até estágio 4; 

• Demais espécies de tartarugas marinhas: recolhimento e 

necropsia das carcaças até estágio 4; 

• Mamíferos marinhos: recolhimento e necropsia até estágio 4. No 

caso de grandes mamíferos marinhos (acima de 3m), a 

necropsia poderá ser executada na praia e a carcaça enterrada, 

de acordo com os procedimentos propostos no Protocolo de 

Conduta Para Encalhes de Mamíferos Aquáticos da REMANE 

(Engel et al., 2005). Nestes casos, o enterro da carcaça será de 

responsabilidade do serviço de limpeza pública dos municípios. 

 

Para grandes mamíferos (acima de 3 metros) a necropsia deve ser executada 

in situ, sob orientação do veterinário responsável, que neste caso deve ser 

acionado para o local. Nestes casos a área deve ser isolada e o público informado 

que deve se manter afastado para sua própria segurança.  

Para carcaças secas (nível 5) não são realizadas necropsias, mas se não for 

possível identificar a espécie, deve ser coletado o crânio e/ou amostra de pele ou 

músculo para identificação posterior por morfometria ou genética. 

III.4.4.1 - Descarte de carcaças 

Carcaças de quaisquer espécies que não forem encaminhadas para 

necropsias, devem ser enterradas acima da linha da maré, numa profundidade 

que evite a ação de predadores. Exceto nos casos onde as atividades de 

monitoramento são realizadas dentro de Unidades de Conservação e as chefias 

destas recomendem em contrário, carcaças não PODEM ser deixadas na praia. 

Caso fiquem nas praias, além da possibilidade de serem contabilizadas mais de 

uma vez e com isso gerarem duplicidade de dados, a população (turistas e 

moradores) irá cobrar (por meio de denúncias, ligações e reclamações) que seja 

dada uma destinação correta a elas.  
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III.4.5 - Encalhes em massa 

São considerados como encalhes em massa quando existem dois ou mais 

animais, que não sejam um par mãe/filhote, e que estejam encalhados próximos 

(dentro do raio de visão do técnico) e em estados de decomposição similares. 

Nestes casos deve ser feito o registro fotográfico do encalhe como um todo e 

preenchida a ficha de Registro de Ocorrência de Fauna Alvo Coletiva (Anexo 

VIII.2 - ). Em seguida, deve ser realizado o registro individual dos animais 

envolvidos através do preenchimento da Ficha de Registro de Fauna Alvo 

Individual e do registro fotográfico de cada indivíduo. É importante ser feita uma 

identificação dos animais no momento deste cadastro para que durante o 

processo de registro não ocorram dúvidas sobre qual animal já foi registrado.                 

O número máximo de indivíduos a serem analisados em encalhes em massa, 

seguirá a mesma estratégia estabelecida para as análises sanitárias, ou seja: 

- até 20 animais – registro, biometria e coleta de 100% dos indivíduos; 

- de 21 a 100 animais – registro e biometria de 100% dos indivíduos e coleta 

para necropsia de 20 animais mais 20% dos indivíduos restantes; 

- acima de 100 animais - registro e biometria de 100% dos indivíduos e coleta 

para necropsia de 20 animais mais 10% dos indivíduos restantes; 

 
 

III.5 - Registro de eventos anormais 

Além do registro de tetrápodes marinhos, as equipes de campo também 

devem estar atentas e registrar a ocorrência de eventos anormais para região que 

possam estar relacionados às atividades licenciadas, como mortalidades 

anormais de animais marinhos, presença de óleo ou resíduos de óleo. Para fins 

deste projeto entende-se por “anormais” aqueles eventos que chamem à atenção 

das equipes de campo, considerando a experiência das mesmas e o que é 

regularmente observado na região. 
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III.5.1 - Mortalidade anormal de fauna não alvo 

No caso de serem registradas quantidades anormais de exemplares de fauna 

marinha, incluindo invertebrados, deverá ser feito o registro fotográfico do evento 

e ser preenchida a Ficha de Registro de Fauna Não Alvo, informando a(s) 

espécie(s), quantidade de cada espécie e condição da(s) carcaça(s). Não sendo 

possível identificar as espécies em campo, deverão ser levadas amostras para a 

base para que seja feita a identificação taxonômica.  

Havendo presença de óleo nos animais ou próximo destes, deverá ser feito o 

registro fotográfico do óleo no ambiente, coletadas amostras do óleo (ver item 

III.5.3 - Presença de resíduos oleosos) e os exemplares da fauna contaminados. 

 

III.5.2 - Presença resíduos sólidos 

No caso de serem encontrados resíduos sólidos que possam estar 

relacionados às atividades licenciadas (exploração, produção e escoamento de 

óleo e gás) os mesmos devem ser registrados na Ficha de Registro de Ocorrência 

de Resíduos Sólidos (Anexo VIII.3 - ). Todo material que seja registrado também 

deve ser fotografado. Nesta categoria estão inclusos barris, tonéis, flutuadores, 

etc. 
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Figura III.5-1 – Exemplo de resíduo sólido que deve ser registrado. 

 

III.5.3 - Presença de resíduos oleosos 

No caso de serem encontrados resíduos oleosos, tais como óleo bruto, piche 

e borras oleosas, os mesmos devem ser registrados na Ficha de Registro de 

Ocorrência de Resíduos Oleosos (Anexo VIII.3 - ). Todo material que seja 

registrado também deve ser fotografado. 

No caso de óleo bruto, devem ser coletadas amostras e solicitada a análise 

de fingerprint (identificação de origem do óleo). Os procedimentos detalhados 

para a coleta deste material, apresentados abaixo, também estão descritos no 

Protocolo 8 - Coleta, armazenamento e envio das amostras para análises de 

contaminantes e biomarcadores. 

 

III.5.3.1 - Amostra de óleo ou borra oleosa coletada em praias ou animais 
 

Tipo de recipiente: Frasco de vidro, de preferência de boca larga; 

Tipo de tampa: Qualquer tampa revestida de TEFLON para evitar o contato 

do plástico da tampa com o material a ser analisado; 
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Limpeza do frasco: Lavar o frasco com diclorometano (DCM) e deixá-lo 

secar (não utilizar sabão ou detergentes). Se não possuir DCM, utilizar etanol. 

Massa coletada: De 50 à 100g de amostra, coletadas com espátula de 

madeira (estilo palito de sorvete) ou de metal devidamente limpa; 

Registro da amostra: Identificar a amostra, o dia, hora e local da coleta 

(latitude e longitude). 

Armazenamento e envio: Armazenar em lugar fresco, ao abrigo da luz e 

calor. Não é necessário acomodá-la em gelo ou sob refrigeração. 

 

III.5.3.2 - Amostra de óleo em corpos d’água 
 

Tipo de recipiente: Frasco de vidro, de tamanho suficiente para acomodar a 

amostra; 

Tipo de tampa: Qualquer tampa revestida de TEFLON para evitar o contado 

do plástico da tampa com o material a ser analisado; 

Limpeza do frasco: Lavar o frasco com diclorometano (DCM) e deixá-lo 

secar (não utilizar sabão ou detergentes). Se não possuir DCM, utilizar etanol; 

Volume coletado: De 5 a 10ml de ÓLEO (evitar coletar grandes quantidades 

de água); 

Registro da amostra: Identificar a amostra, o dia, hora e local da coleta 

(latitude e longitude); 

Armazenamento e envio: Armazenar em lugar fresco, ao abrigo da luz e 

calor. Não é necessário acomodá-la em gelo ou sob refrigeração. 

 

III.5.4 - Reprodução de quelônios 
 

Eventos reprodutivos de quelônios devem ser registrados na Ficha de 

Registro de Reprodução de quelônios (Anexo VIII.2 - ). Se a fêmea estiver 

finalizando a desova, a espécie deve ser registrada, mas deve-se manter 

distância para não incomodar o animal, não fazer barulho e aguardar o final da 

desova. Quando a tartaruga retornar ao mar, fotografar o local de desova e 

registrar o tipo de ocorrência e as informações complementares existentes na 

ficha. 
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Após um evento dessa natureza, a equipe de campo deve se comunicar com 

a base e passar os detalhes imediatamente. A equipe da base deverá comunicar 

a base do TAMAR mais próxima imediatamente por telefone e em seguida 

formalizar este comunicado por e-mail, com cópia para a Coordenação Geral do 

PMP. 

Caso não haja uma base do TAMAR nas imediações da ocorrência, a equipe 

de campo deve seguir as orientações do TAMAR para manejo do ninho, caso seja 

necessário. 
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IV - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 
 

Ao encerrar as atividades, é necessário realizar os seguintes procedimentos: 

· Dar destinação adequada para as carcaças necropsiadas em campo; 

o Para grandes cetáceos, a carcaça deve ser enterrada no local 

de encalhe acima da linha de maré ou transportada para local 

adequado1. 

o No caso de unidades de conservação onde a chefia da mesma 

tenha expressado formalmente a determinação de se manter as 

carcaças no local, o local onde foi enterrado ou deixada a 

mesma deve ser anotado. 

· Armazenar todo o material descartável (luvas, máscaras) em saco de 

lixo hospitalar ou caixa adequada para descarte de material 

perfurocortante e destina-lo a coleta de resíduos específica; 

· Armazenar todo o material não descartável contaminado 

separadamente para não contaminar os materiais limpos; 

· Conferir se todas as informações foram devidamente coletadas;  

· Fazer registro das condições ambientais no fim da operação e finalizar 

o esforço de monitoramento; 

· Retornar a base de operações e finalizar o esforço de deslocamento e 

desligar o tablet ou GPS; 

· Armazenar as amostras coletadas, guardar e organizar o material de 

campo para o dia seguinte. 

 

                                                 

 
1 A Prefeitura do município é responsável pelo serviço de remoção de material das praias, portanto 
deve ser comunicada assim que a equipe de base for informada da existência de um grande 
cetáceo no local. 
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V - ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

A presença de animais nas praias, vivos ou mortos, sempre atrai a atenção 

do público. Uma vez que o monitoramento das praias depende de uma boa 

integração com a comunidade, sempre deve ser dado atendimento às pessoas 

que estiverem presentes no local do encalhe. 

No caso da presença de pessoas junto ao animal no momento da chegada da 

equipe de campo, antes de se iniciar as atividades de registro de dados, deve-se: 

1. Isolar a área ao redor do animal; 

2. Informar sobre o animal; 

3. Informar sobre as providências que estão sendo tomadas. 

As equipes de campo NÃO DEVEM DAR ENTREVISTAS. Havendo 

repórteres no local, os mesmos devem ser atendidos pelos coordenadores ou 

pela pessoa designada por este especificamente para essa função. A equipe de 

campo deve passar o número de contato da instituição executora ou o número de 

ligação gratuita do PMP (0800 642 3341). 

Toda divulgação das atividades do PMP-BS deve ser feita através dos canais 

oficiais, após liberação do conteúdo pela Coordenação Geral do PMP. Celulares e 

câmeras particulares não devem ser utilizadas para tirar fotos dos animais, exceto 

quando autorizado explicitamente pelo coordenador da instituição executora.  
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VII - GLOSSÁRIO 
 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 
 

Monitoramento de 

Praia 

Atividade de observação, em um determinado período de 

tempo, e registro de ocorrência de encalhes de 

tartarugas, aves e mamíferos marinhos em praias. 

Resgate de fauna Prestação de atendimento a fauna marinha a partir de 

acionamento por atores sociais.  

Encalhe Ocorrência de animais marinhos (debilitados ou mortos) 

imóveis na praia e/ou incapazes de retornar ao mar. 

Encalhe em massa Encalhe de dois ou mais animais marinhos (com exceção 

de pares de mãe e filhote) em tempo e espaço próximos. 
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VIII - ANEXOS 
 

As fichas de registros apresentadas abaixo são para simples 

referência,devendo ser utilizadas as fichas disponibilizadas através do 

gerenciador de arquivos do PMP. As fichas em papel devem ser utilizadas 

somente em último caso, devendo ser dada preferência para o uso do aplicativo 

móvel do Sistema de Informações SIMBA. . 

 

VIII.1 - Fichas de esforço de campo 
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Figura VIII.1-1 – Ficha de registro de esforço de deslocamento. 
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Figura VIII.1-2 – Ficha de registro de esforço de monitoramento. 
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VIII.2 - Fichas de registro de fauna 

 

Figura VIII.2-1 – Ficha de registro de fauna alvo coletiva. 
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Figura VIII.2-2 – Ficha de registro de fauna alvo individual (página 1). 
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Figura VIII.2-3 – Ficha de registro de fauna alvo individual (página 2). 
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Figura VIII.2-4 – Ficha de registro de biometria de aves voadoras e não-voadoras. 
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Figura VIII.2-5 – Ficha de registro de biometria de misticetos. 
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Figura VIII.2-6 – Ficha de registro de biometria de odontocetos. 
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Figura VIII.2-7 – Ficha de registro de biometria de pinípedes. 
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Figura VIII.2-8 – Ficha de registro de biometria de quelônios. 
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Figura VIII.2-9 – Ficha de registro de fauna não alvo. 
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Figura VIII.2-10 – Ficha de registro de reprodução de quelônios (página 1) 
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.  

Figura VIII.2-11 – Ficha de registro de reprodução de quelônios (página 2) 
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VIII.3 - Fichas de registro de resíduos 

 

Figura VIII.3-1 – Ficha de registro de resíduo sólido. 
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Figura VIII.3-2 – Ficha de registro de resíduo oleoso. 
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VIII.4 - Escala Beaufort 

 

Figura VIII.4-1 – Relação entre Escala Beaufort e características do mar. Fonte: DHN, 
Marinha do Brasil. 
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Figura VIII.4-2 – Relação entre Escala Beaufort e efeitos observáveis em terra. Fonte: 
http://www.stormfax.com/beaufort.htm. 
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IX - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais: 
 

Daniela Ferro de Godoy 

Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC 

 

Eric Medeiros 

Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC 

 

Karina R. Groch 

Projeto Baleia Franca 

 

Lisa Vasconcelos de Oliveira 

Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC 

 

Marta J. Cremer 

Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE 

 

Valéria F. Coelho 

Lab. de Ecologia e Conservação, CEM, UFPR 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 
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X - EQUIPE TÉCNICA 
 

 

Equipe da UNIVALI 

 
Profissional André S. Barreto 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 21.500/03-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

358880 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a V 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

Profissional Mariana Carrion 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 95368/03 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

-- 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 
 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo encontra-se no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - INTRODUÇÃO 
 

Este protocolo deve ser seguido para minimizar o estresse sobre os animais 

debilitados, visando desta forma, garantir o bem-estar dos mesmos durante as 

diferentes etapas dos processos de resgate, reabilitação e liberação. O estresse 

provoca a liberação de hormônios, que levam à diminuição dos mecanismos de 

defesa humorais ou mediados. A consequência direta disso é um quadro de 

imunossupressão e a incapacidade do organismo em combater infecções 

secundárias e oportunistas. 

A reabilitação visa tratar e cuidar temporariamente dos animais que se 

apresentem perdidos, desorientados, enfermos ou que sofreram traumas até que 

os mesmos estejam saudáveis e possam retornar ao seu habitat natural (Moore et 

al. 1998). O sucesso no processo de reabilitação pode ser medido quando o 

animal reabilitado é capaz de expressar todas as características de animal 

selvagem, sejam elas, reconhecer e interagir com outros de sua espécie, 

reconhecer e obter alimentação adequada em vida livre (caçar), selecionar 

parceiro de sua espécie e se reproduzir, e demonstrar receio apropriado a 

potenciais perigos, tais como pessoas, carros, animais domésticos, etc. 

Todos os procedimentos abordados nesse protocolo têm como objetivo 

reestabelecer a condição de saúde dos animais para que eles possam ser 

reintroduzidos em seu habitat natural. 

 

II.1 - Cuidados gerais no momento do resgate 
 

Utilizar luvas para manipular quaisquer animais, independente da presença 

ou não de tumores e/ou outras lesões. Caso haja mais de um animal encalhado 

no local, trocar as luvas, utilizando um novo par para cada indivíduo. 

Manter o animal num local calmo, contendo de forma organizada o acesso do 

público a ele. Disponibilizar um membro da equipe, que não esteja envolvido com 

a manipulação direta do animal, para passar informações ao público e à 

imprensa, sempre respeitando o previsto no Protocolo 1 – Atividade de campo do 

monitoramento de praias embarcado e terrestre. 
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Manter o animal num local arejado, na sombra, antes de transportá-lo ao 

Centro de Reabilitação (se este for o caso). É importante que o mesmo seja 

mantido em sua posição anatômica. 

Evite colocar o animal sobre superfícies abrasivas (cimento ou concreto), 

para evitar ferimentos decorrentes de eventual tentativa de fuga. 

No caso de calor intenso, colocar panos ou toalhas molhadas sobre o animal 

para reduzir a desidratação. Cuidado para não obstruir a respiração. 

No caso de frio intenso, manter o animal aquecido, numa área abrigada de 

ventos e chuva (sempre que possível). Animais debilitados têm maior tendência à 

hipotermia. 

Manipular o animal de forma correta para evitar acidentes e situações de 

perigo, tanto para ele quanto para a equipe. Caso não esteja familiarizado com a 

espécie, busque ajuda com outra pessoa da equipe. 

Avaliar o animal quanto ao seu estado geral e à sua condição corpórea. 

Verificar a presença de traumas, tumores, ectoparasitas, lesões, utensílios de 

pesca, marcas de rede, entre outros. 

Realizar os procedimentos de rotina, como biometria, pesagem (ambos 

quando possível) e verificar a presença de anilhas de identificação. 

Não tentar remover (puxar) fios de nylon presos na boca, ânus/cloaca. 

Anzóis, ainda que visíveis, devem ser mantidos no local onde estão inseridos, 

para posterior análise do médico veterinário responsável. 

Caso o animal apresente-se coberto por óleo, não iniciar os procedimentos de 

limpeza. Aguardar instruções do médico veterinário responsável. Antes da 

limpeza devem ser coletadas amostras de acordo com as instruções 

apresentadas no Protocolo 8 - Coleta, armazenamento e envio de amostras para 

análises de contaminantes e biomarcadores. 

Em caso de fratura de crânio, fazer compressa de gelo, sempre que possível, 

para reduzir o edema cerebral. 

Caso o resgate não tenha sido feito pela equipe, procurar informações sobre 

a origem do animal, histórico, pessoas envolvidas no resgate, se houve crime 

ambiental e quaisquer outras informações pertinentes. 
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Se possível, fazer fotografias do animal por inteiro. Fotos adicionais dando 

ênfase às características determinantes para cada espécie também devem ser 

realizadas. 

Devem ser registrados casos de lesões, corpos estranhos, tumores e 

quaisquer situações que fujam da normalidade. 
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III - ESTABILIZAÇÃO E REABILITAÇÃO 
 

III.1 -  Fluidoterapia 

 

A fluidoterapia visa a restauração do volume e composição dos fluidos 

corporais à normalidade e a manutenção do equilíbrio eletrolítico, de modo que o 

restabelecimento destes componentes por meio de medidas terapêuticas possa 

corrigir perdas de líquidos e eletrólitos. 

Os fluidos empregados na fluidoterapia são classificados de acordo com o 

tamanho e permeabilidade capilar da molécula, osmolaridade ou tonicidade, e 

função pretendida. De acordo com o tamanho molecular e permeabilidade capilar, 

as soluções podem ser classificadas em colóides ou cristalóides. As soluções 

cristalóides são as mais empregadas na fluidoterapia e consistem em uma 

solução à base de água, moléculas pequenas, capazes de transpassar a 

membrana capilar, de forma a alcançar todos os compartimentos corpóreos. As 

soluções colóides, por sua vez, são substâncias de alto peso molecular, com 

permeabilidade restrita ao plasma, atuando principalmente no compartimento 

intravascular. 

 

III.1.1 -  Tipos de fluidos 

 

Ringer com lactato de sódio é uma solução isotônica, cristalóide, com 

composição semelhante ao LEC (pH 6,5) utilizada para reposição. Tem 

características alcalinizantes, uma vez que o lactato sofre biotransformação 

hepática em bicarbonato, sendo indicado para acidoses metabólicas. Por conter 

cálcio é contraindicada para pacientes hipercalcêmicos, assim como não é 

indicada para pacientes hepatopatas. Não deve ser administrada junto com 

hemoderivados, no mesmo cateter intravenoso, para evitar precipitação do cálcio 

com o anticoagulante. 

 

Ringer simples tem características semelhantes ao ringer lactato, porém não 

contém lactato. Esta é uma solução utilizada para reposição. Além disso, contém 

mais cloreto e mais cálcio que outras soluções, tornando-a levemente 
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acidificantes (pH 5,5). É uma solução de emprego ideal nas alcaloses 

metabólicas, sendo classificada como cristaloide e isotônica. 

 

Solução NaCl a 0,9% é uma solução cristalóide, isotônica, utilizada para 

reposição. Não é uma solução balanceada, pois contém apenas sódio, cloro e 

água. É acidificadora, sendo indicada para pacientes com alcalose, 

hipoadrenocorticismo (por aumentar reposição de sódio), insuficiência renal 

oligúrica ou anúrica (pois evita retenção de potássio) e hipercalcemia (pois não 

contém cálcio). 

 

Solução de glicose a 5% em NaCl a 0,9% também é chamada de solução 

glicofisiológica, solução cristaloide utilizada para reposição. Possui composição 

semelhante à solução de NaCl a 0,9%. Apresenta, porém, maior osmolaridade e 

pH 4,0. 

 

Solução salina hipertônica é uma solução hipertônica utilizada para 

reanimação. É indicada em casos de hemorragia, queimaduras, hipovolemia e 

choque. Nos casos de choque aconselha-se o uso de solução salina hipertônica 

de NaCl a 7,5%. Soluções hipertônicas levam ao aumento da frequência cardíaca, 

vasodilatação pulmonar e sistêmica, manutenção do fluxo sanguíneo nos órgãos 

vitais. Ao administrar este tipo de solução o paciente deve ser monitorado com 

atenção. 

 

Soluções coloidais contêm substâncias de alto peso molecular restritas ao 

compartimento plasmático. O colóide é indicado em pacientes que possuem PPT 

menor que 3,5 g/dL, e albumina menor que 1,5g/dL, e em casos de choque 

hipovolêmico. São contraindicados em pacientes com falência renal, pois a 

metabolização e excreção da solução se dão por via renal, em pacientes com 

coagulopatias, pois podem causar hemorragia e, é importante salientar que estas 

soluções são acidificantes. Os colóides sintéticos disponíveis no mercado são 

derivados de dextranos (Dextran 40 e 70), polímeros de gelatina (Haemacel e 

Polisocel) e amido de hidroxietila (Hetastarch). 
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III.2 - Pinípedes 
 

A recomendação XXV-6 da Scientific Comittee on Antartic Research (SCAR) 

desencoraja a reintrodução de animais reabilitados ao ambiente antártico e 

sugere que cada país determine a conduta a ser adotada. O grupo de 

pesquisadores brasileiros presentes em reunião da REMAB para tratar do assunto 

sugere fortemente seguir esta recomendação estritamente relacionadas às 

espécies antárticas e subantárticas (Arctocephalus gazella, Arctocephalus 

tropicalis, Mirounga leonina, Lobodon carcinophaga, Hydrurga leptonyx, 

Leptonychotes weddellii). Segundo esta recomendação o tratamento in loco 

destas espécies deverá ser priorizado. 

A grande maioria dos pinípedes para nas praias e costões para descansar, 

não necessitando de atendimento ou resgate. Podem permanecer no mesmo 

local por cerca de uma semana e depois retornam para o mar. 
 

III.2.1 - Estabilização 
 

III.2.1.1 - Contenção e transporte 

A contenção de pinípedes deve ser realizada somente por pessoas treinadas. 

Devem-se utilizar escudos de contenção, luvas de raspa de couro e puçás. Caso 

necessário, o transporte deverá ser realizado em caixas de transporte para cães 

ou caixa manufaturada para tal finalidade, conforme indicado na Figura III.2-1. 

O transporte deverá ser realizado sempre que possível no início da manhã ou 

final do dia, evitando as horas mais quentes do dia. 

Caso o animal venha a óbito durante o transporte, isto deve ser anotado na 

ficha de campo e registrado no Sistema de Informação para o Monitoramento da 

Biota Aquática (SIMBA). 
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Figura III.2-1 - Caixa de contenção/transporte para lobo-
marinho. A caixa deve ser escura para 
acalmar o animal e ter frestas para permitir 
a ventilação e evitar a hipertermia. 

 

III.2.1.2 - Exame Clínico 

Ao ingressar no centro de reabilitação o animal deverá ser submetido ao 

exame clínico completo e todos os dados anotados e registrados no Sistema de 

Informação para o Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA). Para fins de 

acompanhamento, deverá ser feito um exame geral e cadastrados os respectivos 

dados no SIMBA no mínimo uma vez por semana. 
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III.2.1.3 - Terapia de Suporte 

A determinação do estado de hidratação de pinípedes através do turgor da 

pele pode ser difícil de avaliar em animais grandes ou emaciados. Sugere-se que 

a hidratação seja avaliada através do globo ocular, presença de lágrima, condição 

corporal e aspecto das fezes. 

A escolha do método de hidratação a ser utilizado depende do grau de 

hidratação, comportamento do animal e fisiologia da espécie. Para pequenos 

pinípedes sugere-se a hidratação oral através de sonda ou a via subcutânea. 

Para a via oral pode-se utilizar solução de Ringer Lactato ou salina diluída na 

proporção 50:50 em água. A utilização de água pura também é recomendada e 

poderá estimular o apetite do animal. A dose recomendada é de 40ml/Kg SID 

para manutenção e 80 ml/Kg SID para recuperação. 

Para a via subcutânea pode ser utilizada solução de Ringer Lactato na dose 

de 50ml/Kg SID. 

A via endovenosa raramente é utilizada devido à dificuldade de inserção e 

manutenção de cateter. 

Animais com baixo nível glicêmico apresentam-se prostrados e podem ter 

convulsões. O nível normal de glicose sérica em pinípedes varia de 80 a 180 

mg/dl. Em indivíduos com glicose abaixo de 80mg/ml podem ser observados 

tremores e convulsões, ou ausência de resposta. Estes devem receber de 5-

20ml/Kg de solução de dextrose a 10-20% via endovenosa de forma lenta e uma 

vez observada resposta ao tratamento, iniciar terapia de suporte de hidratação e 

administração de fórmulas alimentares. 
 

III.2.1.4 - Alimentação 

 

A alimentação do animal deverá ser iniciada somente após a hidratação do 

mesmo. Raramente um animal recém-levado para a reabilitação comerá por conta 

própria, sendo necessária a alimentação forçada através de sonda oral ou peixe 

inteiro. Sugere-se iniciar a alimentação através de sonda oral com papa de peixe 

de alto valor calórico, suplementado com óleo de peixe. Uma vez estabilizado o 

quadro clínico, poderá ser iniciada a alimentação com peixe inteiro. 
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Atualmente existem no mercado fórmulas hipercalóricas para a recuperação 

de animais domésticos, por exemplo, a Hills Recovery® e Royal Canin Veterinary 

Diet Convalescence®, que poderão ser oferecidas via sonda oral. 
  

III.2.1.5 - Tratamento 

O tratamento clínico deve ser realizado a critério do médico veterinário, sendo 

que este deve se valer dos melhores recursos possíveis, de forma a reabilitar o 

animal no período de tempo mais curto, otimizando assim as chances de 

reintrodução.  

Em casos de animais que não podem ser levados para a base de 

estabilização/reabilitação e que necessitem de tratamento, deverão ser utilizados 

medicamentos de longa ação  
 

III.2.2 - Reabilitação 
 

III.2.2.1 - Recintos 

Os recintos utilizados para a reabilitação de pinípedes devem seguir a IN 

03/2002 do IBAMA. 

Por medida de segurança, a contenção de animais de grande porte para 

exames ou aplicação de medicamento deverá ser realizada somente com a 

utilização de jaula de contenção. 
 

III.2.2.2 - Alimentação 

Antes da reabilitação devem-se seguir os princípios apontados no item III.2.1 

- Estabilização. Uma vez em reabilitação sugere-se complementar a dieta do 

animal com complexo vitamínico, como por exemplo, o baseado na fórmula do 

Mazuri1. Caso não seja utilizado o complexo vitamínico, a suplementação de 

vitamina B1 deverá ser realizada na dose de 25 mg/Kg de peixe. Também deverá 

ser realizada suplementação de NaCl na dose de 3g /Kg de alimento. 

 

                                                 

 
1 Disponível em http://www.mazuri.com/product_pdfs/Mazuri Marine Mammal Tablets.pdf 
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III.2.2.3 - Exames laboratoriais 

Ao receber o animal, é indicada a colheita de sangue para realização de 

hemograma completo e bioquímica sanguínea, além de coproparasitológico para 

determinação da conduta clínica a ser adotada. Dependendo da necessidade, os 

exames poderão ser repetidos e análises complementares também poderão ser 

realizadas. Exames complementares deverão ser realizados de acordo com a 

indicação do médico veterinário e registrados no histórico clínico do animal no 

Sistema de Informação para o Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA). 
 

III.2.2.4 - Remoção de óleo e derivados 

De acordo com Johnson (2003) mamíferos marinhos necessitam ao menos 

de 24hs de recuperação antes de serem submetidos à lavagem. Somente animais 

ativos deverão ser lavados. Poderá ser necessária a sedação de alguns 

indivíduos com o intuito de evitar acidentes. 

Da mesma forma que em aves, deve-se utilizar detergente de cozinha diluído 

a 5% em água morna a 37º C para a retirada do óleo. O enxágue deverá ser 

realizado também com água morna e jato de pressão, porém, caso seja detectada 

hipertermia, causada pela contenção, água fria deverá ser utilizada. 

Dependendo da capacidade do animal em manter a temperatura corporal, 

poderá ser necessária a sua manutenção em recintos aquecidos. 

 

III.2.2.5 - Vias de administração e colheita de amostras 

Conforme já descrito no item III.1 -  Fluidoterapia as vias preferenciais para a 

fluidoterapia são a subcutânea e a oral, sendo esta última, por meio de sonda. 

Para aplicação de medicamentos, a via intramuscular também pode ser utilizada. 

Para a colheita de sangue em focídeos, utiliza-se a veia extradural 

intervertebral entre L4 e L5 ou veias interdigitais dos membros pélvicos. Em 

otarídeos podem ser utilizado a veia caudal-gluteal ou interdigital de membros 

posteriores. 

 

III.2.3 - Soltura 
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A soltura de pinípedes deve ser precedida da realização de exames que 

atestem a higidez do animal, de acordo com a IN 23/2014 do IBAMA. Ao finalizar 

o tratamento do animal no Sistema de Informação para o Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA), o veterinário responsável deve inserir no campo de 

observações o número da Autorização de Soltura correspondente e fazer o 

upload do documento escaneado, juntamente com as fotos de soltura. 

Os seguintes padrões comportamentais deverão ser observados: 

· Alimenta-se sozinho quando o peixe é colocado na piscina; 

· Nada sem dificuldades; 

· Movimenta-se em solo sem dificuldade; 

Os pinípedes devem ser marcados com brincos de plástico utilizados para 

ovinos. Focídeos são marcados no espaço interdigital da nadadeira posterior e 

otarídeos na prega axilar (Figura III.2-2). A aquisição e controle da numeração 

destas marcas serão feito pela Coordenação Geral do PMP-BS, que distribuirá as 

marcas para as Unidades Executoras que realizarem reabilitação de pinípedes. 

O animal deverá ser solto durante o dia, em praia com pequena presença de 

populares, mar calmo, sem chuva ou vento forte. 

 

 

Figura III.2-2 - Marcação de pinípedes. (A) otarídeos, (B) focídeos. Fonte: Cristiane 
Kolesnikovas. 

 

III.3 - Cetáceos 
 

III.3.1 - Estabilização 
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III.3.1.1 - Contenção e transporte 

 

O animal deve ser mantido dentro d’água sempre que possível, tomando 

cuidado para que o orifício respiratório esteja voltado para cima, em uma posição 

estável. As nadadeiras peitorais devem ficar livres, não permitindo que elas 

fiquem dobradas. Deve-se molhar o dorso do animal constantemente com água 

do mar, mas tomando cuidado para não jogar água no orifício respiratório nem 

nos olhos. 

Se possível, deve-se cavar um buraco em volta das nadadeiras de modo que 

o animal não fique apoiado nelas, e cavar valetas de modo a levar água do mar 

até o animal encalhado, para formar “piscinas” rasas. Isso irá facilitar a dissipação 

de calor. Também podem ser utilizados sacos com gelo nessas regiões durante 

alguns minutos de cada vez, lembrando-se sempre de proteger a pele do animal 

com um pano.  

Devido à sensibilidade da pele destes animais à radiação solar, a exposição 

ao sol pode ocasionar queimaduras de pele. Se necessário deve-se construir um 

abrigo improvisado para proteção do sol. Panos úmidos podem ser utilizados para 

manter a pele do animal protegida. Podem ser utilizadas pomadas à base de 

óxido de zinco, mas não se deve utilizar filtros e protetores solares. 

Havendo ferimentos pelo corpo e sinais de hemorragia, deve-se tentar 

estancar o sangramento utilizando-se panos limpos para comprimir o local. 

Sempre devem ser usadas luvas de borracha como precaução contra zoonoses, 

caso haja a necessidade de lidar com ferimentos ou secreções. Deve-se evitar 

aspirar o ar exalado pelo animal durante suas respirações, sendo recomendado o 

uso de máscaras faciais. 

O uso da maca apropriada para transporte de pequenos cetáceos (Figura 

III.3-1Figura III.3-1) garante um transporte com menos estresse para o animal. 

Esta é feita de lona (ou outro tecido resistente) retangular, atravessado com 2 

varas em suas extremidades, formando uma espécie de rede onde o animal ficará 

no meio (paralelo às varas). Dois orifícios devem ser abertos (equidistantes à 

linha central onde o animal se encontrará) para a colocação das nadadeiras 

peitorais que devem permanecer livres. 
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Figura III.3-1 – Exemplo de maca apropriada para o transporte de pequenos cetáceos. 
Fonte: Geraci e Lounsburi (1993) 

O transporte deve ser feito com o acompanhamento do médico veterinário 

responsável. O uso de anestésicos é possível e o mesmo deve ser avaliado pelo 

médico veterinário responsável.  

Cetáceos com mais que 3m de comprimento não deverão ser encaminhados 

para centros de reabilitação, pela inexistência de recintos que possam comporta-

los. Poderá ser necessária a utilização de macas acopladas a flutuadores para 

mantê-los no local. A pele do animal deve ser mantida molhada para evitar 

ressecamento, evitando que a água seja jogada no orifício respiratório. O 

transporte até o centro de reabilitação pode ser realizado na própria maca. 

Para animais maiores será necessário o uso de embarcações para reboca-

los. Nestes casos o animal deve ser amarrado na região axilar da nadadeira 

peitoral. Nunca se deve tentar puxá-lo pela cauda ou pela cabeça, pois isso 

poderia ocasionar lesões que podem ser fatais. Cordas muito finas podem não 

resistir ao esforço de tração e ainda lesionar o animal, portanto devem ser 

utilizadas cordas grossas ou cintas de elevação. 

Toda e qualquer amarração deve ser feita de modo que possa ser solta 

rapidamente, pois ao se encontrar em águas mais profundas, os animais podem 

começar a se debater e neste momento a amarração deve ser retirada com 

rapidez. Se o animal estiver relativamente dócil, ele deve ser rebocado para 
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águas mais profundas. Ao ser solto, deve ser acompanhado por algum tempo, se 

registrando a direção que tomou. 

Quando o animal tiver de ser empurrado para o mar, os esforços dos 

envolvidos devem ser sincronizados com o ritmo das ondas. Este é um momento 

de alto risco de acidentes e deve-se tomar cuidado principalmente com a cauda 

do animal, pois, se ele estiver inquieto, ao agita-la pode ferir quem estiver por 

perto.  

Caso o animal venha a óbito durante o transporte, isto deve ser anotado na 

ficha de campo e registrado no Sistema de Informação para o Monitoramento da 

Biota Aquática (SIMBA). 
 

III.3.1.2 - Exame Clínico 

Ao ingressar na base de estabilização o animal deverá ser submetido ao 

exame clínico completo e todos os dados anotados e posteriormente inseridos no 

SIMBA. Para fins de acompanhamento, deverá ser feito um exame geral e 

cadastrado o Exame clínico no SIMBA no mínimo uma vez por semana.  

 

III.3.1.3 - Terapia de Suporte 

Para hidratação via oral pode-se utilizar solução de Ringer Lactato ou salina 

diluída na proporção 1:1 em água. A utilização de água pura também é 

recomendada e poderá estimular o apetite do animal. Animais grandes como 

Tursiops truncatus podem receber de 1 a 2 litros, uma ou duas vezes ao dia. Para 

espécies menores, recomenda-se utilizar até 1 litro. 

A via intraperitoneal também pode ser utilizada. Em Tursiops truncatus 

adultos é descrita a administração de até 3 litros no período de 1 hora, 3 vezes ao 

dia (Sweenwy, 1990). 

 

III.3.1.4 - Alimentação 

As recomendações para a alimentação de cetáceos devem seguir as 

descritas para pinípedes. 
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III.3.1.5 - Tratamento 

O tratamento clínico deve ser realizado a critério do médico veterinário, sendo 

que este deve se valer dos melhores recursos possíveis, de forma a reabilitar o 

animal no período de tempo mais curto, otimizando assim as chances de 

reintrodução.  

 

III.3.2 - Reabilitação 
 

III.3.2.1 - Recintos 

Os recintos utilizados para a reabilitação de cetáceos devem seguir a IN 

03/2002 do IBAMA. 

 

III.3.2.2 - Alimentação 

Antes da reabilitação devem-se seguir os princípios apontados no item III.3.1 

- Estabilização.  

Uma vez em reabilitação sugere-se complementar a dieta do animal com 

complexo vitamínico, como por exemplo, o baseado na fórmula do Mazuri2. Caso 

não seja utilizado o complexo vitamínico, a suplementação de vitamina B1 deverá 

ser realizada na dose de 25 mg/Kg de peixe. Também deverá ser realizada 

suplementação de NaCl na dose de 3g/Kg de alimento. 

 

III.3.2.3 - Exames laboratoriais 

A realização de exames laboratoriais deve seguir as mesmas instruções 

descritas para pinípedes. 

Exames complementares deverão ser realizados de acordo com a indicação 

do médico veterinário.  

 

                                                 

 
2 Disponível em http://www.mazuri.com/product_pdfs/Mazuri Marine Mammal Tablets.pdf 
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III.3.2.4 - Banho 

São raros os casos nos quais há necessidade de banho em cetáceos devido 

à estrutura da pele destes animais. Caso indicado, as orientações devem ser as 

mesmas descritas para pinípedes. 

 

III.3.2.5 - Vias de administração e colheita de amostras 

Conforme já descrito no item III.1 - a via preferencial para a fluidoterapia é a 

oral através de sonda. Para aplicação de medicamentos a via intramuscular 

também pode ser utilizada. 

Para a colheita de sangue indica-se a veia caudal (Figura III.3-2). 

 

 

Figura III.3-2 - Colheita de sangue em cetáceos. Veia caudal. Fonte: Cristiane 
Kolesnikovas. 

III.3.3 - Soltura 
 

A soltura de cetáceos deve ser precedida da realização de exames que 

atestem a higidez do animal, de acordo com a IN 23/2014 do IBAMA. Ao finalizar 

o tratamento do animal no Sistema de Informação para o Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA), o veterinário responsável deve inserir no campo de 

observações o número da Autorização de Soltura correspondente e fazer o 

upload do documento escaneado, juntamente com as fotos de soltura. 

Os seguintes padrões comportamentais deverão ser observados: 

· Todos os tratamentos prescritos devem estar finalizados; 
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· Os exames clínicos e laboratoriais devem estar dentro dos padrões 

normais para a espécie; 

· Padrões fisiológicos normais da espécie; 

· Alimenta-se sozinho quando o peixe é colocado na piscina; 

· Nada sem dificuldades, mergulha e mantém-se na superfície. 

 

Apesar dos cetáceos poderem ser marcados através da colocação de 

marcadores satelitais (Figura III.3-3), no PMP-BS não há previsão de tal atividade. 

Deste modo nos cetáceos deverão ser utilizados marcadores plásticos nas 

nadadeiras dorsais. A aquisição e controle da numeração destas marcas serão 

feitos pela Coordenação Geral do PMP-BS, que distribuirá as marcas para as 

Unidades Executoras que realizarem reabilitação de cetáceos. 

O animal deverá ser marcado e a soltura realizada em dias claros e mar 

calmo, preferencialmente no local onde o animal foi encontrado. 
 

 

Figura III.3-3 - Marcação satelital de cetáceos. Fonte: Projeto Toninhas. 

 

 

III.4 - Tartarugas 
 

III.4.1 - Contenção e transporte 
 

Transportar a tartaruga num recipiente plástico, sem bordas cortantes ou 

saliências no interior. Forrar o fundo do mesmo com uma espuma ou toalha para 

minimizar o impacto de solavancos inesperados no transporte em veículos; 
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O animal deve ser transportado em sua posição anatômica (decúbito ventral). 

Nunca transportá-lo em decúbito dorsal (plastrão para cima), pois dificulta a 

respiração, uma vez que o pulmão se encontra sob a carapaça. 

Nunca transportar o animal na água (para evitar afogamento). 

Caso o transporte seja por um período longo ou demore a ser realizado, 

deve-se utilizar vaselina ou lanolina sobre a carapaça e membros para reduzir a 

desidratação e evitar o ressecamento. Caso estas substâncias não estejam 

disponíveis, cobrir a tartaruga com toalhas ou panos molhados.  

Caso o animal esteja muito agitado, cobrir seus olhos com um pano úmido, 

tomando cuidado para não obstruir a respiração. 

Não transportar as tartarugas em veículos abertos, submetidas a frio ou calor 

intensos (melhor temperatura de transporte: 21˚C – 27˚C). 

Caso o animal venha a óbito durante o transporte, isto deve ser anotado na 

ficha de campo e registrado no Sistema de Informação para o Monitoramento da 

Biota Aquática (SIMBA). 

 
 

III.4.2 - Reabilitação 
 

III.4.2.1 - Avaliação inicial 

O exame físico consiste na obtenção de dados que contribuem para o 

diagnóstico e conduta clínica num caso de doença ou ferimentos ao animal. É 

preciso observar a condição corpórea, incluindo a musculatura e a reserva de 

tecido adiposo, o estado de consciência, tônus muscular, reflexos, simetria 

corporal, anormalidades oculares (ex: olhos fundos, edemas, inflamações), 

descarga nasal, presença de espuma na boca ou narinas, dificuldade para 

respirar, anormalidades na carapaça ou plastrão, deformidades, fraturas, 

alterações na pele (feridas, úlceras, cortes), alteração na flutuabilidade, presença 

de epibiontes e/ou parasitas, tumores, entre outros. Todos os dados deverão ser 

anotados e registrados no Sistema de Informação para o Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA).  

Para fins de acompanhamento, deverá ser feito um exame geral e cadastrado 

o Exame clínico no SIMBA no mínimo uma vez por semana.  
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III.4.2.2 - Tratamento 

 O tratamento clínico deve ser realizado a critério do médico veterinário, 

sendo que este deve se valer dos melhores recursos possíveis, de forma a 

reabilitar o animal no período de tempo mais curto, otimizando assim as chances 

de reintrodução. Tartarugas têm o metabolismo lento e podem demorar a 

apresentar melhora clínica. 

Não utilizar drogas nefrotóxicas (ex: gentamicina e amicacina) em animais 

desidratados ou que apresentem lesão renal. 

Tartarugas marinhas apresentam infecções pulmonares oportunistas (por 

fungos e/ou bactérias) com frequência, devido à sua anatomia (pulmões dorsais, 

ausência de epitélio respiratório ciliado e ausência de diafragma – sem reflexo de 

tosse). Muitas vezes o animal é internado com um problema específico, mas 

desenvolve um quadro respiratório por conta do estresse de cativeiro. Ficar atento 

a estes casos. 

  

Sistema porta-renal: Os répteis possuem um sistema circulatório diferente 

dos mamíferos. Além das diferenças cardíacas, possuem um sistema porta-renal, 

onde parte do sangue proveniente das porções caudais do corpo é desviada para 

os rins. É, portanto, aconselhável que a administração de medicamentos seja feita 

nas nadadeiras anteriores, principalmente em caso de drogas nefrotóxicas. 

 

Diluição de drogas para minimizar necrose/inflamação tecidual: Algumas 

drogas podem provocar inflamação ou necrose no tecido adjacente ao local da 

injeção. Os sinais incluem inchaço da pele ao redor do local de aplicação, 

presença de sangue ou fluido seroso purgando da pele por entre as escamas, 

presença de cáseos ou substância caseosa no local, descoloração da pele, entre 

outros. Esta reação pode ser evitada se a droga for diluída em solução salina. A 

enrofloxacina é um exemplo de substância que pode provocar irritação no local 

da aplicação e descamação intensa da pele da tartaruga. 
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III.4.2.3 - Colheita de sangue 

Nos répteis, de forma geral, o volume sanguíneo representa cerca de 5% a 

8% do peso corporal destes animais. Wilkinson (2004), através de estudos, 

padronizou a porcentagem referente ao volume sanguíneo de cinco das sete 

espécies de tartarugas marinhas entre 5,2% e 7,9%, ainda que as amostras 

coletadas não devam ultrapassar 10% do volume de sangue total. Murray (2000); 

Raphael (2003) e Wilkinson (2004) afirmam que quando isto acontece, o animal 

pode apresentar um quadro de anemia iatrogênica, sendo revertido pelo 

organismo de forma muito lenta e gradativa. Wilkinson (2004) sugeriu que a maior 

amostra em termos de volume, para quelônios, é de aproximadamente 3 ml de 

sangue por quilograma de peso. 

A anatomia de uma tartaruga marinha limita a disponibilidade de muitos dos 

pontos comumente usados para a punção venosa em outras espécies. Além 

disso, há outros desafios que dificultam o acesso venoso, como a impossibilidade 

de visualização do mesmo por meio de garrotes ou torniquetes. Portanto, o 

conhecimento da anatomia cardiovascular periférica torna-se essencial para uma 

colheita bem-sucedida. 

Animais desidratados ou intensamente debilitados podem apresentar 

alterações na anatomia dos vasos, os quais podem ser deslocados em função da 

redução da capa de gordura e da musculatura corporal. 

Os pontos mais comuns para colheita de amostras sanguíneas em tartarugas 

marinhas são: 

· Seio cervical dorsal 

· Seio subcarapacial 

· Seio occipital 

· Veia jugular externa 

· Veias metatarsais 

· Veia caudal dorsal 

O par de seios cervicais dorsais é um local para coleta de sangue bastante 

utilizado por profissionais que trabalham com tartarugas marinhas (Figura III.4-1), 

uma vez que permitem a retirada de quantidades suficientes de sangue de forma 

rápida e segura. A técnica de colheita através do seio cervical dorsal consiste em 

inserir uma agulha (30x7 ou 40x12) acoplada a uma seringa plástica de 5 ml ou 
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10 ml, perpendicularmente à região dorsal do pescoço e lateralmente à linha 

média, cerca de 0,5 a 1,0 cm (BENTLEY; DUNBAR-COOPER, 1980). O par de 

seios cervicais dorsais localiza-se lateralmente e paralelamente aos tendões 

musculares na região dorsal do pescoço, a 0,5 – 3,0 cm de profundidade, 

dependendo do tamanho do animal (WHITAKER; KRUM, 1999). Preconiza-se 

tracionar a cabeça crânio-ventralmente, mantendo-a num nível mais baixo que o 

do corpo, e deixar o pescoço levemente esticado para facilitar a coleta 

(BENTLEY; DUNBAR-COOPER, 1980; WHITAKER; KRUM, 1999; WYNEKEN et 

al., 2006). 

O seio occipital pode ser acessado paralelamente à crista do occipital, ou 

imediatamente caudal ao crânio (Figura III.4-2). Para facilitar o acesso, o pescoço 

pode ser flexionado, de forma que o rostro da tartaruga seja direcionado para 

mesa. A agulha é inserida num ângulo de quase 90˚ até tocar o osso e levemente 

tracionada. Pode haver contaminação linfática. 

 

 

Figura III.4-1 - Coleta de sangue de (A) E. imbricata e (B) Caretta caretta, ambas juvenis, 
por meio de venopunção do seio cervical dorsal.Fonte: Daphne W. 
Goldberg. 
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Figura III.4-2 - Coleta de sangue de Caretta caretta juvenil, através de venopunção do 
seio subcarapacial (A) e do seio occipital (B). Fonte: Daphne W. 
Goldber 

 

O uso do ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) como anticoagulante não 

é indicado para répteis, pois promove alterações no cálcio e potássio celulares 

através de hemólise, principalmente em quelônios. O anticoagulante de eleição 

para análises bioquímicas do sangue de quelônios é a heparina sódica ou a 

heparina lítica, sendo que a primeira é mais facilmente encontrada no Brasil. O 

plasma de répteis, de forma geral, é transparente, podendo apresentar, no 

entanto, coloração amarelada ou alaranjada devido à presença de pigmentos 

carotenóides na dieta dos animais (CAMPBELL, 2014). 

Diversos fatores podem interferir nos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos de quelônios. Dentre eles, sexo, tamanho, idade, condição física, 

dieta, habitat, época em que foi realizada a coleta entre outros (WILKINSON, 

2004; CAMPBELL, 2014). Por estas razões, torna-se difícil comparar valores 

obtidos de animais de cativeiro com os de populações de tartarugas de vida livre. 

Além disso, os répteis exercem um controle bastante limitado sobre seus 

mecanismos hemostáticos se comparados com os mamíferos e aves. Sendo 

assim, os parâmetros fisiológicos destes animais estão numa escala muito ampla, 

e estão sujeitos a variações sazonais. (WILKINSON, 2004).

Segundo Campbell (2014) as análises bioquímicas mais utilizadas para 

avaliação geral de répteis são: proteínas totais, albumina, glicose, ácido úrico, 

aspartato aminotransferase (AST), creatinoquinase (CK), cálcio e fósforo.
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III.4.2.4 - Avaliação renal 

· Hemograma completo com trombocitometria 

· Proteínas totais 

· Ácido úrico 

· Albumina 

· Cálcio 

· Fósforo 

· Relação Ca:P 

· Sódio 

· Cloro 

· Potássio 

 

III.4.2.5 - Avaliação hepática 

· Hemograma completo com trombocitometria 

· Proteínas totais 

· α-globulinas 

· Albumina 

· Ácido úrico 

· ALT 

· AST 

· GGT 

· Ácidos biliares 

· Biliverdina 

· Colesterol 

  

III.4.2.6 - Avaliação muscular 

· Hemograma completo com trombocitometria 

· Proteínas totais 

· CK 

· AST 

· LDH 
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III.4.3 - Recintos 
 

Utilizar preferencialmente tanques de polietileno ou piscinas de fibra de vidro. 

No caso de recintos construídos em alvenaria, a tinta a ser utilizada para 

revestimento deve ser livre de metais pesados tóxicos; 

A estrutura dos tanques deve ser preferencialmente móvel, para que estes 

possam ser manejados de acordo com a necessidade (quantidade e tamanho dos 

indivíduos em processo de reabilitação);  

As superfícies internas dos tanques não devem ser abrasivas, não devem ter 

rebarbas ou projeções que possam causar danos às tartarugas. O tanque 

também deve estar livre de quaisquer objetos que possam ser mordidos ou 

engolidos pelos animais. 

Cada animal deverá ser reabilitado em um tanque individual. O uso 

compartilhado de um mesmo recinto por dois ou mais animais é contraindicado, 

uma vez que pode ocasionar a transmissão de patógenos e a ocorrência de 

lesões e ferimentos por comportamento agressivo. 

A manutenção das tartarugas marinhas em reabilitação deve ser feita em 

recintos com água salgada. Em condições excepcionais justificáveis, ou de 

acordo com orientação do médico veterinário (exemplo dos casos de indivíduos 

infestados de epibiontes e ectoparasitos), a manutenção em água doce pode ser 

usada e recomendada por curtos períodos de tempo. Caso não haja uma base do 

TAMAR nas imediações da ocorrência, a equipe de campo deve seguir as 

orientações do TAMAR para manejo do ninho. 

Deve-se garantir a boa qualidade da água, de forma que a renovação da 

mesma seja feita diariamente, ou no máximo, a cada dois dias. 

  

 

III.4.4 - Alimentação 
 

III.4.4.1 - Receitas para Alimentação de Tartarugas Marinhas 

As seguintes receitas foram disponibilizadas por experientes centros de 

reabilitação de tartarugas marinhas e devem ser utilizadas para alimentação de 
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animais severamente debilitados, por meio de sonda orogástrica. A elaboração de 

dietas à base de gelatina, por sua vez, é indicada para filhotes ou juvenis muito 

pequenos. 

 

Papa de Peixe 
 

Finalidade: Alimentação forçada de tartarugas marinhas debilitadas, por 

meio de sondas orogástricas. 

Ingredientes: 

· Peixe - Qualquer peixe pode ser usado, porém recomenda-se a 

utilização de peixes gordurosos como a sardinha, pois estimulam o 

ganho de peso. Pode-se utilizar também ração hipercalórica pastosa 

(Hill´s a/d®; Royal Canin Convalescence® ou Recovery®) ou ainda 

ração seca específica para répteis + Pediasure® 

· Creme de leite – O creme de leite é rico em gordura e ao mesmo 

tempo, pela lactose não ser absorvida no trato gastrointestinal de 

répteis, funciona como um laxante, estimulando os movimentos 

peristálticos. 

· Óleo de fígado de bacalhau – Fonte de vitaminas A e D. 

· Hemolitan® – Este suplemento possui nutrientes essenciais para as 

células, especialmente hemácias. Indicado para animais anêmicos. 

· Casca de ovo – Fonte de cálcio barata. 

· Água ou soro fisiológico – Facilita a mistura dos ingredientes. 
  

Técnica de preparo: Corte a sardinha em pedaços pequenos para facilitar a 

mistura (mantenha as espinhas). Bata todos os ingredientes no liquidificador com 

o mínimo possível de água/soro, para que a papa fique bem espessa e o animal 

não regurgite. Depois de pronta, a papa deve ser peneirada para não entupir a 

seringa no momento da administração. Mantenha a papa na geladeira durante o 

dia e se sobrar use no dia seguinte. Antes de administrá-la ao animal pré-aqueça 

em banho-maria, até que a mesma fique morna. Este procedimento melhora a 

absorção dos nutrientes. Evite congelar a papa ou deixá-la por mais de 24 horas 

na geladeira (de preferência preparar a papa diariamente, usando peixe fresco 

caso seja possível). 
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III.4.4.2 - Quantidade de alimento 

Iniciar com 1% do peso corpóreo. A cada três dias, aumente a quantidade até 

chegar à recomendada abaixo: 

· Tartarugas severamente debilitadas e abaixo do peso: 7% a 10% do 

peso corpóreo; 

· Moderadamente abaixo do peso: 3% a 5% do peso; 

· Animais debilitados, porém em bom estado corpóreo: 3% do peso 

corpóreo. 

  

III.4.4.3 - Estimativa da quantidade de papa por cada intubação 

Ø Filhotes: 1 ml de papa 

Ø 10 cm de carapaça: até 5 ml de papa 

Ø 10 – 20 cm de carapaça: até 10 ml de papa 

Ø 20 – 30 cm de carapaça: até 25 ml de papa 

Ø 30 – 40 cm de carapaça: 25 - 40 ml de papa 

Ø 50 – 60 cm de carapaça: 40 - 60 ml de papa 

Ø 60 – 70 cm de carapaça: 60 - 90 ml de papa 

Ø 70 – 80 cm de carapaça: 90 - 120 ml de papa 
  

Observação: Tartarugas com mais de 80 cm de comprimento curvilíneo de 

carapaça poderão receber 120 ml ou mais de papa a cada vez que for intubada. 

  

III.4.4.4 - Número de vezes que a tartaruga deverá ser intubada 

·  Muito abaixo do peso: três vezes/dia; 

· Moderadamente abaixo do peso: duas vezes/dia; 

· Não abaixo do peso: uma vez ao dia. 

 

III.4.4.5 - Técnica de administração 

· Escolha um tubo com dimensões adequadas para alimentar a 

tartaruga, levando-se em conta o comprimento e diâmetro do mesmo. 
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· Prepare a papa e tenha todos os equipamentos necessários para a 

alimentação forçada em mãos. 

· Lubrifique toda a extensão da sonda com óleo mineral. 

· Preencha a sonda com a papa (evita a entrada de ar no trato 

gastrointestinal). 

· Posicione o animal sobre um compensado (devidamente forrado com 

toalha ou espuma), de forma que ele fique entre 45° e 90° para facilitar 

a administração da papa e prevenir a regurgitação. 

· Mantenha o pescoço do animal estendido e alinhe a extremidade 

cranial do tubo com a narina e a caudal com o segundo escudo 

vertebral (centro da carapaça). Este procedimento proporciona um 

ponto de referência para a porção anterior do estômago e através dele 

podemos ter uma ideia até onde o tubo pode ser inserido. 

· Abra a boca do animal, pressionando levemente as comissuras da 

boca. Mantenha a boca aberta com uma corda ou um objeto maleável. 

· Insira um bloco de mordida ou um pedaço de um tubo de PVC para 

manter a boca aberta e evitar acidentes. No caso de tartarugas adultas 

e pouco debilitadas, o PVC apenas, pode não resistir à força da 

mordida, devendo-se buscar outros materiais mais resistentes (como 

aço ou ferro). Nestes casos, eles devem ser revestidos com EVA (forro 

emborrachado) para evitar lesões ao bico e cavidade oral da tartaruga. 

· Insira suavemente o tubo lubrificado na boca do animal, lembrando 

que a entrada da traqueia se localiza na base da língua. Portanto, 

deslize o tubo dorsalmente pela cavidade oral até chegar ao esôfago. 

· Quando sentir uma resistência, não force o tubo. As tartarugas 

apresentam uma curvatura na porção final do esôfago que não permite 

a inserção do tubo no estômago. 

· Administre a quantidade desejada de papa. 

· Sinta o odor da respiração do animal para a detecção de halitose, o 

que pode sugerir regurgitação e aspiração. Se perceber odor forte ou 

alimento regurgitado, pare imediatamente a alimentação. 
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· Após o procedimento mantenha o animal entre 45° e 90°, com a 

cabeça apoiada e leve-o imediatamente para a água. Este 

procedimento minimiza a regurgitação. 

 

III.4.5 - Soltura 
 

A soltura de tartarugas marinhas deve ser precedida da realização de exames 

que atestem a higidez do animal, de acordo com a IN 23/2014 do IBAMA. Ao 

finalizar o tratamento do animal no Sistema de Informação para o Monitoramento 

da Biota Aquática (SIMBA), o veterinário responsável deve inserir no campo de 

observações o número da Autorização de Soltura correspondente e fazer o 

upload do documento escaneado, juntamente com as fotos de soltura. 

A determinação final da aptidão de um indivíduo para a sobrevivência em 

ambiente natural é feita pelo médico veterinário responsável e deve seguir o 

checklist abaixo. Ao receber alta clínica, a tartaruga deve ser liberada o quanto 

antes. Não deve haver retardo na liberação de animais reabilitados. No entanto, 

para solturas em alto mar, que demandam operação logística mais complexa 

(embarcações, boas condições de clima/navegação), o atraso justificado deve ser 

devidamente registrado nas fichas de tratamento. 

Indivíduos das espécies Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata, devem 

ser liberados, preferencialmente, no mesmo local do encalhe ou o mais próximo 

possível do local onde foram encontrados. 

No caso de tartarugas das espécies Caretta caretta, Lepidochelys olivacea e 

Dermochelys coriacea, é recomendável que a liberação seja realizada em áreas 

naturais de ocorrência destas espécies, preferencialmente em alto mar. 

  

III.4.5.1 - Checklist a ser cumprido para a liberação de tartarugas marinhas 

reabilitadas 

·  A tartaruga deve ter recebido alta de todos os medicamentos 

aplicados durante o tratamento; 

· O animal deve estar se alimentando por conta própria, inclusive 

mergulhando para buscar o alimento; 
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· Espécies predadoras (Caretta caretta e Lepidochelys olivacea) 

devem ser capazes de capturar presas vivas (como por exemplo: 

caranguejos, siris, peixes, entre outros); 

· Deve apresentar peso estável e normal para a sua classe de 

tamanho. Animais muito magros não devem ser liberados, mesmo 

que estejam se alimentando ativamente. 

· O animal deve estar livre de doenças, feridas, úlceras, irritação na 

pele, parasitas e epibiontes; 

· A tartaruga deve urinar e defecar regularmente; 

· O animal deve se mover ativamente, nadando, mergulhando sem 

ajuda, respirando normalmente, e descansando sem maior esforço, 

no fundo do tanque; 

· Deve ser capaz de levantar a cabeça e mantê-la fora da água 

durante a respiração; 

· Deve conseguir se movimentar quando apoiada em superfície sólida 

(dentro e fora da água); 

· Deve ser capaz de manter seus membros e cabeça acima da 

superfície ventral de seu corpo, simulando o movimento de natação 

quando erguida para fora da água; 

· O animal deve passar por um exame físico completo e o médico 

veterinário deve julgá-lo apto para a liberação em ambiente natural; 

· Os parâmetros sanguíneos (hematológicos e bioquímicos) devem 

estar dentro dos limites fisiológicos de normalidade, considerando 

que a amplitude de variação dos parâmetros sanguíneos para 

tartarugas marinhas é extremamente grande. 

· O animal deve estar anilhado, utilizando marcas padrão TAMAR 

(Figura III.4-3). O controle destas marcas será feito pela 

Coordenação Geral do PMP, que as distribuirá para as Unidades 

Executoras que realizarem reabilitação de tartarugas. 
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Figura III.4-3 - Marcação de tartaruga marinha (Caretta caretta) entre primeira e segunda 
escamas da nadadeira anterior. Fonte: Projeto Tamar. 

 

III.4.5.2 - Cuidados no momento da liberação 

 

· A soltura de animais na praia deve ser feita evitando-se regiões com 

forte arrebentação de ondas. 

· Quando possível, liberar os animais após a zona de arrebentação. 

· Quando a liberação se der na praia, colocar o animal junto à linha 

d´água e aguardar que o mesmo se dirija voluntariamente para o mar. 

Caso isto não ocorra, o médico veterinário deve reconsiderar a soltura 

e avaliar a necessidade de continuidade de reabilitação. 

· Após a entrada do animal no mar, aguardar um período mínimo de 15 

minutos no local, procurando verificar o retorno do animal para praia. 

Tartarugas, eventualmente desorientadas, podem nadar em paralelo à 
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linha de ondulação, sendo jogadas novamente à praia, resultando num 

novo encalhe. 
  

III.5 -  Aves 
 

III.5.1 - Contenção e transporte 
 

As aves podem ser contidas com o auxílio de um puçá, toalha ou lençol. O 

diâmetro do puçá deve ser condizente com o tamanho da ave, principalmente no 

caso de aves com grande envergadura. Pinguins podem ser manipulados apenas 

com o uso de luvas. 

Caso as aves não se movimentem quando da aproximação de pessoas, 

verifique se não há fraturas em membros ou na coluna. Manipule a ave de 

maneira apropriada para evitar o agravo da lesão e dor desnecessária. 

Transportar as aves em caixas de transporte plástico, sem bordas cortantes 

ou saliências no interior (Figura III.5-1). A caixa deve possuir grades para a ampla 

ventilação (Figura III.5-2) e o tamanho da caixa deve variar de acordo com o 

tamanho da ave, porém, a ave deve conseguir se manter ereta dentro da mesma 

(Figura III.5-3, Figura III.5-4).. Caso a ave esteja muito debilitada e não consiga se 

manter em estação, forre o fundo da caixa com uma toalha ou pano macio para 

minimizar possíveis lesões; 

· A caixa de transporte deve ser coberta com um lençol ou pano para 

minimizar o estresse da ave durante o transporte. 

· Nunca transportar o animal na água (para evitar afogamento). 

· Não transportar aves em veículos abertos, submetidas a frio ou calor 

intensos. (Melhor temperatura de transporte: 21˚ C – 27˚ C). 

 

Caso o animal venha a óbito durante o transporte, isto deve ser anotado na 

ficha de campo e registrado no Sistema de Informação para o Monitoramento da 

Biota Aquática (SIMBA). 

 

OBSERVAÇÃO: As aves da ordem Pelecaniformes não possuem orifícios 

respiratórios, e as mesmas necessitam abrir o bico para respirarem. É necessário 
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garantir a abertura do bico na contenção dessas aves para garantir que as 

mesmas não morram asfixiadas. 

 

Figura III.5-1 - Caixa de transporte animal utilizadas para aves marinhas. 

 

 

Figura III.5-2 - Atobá em caixa de transporte. Fonte: Adriane 
Steuernagel/UNIVALI. 
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Figura III.5-3 - Vista de cima de transporte de pinguins. Fonte: PROAMAR-
CEM-UFPR. 

 

 

Figura III.5-4 - Vista lateral da caixa de transporte. Piso antiderrapante 
para não haver traumatismos durante o transporte. 
Fonte: PROAMAR-CEM-UFPR. 

 

III.5.2 - Reabilitação 
 

III.5.2.1 - Avaliação inicial 

Ao dar entrada no centro de reabilitação, todas as aves devem ser 

submetidas a um exame clínico completo por um médico veterinário, sendo as 

informações registradas nos respectivos campos do Sistema de Informação para 

o Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA) .  
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Para fins de acompanhamento, deverá ser feito um exame geral e cadastrado 

o Exame clínico no SIMBA no mínimo uma vez por semana. A maioria das aves 

pelágicas que chega à clínica já apresenta quadro severo de emagrecimento ou 

caquexia, uma vez que o processo de nadarem até a praia e serem recolhidas e 

trazidas ao centro pode levar tempo suficiente para que ave use toda a sua 

reserva energética. A temperatura corpórea das aves, segundo Sturkie (1979), 

varia entre 38,3 a 42,1°C e quando debilitadas geralmente apresentam quadros 

de hipotermia. Ao darem entrada na clínica, muitas aves estão hipotérmicas e em 

choque. Quando a temperatura corpórea for inferior a 38°C a ave deve ser 

colocada em local aquecido a 32°C e com umidade relativa do ar de 70%. A ave 

deverá ser transferida para um recinto normal quando restabelecer sua 

capacidade de termorregulação.  

O exame físico consiste na obtenção de dados que contribuem para o 

diagnóstico e conduta clínica num caso de doença ou injúria à ave. É preciso 

observar o estado de alerta da ave, temperatura (Figura III.5-), peso (Figura III.5-), 

condição corpórea, incluindo a musculatura e a reserva de tecido adiposo, tônus 

muscular, exame ortopédico com palpação de todos os ossos e articulações, 

auscultação cardio-respiratória, reflexos, simetria corporal, inspeção de olhos, 

narinas, bico, cavidades, descarga nasal (diferenciar de secreção de sal), 

dificuldade para respirar (respiração de bico aberto), inspeção da pele e penas, 

impermeabilização  (Figura III.5-) e palpação celomática, visualização de 

alteração comportamental ou alteração neurológica, entre outros. 
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Figura III.5-5 - Aferição de temperatura cloacal. 
Procedimento realizado quando a 
ave chega ao centro. Fonte: Adriane 
Steuernagel/UNIVALI. 

 

 

Figura III.5-6 - Pesagem da ave. Fonte: 
Adriane 
Steuernagel/UNIVALI. 
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Figura III.5-7 - Contenção com abertura de bico, para passagem 
de sonda. Fonte: Adriane 
Steuernagel/UNIVALI. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os ossos e articulações devem ser palpados no 

momento de chegada à clínica, e no caso de dúvida, exames de raio-x em 

posição dorso-ventral e látero-lateral devem ser realizados. O protocolo de 

eutanásia descreve os quadros clínicos que impedem a ave de entrar para 

reabilitação. Vale ressaltar que só serão tratados casos de fraturas e luxações em 

aves que tenham um bom prognóstico de restabelecerem uma vida normal 

quando de volta à natureza. 
 

III.5.2.2 - Colheita de sangue 

De maneira geral, o volume sanguíneo que pode ser coletado nas aves 

marinhas sem prejuízo de sua homeostase representa cerca de 1% do peso total 

da ave, ou seja, em uma ave cujo peso é de 200 g, podemos coletar uma amostra 

de 2ml para análise hematológica. 

A grande quantidade de plumas e a pele altamente pigmentada dificulta 

muitas vezes a visualização das veias em aves marinhas. Muitas vezes a punção 

venosa é realizada baseando-se no conhecimento da anatomia e não na 

visualização do vaso, assim, o conhecimento da anatomia cardiovascular 

periférica torna-se essencial para uma colheita bem sucedida. 
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Animais desidratados ou intensamente debilitados podem apresentar 

alterações na anatomia dos vasos, os quais podem ser deslocados em função da 

redução da capa de gordura e da musculatura corporal. 

Em aves marinhas, como Procelariiformes, Sphenisciformes, Pelicaniformes e 

Suliformes, o acesso venoso deve ser preferencialmente realizado nos membros 

pélvicos e na veia jugular, uma vez que a formação de coágulos e hematomas 

nos membros torácicos pode prejudicar o voo. Assim, os principais acessos para 

colheita de amostras sanguíneas devem ser: 

  

· Veia jugular 

· Veias metatarsais 

· Veia caudal dorsal 

  

A veia metatársica apresenta algumas vantagens, como por exemplo: por ser 

um vaso menos calibroso, em caso de rompimento não apresenta grandes 

prejuízos ao animal. A contenção é mais simples e não é tão estressante ao 

animal. Contudo, não permite a retirada de grandes volumes de sangue (Figura 

III.5-). 
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Figura III.5-8 - Colheita de sangue na veia metatársica. Fonte: Adriane 
Steuernagel/UNIVALI. 

A veia jugular é um acesso para coleta de sangue bastante utilizado por 

profissionais que trabalham com pinguins, uma vez que permitem a retirada de 

quantidades suficientes de sangue de forma rápida e segura. A técnica de 

colheita na veia jugular consiste na punção por uma agulha (21 ou 22G) acoplada 

a uma seringa plástica de 3 a 20ml (de acordo com a necessidade dos exames), 

obliquamente na região lateral (direita ou esquerda) do pescoço e ventralmente à 

coluna vertebral. Preconiza-se tracionar a cabeça crânio-rostralmente, mantendo-

a num nível mais alto que o corpo, deixando o pescoço totalmente esticado e 

lateralizado para facilitar a coleta, como demonstrado na Figura III.5-. 
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Figura III.5-9 - Contenção correta para punção da veia jugular em pinguins. Fonte: 
Claudia Niemeyer. 

 

Tanto a heparina lítica quanto o ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 

podem ser utilizados como anticoagulante para amostras de sangue de aves 

marinhas. O plasma das aves marinhas de forma geral é transparente, porém 

algumas vezes pode se apresentar de forma gelificada, o que compromete as 

análises bioquímicas. Assim, recomenda-se um jejum de 6 a 8 horas antes da 

colheita de sangue. 

Segundo Campbell (2014) as análises bioquímicas mais utilizadas para 

avaliação geral das aves são: proteínas totais, albumina, glicose, ácido úrico, 

aspartato aminotransferase (AST), lactato dehidrogenase (LDH), creatinoquinase 

(CK), cálcio e fósforo. 
  

Avaliação renal 

 

· Hemograma completo com trombocitometria 
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· Proteínas totais 

· Ácido úrico 

· Uréia 

· Albumina 

· Cálcio 

· Fósforo 

· Sódio 

· Cloro 

· Potássio 

 

Avaliação hepática 

 

· Hemograma completo com trombocitometria 

· Proteínas totais 

· α-globulinas 

· Albumina 

· Ácido úrico 

· ALT 

· AST 

· LDH 

· Ácidos biliares 

· Biliverdina 

· Colesterol 

  

Avaliação muscular 

 

· Hemograma completo com trombocitometria 

· Proteínas totais 

· CK 

· AST 

· LDH 
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III.5.3 -  Tratamento 
  

III.5.3.1 - Fluidoterapia 

 

Uma pequena amostra  sanguínea deve ser colhida para análise de 

hematócrito e proteína total. Os valores de referência utilizados para cada espécie 

e classe animal variam muito. Para as aves marinhas os valores padrão são: 

hematócrito entre 35-55% e proteína total superior a 5g/dl. Aves com hematócrito 

inferior a 30% e/ou proteína total inferior a 3g/dl devem receber uma dose de 

20mg/kg VO de complexo B. Aves desidratadas ou que apresentem baixa 

concentração de proteínas plasmáticas devem receber fluidoterapia IV segundo o 

esquema descrito na Figura III.5-10. Cuidado especial deve ser dado para aves 

que apresentam anemia severa, ou seja, hematócrito inferior a 15%, quando a 

infusão de fluidos pode hemodiluir a baixa concentração de eritrócitos. 
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Figura III.5-10 - Diagrama de fluidoterapia 
IV para aves aquáticas 
desidratadas. 
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III.5.3.2 - Tratamento medicamentoso 

 

Aves marinhas não possuem qualquer resistência imunológica aos fungos e 

bactérias do ambiente terrestre, assim, agentes infecciosos como o Aspergillus 

fumigatus, que normalmente são oportunistas e acometem animais debilitados e 

imunossuprimidos, pode ser considerado um agente primário causando óbito nas 

aves. Assim, o tratamento profilático com 15mg/kg de Itraconazol VO SID é 

indicado para todas as aves Procellariiformes desde o dia em que forem 

resgatadas até o dia de soltura. Já para as aves das ordens Sphenisciformes e 

Pelecaniformes recomenda-se prescrição de  antifúngico enquanto forem 

mantidos em ambiente interno e fechado. Uma vez sendo colocadas nos aviários 

externos o tratamento pode ser interrompido. 

Não utilizar drogas nefrotóxicas (ex: gentamicina e amicacina) em animais 

desidratados ou que apresentem alteração renal. 

Assim como os répteis, as aves também apresentam sistema porta-renal, ou 

seja, uma porção significativa do sangue proveniente dos membros pélvicos é 

desviada para os rins antes de passar pelo fígado e percorrer a grande circulação. 

Portanto, a única musculatura aconselhável para a administração de 

medicamentos IM (intra-muscular) é a musculatura peitoral. Uma vez que a 

maioria dos antibióticos são lipossolúveis e podem provocar inflamação e necrose 

no tecido e local de injeção, a aplicação de medicação IM não é aconselhada em 

aves em processo de reabilitação e deve ser evitada sempre que possível, 

priorizando a via oral. A saúde da musculatura peitoral é essencial para que a ave 

apresente boa expansão respiratória e plena capacidade de voo ou natação 

(Sphenisciformes).  

 

III.5.4 - Penas 
 

Aves e mamíferos apresentam mecanismos de isolamento térmico 

completamente diferentes. Os mamíferos marinhos são recobertos por uma densa 

camada de tecido adiposo subcutâneo que os mantém aquecidos, isolando a 

temperatura corpórea interna mesmo em águas gélidas. Porém, essa massa de 
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gordura é extremamente pesada e dificulta, ou muitas vezes impossibilita a 

movimentação do indivíduo fora do ambiente aquático. 

As aves, ágeis tanto dentro como fora d´água, contam com uma camada de 

ar entre suas penas e pele para mantê-las aquecidas. As penas de cobertura 

formam uma camada com alta tensão superficial que impede a entrada de água. 

As penas externas conseguem formar essa barreira graças à sua anatomia. As 

penas são compostas pela ráquis, eixo principal, e pelas barbas. As barbas por 

sua vez contêm bárbulas, que por meio de pequenos ganchos se conectam com 

as bárbulas da barba vizinha, selando assim a entrada de qualquer líquido, 

permitindo a manutenção de uma camada de ar constante entre o ambiente 

externo e a pele da ave. O ar funciona como isolante térmico e as plumas secas 

ajudam na retenção do calor mantendo a ave aquecida (MAZET et al., 2002). 

Entender esses processos é fundamental para a compreensão do porquê as 

aves geralmente sofrem muito mais que outras espécies com o derramamento de 

petróleo e qualquer outro tipo de poluição no ambiente aquático. 

Mesmo quando a pele e a pelagem estão cobertas com petróleo ou outras 

sujidades, a capacidade de termorregular e manter o isolamento térmico se 

mantêm intacta nos mamíferos. Já as penas das aves perdem a capacidade de 

repelir água permitindo que a mesma entre em contato com as plumas e a pele. 

Uma vez molhada, a ave começa a perder calor e rapidamente entra em 

hipotermia. A tentativa de se manter aquecida leva a ave muitas vezes a queimar 

todas as reservas energéticas. Fraca e com frio ela acaba indo para as praias, 

onde é alvo fácil para predadores. Até que recupere a impermeabilidade, a ave 

não pode retornar à água e assim deixa de se alimentar levando a caquexia. 

Também, muitas espécies ao perder a camada de ar entrelaçada entre as penas, 

perdem a capacidade de flutuar sobre a água, e quando molhadas, acabam 

morrendo afogadas. 

Na tentativa de limpar e alinhar as penas as aves acabam ingerindo a 

substância que as está recobrindo, no caso de petróleo, este causa queimaduras 

tanto na pele quanto nas mucosas ao longo do trato digestório, além de grave 

intoxicação, provocando vômitos e regurgitação, alterações metabólicas que 

comprometem a absorção de nutrientes, disfunção endócrina, alterações 

nervosas, anemia e morte (JESSUP, 1998). 
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III.5.4.1 - Teste de Impermeabilidade 

 

 Caso a ave não apresente contaminantes visíveis nas penas, uma vez 

terminado o exame inicial das aves no centro de reabilitação, a impermeabilidade 

das penas deve ser testada. Coloca-se a ave em uma pequena piscina com água 

morna a 33°C por cerca de 60 minutos. Ao ser retirada da água, deve-se realizar 

a verificação das penas e plumas quanto à resistência à penetração de água.  

Todo o corpo da ave deve ser inspecionado e são tomadas notas da região 

do corpo onde se perceber a presença de água ou umidade. A água pode ter 

ficado retida na pena ou ter molhado até as plumas e a pele da ave, assim 

classifica-se como pele molhada (Figura III.5-11), quando se nota que as plumas 

estão molhadas, pena molhada (Figura III.5-12), quando a pena de contorno está 

muito molhada, mas as plumas internas ainda estão secas e superfície molhada 

(Figura III.5-13) quando a ave parece molhada, mas pluma e parte proximal da 

pena estão secas. A água morna é benéfica, pois, caso a ave não esteja 

impermeável, a mesma não precisará despender de grande gasto energético para 

se manter aquecida, poupando um pouco o metabolismo já debilitado. 

Aves que estejam recobertas por outras sujidades não percebidas no exame 

inicial começam a afundar na água morna após 5 a 10 minutos. O teste de 

impermeabilidade é repetido no mínimo mais duas vezes, caso a ave não 

apresente nenhuma ou pouca melhora, seja no tempo em que permanece na 

água sem afundar, seja no aumento da área resistente à penetração de água, a 

mesma é avaliada para ser lavada. O fato de a água molhar a pele da ave é um 

grande estímulo para que a mesma comece a ajeitar as penas e plumas 

recolocando-as de forma que fiquem impermeáveis. Assim, pelos próximos dias a 

ave pode ser colocada de duas a três vezes por dia na piscina com água morna 

pelo tempo que suportar ou por 60 minutos e, após análise das regiões molhadas, 

a mesma é colocada para secar sob um secador com vento morno. Uma vez que 

as penas estejam impermeáveis novamente, as aves são colocadas, segundo sua 

espécie, nos aviários e em piscinas externas com água fria. 
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Figura III.5-11 - Avaliação de impermeabilidade das penas em aves marinhas. A água 
consegue penetrar as penas até a pele da ave. Categoria pele 
molhada. Fonte: Claudia Niemeyer. 
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Figura III.5-12 - Avaliação de impermeabilidade das penas em aves marinhas. A água 
consegue penetrar as penas, mas não chega a encharcar as plumas. 
Categoria pena molhada. Fonte: Claudia Niemeyer. 
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Figura III.5-13 - Avaliação de impermeabilidade das penas em aves marinhas. A água 
consegue molhar superficialmente as penas e não chega a molhar as 
plumas. Categoria superfície molhada. Fonte: Claudia Niemeyer. 

  

III.5.4.2 - Banho 

 

A ave é examinada em toda a sua extensão em relação ao revestimento e 

qualidade das penas e plumas. Também se observa a presença ou não de óleo 

cru, óleo combustível, óleo vegetal e outras sujidades que possam estar 

impregnadas e se analisa a porcentagem do corpo coberta pelo contaminante. 

O banho é altamente estressante para a ave e deve ser realizado apenas 

uma única vez. Para tanto a ave deve estar clinicamente estável. Aves muito 

debilitadas podem entrar em choque em meio ao banho. 
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Aves pelágicas devem receber uma dose de 15 mg/kg de vitamina E e de 

selênio VO 24 a 48 horas antes do banho. Os critérios para banho em aves 

marinhas são: 

· estar termorregulando 

· estar alerta e responsivas aos estímulos externos 

· estar se alimentando sozinhas 

· índices hematológicos: Ht > 30% e proteína total superior 

a 2,0g/dl 

 

Aves que estejam impregnadas com óleo cru muitas vezes precisam ser 

tratadas com metil oleato, um óleo mineral solúvel em líquidos orgânicos, ou seja, 

capaz de dissolver as placas de petróleo aderidas às penas da ave. Durante a 

aplicação do óleo mineral manipula-se a área afetada para ajudar na dissolução 

das placas de óleo. Após alguns minutos a ave é então colocada em uma bacia 

com água a 40°C e um detergente neutro na diluição de 1,5 a 5%. Todo o corpo 

da ave deve estar submerso. Este banho deve ser feito por duas pessoas, 

enquanto uma lava o corpo e as penas, outra contém a cabeça e se preocupa 

com o bem estar e nível de estresse, como ilustrado na Figura III.5-14. 
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Figura III.5-14 - O corpo da ave deve ser totalmente submerso a água morna, 33ºC e 
detergente neutro. Duas pessoas qualificadas são necessárias para 
dar o banho em uma ave marinhas. Fonte: Claudia Niemeyer. 

 

Depois de lavada, a ave é enxaguada com água sob pressão, também a 40°C 

para que seja retirado todo o detergente usado na lavagem, como ilustrado na 

Figura III.5-15. A presença de detergente nas penas é tão maléfica quanto à 

presença de óleo ou qualquer outra sujidade, pois também diminui a resistência à 

penetração de água. Ao final do enxágue, caso a lavagem e o enxágue tenham 

sido bem feitos, a ave deve estar com as penas afofadas e as gotas de água 

devem rolar sobre as penas. Isso é facilmente observado nas penas primárias e 

secundárias. 
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Figura III.5-15 - Enxague de ave marinha com água morna e pressão. Toda e qualquer 
sujidade e detergente deve ser retirado das penas. Fonte: Claudia 
Niemeyer. 

 

Depois da lavagem, a ave deve ser colocada sob o secador de uso animal 

com ar morno para ajudar na secagem. Caso a ave colabore ajeitando as penas 

durante a secagem, a mesma deve ter sua impermeabilidade restabelecida nos 

próximos dias. 

 

III.5.5 - Manutenção de aves marinhas em terra 
 

 Aves aquáticas, principalmente pelágicas, apresentam muitas adaptações 

anatômicas e fisiológicas ao meio marinho, seja a presença de glândula de sal, 

presença de palmuras entre os dedos que promovem maior propulsão na água e 

conformação corporal em forma de torpedos. Estas estruturas facilitam a 
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movimentação e a mobilidade em mergulhos, porém impossibilitam a manutenção 

da ave em ambiente terrestre. Tais animais não são adaptados para manter e 

sustentar seu peso contra um contato rijo, e quando expostos por pouco tempo ao 

solo acabam desenvolvendo lesões secundárias tais como lesões na quilha e no 

jarrete e pododermatites. 

 Até que estejam estabilizadas e limpas, as aves são mantidas a seco em 

gaiolas ou recintos, porém as aves da ordem Procellariiformes devem receber 

atenção especial na tentativa de evitar complicações secundárias. Tais gaiolas 

devem ser suspensas para que as fezes e urina não entrem em contato com as 

penas, as laterais devem ser feitas de lona, um material flexível que não machuca 

a asa caso bata contra a parede, já o piso deve ser feito de rede com fio de 

algodão sem nós e espesso, capaz de acomodar a anatomia da ave, mas 

também divide a tensão de contato em vários pontos ao mesmo tempo (Figura 

III.5-16). Mesmo assim, os pés e jarretes podem ser recobertos com bandagem 

autoadesiva sem cola que não danificam a plumagem (Vetrap® 3M) ou meias de 

tecido macio. Já para evitar as lesões em quilha, as aves devem ser colocadas 

sobre almofadas acolchoadas em forma de U (Figura III.5-17), de forma que o 

peso da ave fique apoiado em toda musculatura peitoral em contato com a 

almofada e deixando a estrutura óssea pontiaguda da quilha sem peso. 
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Figura III.5-16 - Estrutura de lona e fundo com rede de algodão. Gaiola 
ideal para a manutenção de ave marinha em terra. 
Fonte: Claudia Niemeyer. 
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Figura III.5-17 - Almofada acolchoada em formato U (A) para proteção da quilha de aves 
mantidas em ambiente seco. As imagens B e C ilustram como a 
almofada deve ser colocada junto ao corpo da ave. Fonte: Claudia 
Niemeyer. 

Uma vez recuperada a impermeabilidade das penas, as aves devem ser 

colocadas em piscinas de água doce, salobra ou salgada, de acordo com a 

capacidade do centro.  

Para o aviário de pinguins, recomenda-se que o piso seja forrado de seixo 

roliço ou outro substrato irregular e liso de possível higienização frequente 

conforme ilustrado na Figura III.5-18.  

Uma vez restabelecida a capacidade de termorregulação dos 

Sphenisciformes, os mesmos já podem ser transferidos para aviários e recintos 

externos, mesmo contendo sujidades nas penas. A natação diária dos pinguins 

auxilia na lavagem das sujidades e na arrumação das penas pelas aves.  
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Figura III.5-18 - Recinto telado contra a entrada de mosquitos e com piso de seixo roliço 
e acesso a piscina, ideal para pinguins. Fonte: Claudia Niemeyer. 

 

III.5.6 - Alimentação 
 

As aves marinhas são divididas basicamente em dois grupos alimentares; as 

que comem peixe e as que se alimentam de cefalópodes e crustáceos. Aves 

pelágicas, como pinguins, patos mergulhões e alguns atobás, aves brejeiras como 

garças e socós e costeiras como gaivotas e biguás são alimentadas 

principalmente com peixe. Corvina (Micropogonias furnieri), e dourada 

(Coryphaena equiselis) são peixes de eleição por serem pouco oleosos e assim 

não deixam as penas oleosas quando em contato com a ave que está em gaiola 

ou espaço restrito. Antes de ser servido, o peixe deve ser descongelado e 

enxaguado em água corrente até que seja removida toda e qualquer sujeira ou 

óleo que possa estar na parte externa do mesmo. Gaivotas, principalmente 

juvenis, são alimentadas também com ovos mexidos, preparados sem temperos, 

mas com cascas, devido ao alto fornecimento de cálcio. Algumas espécies de 

menor porte como Podiceps sp., mergulhão de pescoço preto, também se 

alimentam de minhocas e larvas de tenébrio, etc. A alimentação pode ser mantida 

ad libitum e trocada duas vezes ao dia, ou ser servida individualmente de 2 a 4 
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vezes ao dia, de acordo com o quadro clinico da ave em reabilitação. A sardinha 

pode ser oferecida para os pinguins em reabilitação uma vez que os mesmos 

estejam em ambientes externos. A forma mais fácil de alimentação dos pinguins é 

com o uso de caixas de alimentação. 

 

III.5.6.1 - Receitas Para Alimentação de Aves 

 

Receita PAPA DE PEIXE 
 

Finalidade: Alimentação forçada de aves marinhas debilitadas, por meio de 

sondas orogástricas. 

Ingredientes: 

  Peixe - Qualquer peixe pode ser usado, porém recomenda-se a utilização de 

peixes gordurosos como a sardinha, pois estimulam o ganho de peso. 

· Óleo de fígado de bacalhau – Fonte de vitaminas A e D. 

· Pediasure®, Água ou soro fisiológico – Facilita a mistura dos ingredientes. 

  

Técnica de preparo: Corte a sardinha em pedaços pequenos para facilitar a 

mistura (mantenha a cabeça e as espinhas). Bata todos os ingredientes no 

liquidificador com o mínimo possível de água/soro, para que a papa fique bem 

espessa e o animal não regurgite. Depois de pronta, a papa deve ser peneirada 

para não entupir a seringa no momento da administração. Mantenha a papa na 

geladeira durante o dia e se sobrar use no dia seguinte. Antes de administrá-la ao 

animal pré-aqueça em banho-maria, até que a mesma fique morna. Este 

procedimento melhora a absorção dos nutrientes. Não congele a papa ou 

armazene a mesma por mais de 24 horas na geladeira (de preferência preparar a 

papa diariamente, usando peixe fresco caso seja possível). 

 

III.5.6.2 - Quantidade de alimento 

 

Iniciar com o volume de 1% do peso corpóreo. A dose varia de acordo com a 

presença ou não de ingluvio e o tamanho do próventrículo. Como as aves 

apresentam altas taxas metabólicas, o fornecimento de alimento deve ser 
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frequente, principalmente em aves debilitadas que podem ser sondadas de 3 a 6 

vezes ao dia. Entre as sondas de alimentação devem ser realizadas sondas com 

solução isotônica para manter a hidratação da ave marinha fora do ambiente 

aquático. Recomenda-se que a primeira sonda do dia seja sempre de solução 

isotônica. 

  

III.5.6.3 - Número de vezes que as aves devem ser intubada 

 

· Muito abaixo do peso: seis vezes/dia; 

· Moderadamente abaixo do peso: quatro vezes/dia; 

· Não abaixo do peso: não sondar e estimular a alimentação voluntária. 

Muitas vezes a ave se recusa a ingerir peixe morto. A movimentação 

do peixe frente à ave estimula que a mesma reconheça o alimento. 
  

III.5.6.4 - Técnica de administração 

 

· Escolha um tubo com dimensões adequadas para alimentar a ave, 

levando-se em conta o comprimento e diâmetro do bico e esôfago. 

· Prepare a papa e tenha todos os equipamentos necessários para a 

alimentação forçada em mãos. 

· Lubrifique toda a extensão da sonda com solução isotônica. 

· Preencha a sonda com a papa (evita a entrada de ar no trato 

gastrointestinal). 

· Posicione a ave de forma ereta para facilitar a administração da papa e 

prevenir a regurgitação. 

· Mantenha o pescoço do animal estendido e alinhado. 

· Abra o bico, pressionando levemente ambas porções do mesmo. 

· Visualize a entrada da traqueia e insira suavemente o tubo na boca do 

animal de modo que a sonda transpasse a entrada da glote e adentre 

dorsalmente o esôfago. 

· Se perceber alimento regurgitado, pare imediatamente a alimentação. 

· Após o procedimento mantenha o animal em estação por alguns 

segundos. 
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OBSERVAÇÃO: Aves que não permanecem em decúbito total e não 

conseguem sustentar a cabeça não devem ser sondadas e a nutrição deve ser 

feita de forma parenteral. 

 

III.5.7 - Soltura 

A soltura de aves marinhas deve ser precedida da realização de exames que 

atestem a higidez do animal, de acordo com a IN 23/2014 do IBAMA. Ao finalizar 

o tratamento do animal no Sistema de Informação para o Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA), o veterinário responsável deve inserir no campo de 

observações o número da Autorização de Soltura correspondente e fazer o 

upload do documento escaneado, juntamente com as fotos de soltura. 

Todo o processo de reabilitação é feito visando à reintrodução da ave em seu 

habitat natural, porém para que seja liberada, a ave deve apresentar algumas 

características que assegurem o sucesso de sua sobrevivência de volta à 

natureza. A ave deve apresentar bom estado geral, estando alerta e responsiva, 

com condição corporal igual ou superior a 4 numa escala de 0 a 9, hematócrito 

igual ou superior a 40% e proteína total ao redor de 5,0 g/dL. Deve ser capaz de 

voar/ nadar e sustentar o voo ou natação por algum tempo sem se cansar 

facilmente, andar, correr e realizar todas as funções características de sua 

espécie. 

O comportamento da ave também é analisado no período pré-soltura, uma 

vez que aves muito mansas, domesticadas ou imprintadas poderão apresentar 

problemas tanto para reconhecer indivíduos de sua espécie e se reproduzir, 

quanto sofrer algum tipo de trauma ou agressão devido ao seu pouco medo em 

relação à pessoas.  

A soltura deve ser realizada em local de ocorrência natural da espécie e em 

época do ano determinada (no caso de aves migratórias) e, de preferência onde 

haja outros indivíduos da espécie no local. Animais jovens devem ser 

reintroduzidos no mesmo local onde foram recolhidos ou juntamente com aves 

adultas que saibam caçar e buscar alimento com mais eficiência. 

Em todas as aves deverão ser utilizadas anilhas padrão CEMAVE, com 

exceção dos Sphenisciformes, que deverão ser microchipados. A aquisição e 
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controle da numeração destas anilhas será feito pela Coordenação Geral do 

PMP-BS, que distribuirá as anilhas para as Unidades Executoras que realizarem 

reabilitação de aves. Deverá haver um anilhador sênior cadastrado no SNA 

responsável pela marcação das aves pré-soltura, conforme orientação da 

Instrução Normativa do IBAMA nº 27/2002. 

Aves noturnas devem ser reintroduzidas após as 18 horas e aves com 

hábitos diurnos devem ser liberadas no período da manhã.  
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V - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais: 

 

Adriane Steuernagel 

Médica Veterinária Responsável - UNIVALI 

 

Claudia Niemeyer 

Médica Veterinária 

 

Cristiane Kolesnikovas 

Médica Veterinária - Coordenadora Geral da Associação R3 Animal 

 

Daphne Wrobel Goldberg 

Médica Veterinária Responsável - Projeto Tamar 

 

Matheus Martins Cardim 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 
 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo se encontra no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - LEGISLAÇÃO VIGENTE E GUIAS 
 

A eutanásia é sempre uma decisão difícil, mas deve ser considerada, 

visando-se o bem-estar do animal. A escolha pela eutanásia é uma decisão e 

atividade exclusiva do médico veterinário, assegurada pelas Resoluções no. 

714/2002 e no.1000/2012, do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). 

No ano de 2013, o CFMV publicou o “Guia Brasileiro de Boas Práticas em 

Eutanásia em Animais – Conceitos e Procedimentos Recomendados”1, 

documento no qual este protocolo está baseado. Em 2013, o Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) também publicou as 

“Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA”2. 

Apesar de não serem documentos legais do ponto de vista da legislação 

brasileira, para a elaboração deste protocolo também foram considerados 

documentos internacionais tais como o American Veterinary Medical Association 

(AVMA) Guidelines for the Euthanasia of Animals – 2013, Report of the 

International Whaling Comission (IWC) Workshop on Euthanasia Protocols to 

Optimize Welfare Concerns for Stranded Cetaceans (2013), Marine Turtle Trauma 

Response Procedures: A Husbandry Manual - WIDECAST (2010) e Marine Turtle 

Trauma Response Procedures:  A Veterinary Guide - WIDECAST (2014). 

Segundo a Resolução CFMV no. 1000/2012 os seguintes métodos são 

considerados inaceitáveis: 

I - Embolia gasosa 

II - Traumatismo craniano 

III - Incineração in vivo 

IV - Hidrato de cloral para pequenos animais 

V - Clorofórmio ou éter sulfúrico 

VI - Descompressão 

VII - Afogamento 

VIII - Exsanguinação sem inconsciência prévia 

                                                 

 
1 Disponível em http://portal.cfmv.gov.br/uploads/files/Guia de Boas Práticas para 
Eutanasia.pdf.pdf 
2 Disponível em www.cobea.org.br/download/download?ID_DOWNLOAD=14 
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IX - Uso isolado de bloqueadores neuromusculares, cloreto de potássio ou 

sulfato de magnésio 

X - Eletrocussão sem anestesia prévia 

XI - Qualquer outro método considerado sem embasamento científico e/ou 

que não esteja devidamente aprovado pelo CFMV. 

 

II.1 -RESUMO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
 

- Resolução no. 1000 de 11 de maio de 2012 (CFMV, 2012a); 

- Resolução no. 714 de 20 de junho de 2002 (CFMV, 2002); 

- Guia Brasileiro de Boas Práticas em Eutanásia em Animais - Conceitos e 

Procedimentos Recomendados (CFMV, 2012b); 

- Diretrizes da Prática de Eutanásia do CONCEA (CONCEA, 2013). 
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III - ATIVIDADES 
 

III.1 -DECISÃO SOBRE A EUTANÁSIA 
 

Caso o procedimento de eutanásia coloque em risco a equipe, a possibilidade 

de morte natural do animal deverá ser considerada (Geraci, 2001). Ao decidir-se 

pela execução da eutanásia, o médico veterinário deve considerar os seguintes 

pontos (AVMA, 2013): 

- Obtive todas as informações relevantes? 

- Eutanásia é um processo que envolve: pré-eutanásia e procedimentos 

de contenção, métodos e agentes de eutanásia, confirmação de morte 

e descarte de material. Estou adequadamente informado sobre esses 

aspectos? 

- Ouvi e considerei todas as razões relevantes? 

- O que devo considerar antes de proceder? 

- Qual a condição de qualidade de vida (atual/futura) do animal? Está o 

animal com dor constante? Ele pode retornar à natureza? 

- Há conflitos entre paciente, outros envolvidos e saúde pública? 

- Quais as minhas obrigações profissionais e responsabilidade ética? 

- Qual o método mais aceitável e ético para essa situação? 

- Considerei o pior cenário? Esforcei-me para evitá-lo? 

- Considerei o melhor cenário? Esforcei-me para alcançá-lo? 

- Há sofrimento animal, há qualidade de vida? 

- Há condições de reabilitação (lesão permanente? Perda de membros?) 

- Há condição de soltura? 

- Há local para encaminhamento posterior? 

 

Para facilitar a decisão sobre a eutanásia foram adaptados fluxogramas para 

animais em campo e em cativeiro. As Figura III.1-1 e Figura III.1-2 demonstram 

fluxogramas de decisão sobre eutanásia em campo e em cativeiro/reabilitação, 

respectivamente. 
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Figura III.1-1 - Fluxograma de decisão de procedimento em campo. Adaptado 
de Geraci e Lounsbury (2005). 
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Figura III.1-2 - Fluxograma de decisão para situações de cativeiro / 

reabilitação. Adaptado de Geraci e Lounsbury (2005). 
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III.2 -DECISÃO SOBRE O MÉTODO DE EUTANÁSIA 
 

Durante a avalição do método a ser utilizado, deve-se considerar (AVMA, 

2013): 

· Habilidade para induzir a perda da consciência e morte com o mínimo 

de dor e sofrimento; 

· Tempo requerido para a perda da consciência; 

· Confiança no método a ser utilizado; 

· Segurança da equipe envolvida; 

· Irreversibilidade do método; 

· Compatibilidade com o uso em animais e propósito; 

· Existência de efeito emocional comprovado sobre observadores e 

operadores; 

· Compatível com avaliação, exames ou uso posterior dos tecidos; 

· Disponibilidade e potencial uso abusivo por humanos; 

· Compatibilidade com a espécie, idade e estado de saúde do animal; 

· Condições de manter a ordem após o uso; 

· Segurança para predadores e animais carniceiros (ex: urubus) caso a 

carcaça seja consumida 

· Requisitos legais a serem observados; 

· Impacto ao meio ambiente no descarte do material utilizado e da 

carcaça. 

 

Qualquer instituição que tenha a possibilidade de vir a lidar com situações de 

eutanásia de animais marinhos deve: 

· Manter na equipe ao menos um médico veterinário, devidamente 

treinado e capacitado para o procedimento; 

· Manter estoque de medicamentos necessários, no caso de grandes 

cetáceos manterem registro de fornecedores que tenham condições de 

enviar grande quantidade de medicamentos de forma imediata; 

· Manter estoque de descartáveis necessários ao procedimento; 
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· Ter conhecimentos sobre equipamentos e medicamentos adequados a 

cada classe, espécie e tamanho de animal. 

 

III.3 -PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE 
 

Uma vez que tenha sido tomada a decisão de realizar a eutanásia, os 

profissionais envolvidos deverão dar início aos preparativos da atividade em si. 

Os seguintes passos devem ser seguidos: 

1 - Ter em mãos a ficha de procedimento de eutanásia; 

2 - Obter informações necessárias sobre o indivíduo; 

3 - Garantir a presença de médico veterinário devidamente treinado; 

4 - Ter disponibilidade imediata de todos os medicamentos necessários, 

adequados ao grupo zoológico, tamanho e condições do animal; 

5 - Haver disponibilidade imediata de descartáveis necessários: agulhas e 

seringas (o tamanho irá depender do animal a ser atendido), algodão, 

luvas, máscaras; 

6 - Presença de kit de primeiros socorros humano; 

7 - Providenciar máquinas necessárias ao descarte da carcaça para 

animais de grande porte; 

8 - Informar órgãos reguladores competentes (conferir o modo de 

comunicação, tais como telefones e e-mails, disponibilidade de fichas 

de registro específicas, etc.). 

 

III.3.1 -Mamíferos 
 

  Devido à grande variedade no tamanho dos animais desta classe, deve-se 

dividir os procedimentos em ao menos dois grupos: animais de pequeno e grande 

porte, além de situações específicas tais como cativeiro ou vida livre. 

De acordo com Dierauf e Gulland, (2001) alguns parâmetros devem ser 

analisados para a tomada de decisão:  

· Presença de sérias lesões, como por exemplo, lesão atingindo a 

coluna vertebral; 
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· Presença de lesões que comprometam grande extensão da superfície 

corpórea ou que penetrem em cavidade torácica e/ou abdominal; 

· Hemorragia através de orifício respiratório, abertura genital, ânus ou 

boca; 

· Perda de reflexo em orifício respiratório, abertura genital, ânus ou 

língua; 

· Protrusão de pênis; 

· Hipo ou hipertermia prolongada (< 35oC ou > 40oC); 

· Perda de grande extensão de pele; 

· Encalhe prolongado. O limite considerado por Dierauf e Gulland (2001) 

é de 12hs, entretanto as condições de cada animal devem ser 

consideradas avaliando-se principalmente o estado clínico deste. 

Experiência obtida em atendimentos a animais vivos na Área de 

Proteção da Baleia Franca (APABF) demonstram que baleias franca 

podem sobreviver a encalhes por período de até oito dias 

(KOLESNIKOVAS et al., 2011) 

· Impossibilidade logística de resgate e/ou transporte para centro de 

reabilitação; 

· Filhotes lactantes sem a presença da mãe ou com menos de 50% de 

tamanho de um indivíduo adulto (Department of Conservation, 2000). 
  

Importante: Os misticetos apresentam, em média, um comprimento máximo 

de 48% (de 41 a 56%) ao desmamar. Para sobreviver sem sua mãe, um misticeto 

juvenil deve ter as barbatanas (aparato bucal) completamente desenvolvidas. O 

comprimento no desmame de odontocetos é mais difícil determinar porque em 

várias espécies os filhotes permanecem com suas mães e mamam 

intermitentemente por vários anos. Geralmente os filhotes de odontocetos são 

dependentes de suas mães por pelo menos 1 ano. A maioria inicia captura 

alimentar em torno dos seis meses de idade, mas confiam na sua mãe e outras 

fêmeas do grupo para ingestão regular de leite. Odontocetos jovens também 

dependem dos adultos para localizar e capturar presas e para proteção contra 

predadores. Consequentemente, odontocetos juvenis devem ter pelo menos 
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comprimento de 50-60 % do comprimento máximo para serem candidatos a 

resgate sem estar acompanhado de um adulto. 

É importante salientar que estes são apenas parâmetros indicativos e não 

obrigatórios que devem ser levados em consideração para a realização da 

eutanásia. A decisão final deve considerar todos os aspectos envolvidos. 

  

III.3.1.1 -Métodos químicos 
 

Podem ser utilizados barbitúricos e derivados para uso em pequenos 

pinípedes e pequenos odontocetos, preferencialmente por via endovenosa. O uso 

da via intraperitoneal também é aceitável quando a via endovenosa não é 

possível. 

A via intramuscular pode ser utilizada para administração de sedativos ou 

anestésicos previamente ao uso de medicamentos por via endovenosa.  Deve-se 

estar ciente de que a administração do medicamento na camada de tecido 

adiposo pode resultar em um tempo maior de indução ou diminuição do efeito da 

droga. 

O uso de agentes inalatórios não é indicado porque os animais marinhos 

entram em apneia, necessitando um longo período de contenção. Para pequenos 

pinípedes, o uso de agentes inalatórios é aceitável após sedação. 

Em 2014 a IWC disponibilizou o documento Workshop on Euthanasia 

Protocols to Optimize Welfare Concerns for Stranded Cetaceans, cuja tabela com 

resumo de agentes químicos, ação, via de administração, preocupações a serem 

considerados encontram-se adaptados na Tabela IV.2-1. 

A eutanásia em grandes cetáceos é um grande desafio, pois além de 

conhecimento prévio, exige a aquisição de equipamentos adequados. Para a 

aplicação de medicamentos em grandes cetáceos são necessárias agulhas 

manufaturadas especificamente para este fim. Sugere-se ter em estoque agulhas 

de 1,5 m, 1,0 m e 0,5 m com diâmetro de 10,0 mm em aço inox, acopladores 

entre seringa e agulha e bombas de infusão de medicamento (KOLESNIKOVAS 

et al., 2012; HARMS et al.; 2014). 

Caso o animal seja enterrado na praia deve-se optar por medicamentos com 

baixo impacto ambiental e baixa produção de resíduos (HARMS et al., 2014). 
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III.3.1.2 -Métodos físicos 
 

 A utilização de métodos físicos em mamíferos marinhos exige a presença de 

pessoas devidamente treinadas e autorizadas para realizar o procedimento. 

Arma de fogo: é um método aceito em vários países e também aceito pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV para a eutanásia em animais 

domésticos. No Brasil a dificuldade reside na falta de informações e de pessoas 

autorizadas para o uso e/ou de equipamento adequado. 

Explosivos: são utilizados em países como Austrália, Nova Zelândia e África 

do Sul, mas não há relatos de uso no Brasil. 

 

 
  

III.3.2 -Tartarugas Marinhas 
 

A eutanásia deve ser feita apenas por veterinários familiarizados com a 

biologia, fisiologia e anatomia de tartarugas marinhas. Estes profissionais devem 

avaliar a extensão do trauma ou doença e estar bem informados sobre os 

recursos locais disponíveis para a realização do procedimento. 

A menos que a situação seja claramente irreversível (como a perda de 3 ou 4 

nadadeiras, evisceração ou traumatismo craniano com exposição cerebral), a 

decisão de eutanasiar uma tartaruga só deve ser tomada por um veterinário com 

experiência considerável com quelônios, preferencialmente, com tartarugas 

marinhas. 

Estes animais apresentam grande plasticidade e resiliência, reagindo 

incrivelmente a quadros clínicos considerados graves ou terminais em outras 

espécies. Portanto, é preciso cuidado e conhecimento para se optar por esse 

procedimento. 
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III.3.2.1 -Métodos Químicos 
 

Uma compilação de todos os agentes apresentados a seguir pode ser 

encontrada na Tabela IV.2 - 2. 

 

III.3.2.1.1 -Agentes químicos injetáveis 

Estes agentes devem ser administrados preferencialmente por via 

intravenosa (IV), através do seio cervical dorsal, do seio subcarapacial, do seio 

occipital, ou qualquer outro vaso exposto. Se a via IV não estiver disponível, 

pode-se utilizar a via intracelomática (IC), no entanto, o intervalo de tempo entre a 

dosagem e a morte é muito variável e diluição em partes iguais de solução salina 

tamponada é recomendada. Os fármacos de eleição podem ser barbitúricos, T61, 

propofol, etomidato, tiletamina + zolazepam, entre outros. 

Caso nenhuma das duas vias citadas acima (IV e IC) esteja disponível para a 

administração da solução de eutanásia, a aplicação pode ser feita diretamente no 

forame magno. No entanto, isso requer treinamento e habilidade e é difícil em 

indivíduos maiores. Este método é apenas humano se o indivíduo estiver em 

plano anestésico profundo.  

Observação: Caso o veterinário opte pela utilização de cloreto de potássio, 

que é uma substância cardiotóxica, o animal deve ser anestesiado anteriormente, 

para que o processo de eutanásia seja considerado humanizado. 

 

III.3.2.1.2 -Agentes químicos inalatórios 

Não é indicado o uso de métodos inalatórios, pois os répteis possuem 

grande capacidade de apneia por tempo prolongado e sobrevivem a longos 

períodos de anóxia. A exceção se dá caso os animais estejam entubados, 

recebendo ventilação mecânica. 

 

ATENÇÃO: Não são considerados métodos humanos de eutanásia em 

tartarugas marinhas: congelamento, decapitação, eletrocussão ou deslocamento 

cervical. O congelamento rápido em nitrogênio líquido só é indicado para 

indivíduos com menos de 40 gramas de peso. 
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III.3.3 -Aves 
 

A decisão de eutanásia deve estar baseada nos critérios descritos 

anteriormente, levando em consideração a presença de ferimentos que 

impossibilitem a ave de ser reintroduzida à natureza, ou seja, afecções que não 

permitam que a ave tenha uma vida normal e saudável, sendo capaz de caçar e 

se alimentar, fugir de predadores, se reproduzir ou interagir com sua própria 

espécie em seu habitat natural. Estes critérios podem levar à decisão de que uma 

ave deverá ser eutanasiada assim que a mesma seja recebida para avaliação ou 

no curso do tratamento quando algum quadro clinico se agrave ou permaneça 

estagnado.  

O tempo em que a ave se mantém em reabilitação deve ser constantemente 

avaliado, uma vez que aves aquáticas apresentam anatomia e fisiologia altamente 

adaptadas para o ambiente marinho e facilmente desenvolvem afecções 

secundárias decorrentes à permanência em cativeiro. Acredita-se que aves 

marinhas que apresentem qualquer uma das alterações citadas abaixo, ou a 

combinação delas, mereça a eutanásia imediata e humanitária, e que a 

manutenção de uma ave silvestre não reabilitável em cativeiro, por qualquer 

período que seja, pode ser considerado crueldade e eticamente incorreto.  

Os critérios para eutanásia imediata de uma ave marinha são: 

· Fratura envolvendo articulações em qualquer membro, fratura de 

fêmur, fratura em membro superiores em aves mergulhadoras como 

pato mergulhão, atobás (Sula sp.); 

· Presença de tecido necrótico em fratura de membros não amputáveis; 

· Fratura antiga não alinhada em úmero e/ou que comprometam a 

musculatura peitoral; 

· Fratura antiga e calcificada que limitem a movimentação dos membros 

superiores e posteriores; 

· Fratura em coluna vertebral; 

· Lesão severa em articulação tarso-metatarsica com exposição de 

tendão ou osso e consequente infecção articular; 

· Hemorragias ou trauma generalizado; 
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· Presença de ferida necrótica penetrando a cavidade celomática ou 

evisceração; 

· Lesão severa em tendão de membros; 

· Presença de respiração agônica ou comportamento agônico; 

· Hipotermia severa e persistente e temperatura corporal inferior a 34°C 

associada com comportamento agônico; 

· Ausência de visão uni ou bilateral; 

· Ausência de penas ou empenamento falho que impossibilitarão a ave 

de se manter impermeável (para aves pelágicas e mergulhadoras); 

· Valores sanguíneos inferiores ao valor mínimo padrão sendo 

hematócrito menor que 15% e proteína total inferior a 1,0g/dL em 

conjunto com outras alterações identificadas em exame clínico; 

· Deformidade óssea.      
    

Devido à grande diversidade de espécies, a escolha do método adequado 

para eutanásia em aves deverá considerar, além da espécie, o tamanho, 

características anatômicas e fisiológicas, habitat natural da espécie, estado clínico 

e capacidade de contenção prévia. O conhecimento do comportamento da ave 

também se mostra importante para avaliar o nível de estresse a que o animal está 

sendo submetido.  
  

 

III.3.3.1 -Métodos Químicos 
 

 

III.3.3.1.1 -Agentes químicos injetáveis 

Devem ser utilizados preferencialmente via intravenosa (IV), caso não seja 

possível devido ao pequeno tamanho da ave, as vias intracelomática (IC), 

intracardíaca ou intraóssea (tíbia-proximal, ulna-distal) poderão ser utilizadas. Os 

fármacos de eleição podem ser barbitúricos, T61, propofol, etomidato, tiletamina + 

zolazepam, entre outros anestésicos injetáveis. 
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III.3.3.1.2 -Agentes inalatórios 

Podem ser utilizados em altas concentrações ou como indutor de 

inconsciência prévia ao uso de outros anestésicos. Podem ser utilizados halotano, 

isofluorano, sevifluorano. 

Em pinguins e aves marinhas mergulhadoras, o uso de agentes químicos 

inalatórios deve ser realizado apenas em aves previamente sedadas e entubadas, 

pois estas aves possuem grande capacidade de apneia por tempo prolongado e 

sobrevivem a longos períodos de hipóxia. 

  

III.3.3.1.3 -Métodos físicos 

O deslocamento cervical pode ser considerado em aves com peso inferior a 

200g quando realizado após a devida sedação da ave. 

  

III.4 -CONFIRMAÇÃO DE MORTE DO ANIMAL 
 

Para a confirmação da morte do animal devem ser observados os seguintes 

parâmetros: 

· Ausência de movimentos torácicos e sinais de respiração (esta 

condição não deve ser considerada isoladamente porque pode ser 

reversível); 

· Ausência de batimentos cardíacos e pulso; 

· Perda da coloração de membranas mucosas; 

· Perda do reflexo corneal e rigor mortis. 
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

IV.1 -LIMPEZA DO LOCAL E DESTINAÇÃO CORRETA DE 

MATERIAL CONTAMINADO 
 

Caso a eutanásia seja realizada nas instalações das instituições executoras 

do PMP-BS, deve-se fazer o descarte da carcaça de modo adequado. Toda e 

qualquer carcaça animal, esteja ela contaminada com agentes patogênicos ou 

não, é considerada pela resolução n. 358, de 04 de maio de 2005 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) como resíduo sólido do Grupo A. Estes 

são aqueles que “apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido a presença de agentes biológicos” (CONAMA, 2005). As instituições 

executoras devem possuir contrato com empresa que recolha e destine 

apropriadamente esse material.  

Em casos nos quais o sepultamento do animal ocorra na praia, este deverá 

ser feito em locais previamente estabelecidos e autorizados pelas Secretarias do 

Meio Ambiente das prefeituras dos municípios envolvidos. Estas autorizações 

deverão ser digitalizadas e inseridas no Sistema de Informações de 

Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA). Estes locais poderão ser na praia, 

afastados da maré alta e das dunas; ou fora dela, em áreas isoladas e legalmente 

destinadas pelas prefeituras locais. Deve-se evitar o acesso de outros animais à 

carcaça, em especial se a eutanásia foi realizada através de métodos químicos. 

  

IV.2 -PÚBLICO E MÍDIA 
 

O encalhe de animais vivos possui grande visibilidade de mídia e público, 

devendo a equipe estar devidamente preparada para considerar a segurança do 

público e informá-los sobre os procedimentos a serem adotados. Considerando 

que os casos que possa haver necessidade de eutanásia e contato com a mídia e 

público são os de grande cetáceos, devem ser seguidos os procedimentos 

descritos no Plano de Contingência para Encalhes de Mamíferos Marinhos na 

APA da Baleia Franca (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA 

FRANCA, 2013). 
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Tabela IV.2 - 1 - Medicamentos usados para eutanásia em mamíferos. 

Droga Efeito Via de 
administração 
/dose aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade
/ toxicidade 
posterior 

Cloreto de 
Potássio (KCl) 

Não Não Não Alto Intracardiaco(IC) ou 
intravenoso (IV)  
ideal, intraperitoneal 
(IP)  pode funcionar, 
SOMENTE APÓS 
SEDAÇÃO E 
ANALGESIA (1-2 
mmol/kg) 

Fin, Jubarte , 
Minke, Franca 
(Daoust & 
Ortenburger 2001; 
Harms et al. 2014; 
Barco et al. 
Kolesnikovas et 

al. 2012) 

Não Não Barato, fácil 
aquisição. 
Deve ser 
aquecido 
para diluição 
completa 

Pentobarbital e 
Pentobarbital/ 
Combinações 
de fenitoína 

Alto Alta em 
dosagem 
anestésica 

Média Alto IV, IC, IP, orifício 
respiratório (Dunn 
2006), pode ser a 
utilizado após a 
sedação para 
possibilitar o 
acesso IV, acesso 
IP 60-200 mg/kg 

Jubarte, Cinzenta, 
Franca, Fin 
(Barco et al. 2012, 
Greer et al., 2001) 

Baixo, 
embora 
tóxico se 
injetado 
EV ou 
ingerido 

Alto  (Eckel et 
al, Peschka et 
al ) (Bischoff et 
al.2011, 
Schwartz et al. 
2013) 

Convulsões 
terminais 
podem 
ocorrer se 
utilizado sem 
sedação 
prévia; pode 
ser 
controlado 
por paralisia 
muscular em 
mamíferos 
terrestres 



Pág. 
28 / 43 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
IV.2- Protocolos de Atividades – Eutanásia  

 

 

 

______________________ 
Coordenador da Equipe 

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 03 
05/2017 

 

Droga Efeito Via de 
administração 
/dose aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade
/ toxicidade 
posterior 

Diazepam Alto 
(<Midazolam
) 

Não Alto 
(>Midazola
m) 

Baixo Sedação prévia 
para permitir 
acesso IV  
Intramuscular (IM) 
ou IV, 0.2 mg/kg 

(Barco et al. 
2012) 

Baixo Baixo Mais eficaz 
IV. Disponível  
na grande 
maioria de 
clínicas 
veterinárias 

Midazolam Alto Não Alto Baixo Sedação prévia 
aos barbitúricos, 
IM, IV;   
Boa pré-
medicação. 0.2-1 
mg/kg 

(Barco et al. 
2012) 

Baixo Baixo Mais eficaz 
que diazepam 
IM. Efeito 
amnésico 

Acepromazina Alto Baixa Médio Baixo Sedação prévia ao 
uso de 
barbitúricos, 1 
mg/kg 

(Barco et al. 
2012)  

Baixo Baixo Disponível 
em clínicas 
veterinárias 

Detomidina Alta Média Médio Baixo Sedação prévia ao 
uso de 
barbitúricos, 0.2 
mg/kg 

(Barco et al 2012) Baixo Baixo Alto custo, 
difícil 
aquisição. 
Não há 
reversores 
para uso 
humano. 
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade
/ toxicidade 
posterior 

Medetomidina 
ou 
dexmedetomidin
a 

Alto Médio Médio Baixo Sedação prévia ao 
uso de 
barbitúricos, 0.2 
mg/kg (metade da 
dose 
dexmedetomidine 

(Barco et al 2012) Baixo Baixo Disponível 
em clínicas 
veterinárias 
dos EUA. 
Não há 
reversores de 
uso humano 

Xilazina Alto Médio Médio Baixo Sedação prévia oo 
uso de 
barbitúricos. IV ou 
IM  0.5-1 mg/kg, 
repetir se 
necessário 

Gray, Fin, S.Right 
Whales (Daoust & 
Ortenburger 2001; 
Kolesnikovas et 

al. 2012) 

Baixo Baixo Disponível 
em clínicas 
veterinárias. 
Pode ocorrer 
excitação, 
porém pode 
ser apenas 
reflexo. 
(Greer et al 
2001) 

Meperidina Médio Bom Baixo Baixo Sedação prévia ao 
uso de drogas EV. 
Uso IM 3 mg/kg 

 Baixo Baixo Disponível no 
Brasil. 

Etorphina 
 
 

Alto Média Baixo Alto IM sem sedação 
prévia, 0.5 ml “LA 
Immobilon” ® a 
cada1.5 m de 
comprimento para 
cetáceos 

Greenwood and 
Taylor, 1980; 
RSPCA 1997; 
Barnett et al., 
1999) 

Alto Alto Não permitido 
no Brasil 
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade
/ toxicidade 
posterior 

Carfentanil Alto Médio Baixo Alto   Alto Alto Não há 
citação de 
uso em 
cetáceos, 
porém é 
anestésico 
eficaz em 
morsas. 
Altos custo, 
medicamento 
controlado. 

Pancuronium, 
Succinyl-colina 

Não Não Paralisia Paralisia 
secundária 

IV após anestesia  Médio Baixo Utilizado em 
animais 
terrestres 
após 
anestesia em 
combinação 
com 
pentobarbital 
para 
minimizar 
movimentos 
musculares. 

Quetamina Alto Baixo a 
médio 

Baixo médio IM 3 mg/kg (Barco et al. 
2012) 

Baixo Baixo Baixo custo, 
disponível em 
clínicas 
veterinárias 
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade
/ toxicidade 
posterior 

Tiletamina / 
Zolazepam HCl 

Alto Baixo a 
médio 

Baixo Médio IM 5 mg/kg (Barco et al. 
2012) 

Baixo Baixo Utilizado em 
pequenos 
cetáceos em 
cativeiro 
antes da 
aplicação  IV 
de 
pentobarbital 

Isoflurano Alto Médio Médio Médio Inalatório (Barco et al. 
2012) 

Médio Baixo Pode ser 
utilizado IC, 
difícil de ser 
administrado 
efetivamente 
por via 
inalatória 
Necessário 
grande 
volume. 

T-61 
(embutramide 
com ação 
narcótica e 
parasilia por 
mebezonio) 

Médio Médio Médio Alto 0.5 mg/Kg xylazina 
(IM); 2.47 mg/Kg 
ketamine (IM); 750 
mL of T-61® (IC); 
10,000 mL of a 1 
mmol KCl solution 
(IC) 

(Dunn 2006, 
Daoust & Orten-
burger 2001, 
Kolesnikovas et 

al. 2012) 

Médio Médio Pode ocorrer 
paralisia 
antes da 
perda de 
consciência; 
recomendável 
o uso de pré-
anestésico. 
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Tabela IV.2 - 2 - Medicamentos usados para eutanásia em répteis. 

Droga Efeito Via de 
administração 
/dose 
aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade/
toxicidade 
posterior 

Cloreto de 
Potássio 
(KCl) 

Não Não Não Alto 2 mEq/kg IV 
 ou ICe 
(intracelomática) 

Carpenter (2005) Não Não Cardioplégico. 
Administrar 
somente  após 
sedação. 

Pentobarbital e 
Pentobarbital/ 
Combinações 
de fenitoína 

Alto Alta em 
dosagem 
anestésica 

Média Alto 10 a 18 mg/kg IV 
ou ICe 

Carpenter (2005)    

Tiopental Alto Não Não Alto 19 a 31 mg/kg IV Carpenter (2005)   Anestesia de 
Chelonia mydas; 
indução 
anestésica 5-10 
min. Retorno < 
6hs 

Diazepam Alto 
(<Midazola
m) 

Não alto 
(>Midazola
m) 

Baixo 0,2 a1 mg/kg IV 
Sedação prévia 
para permitir 
acesso IV  

Carpenter (2005) Baixo Baixo Associado a 
quetamina para 
anestesia e 
relaxamento 
muscular 

Midazolam Alto Não alto Baixo Sedação prévia 
aos barbitúricos, 
IM, IV;   
Boa pré-
medicação. 1,5 
mg/kg 

Carpenter (2005) Baixo Baixo Mais eficaz que 
Diazepam IM.  
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose 
aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade/
toxicidade 
posterior 

Acepromazin
a 

Alto Baixa Médio Baixo Sedação prévia ao 
uso de 
barbitúricos, 0,1 a 
0,5 mg/kg IM 

Carpenter (2005)  Baixo Baixo Se usado como 
pré-anestésico 
pode reduzir a 
dose de 
barbitúricos em 
até 50%. 

Medetomidin
a ou 
dexmedetomi
dina 

Alto Médio Médio Baixo Sedação prévia ao 
uso de 
barbitúricos, 0.15 
mg/kg  

Carpenter (2005) Baixo Baixo Disponível em 
clínicas 
veterinárias dos 
EUA. Não há 
reversores de 
uso humano 

Xilazina Alto Médio Médio Baixo Sedação prévia oo 
uso de 
barbitúricos. IV ou 
IM  0.10-1,25 
mg/kg, repetir se 
necessário 

Carpenter (2005) Baixo Baixo Pode ocorrer 
excitação, porém 
pode ser apenas 
reflexo. (Greer et 
al 2001) 

Meperidina Médio Bom Baixo Baixo Sedação prévia ao 
uso de drogas EV. 
Uso IM ou ICe 5 a 
10 mg/kg 

Carpenter (2005) Baixo Baixo Disponível no 
Brasil. 

Etorphina 
 
 

Alto Média Baixo Alto 0,3 a 2,75 mg/kg 
IM 

Carpenter (2005) Alto Alto Não permitido no 
Brasil 
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose 
aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade/
toxicidade 
posterior 

Quetamina Alto Baixo a 
médio 

Baixo Médio 25 mg/kg para 
tartarugas 
marinhas. Pode-
se usar 50-70 
mg/kg 
 
50 a100 mg/kg 
para eutanásia. 

Carpenter 
(2012). 
 
 
 
 
 
Mader (2005). 

Baixo Baixo Doses altas 
provocam 
retorno 
demorado. A 
associação com 
acepromazina 
garante indução 
e recuperação 
mais rápida. 

Tiletamina/Zo
lazepam HCl) 

Alto Baixo a 
médio 

Baixo Médio  3,5 a 14 mg/kg 
para sedação. 
25 a 50 mg/kg IM 
ou IV para 
eutanásia.  

Carpenter 
(2012). 
 
Mader (2005) 

Baixo Baixo Usado como 
sedativo. Após a 
aplicação IM, 
aguardar 20 
minutos. 

Isoflurano Alto Médio Médio Médio Inalatório  Médio Baixo Não deve ser 
usado para 
eutanásia em 
tartarugas, 
devido à 
capacidade de 
apnéia destes 
animais, a não 
ser que forem 
intubadas e 
ventiladas. 
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Droga Efeito Via de 
administração 
/dose 
aproximada 

Referências/ 
espécies já 
utilizadas 

Preocupações Comentários 

Sedativo/ 
hipnótico 

Analgésico Relaxante 
muscular 

Parada 
cardíaca 

Risco 
humano 

Ecotoxicidade/
toxicidade 
posterior 

Propofol     Quelônios:  
5-10 mg/kg 
apenas IV.  
1 mg/kg/min p/ 
manutenção 
6 mg/kg apenas IV 

Carpenter (2012) 
 
Douglas Mader 
(com. Pessoal) 

  Metabolizado 
pelo fígado e 
pelo pulmão. 

T-61 
(embutramida 
com ação 
narcótica e 
parasilia por  
mebezonio 

Médio Médio Médio Alto 0.5 a 1 mg/Kg EV  Médio Médio Pode ocorrer 
paralisia antes 
da perda de 
consciência; 
recomendável o 
uso de pré-
anestésico. 
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VI - GLOSSÁRIO 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 

Eutanásia O termo eutanásia tem origem grega composto dos radicais 

eu=boa, thanatos=morte, ou seja induzir uma morte 

humanizada com o mínimo de sofrimento. Morte humanizada é 

considerada como a rápida perda da consciência seguida de 

parada cardio-respiratória e perda da função nervosa. 

Bem-estar 

animal 

Bem-estar animal pode ser definido como "um estado de 

completa saúde física e mental, no qual o animal está em 

harmonia com o ambiente onde está inserido", ou seja, é a 

habilidade do animal de interagir e viver bem em seu ambiente. 

Agente 

químico 

inalatório 

Gases ou vapores que promovem a diminuição na absorção do 

oxigênio produzindo efeito narcótico ou indução anestésica, 

podendo causar a morte por hipóxia, caso seja utilizado para 

eutanásia, quando em dosagem elevada. Agentes químicos 

inalatórios devem ser utilizados com cautela em animais 

marinhos, uma vez que estes animais realizam longos 

períodos de apneia respiratória voluntária, o que dificulta a 

difusão do gás em doses apropriadas na corrente sanguínea. 

Agente 

químico 

injetável 

Composto químico utilizado, preferencialmente, por via 

intravenosa para indução de efeito rápido e eficaz. Pode ser 

também utilizado por via intracardíaca, intramuscular, 

intraperitoneal/intracelomática quando o animal já estiver sob 

anestesia, em estado comatoso ou hipotenso quando não for 

possível a via intravenosa. 

 

Métodos 

físicos 

São classificados como aceitáveis, com restrição, ou 

inaceitáveis. Como envolvem trauma, há risco para os animais 

e profissionais envolvidos na operação. Portanto, devem ser 

executados somente por técnicos que tenham extrema 

habilidade e experiência no método a ser utilizado (recomenda-

se a sedação prévia do animal). 
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VII - ANEXOS 

VII.1 -Ficha de registro de eutanásia 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 
 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo se encontra no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE 

II.1 - Equipamentos necessários para necropsia: 
 

· Facas magarefe (curva) 

· Facas de órgãos (reta) 

· Cabos e lâminas de bisturi  

· Cabos de bisturi e facas de cerâmica descontaminados (HPA e 

elementos traço, respectivamente) 

· Costótomo grande/pequeno 

· Chaira 

· Pinças anatômicas 

· Pinças dente de rato 

· Serra manual/ serra elétrica 

· Talhadeira/ formão 

· Tesouras romba-fina/ curva/ reta 

· Martelo pequeno ou médio 

· Linha grossa ou barbante 

· Frasco graduado 

· Pranchas plásticas 

· Bandejas 

·  frascos de 500ml 

· Frascos de 2-3 litros (para cérebro, animais grandes) 

· Tubos/ frascos coletores de 50ml 

· Criotubos de 2ml  

· Criotubos de 5ml descontaminados (elementos traço) 

· Tubos vacutainer com e sem anticoagulante 

· Seringas descartáveis 

· Agulhas 

· Ganchos 

· Papel alumínio 

· Sacos para amostras, tipo ziplock (vários tamanhos) 

· Algodão, isqueiro, álcool 96% 

· Formol 10% 
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· álcool 70% 

· swab com meio de transporte 

· cassetes histológicos 

· abaixador de língua (madeira) 

· alfinetes 

 

II.2 -Equipamentos para documentação 
 

· Câmera fotográfica (conferir bateria e cartão de memória) 

· Ficha de necropsia (inclui fichas de exame externo e material colhido) 

· Ficha de biometria  

· Lápis, caneta, apontador, borracha 

· Marcador permanente 

· Réguas 

· Fita métrica 

· Paquímetro 

· Material de fundo para fotografia 

· Papel vegetal 

 

II.3 -Equipamentos de proteção individual para necropsia 
 

· Botas de cano longo 

· Macacão ou conjunto para necropsia 

· Avental ou jardineira pescador 

· Luvas de látex descartáveis 

· Luvas nitrílicas descartáveis 

· Óculos de proteção em acrílico 

· Máscara pff-2 ou n-95 
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III -  INÍCIO DA ATIVIDADE 
 

Todas as informações obtidas durante as necropsias devem ser registradas 

em fichas padronizadas (Anexo XII.1 - Ficha de exame anatomopatológico) e 

posteriormente inseridas no Sistema de Informações do Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA).  

Na análise de todos os grupos zoológicos deve-se utilizar para classificar o 

estágio de conservação da carcaça a escala proposta por Geraci e Lounsbury 

(2005), apresentada no Quadro II.3.1. Similarmente, para a condição corpórea, 

devem ser utilizadas as categorias apresentadas nos Quadro III-2, Quadro III-3 e 

na Figura II.3-1. 

Durante a necropsia sempre que for encontrado algum achado que seja 

necessário o registro na ficha, também deve ser feito o registro fotográfico. Nestes 

casos: 

· Fotografar todas as alterações, marcas e lesões. 

· Obter fotos o mais perpendicular possível do órgão/lesão alvo. 

· Obter uma imagem com maior distância para situar a lesão, seguida de 

uma imagem com menor distância. 

· Incluir escala (régua) e número de registro sempre que possível, 

porém sem sobrepor ao tecido fotografado. 
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Quadro II.3.1 Descrição das classificações das carcaças de tetrápodes marinhos e seus 
respectivos códigos. Adaptado de Geraci e Lounsbury (2005). 

Código Descrição Características 

1 Animal vivo - 

2 Carcaça fresca Aparência normal, com poucos danos; olhos e mucosas 
brilhantes; ausência de inchaço da carcaça ou odor forte, 
vísceras intactas e olhos íntegros. 

3 Pouco 
decomposto 

Carcaça intacta; inchaço evidente; olhos e mucosas 
secos; odor moderado; alteração de coloração de órgãos 
por embebição hemoglobínica; consistência normal das 
vísceras ainda intactas e intestino dilatado pela presença 
de gás. Pode haver necrofagia dos olhos e tecidos 
moles. 

4 Decomposição 
avançada 

A carcaça pode estar intacta, mas colapsada; epiderme 
pode estar completamente perdida; odor forte; os ossos 
podem estar destacados e vísceras podem ser 
recolhidas, mas frequentemente estão com textura 
liquefeita; grande quantidade de gás em alças intestinais 
e órgãos. No caso de tartarugas, escudos de queratina 
se descolando da carapaça, órgãos internos 
exteriorizados, partes do corpo retiradas por animais 
necrófagos. 

5 Carcaça seca Resquícios de pele cobrindo partes do esqueleto, ou 
apenas o esqueleto, ausência de vísceras. 
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Quadro II.3.2 Classificação da condição corporal. Características adaptadas de Nobre et 
al. (2010) para mamíferos e Sanches (2008) para aves. 

Condição Descrição Características 

1 Caquético Mamíferos: costelas facilmente palpáveis, sem cobertura de 
gordura, proeminências ósseas facilmente palpáveis, 
reentrância abdominal evidente e perda de massa muscular 
óbvia. 
Aves: Atrofia severa de musculatura peitoral, quilha 
proeminente e ausência de acúmulo de tecido adiposo. 
 

2 Magro Mamíferos: costelas facilmente palpáveis com cobertura 
mínimas de gordura, proeminências ósseas facilmente 
palpáveis, reentrância abdominal facilmente visível na região 
do flanco e mínima gordura abdominal. 
Aves: atrofia de musculatura peitoral, quilha proeminente e 
ausência de acúmulo de tecido adiposo. 

3 Bom Mamíferos: costelas palpáveis com pequena cobertura de 
gordura, reentrância abdominal bem proporcionada e mínima 
camada de gordura abdominal. 
Aves: Musculatura peitoral desenvolvida e presença de 
acúmulo de tecido adiposo em cavidade celomática e tecido 
subcutâneo 

4 Ótimo Mamíferos: costelas difíceis de serem palpadas com 
moderada cobertura de gordura, reentrância abdominal 
mínima ou ausente e abdômen arredondado com moderada 
cobertura de gordura. 
Aves: Musculatura peitoral bem desenvolvida e acúmulo 
excessivo de tecido adiposo em cavidade celomática e tecido 
subcutâneo. 

 

 

Figura II.3-1. Categorias de condição corporal de aves baseada na musculatura peitoral, 
considerando cortes transversais da quilha. Fonte: Vanstreels et al. 
(2012). 
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Quadro II.3.3 – Classificação da condição corporal de tartarugas marinhas. Adaptado do 
Protocolo de Evidências de interação com a Pesca. Fonte: Projeto Tamar, 
2015. 

BOA: Plastrão convexo (musculatura peitoral), sugestivo de um animal 
com musculatura desenvolvida e reserva de tecido adiposo. Plastrão com 
consistência firme; Olhos ligeiramente protusos e brilhantes. 

 

 

MÉDIA/MAGRO: Plastrão ligeiramente côncavo nas laterais e protuso no 
centro. Plastrão com consistência firme; Olhos não protusos (ligeiramente 
fundos) e brilhantes. 

 

 

RUIM/CAQUÉTICO: Plastrão côncavo e amolecido com ossos 
proeminentes (possibilidade de perfuração da pele), caquexia (atrofia de 
tecido muscular e ausência total de tecido adiposo). Perfuração da pele 
pela crista do osso occipital (região da cabeça/pescoço). Olhos fundos e 
opacos e pele enrugada, indicando desidratação severa. 
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IV - TÉCNICAS DE NECROPSIA EM AVES MARINHAS 

IV.1 -Exame externo 

1- Fotografar o animal inteiro, vista dorsal e ventral identificando o mesmo 

de acordo com a numeração da ficha de Fauna Alvo Individual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Pesar o cadáver antes de iniciar o exame necroscópio e fazer a 

biometria do mesmo. 

3- Avaliar o estado nutricional de acordo com a Figura II.3-1. 

4- Observar cuidadosamente as cavidades naturais em busca de placas 

bacterianas, fúngicas ou outras lesões, bem como a coloração das 

mucosas. 

5- Analisar as patas atentando-se para aumento de volume e úlceras, 

lesões típicas de pododermatite (bumblefoot). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura IV.1-2. Pododermatite em Spheniscus magellanicus. Fonte: 
Matheus Ferreira de Souza/R3 Animal. 

Figura IV.1-3. Pododermatite em Sphenicuscus magellanicus. 
Fonte: Matheus Ferreira de Souza/R3 Animal. 

Figura IV.1-1. Vista dorsal e ventral do animal (Spheniscus 
magellanicus). Fonte: R3 Animal. 
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6- Observar nos pinguins as regiões desprovidas de penas, em especial a 

região periocular para verificar a presença de picadas de mosquito. Há 

no Brasil relatos de casos de malária aviária e poxvirose, doenças cuja 

transmissão é realizada através de picada de mosquitos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2 -Exame post mortem (Necroscópico) 

1- Molhar as penas para facilitar o manuseio destas durante a necropsia. 

2- Posicionar o animal em decúbito ventral e iniciar a abertura da mesma 

através de um corte na linha média desde a base do bico até a cloaca. 

3- Rebater a pele para as laterais, expor musculatura peitoral, esterno, 

membro e musculatura de cavidade celomática inferior. Também 

estarão visíveis porções do esôfago, traqueia e as veia jugulares. 

4- Abrir cuidadosamente a cavidade celomática inferior, observar o 

aspecto dos sacos aéreos abdominais, presença anormal de líquidos ou 

opacidade dos mesmo. 

5- Rebater o esterno através da desarticulação ou corte das costelas, 

cortar a clavícula para a retirada do esterno e musculatura peitoral. 

6- Observar o aspecto dos órgãos quanto ao tamanho, coloração, forma, 

consistência e posicionamento antes da retirada dos mesmos. 

Figura IV.1-4. (a) Região peripalpebral com evidências de picadas de 
mosquitos. Fonte: Ralph Vanstreesl. (b) Lesões 
sugestivas de Poxvirus em base de bico. Fonte: R3 
Animal. 

a b 
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7- Fotografar a carcaça aberta antes da retirada dos órgãos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Caso 

Figura IV.2-1. Vista da carcaça com a pele rebatida e 
exposição de traquéia, esôfago, 
esterno, musculatura peitoral, 
membros e musculatura da 
cavidade celomática inferior. 
Fonte: R3 Animal. 

Figura IV.2-2. Vista da carcaça após a retirada do 
esterno. Fonte: R3 Animal. 
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haja alguma lesão sugestiva de infecção, colher assepticamente uma 

amostra para análise microbiológica, com swabs ou microtubos 

estéreis. 

9- Observar o aspecto dos sacos aéreos superiores.  
 

a b 

Figura IV.2-3.(a) Saco aéreo levemente opaco e (b) saco aéreo espessado e com 
alteração de coloração. Fonte: R3 Animal. 

 

 

 

10- Colher a tireóide em solução de formol 10%, é aconselhável que seja 

armazenado em cassetes histológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Se houver suspeita de septicemia, colher uma amostra de sangue 

cardíaco para isolamento bacteriano. Realizar a assepsia do saco 

Figura IV.2-4. Tireóide (seta). Fonte: R3 Animal. 
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pericárdico com solução de álcool 70%, realizar uma pequena incisão 

no mesmo com lâmina de bisturi estéril, inserir a agulha estéril no 

coração de forma a colher ao menos uma gota de sangue. Colocar uma 

gota de sangue em hemocultura pediátrica e encaminhar ao laboratório 

de preferência no mesmo dia da colheita ou guardar refrigerado (4ºC) 

por no máximo 48 horas. 

12- Identificar baço, gônadas, adrenal e Bursa de Fabricius de forma a não 

perder amostras dos mesmos durante a retirada dos outros órgãos. 

13- Remover a língua, traqueia, esôfago e coração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Remover trato gastro-intestinal, fígado e baço. Atenção para não retirar 

fragmentos das gônadas, adrenal e rim. 

15- Remover cuidadosamente os pulmões pois eles ficam aderidos à caixa 

celomática. 
 

Figura IV.2-5.  Vista de coração (seta vermelha), 
traquéia (seta verde) e esôfago 
(seta amarela). Fonte: R3 Animal. 
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16- Remover trato gênito-urinário 
 

a b 

Figura IV.2-7. Fotografia de trato gênito-urinário, (a) fêmea, (b) macho as setas indicam 
ovário e testículo. Fonte: R3 Animal. 

 

17- Isolar e fotografar cada órgão. Observá-los individualmente à forma, 

tamanho, consistência e coloração. Realizar cortes ao longo dos 

mesmo para verificar possíveis alterações. Colher fragmentos de todos 

os órgãos em solução em formol a 10%. Órgãos com alterações 

sugestivas de infecções devem ser colhidas para congelamento (-20ºC 

ou de preferência -80ºC) e no caso de bactérias e fungos, também para 

isolamento e antibiograma (4ºC). O pedido de antibiograma para 

Figura IV.2-6. Vista dos pulmões na cavidade 
celomática. Fonte: R3 Animal. 
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material colhido de animais mortos deve ser feito à critério do 

veterinário, quando houver interesse específico para avaliar a 

resistência a antibióticos. 
 

18- Presença de parasitas: avaliar cavidades, pulmões e trato 

gastrointestinal. Colher os parasitas em álcool 70% para identificação 

posterior. 

19- Verificar a presença de conteúdo alimentar ao analisar o trato 

gastrointestinal. Caso esteja presente, colher o conteúdo total e 

congelar para análise posterior. 

20- Retirar o fêmur e colher um fragmento da região proximal a cabeça do 

fêmur, em solução de formol a 10% para avaliação de medula óssea. 

a b 

c d 

e f 

Figura IV.2-8. Fotografia dos órgãos após a retirada da cavidade celomática 
(a) rim, (b) coração, (c) pulmões, (d) fígado, (e) baço, (f) 
colheita de adrenal em cassete histológico. Fonte: R3 
Animal. 
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21- Retirar glândula uropigeana e colher fragmento em solução de formol a 

10%. A glândula está localizada próximo a cauda e tem como 

característica ser bilobulada.  
 

 

a b 

c d 

Figura IV.2-9 Glândula uropigeana (a) aspecto externo, (b) aspecto após a retirada, (c) 
glândula uropigeana de fragata, (d) glândula uropigeana de pinguim. 
R3 Animal/PMP 

 

22-  Rebater a pele da cabeça, colher a glândula de sal. Elas se localizam 

no topo do crânio, acima de cada um dos olhos e podem ser 

observadas quando a pele da região frontal do crânio é removida. 

Recomendável que insira em um cassete histológico para 

processamento histológico. 
 

a b 

c d 
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Figura IV.2-10. Localização da glândula de sal (http://slideplayer.com.br/slide/352489/) 

 

a b 

Figura IV.2-11. (a) Glândula de sal (a) antes e  (b)após a retirada. Fonte: R3 Animal. 

23- Retirar os olhos e colher a glândula de Harder. Ela se localiza anexo à 

parte interna do globo ocular. Recomendável a colheita de cassete 

histológico. 
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a b 

Figura IV.2-12. (a) globo ocular e glândula de Harder (seta), (b) vista posterior do 
globo ocular, glândula de Harder e nervo óptico (seta). Fonte: R3 
Animal. 

 

24- Serrar o crânio para avaliação e colheita de fragmento de cérebro e 

cerebelo. 
 

 

 

Figura IV.2-13. Cérebro e cerebelo após a 
retirada da calota craniana. Fonte: 
R3 Animal. 

IV.3 - Patologias comuns 

IV.3.1 -Aspergilose 

 

A aspergilose é frequentemente relatada em aves marinhas em cativeiro, mas 

pode também ser observada em animais de vida livre. Ela pode manifestar-se em 

três formas: (a) tumores granulomatosos: massa caseosa em pulmões ou saco 
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aéreos, forma crônica; (b) placas caseosas esbranquiçadas em saco aéreo, 

associado a hifas de coloração cinza-esverdeada; (c) lesões miliares em pulmão. 
 

 

Figura IV.3-1. Pulmão de Spheniscus magellanicus 
acometido por aspergilose, forma 
granulomatosa. Fonte: R3 Animal. 

 

IV.3.2 - Malária aviária  

 

Os pinguins são particularmente sensíveis à malária aviária, e as lesões 

classicamente encontradas são: colapso circulatório, congestão generalizada da 

carcaça, esplenomegalia, hepatomegalia, intensa congestão e edema esplênico, 

hepática e muscular, hidropericárdio. 
 

 

a b 

Figura IV.3-2. (a) Hidropericárdio (b) congestão pulmonar intensa associados à malária 
aviária. Fonte: R3 Animal. 
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IV.3.3 - Poxvírus 

 

 

Relatado em pinguins-de-magalhães nas colônias e em animais em 

reabilitação no Brasil. As lesões estão presentes nas regiões desprovidas de 

penas, como a região peri-palpebral. 

 
 

 

Figura IV.3-3. Lesões em região peripalpebral sugestivas 
de Poxvirus. Fonte: R3 Animal. 
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V - TÉCNICA DE NECROPSIA PARA TARTARUGAS MARINHAS  

 

V.1 -Exame externo 

 

Registrar o peso, comprimento curvilíneo da carapaça, largura curvilínea da 

carapaça e comprimento do plastrão. 

Fotografar a carcaça em decúbito ventral e dorsal. 

Registrar a condição corpórea (nutricional) e a conservação da carcaça 

(decomposição). 

Exame da pele, plastrão ou carapaça: observar cor, textura e lesões. 

Registrar lesões externas- presença de parasitas (tipo, quantidade, localização), 

lacerações, abrasões, neoformações, cicatrizes, marcas de anilhas, de rede, de 

hélices, etc. Inspecionar carapaça, plastrão, nadadeiras e cabeça para verificar 

traumatismo e hemorragias. Inspecionar olhos, cavidade oral, narinas para 

verificar presença de parasitas, erosões, ulceralções, exsudatos. Inspecionar área 

de cloaca para verificar protrusão, exsudatos e consistência da matéria fecal. 

OBSERVAÇÃO: caso seja evidenciada interação com pesca, através da 

presença de anzóis, estes devem ser fotografados ao lado de uma escala (fita 

métrica ou trena) e a foto deve ser enviada por e-mail para o TAMAR. Além da 

fotografia, os anzóis devem ser coletados e encaminhados para a base do 

TAMAR mais próxima. Estes procedimentos ajudarão na identificação da arte de 

pesca com a qual o animal teve interação.  

 

V.2 -Exame interno 

Posicionamento da carcaça: decúbito dorsal (plastrão para cima) 

Inicialmente faz-se a retirada do plastrão, através de incisão na região onde 

se fundem a carapaça e o plastrão na região ventral do animal (Figura V.2-1). 

Esta abertura pode ser feita com tesoura, faca, bisturi, serra de mão ou elétrica 

dependendo da espessura do plastrão. 
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Figura V.2-1 - A) Local da incisão do plastrão: A linha indica o local em que a incisão 
deve ser efetuada. B) Plastrão removido. Fonte: Daphne Wrobel/TAMAR. 

 

 

Uma vez feita esta incisão, o plastrão deve ser rebatido e removido (Figura 

V.2-1B). O passo seguinte consiste no ato de incisar e rebater a musculatura 

peitoral, tendo dessa forma acesso à cavidade celomática. Para facilitar este 

acesso, os membros anteriores e posteriores devem ser desarticulados, 

respectivamente nas articulações escapular e isquiática, de forma que as 

nadadeiras sejam removidas. 

Em seguida, é feita uma incisão acompanhando os ramos da mandíbula e 

desarticula-se o hioide para liberar a língua, glote, esôfago e traqueia. Deve-se 

então, separar a traqueia do esôfago e remover todo o trato gastrointestinal, até a 

ampola retal (Figura V.2-2). O pâncreas está aderido ao duodeno e será removido 

juntamente com os outros órgãos do sistema digestório. 
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Figura V.2-2 - Trato gastrointestinal completo removido. Fonte: Wyneken, 
(2001). 

Observar timo e tireoides localizados lateralmente à região distal da traqueia 

e próximo ao coração. Após a retirada do trato digestório os pulmões ficam 

aparentes e podem ser retirados. 

Tracionar a traqueia e seccionar as estruturas dorsalmente em direção aos 

pulmões que devem ser removidos em sua totalidade. Atenção especial deve ser 

dada quando da retirada dos pulmões e rins, pois estes órgãos encontram-se 

firmemente aderidos à parede dorsal da cavidade celomática, fragmentando-se, 

muitas vezes, no momento de sua retirada. Realizar a abertura dos pulmões a 

partir do lúmen traqueal.  

Remover o coração. Abrir o saco pericárdico e examinar o conteúdo. Abrir o 

coração seguindo o trajeto de fluxo sanguíneo. 

Retirar o fígado e baço. Realizar cortes seriados e em profundidade no 

fígado. Abrir a vesícula biliar e examinar a superfície mucosa. 

Retirar o sistema urogenital e adrenais. As adrenais localizam-se na 

superfície ventral dos rins. Recomenda-se realizar secção ampla quando da 

retiradas dos rins para abranger também as adrenais. Os rins, bexiga e gônadas 



 
 

Protocolo para atendimento veterinário aos animais 
mortos - Necropsias 

TÉCNICA DE NECROPSIA 
PARA TARTARUGAS 

MARINHAS 

Pág. 
  29 / 62 

 

 

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

BR 00000000/00 
Revisão 03 

05/2017 

 

 

devem ser removidos em sua totalidade, incisando-se a ligação com a cloaca. 

Nos machos a cloaca pode ser aberta lateralmente para exposição do pênis.  

Observar durante a remoção dos órgãos a presença de opacidades, 

aderências, nódulos nas serosas. Lembrar que as serosas viscerais e parietais 

devem ser lisas, transparentes e brilhantes.  

Desarticular a cabeça para exame do sistema nervoso central e glândulas de 

sal. Com o auxílio de uma serra fazer corte transversal seccionando os ossos na 

região posterior às cavidades orbitais e dois cortes laterais em ângulo reto que se 

unem ao corte transversal (Figura V.2-3). Remover a calota craniana. As 

glândulas de sal e o encéfalo alongado estarão expostas para exame e colheita. 

Outra técnica consiste em realizar corte transversal da cabeça em toda sua 

extensão logo após as cavidade orbitais. Nesse caso, o encéfalo estará exposto a 

partir da região frontal (Figura V.2-4). Em ambas as técnicas o encéfalo deve ser 

retirado em sua totalidade.  

 

 

Figura V.2-3 - Abertura do encéfalo e glândulas de sal. 
Fonte: Wyneken (2001). 
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Figura V.2-4 - Retirada do encéfalo e glândulas de sal. Fonte: Work (2000). 

 

Retirar úmero esquerdo para posterior determinação da idade. Em 

Dermochelys coriacea ambos os olhos (quando presentes) devem ser coletados e 

identificados individualmente (direito e esquerdo) para posterior determinação da 

idade (ver Protocolo 6– Estimativas de Idade e Maturidade Sexual) - Figura V.2-5. 

Para Chelonia mydas com comprimento de carapaça entre 30 e 50cm, deve 

ser coletada amostras da musculatura para exame de isótopos estáveis, devendo 

ser congelados a -20ºC 
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Figura V.2-5 - Crânio de um espécime de Dermochelys 
coriacea com os ossículos da esclera em posição 
original Fonte: Avens et al. (2009).  
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VI - TÉCNICA DE NECROPSIA PARA CETÁCEOS  

VI.1 -Exame externo 

Inicialmente deve-se lavar o cadáver se necessário. Em seguida: 

1. Avaliar aspecto geral da carcaça, grau de decomposição (2 a 5) e 

percentual de perda de epiderme. 

2. Fotografar a carcaça inteira em vista frontal, caudal, ventral, e ambas 

laterais. 

3. Fotografar características de identificação individual conforme a espécie 

(e.g. Delfinídeos, nadadeira dorsal em vista lateral, ambos os lados; Baleia-franca, 

vista dorsal da cabeça e manchas brancas ou cinzas no corpo; Baleia-jubarte, 

região ventral da cauda). 

4. Fotografar características diagnósticas da espécie quando for o caso (e.g. 

Baleia-Fin: barbatanas no lado direito da maxila; Baleia-de-Bryde: região dorsal 

do rostro; Odontocetos: foto da dentição). 

5. Pesagem e biometria. 

6. Avaliar aberturas naturais (boca, orifício respiratório, meato aditivo externo, 

fendas mamárias, fenda genital e anal). 

7. Avaliar marcas e lesões na pele. Fotografar e anotar na ficha de exame 

anatomopatológico (Anexo VII.1 – Ficha de exame anatomopatológico), na qual 

as lesões e marcas devem ser numeradas e associadas com o número da foto e 

identificação da amostra.  

8. Coletar amostras em formol e/ou congeladas representativas das lesões 

observadas com uma parte da pele normal associada na borda da lesão. Caso 

não haja lesões, coletar amostra de pele aparentemente normal. 

9. Caso haja artefatos ou corpo estranho relacionado à interação humana 

fotografar e armazenar o artefato em um pote com álcool.   

10. No caso de presença de feridas lineares paralelas, desenhar as lesões na 

ficha de exame anatomopatológico e indicar na seção “Interação Antrópica”, 

numerando cada lesão e realizar medidas conforme a Figura VI.1-1 e colher 

amostras (aprox.. 5cm de lado) do bordo das lesões. 
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Figura VI.1-1 – Exemplo de diagrama das medidas de feridas cortantes (sugestivas de 
cortes por hélice de embarcação). Fonte: LAPCOM/USP. 

 

VI.2 -Abertura do cadáver 

 

1. Posicionar a carcaça em decúbito lateral direito quando possível. 

2. Exame da articulação escápulo-umeral esquerda e remoção da nadadeira 

peitoral. Caso haja alterações na articulação, colher o líquido sinovial (cultura e 

congelamento) e, se necessário, colher os tecidos adjacentes e preservar os 

ossos. 

3. Fazer uma janela ampla no lado esquerdo, aprofundando o corte somente 

até o tecido subcutâneo - Figura VI.2-1. Para Tursiops spp. e Stenella spp. coletar 

musculatura para exame de isótopos estáveis, devendo ser congelados a -20 C 
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Figura VI.2-1 - Diagrama das linhas de corte para abertura da carcaça. Adaptado de Geraci e 
Lounsbury (2005). 

 

4. Medir a espessura da camada de gordura (derme mais hipoderme) nas 

regiões dorsal, lateral e ventral, na altura da nadadeira dorsal ou 

aproximadamente na metade do corpo, conforme indicado nas fichas de biometria 

(Anexo XII.2 - Fichas de Biometria; Figura VI.2-2). 

 

Figura VI.2-2 - Desenho esquemático da medição da camada de gordura. Desconsiderar a 
epiderme (medir até a seta). Adaptado de Geraci e Lounsbury (2005). 

 

5. Rebater a pele e examinar a derme/hipoderme e o tecido subcutâneo. 

Atentar especialmente para sinais de trauma contundente. Fotografar a carcaça 

com a pele removida. 
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6. Colher amostras de pele e gordura para contaminantes, lateral à nadadeira 

dorsal, em cubos de 5 x 5 cm (ver detalhes no Protocolo 8 - Coleta, 

armazenamento e envio de amostras para análises de contaminantes e 

biomarcadores).  

7. Exame dos vasos (Bernaldo de Quirós et al, 2012): fotografar e quantificar 

a presença de gases, colher amostra caso suspeita de embolismo gasoso.  

8. Linfonodo pré-escapular – exame e colheita 

9. Remover a escápula. Preservar se houver alteração. 

10. Remover a musculatura epaxial (musculatura ao longo da coluna 

vertebral, entre o processo espinhoso e transverso). Examinar fazendo cortes 

transversais ao longo da musculatura e colher amostras de preferência logo 

abaixo da nadadeira dorsal. 

11. Avaliar vértebras e espaços intervertebrais 

12. Musculatura hipoaxial e abdominal, examinar e colher amostras de 

regiões alteradas. 

13. Glândula mamária, dissecar, examinar e colher amostras. 

14. Abertura do peritônio e avaliação geral da cavidade abdominal: aspecto e 

posição dos órgãos, presença de fluido livre (quantificar). Foto geral da cavidade. 

Colheita de amostras para cultura quando necessário (seguindo procedimentos 

de descontaminação da superfície de colheita). 

15. Examinar e remover epíplon. 

16. Perfurar o diafragma (verificar pressão negativa). 

17. Desarticular costelas na altura das articulações entre as costelas 

vertebrais e externais, e articulação costo-vertebral. Exame e remoção das 

costelas e coletar medula óssea. Preservar caso houver alteração. 

18. Avaliação geral da cavidade torácica: aspecto e posição dos órgãos, 

presença de fluido livre (descrever, quantificar, e colher amostra para exame 

microbiológico caso suspeita de infecção). Foto geral da cavidade. Colheita de 

amostras para cultura quando necessário (seguindo procedimentos de 

descontaminação da superfície de colheita). 

19. Remoção da pele na região ventral do rostro e pescoço. Exame e colheita 

das tireóides. 

20. Exame e colheita do timo e linfonodos mediastínicos. 
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VI.3 -Remoção de conjuntos de órgãos para exame 

 

Figura VI.3-1 - Desenho esquemático da topografia dos órgãos de um golfinho-nariz-de-
garrafa. Adaptado de Geraci e Lounsbury (2005). 

 

21. Amarrar porção final do esôfago e remover conjunto com língua, laringe, 

esôfago, traquéia, pulmões e coração com o arco aórtico completo. 

22. Avaliar diafragma e colher amostra. 

23. Amarrar porção inicial do intestino delgado (ao final do pâncreas) e 

remover conjunto incluindo porção final do esôfago, diafragma, estômagos, 

fígado, pâncreas, duodeno e baço. 

24. Examinar mesentério e colher amostras dos linfonodos mesentéricos. 

Amarrar porção final do intestino grosso e remover intestino. 

25. Avaliar, remover e colher amostra das adrenais. 

26. Remover conjunto genitourinário incluindo a fenda genital. 

27. Seccionar a carcaça na região cervical desarticulando entre occipital e 

atlas (colher líquido cefalorraquidiano antes de seccionar o canal vertebral quando 

possível). 
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28. Avaliar o canal vertebral e articulação atlanto-occipital e colher amostra da 

medula espinhal cervical. 

29. Abertura do crânio e remoção do encéfalo (Figura VI.3-2). Após a 

remoção do tecido mole, serrar o crânio de forma a abrir uma janela com uma 

linha passando próximo à crista nucal e na metade dos côndilos occipitais. 

Figura VI.3-2 - Desenho esquemático abertura do crânio para remoção do encéfalo. Adaptado 

de Geraci e Lounsbury (2005). 

 

30. Remover o encéfalo. 

31. Remover a hipófise, localizada no assoalho do crânio (inserir em um 

cassete histológico devidamente identificado e preservar em formol). 

32. Remoção e colheita dos olhos (1 no formol e outro congelado). 

33. Desarticulação da mandíbula e exame da mucosa oral, dentes e gordura 

mandibular. 

34. Examinar os sacos pterigóideos (colher amostra da mucosa e parasitas 

caso houver; Figura VI.3-3). 

35. Remover o ouvido (bula timpânica e periótico). Examinar o ouvido e 

espaço peribular a procura de parasitas, hemorragia ou inflamação. Sempre que 

possível preservar ouvido e nervos cocleares no formol. 
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Figura VI.3-3 - Vista ventral do crânio de um golfinho-nariz-de-garrafa. Localização dos sacos 
pterigóides (asteriscos) e das bulas timpânicas (setas). Foto:  Marcus Chew, 
2014 (http://taxo4254.wikispaces.com/). 

 

36. Exame da articulação escápulo-umeral, tecido subcutâneo, glândula 

mamária e costelas no lado direito. 

37. Descartar a carcaça, preservando os ossos de interesse (colher 

fragmentos para histologia e/ou encaminhar para limpeza/maceração). 

38. Efetuar o exame de cada órgão conforme o padrão usado em animais 

domésticos. 

39. Colher amostras dos tecidos e preservar  conforme especificado no 

Anexo  XII.1 - Ficha de Exame Anatomopatológico. Incluir amostras de diferentes 

regiões de um mesmo órgão se necessário, de forma que as amostras sejam 

representativas do órgão como um todo. 

40. Checar identificação das amostras: Todos os frascos com amostras 

devem ser identificados internamente (sugere-se papel vegetal escrito com lápis) 

e externamente (sugere-se etiqueta adesiva e/ou marcador permanente).  
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VII - TÉCNICAS DE NECROPSIA EM PINÍPEDES 

 

VII.1 -Exame externo 

 

1. Avaliar aspecto geral da carcaça, grau de decomposição (2 a 5). 

2. Fazer fotografias do cadáver pelo menos em vista ventral, dorsal e ambas 

as laterais. 

3. Fotografar características que ajudem na identificação da espécie. 

4. Pesar o cadáver antes de iniciar o exame necroscópico e avaliar o estado 

nutricional. 

5. Fazer a biometria. 

6. Avaliar pele, boca, olhos, mucosas, unhas, dentes, abertura genital e ânus, 

fotografar possíveis alterações e colher material congelado e em formol a 

10%. No caso de não haver alterações macro colher pele possivelmente 

íntegra.  

7. Caso houver artefatos ou corpo estranho relacionado à interação humana, 

registrar na ficha, fotografar e armazenar o artefato em um pote com álcool. 

8. No caso de presença de feridas lineares paralelas,desenhar as lesões na 

ficha de exame externo, numerando cada lesão e realizar medidas de 

profundidade e de comprimento acompanhando a curvatura do corpo 

conforme citado no protocolo de cetáceos (Figura VI.1-1).  

 

VII.2 -Abertura do cadáver 

 

1. Posicionar o cadáver em decúbito dorsal e fazer uma incisão desde a parte 

inferior da mandíbula até a abertura genital, seguindo a linha média (Figura 

VII.2-1). 
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Figura VII.2-1 - Indicação do local onde a abertura deve ser iniciada. Fonte: Geraci e 
Lounsbury (2005). 

 

2. Mensurar a camada de gordura como mencionado no protocolo de 

cetáceos (Figura VI.2-2). 

3. Examine a gordura subcutânea e colha para análise de contaminantes. 

Dissecar quando possível o ducto das glândulas mamárias a procura de 

parasitas, se houver conteúdo nas glândulas mamárias coletar para 

análises posteriores, de contaminantes e nutricional. 

4. Observe a musculatura a procura de hematomas e outras lesões. Para 

histopalogia coletar em formol a 10 % para exame histopatológico e 

proceder de acordo com as amostras de cetáceos. 

5. Com a primeira camada de gordura e musculatura removida pode-se ter 

uma visão geral da cavidade abdominal, esterno e costelas (Figura VII.2-2). 

6. Abertura do peritônio e avaliação geral da cavidade abdominal: aspecto e 

posição dos órgãos, presença de fluido livre (coloração, espessura e 

quantidade). 

7. Desarticular costelas na altura das articulações entre as costelas e o 

esterno, e articulação costo-vertebral. Coletar medula óssea. Preservar 

ossos caso haja alteração. 

8. Avaliação geral da cavidade torácica: aspecto e posição dos órgãos, 

presença de fluido livre (descrever, quantificar, e colher amostra para 

exame microbiológico caso suspeita de infecção). 

9. Examinar e colher tireóides e paratiróides. 

10. Exame e colheita do timo e linfonodos mediastínicos. 
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11. Remover e examinar traquéia, pulmões e coração com o arco aórtico 

completo. 

12. Avaliar diafragma e colher amostra. Examinar e remover o omento e baço. 

13. Para a retirada do intestino deve-se amarrar porção inicial do intestino 

delgado (ao final do pâncreas) e remover conjunto incluindo língua, 

esôfago, estômago, fígado, pâncreas e duodeno. 

14. Examinar o mesentério e colher amostras dos linfonodos mesentéricos. 

Amarrar porção final do intestino grosso e remover intestino. 

15. Remover, avaliar e colher amostra das adrenais. 

16. Retirar conjunto genitourinário incluindo a fenda genital. 

17. Em filhotes natimortos ou neonatos colher o cordão umbilical. 

18. Seccionar o crânio do cadáver entre o occiptal e o atlas na região cervical. 

19. Colheita de amostra da medula espinhal na porção cervical. 

20. Abertura do crânio e remoção do encéfalo. 

 

 

Figura VII.2-2 - Vista ventral antes e depois da remoção do esterno com as indicações e 
topografia de cada órgão. Fonte: Geraci e Lounsburry, 2005. 
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21. Colher a hipófise que está no assoalho do crânio (inserir em um cassete 

histológico e preservar em formol devidamente identificado). 

22. Examinar e colher os olhos (1 no formol e outro congelado). 

23. Desarticulação da mandíbula e examinar a mucosa oral e ouvidos. 

24. Exame das principais articulações dos membros anteriores e posteriores  

antes de descartar a carcaça. 
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VIII - INSTRUÇÕES PARA COLHEITA DE AMOSTRAS 

As descrições apresentadas nesta seção são adequadas para todos os 

grupos zoológicos. Todo o material coletado deve ser registrado na Ficha de 

Exame Anatomopatológico (Anexo XII.1). 

 
Quadro VII.2.1 - Materiais a serem colhidos para exames. 

ÓRGÃO 
Formol 

10% 
Congelamento  

(-20) 
Congelamento 

 (-80) 
Álcool 
70% 

Adrenais  (   )   
Ânus ou cloaca  (   )   

Baço     
Bexiga (M)  (   )   
Bursa (A)  (   )   
Cerebelo     

Coração e grandes vasos  (   )   
Diafragma (M)  (   )   

Esôfago  (   )   
Estômago  (   )   

Fígado       Plást.     Alum.  
Glândula de sal (A)  (   )   

Glândula de uropígea (A/R)  (   )   
Glândula mamária (M)  (   )   

Gônadas  (   )   
Hipófise (M)  (   )   

Intestino delgado  (   )   
Intestino grosso  (   )   
Laringe (A/M)  (   )   

Linfonodo pré-escapular (M)  (   )   
Linfonodos mesentéricos (M)  (   )   

Linfonodos pulmonares/ 
mediastinicos 

    

Língua  (   )   
Medula espinhal  (   )   
Medula óssea  (   )   

Músculo esquelético  (   )  Plást.      Alum.  
Olho  (   )   

Orofaringe/nasofaringe  (   )   
Ossos, ligamentos e articulações  (   )   

Pâncreas  (   )   
Pele  (   )   

Placenta e feto (M)  (   )   
Pulmões     

Rim  (   ) Plást.     Alum.  
Sacos Aéreos (A)  (   )   
Tecido adiposo   Plást.     Alum.  

Timo  (   )   
Tireóides e paratireoides  (   )   

Traquéia  (   )   
Trato reprodutor (exceto gônadas)  (   )   
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ÓRGÃO 
Formol 

10% 
Congelamento  

(-20) 
Congelamento 

 (-80) 
Álcool 
70% 

Umbigo/ cordão umbilical (M)  (   )   
Sangue inteiro (   ) (   )   

Plasma  (   )   
Sangue sem aditivo  (   )   
Líquido pericárdico  (   )   

Líquido cefalorraquidiano  (   )   
Líquido cavitário  (   )   

Humor vítreo  (   )   
Leite  (   )   
Urina  (   )   
Fezes  (   )   

Conteúdo estomacal     
Crânio  (   )   

Esqueleto pós-cranial  (   )   
Parasitas (especificar local de 

colheita) 
    

Swabs (especificar local de 
colheita) 

(   )    

   - Colheita, processamento e análise de rotina     
   - Colheita de rotina, sendo o processamento e análise de oportunidade (sempre que houver 
suspeita de alteração, lesão ou doença) 
(  ) - Colheita e armazenamento quando houver suspeita de lesão, ou por interesse da instituição 

 
 

VIII.1 -Cultura microbiológica 

A Figura VIII.1-1 mostra o procedimento de descontaminação da superfície do 

órgão para colheita de amostra tecidual de forma asséptica. Manter a amostra 

refrigerada (4°C) até o envio ao laboratório. Utilizar meio de preservação 

apropriado conforme indicação do laboratório. 
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Figura VIII.1-1 - Desenho esquemático da desinfecção da superfície do órgão e colheita 
de swab para exame microbiológico. Adaptado de Geraci e Lounsbury 
(2005). 

  

VIII.2 -Histopatologia 

Para análise microscópica, devem ser coletadas amostras de carcaças 

código 2, bem como tecidos que estejam em bom estado de conservação, ainda 

que o animal como um todo seja considerado código 3, ficando esta decisão sob 

os cuidados do necropsista responsável. 

Todo o material colhido para histopatologia deve ter entre 0,5 a 1 cm de 

espessura e ser armazenado em formol a 10%. A relação deve ser 1:10 (1 de 

órgãos para 10 de formol) e ser trocado ao término da necropsia, e antes do envio 

ao laboratório, principalmente se estiver tingido de sangue. Manter esta proporção 

de volume formol x tecidos por pelo menos 48 horas. 

Para músculo prender a amostra com alfinetes sobre um abaixador de língua 

antes de fixar no formol.  
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Para o cérebro realizar cortes longitudinais ao longo dos hemisférios 

cerebrais aprofundando até o ventrículo lateral e corte transversal até a metade 

do cerebelo para melhor infiltração do formol.  

Identificar o tecido com etiqueta resistente à água ou cassete histológico 

sempre que possível, especialmente linfonodos.  

 

VIII.3 -Biologia molecular 

Quaisquer amostras que venham a ser coletadas para identificação de 

patógenos/antígenos por biologia molecular devem ser colhidas em criotubos 

estéreis de 2mL, individuais para cada órgão/lesão. As amostras devem ser 

preservadas à -80˚C, em ultrafreezer ou nitrogênio liquido (caso não disponível, 

preservar a -20˚C). Não misturar fragmentos de diferentes órgãos (colher órgãos 

em recipientes separados). Para armazenamento em freezer -20oC podem ser 

utilizados sacos plásticos tipo zip-lock pequenos no caso de tecidos, e frascos tipo 

eppendorf no caso de fluidos. 

 Encéfalo: para este tecido, deve-se colher um fragmento da medula oblonga, 

fragmentos de pelo menos duas regiões de córtex cerebral (frontal e lateral), um 

fragmento de cerebelo e uma fragmento de ponte e bulbo (em recipientes 

separados). 

 

VIII.4 -Parasitas 

Parasitas de diferentes órgãos devem ser colhidos em recipientes separados 

e preservados com álcool 70%. Trocar o álcool ao final da necropsia (descartar o 

álcool tingido por sangue). Caso necessário manipular os parasitas para limpeza, 

utilizar pincéis finos. 
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IX - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

Ao término da necropsia, restam a carcaça e as vísceras que devem ter 

destino adequado. A carcaça, vísceras e equipamentos descartáveis como luvas, 

aventais e máscaras, devem ser destinados para a coleta de resíduos 

hospitalares por empresa especializada. Toda e qualquer carcaça animal, esteja 

ela contaminada com agentes patogênicos ou não, é considerada pela Resolução 

n. 5, de 5 de agosto de 1993 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

como resíduo sólido do Grupo A. Estes resíduos “apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos” 

(CONAMA, 1993). As instituições executoras devem possuir contrato com 

empresa que recolha e destine apropriadamente esse material. 

Conferir se todas as amostras previstas foram coletadas, e se todas as 

amostras estão identificadas com o Identificador do Indivíduo. 

Todas as informações registradas durante a necropsia devem ser inseridas 

no Sistema de Informações de Monitoramento da Biota Aquática (SIMBA), assim 

que possível. De posse das informações obtidas durante a necropsia, o 

veterinário necropsista deverá registrar a causa de morte provável (diagnóstico 

presuntivo). Caso tenham sido enviadas amostras para análises em laboratórios 

externos, no momento do retorno dos resultados dos mesmos o veterinário 

necropsista deverá atualizar o diagnóstico, confirmando ou alterando o 

diagnóstico anterior, gerando um diagnóstico final da causa de morte do animal.  
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XI - GLOSSÁRIO 
 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 

 
Necropsia Exame de um cadáver com o objetivo de verificar 

alterações que resultaram na morte do animal. 
Biópsia Exame de um fragmento colhido do paciente vivo 

(não se aplica a amostras colhidas durante a 
necropsia). Lembrar que a biópsia não se aplica ao 
ato de colher, mas ao exame microscópico 
efetuado pelo patologista. 

Agente etiológico Consiste no agente causal da doença (por 
exemplo, Mycobacterium bovis). 

Diagnóstico morfológico Consiste na informação do órgão afetado e da 
descrição das alterações observadas (por exemplo, 
pneumonia granulomatosa). 
 

Diagnóstico etiológico Informa, além do diagnóstico morfológico, o agente 
causador (por exemplo, pneumonia granulomatosa 
por micobactérias). 

Diagnóstico definitivo ou 
nome da doença 

Informa o nome da doença que causou as lesões 
observadas (por exemplo, tuberculose). 
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XII - ANEXOS 

As fichas de registro apresentadas abaixo são para simples referência, 

devendo ser utilizadas as fichas disponibilizadas através do gerenciador de 

arquivos do PMP. Todas as fichas em papel devem ser transcritas para os 

respectivos formulários do Sistema de Informações de Monitoramento da Biota 

Aquática (SIMBA). 

 

XII.1 -Ficha de exame anatomopatológico 
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Figura XII.1-1 Ficha de exame anatomopatológico de necropsia (pg. 1). 
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Figura XII.1-2 Ficha de exame anatomopatológico de necropsia (pg. 2). 
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Figura XII.1-3 Ficha de exame anatomopatológico de necropsia (pg. 3). 
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Figura XII.1-4 Ficha de exame anatomopatológico de necropsia (pg. 4). 
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Figura XII.1-5 Ficha de exame anatomopatológico de necropsia (pg. 5). 
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XII.2 -Fichas de Biometria 

 

 

Figura XII.2-1 – Ficha de registro de biometria de aves voadoras e não-voadoras. 
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Figura XII.2-2 – Ficha de registro de biometria de misticetos. 
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Figura XII.2-3 – Ficha de registro de biometria de odontocetos. 
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Figura XII.2-4 – Ficha de registro de biometria de pinípedes. 
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Figura XII.2-5 – Ficha de registro de biometria de quelônios. 
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XIII - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais: 
 

Ana Paula F.R.L. Bracarense 

Lab. Patologia Animal, Centro de Ciências Agrárias, UEL 

 

Cristiane Kolesnikovas 

Médica Veterinária - R3 Animal 

 

Daphne Wrobel Goldberg  

Médica Veterinária - Fundação Pró-Tamar SC  

 

Eulogio Carlos Queiroz de Carvalho 

Lab. de Morfologia e Patologia Animal (LMPA), Setor de Anatomia Patológica, 

Hospital Veterinário / UENF.  

 

Kátia Regina Groch 

Projeto Baleia Franca – PBF, Santa Catarina 

 

Matheus Martins Cardim 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 

 

Samira Costa da Silva 

Médica Veterinária - Associação R3 Animal 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 
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FIGURAS 

 

FIGURA PÁG. 

Figura III.1-1 -  Estômago coletado de um exemplar de Sotalia 

guianensis. 
12 

Figura III.3-1 – Exemplos de otólitos de teleósteos: (A) Isopisthus 
parvipinnis; (B) Centropomum paralelus; (C) Pomatomus saltatrix; (D) 
Scomberomus cavalla. Fonte: LIBGeo/UNIVALI. 

15 

Figura III.3-2 – Exemplos de bicos de cefalópodes: (A) Gonatus 
antarcticus; (B) Histioteuthis atlantica.Fonte: Xavier e Cherel (2009). 16 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 

 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo se encontra no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE 
 

Antes de se iniciar a análise do conteúdo gastrointestinal, devem ser 

separados os equipamentos necessários para a função, para garantir o bom 

andamento da atividade. 

 

II.1 - Equipamentos necessários para necropsia 

A coleta do conteúdo gastrointestinal deve ser realizada durante a necropsia 

do animal, sendo portanto necessários todos os equipamentos já listados no 

“Protocolos de Atividades 4 – Atendimento veterinário aos animais mortos: 

Necropsias”. Entretanto, o manuseio e armazenamento dos itens coletados 

exigem que sejam acrescidos àquela lista os seguintes equipamentos:  
 

· Pinças de relojoeiro 

· Potes de vidro 

· Glicerina 

· Peneiras 

· Bandejas ou bacias (evitar as de cor branca) 

· Pincel ponta fina 

· Detergente neutro 

· Organizador para guardar as amostras 

 

II.2 - Equipamentos para documentação: 
 

· Câmera fotográfica (conferir bateria e cartão de memória) 

· Ficha de necropsia (inclui fichas de exame externo e material colhido) 

· Ficha de biometria  

· Lápis, caneta, apontador, borracha 

· Marcador permanente 

· Réguas 

· Fita métrica 

· Paquímetro 

· Material de fundo para fotografia 
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· Papel vegetal 

 

II.3 - Equipamentos de proteção individual para necropsia: 
 

· Botas de cano longo 

· Macacão ou conjunto para necropsia 

· Avental ou jardineira pescador 

· Luvas de látex descartáveis 

· Luvas nitrílicas descartáveis 

· Óculos de proteção em acrílico 

· Máscara pff-2 ou n-95 
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III - COLETA DO TRATO DIGESTIVO 

III.1 -  Em campo 

No caso de ser feita a necropsia em campo (animais maiores que 3m), depois 

que os órgãos internos forem retirados da cavidade abdominal, deve-se amarrar a 

porção inicial do estômago, próxima ao esôfago, e a sua porção terminal, que se 

comunica com o intestino (Figura III.1-1), com fio de nylon, barbante ou similar, 

separando-o dos demais órgãos através de incisões nestas regiões. Sempre que 

possível, os órgãos deverão ser analisados logo em seguida, caso isso não seja 

possível o estômago pode ser mantido congelado, dentro de saco plástico com a 

devida identificação. Para facilitar a identificação do material congelado, 

recomenda-se a utilização de duas etiquetas e dois sacos plásticos. O estômago 

é colocado dentro de um saco plástico com a primeira etiqueta, e todo este 

conjunto é novamente ensacado, com uma nova etiqueta. Isto permite a leitura 

desta etiqueta após o congelamento, enquanto que a segunda, interna, garante a 

identificação do material, mesmo que o saco mais externo se rompa.  

Para a triagem, os órgãos que foram congelados deverão ser primeiramente 

descongelados. Outra opção é preservar o material em álcool 70%. Neste caso é 

preciso cuidado com o tamanho do recipiente, considerando que o estômago 

pode “inchar” um pouco, podendo, por exemplo quebrar frascos de vidro. 

 

 
Figura III.1-1 -  Estômago coletado de um exemplar de Sotalia guianensis. 

 
 



 
 

Protocolo de Triagem de Conteúdos 
Gastrointestinais 

COLETA DO TRATO 
DIGESTIVO 

III.2 - 

Pág. 
  13 / 25  

 

 

 

 

______________________ 
Coordenador da Equipe  

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 02 
03/2016 

 

III.2 -  Em laboratório 

Quando o animal for trazido para laboratório, durante a necropsia deverá ser 

amarrado um barbante no final do esôfago e outro no início do intestino para a 

separação do estômago. Outro barbante deverá ser amarrado nas extremidades 

do intestino para a sua separação. Em seguida os órgãos devem ser removidos 

da cavidade abdominal e o estômago deve ser pesado, ainda com conteúdo, para 

depois esvaziá-lo.  

O estômago pode então ser aberto, iniciando o corte pela porção próxima ao 

esôfago e seguindo até a porção terminal para a realização de uma avalição geral 

do conteúdo.  Nessa etapa é importante verificar se há ou não presença de 

conteúdo alimentar, bem como indicativos de interação antrópica tais como óleo 

ou outros resíduos (lixo). Em casos de presença de lixo ou outros resíduos sólidos 

provenientes de interações antrópicas, deve-se calcular a porcentagem de 

ocupação do órgão por estes itens (até 25%; de 25% a 50%; de 50% a 75%; de 

75% a 100%). 

Ao longo deste procedimento, deverá ser avaliada visualmente a condição de 

saúde do órgão, registrando a presença de lesões no estômago. Também é 

importante observar se há parasitas e o nível de infestação (discreto, moderado 

ou acentuado). 

 Em seguida, o conteúdo estomacal pode ser congelado ou depositado em 

um recipiente com álcool 70% para análise posterior (Di Benedito et al. 2001).  Os 

dois procedimentos são válidos e a escolha entre eles vai depender da 

infraestrutura do local em que o estudo está sendo desenvolvido.   

As demais etapas podem ser realizadas conforme interesse das instituições 

em desenvolver um trabalho específico sobre caracterização de dieta, o qual 

demanda tempo considerável e pesquisadores treinados, visto que no momento 

da necropsia torna-se pouco viável a realização desse procedimento.    

Especificamente para tartarugas-verde, Chelonia mydas, à princípio poderá 

ser registrado apenas o peso úmido total do conteúdo estomacal. 
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III.3 - Separação dos itens alimentares 

A triagem do material consiste em separar as estruturas que podem ser 

utilizadas para a identificação dos itens alimentares consumidos. Para a triagem 

do conteúdo este deve ser lavado sob água corrente sobre um jogo de três 

peneiras de aço com malhas de 2mm, 1mm e 0,5mm.. Em seguida, cada peneira 

deverá ser minuciosamente vasculhada para a recuperação de estruturas mais 

resistentes à digestão, como otólitos de teleósteos, bicos de cefalópodes, 

carapaças de crustáceos e fragmentos de moluscos. Outra opção válida é lavar o 

conteúdo sob água corrente em uma peneira de malha fina, apoiada sob uma 

bandeja e então coletar os itens mais resistentes ao processo de digestão.  As 

presas encontradas semi digeridas devem ser conservadas individualmente em 

álcool 70% (Di Benedito et al. 2001). 

O material deverá ser separado por grupo taxonômico para sua conservação, 

sendo etiquetados por estômago com papel vegetal. Esta etiqueta deve ser 

escrita a lápis, incluindo o código do animal, espécie e data de coleta. 

Os otólitos (Figura III.3-1) encontrados desarticulados precisam ser lavados 

(delicadamente) com detergente neutro e um pincel de ponta fina, para retirada do 

excesso de gordura e então conservados a seco.  Carapaças de crustáceos, 

penas e os bicos de cefalópodes (Figura III.3-2) também deverão ser conservados 

em álcool 70%, com glicerina para mantê-los hidratados (Leite 2002). 

Macroalgas, fanerógamas marinhas e outros materiais de origem vegetal 

deverão ser conservados em álcool 70%.  

Os parasitas deverão ser fixados em AFA (ver anexo) e encaminhados para 

identificação. 

O material de origem antrópica deverá ser separado por indivíduo, lavado, 

seco e conservado à seco em sacos plásticos devidamente identificados (código 

do animal, espécie e data de coleta). Para fins do presente protocolo, as 

informações necessárias sobre interação antrópica estão restritas à identificação 

da presença de resíduos, sua localização e porcentagem de ocupação no trato 

digestório. Caso seja de interesse da instituição desenvolver trabalhos específicos 

sobre interação antrópica, o material encontrado pode ser coletado e conservado 
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em álcool 70%. Posteriormente, esse material deve ser seco, classificado, 

quantificado e pesado. 
 

 
A 

 
B 

C D 
 

Figura III.3-1 – Exemplos de otólitos de teleósteos: (A) Isopisthus parvipinnis; (B) 
Centropomum paralelus; (C) Pomatomus saltatrix; (D) Scomberomus 
cavalla. Fonte: LIBGeo/UNIVALI 
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A 

B 

Figura III.3-2 – Exemplos de bicos de cefalópodes: (A) Gonatus antarcticus; (B) 
Histioteuthis atlantica. Fonte: Xavier e Cherel (2009). 

III.4 - Análise dos intestinos  

A análise dos intestinos deverá ser feita prioritariamente para verificar a 

incidência de parasitos. Ao longo do procedimento também deverá ser avaliada 

visualmente a condição de saúde do órgão. Para a triagem os intestinos 

congelados deverão primeiramente ser descongelados. O mesentério deverá ser 

seccionado para medição do comprimento total do intestino. No caso de P. 

blainvillei, o intestino deverá ser dividido em delgado e grosso. O intestino 

delgado deverá ser dividido em cinco partes iguais, sendo cada parte novamente 

subdividida em três partes iguais. Somente a primeira porção de cada subparte 

deverá ser analisada, seguindo o método de Andrade (1996). O intestino grosso 

deverá ser analisado por completo. Para as outras espécies de mamíferos, aves e 
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tartarugas o intestino deverá ser divido em três partes iguais e cada uma deverá 

ser analisada por completo.  

Todas as partes analisadas deverão ser abertas longitudinalmente com 

tesoura cirúrgica dentro de uma bandeja plástica. O conteúdo deve ser lavado 

sobre uma peneira de malha 150µm.  

Todos os parasitas coletados devem ser armazenados em álcool 70% ou 

AFA (ver Anexo VII.1 -). Para a identificação, os parasitas devem ser enviados 

para especialistas. Os parasitas devem ser quantificados por táxon e por indivíduo 

analisado, calculando a frequência numérica de cada táxon. As amostras não 

devem ser descartadas, sendo mantidas em frascos com tampa de rosca para 

conferência futura.  
 

III.5 - Identificação e análise 

Após o conteúdo ser triado, pode-se dar início à etapa mais demorada do 

processo de caracterização da dieta de um animal, que consiste na identificação 

dos itens alimentares consumidos. Presas em início de digestão e que não 

apresentam as características externas danificadas, deverão ser identificadas ao 

menor nível taxonômico possível, com o auxílio de lupa e com base na literatura 

específica (ABILHÔA; CORRÊA, 1992; CORRÊA; VIANNA, 1992; LEMOS et al., 

1992; LEMOS et al., 1995a, 1995b; XAVIER; CHEREL, 2009), assim como 

coleções de referência das instituições. Já os demais itens, só podem ser 

identificados a partir da recuperação de estruturas encontradas desarticuladas no 

conteúdo, como os otólitos, bicos de lulas e cefalotórax de camarões.  Por isso é 

importante a consulta e/ou montagem de coleções de referência das espécies de 

presas potenciais que se distribuem ao longo da área de ocorrência dos grupos 

populacionais estudados (Di Benedito et al. 2001). 

Os otólitos são concreções de cálcio que ficam localizadas no ouvido interno 

dos peixes ósseos e de outros vertebrados e estão relacionados com as funções 

de equilíbrio e audição (Bastos 1990).  Essas estruturas aparecem em três pares 

de corpos simétricos: sagitta, lapillus e asteriscus (FICTH; BROWNELL 1968) e 

devido à sua constituição química, mais resistente ao processo de digestão, são 

frequentemente encontrados no estômago, intestino e bolo fecal de espécies 

ictiófagas (Morrow 1979).  Em geral, os otólitos sagitta são mais adequados aos 
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estudos sobre hábito alimentar em piscívoros, por serem maiores que os demais 

e apresentarem características morfométricas distintas para cada espécie, com 

exceção dos bagres Cathorops spixii, para os quais é indicado o uso do lapillus 

(FUCHS; VOLPEDO, 2009).  

Na análise dos dados, as presas deverão ser quantificadas. Para tanto, os 

bicos de cefalópodes e otólitos deverão ser pareados, e deverá ser contabilizado 

levando em conta o lado (direito ou esquerdo) mais numeroso dos otólitos ou 

bicos de cefalópodes de cada espécie.  

As macroalgas, gramas marinhas e propágulos de mangue deverão ser 

separados por táxon. A identificação deverá ser realizada com auxílio de lupa e 

microscópio, com base em chaves de identificação e auxílio de especialistas. As 

macroalgas e fanerógamas deverão ser agrupadas por táxon e calculado o 

volume deslocado.  

Os parasitas deverão ser fixados em AFA (ver anexo) e encaminhados para 

identificação. 

Os crustáceos e moluscos bivalves e gastrópodes deverão ser identificados 

com base na literatura e, sempre que possível, quantificados.  

O material de origem antrópica deverá ser classificado, quantificado e pesado 

para cada indivíduo. Todos os itens devem ser contabilizados e pesados (g) com 

auxílio de balança digital com precisão de duas casas decimais. 
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IV - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 

Verificar se todas as amostras estão acondicionadas como previsto neste 

protocolo e se estão devidamente identificadas com o número do Identificador do 

Indivíduo ou do Identificador da Ocorrência (gerados pelo sistema gerenciador de 

dados do PMP-BS - SIMBA), além de espécie e data.  

Preencher o campo “Triagem detalhada do conteúdo gastrointestinal:” na 

ficha de Exame Anatomopatológico com os principais achados. 

O procedimento de descarte dos materiais utilizados durante a necropsia, 

juntamente com o material biológico devem ser descartados seguindo o 

“Protocolos de Atividades 4 – Atendimento veterinário aos animais mortos: 

Necropsias”. A carcaça, vísceras e equipamentos descartáveis como luvas, 

aventais e máscaras, devem ser destinados para a coleta de resíduos 

hospitalares por empresa especializada. Toda e qualquer carcaça animal, esteja 

ela contaminada com agentes patogênicos ou não, é considerada pela Resolução 

n. 5, de 5 de agosto de 1993 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

como resíduo sólido do Grupo A. Estes resíduos “apresentam risco potencial à 

saúde pública e ao meio ambiente devido a presença de agentes biológicos” 

(CONAMA, 1993). As instituições executoras devem possuir contrato com 

empresa que recolha e destine apropriadamente esse material. 
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VI - GLOSSÁRIO 
 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 

Necropsia Exame de um cadáver com o objetivo de verificar alterações 

patológicas que resultaram na morte do animal. 

Conteúdo 

estomacal 

Itens existentes dentro do estômago dos animais, do esfíncter 

esofágico inferior ao esfíncter pilórico. Em alguns casos, na 

ausência de esfíncter funcional que separe o estômago do 

intestino, deve ser considerado o “conteúdo gastrointestinal” 

para fins de análise. 
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VII - ANEXOS 
 

VII.1 - Receitas para soluções fixadoras 

VII.1.1 - Formalina neutra tamponada à 10% 

  

Para cada litro de solução utilize  

100ml de formalina (solução comercial) 

900ml de H2O 

4g de Fosfato de sódio monobásico  

6,5g de Fosfato de sódio dibásico  

  

VII.1.2 - Solução de formol acético – AFA 

 

Esta solução deve ser utilizada para fixação de helmintos. 

50 ml de Álcool à  95% 

10 ml de Formol 

2 ml de Ácido Acético Glacial 

40 ml de Água destilada 

 

Na ausência de AFA os helmintos podem ser conservados em álcool aquoso à 

70%. 
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VIII - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 

 

Kelly Pansard 

ECOMAR: grupo de pesquisa e conservação de mamíferos aquáticos 

 

Lisa Vasconcelos de Oliveira 

Instituto de Pesquisas Cananéia 

 

Marta J. Cremer 

Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE 

 



 
 

Protocolo de Triagem de Conteúdos 
Gastrointestinais 

EQUIPE TÉCNICA 
VII.1 - 

Pág. 
  25 / 25  

 

 

 

 

______________________ 
Coordenador da Equipe  

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório 
BR 00000000/00 

Revisão 02 
03/2016 

 

IX - EQUIPE TÉCNICA 
 

Equipe da UNIVALI 

 
Profissional André S. Barreto 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 21.500/03-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

358880 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Profissional Mariana Carrion 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 95368/03 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

-- 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 



SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA 
INTERFERÊNCIA DA ATIVIDADE DE E&P NO 

PÓLO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS 
SOBRE AS AVES, QUELÔNIOS E 

MAMÍFEROS MARINHOS E ESTRUTURAÇÃO 
DA REDE DE ATENDIMENTO 

VETERINÁRIO NO LITORAL DE ESTADOS DO 
SUDESTE E SUL DO BRASIL 

 

 
Protocolos de Atividades 

6 - Estimativas de Idade e Maturidade Sexual 
 
 
 

Volume 01 
 
 

BR 00000000/00 

 

 

Revisão 03 

JUNHO / 2017 

 

 

 

 

 

 

E&P





CONTROLE DE REVISÕES – BR 00000000/00 

 
REV. DESCRIÇÃO DATA 

00 Documento Original 05/08/2015 
01 Correções após revisão técnica da PETROBRAS 30/10/2015 
02 Correções após 2ª revisão técnica da PETROBRAS 16/03/2016 
03 Revisão para incorporação de novos procedimentos 26/06/2017 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

 

 Original Rev. 01 Rev. 02 Rev. 03 Rev. 04 Rev. 05 Rev. 06 Rev. 07 Rev. 08 
Data 05/08/2015 30/10/2015 16/03/2016 26/06/2017      

Elaboração Coletiva Coletiva 
A. Barreto / 
M. Carrion 

A. Barreto / 
M. Carrion      

Verificação A. Barreto A. Barreto A. Barreto A. Barreto      
Aprovação A. Barreto A. Barreto A. Barreto Petrobras      



INDICE GERAL 

 

I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO........................................................................ 7 

II - DETERMINAÇÃO DE IDADE ............................................................................ 8 

II.1 - Aves Marinhas ....................................................................................... 8 

II.1.1 - Protocolo para determinação de Idade de Aves Marinhas ......... 8 

II.2 - Mamíferos Marinhos ............................................................................... 8 

II.2.1 - Seleção do material .................................................................... 9 

II.2.2 - Coleta da amostra .................................................................... 11 

II.2.3 - Protocolo para Determinação de Idade a partir de dentes de 
Odontocetos e Pinípedes ..................................................................... 13 

II.3 - Tartarugas Marinhas ............................................................................ 22 

II.3.1 - Protocolo para Determinação de Idade a Partir do Osso do 
Úmero/Ossículos Oculares de Tartarugas Marinhas ........................... 22 

III - IDENTIFICAÇÃO DE SEXO E MATURAÇÃO SEXUAL ................................. 31 

III.1 - Tartarugas marinhas ........................................................................... 31 

III.2 - Aves .................................................................................................... 42 

III.2.1 - Coleta das amostras ................................................................ 42 

III.2.2 - Análise das amostras ............................................................... 43 

III.3 - Mamíferos marinhos ............................................................................ 43 

IV - REFERÊNCIAS .............................................................................................. 50 

V - GLOSSÁRIO ................................................................................................... 54 

VI - ANEXOS ........................................................................................................ 55 

VI.1 - Ficha para medição do osso úmero. ................................................... 55 

VI.2 - Receitas de corantes .......................................................................... 56 

VI.2.1 - Receita da hematoxilina de Ehrlich. ........................................ 56 

VI.2.2 - Hematoxilina de Harris (Harris, 1900) ..................................... 56 

VI.2.3 - – Eosina .................................................................................. 57 

VI.3 - Desidratação e Clarificação Do Material ............................................. 57 

VI.4 - Coloração e Montagem Das Lâminas ................................................. 57 

VII - COLABORADORES ...................................................................................... 60 

VIII - EQUIPE TÉCNICA ....................................................................................... 61 

 
 



 
 

Protocolos para Estimativas de Idade e Maturidade 
Sexual 

FIGURAS 
II.1- 

Pág. 
  5 / 61  

 

 

 

 

______________________ 
Coordenador da Equipe  

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório
BR 00000000/00

Revisão 03
05/2017

 

FIGURAS 

FIGURA II.2-1- EAR PLUG DE UMA BALEIA-AZUL CONECTADA A BULA TIMPÂNICA. AS 

FIGURAS B, C E D MOSTRAM DETALHES DO EAR PLUG. FONTE: MICHELLE BERMAN-
KOWALEWSKIC, SANTA BARBARA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. ...................... 10 

FIGURA II.2.2-1 - ANTES DE PASSAR PELO PROCESSO DE MACERAÇÃO NO CASO DE 

CARCAÇAS FRESCAS, O CRÂNIO DEVE SER ENVOLVIDO COM REDE DE NYLON E 

ETIQUETADO. FONTE: PROJETO BOTO-CINZA (IPEC). .......................................... 12 
FIGURA II.2.2-2 - OS DENTES DOS EXEMPLARES DEVEM SER LIMPOS COM ÁGUA COM 

AUXILIO DE UMA ESCOVA DE CERDAS MACIAS PARA NÃO DANIFICAR O MATERIAL. 
FONTE: REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). ...................................................... 12 

FIGURA II.2.3-1 - ESCOLHA DOS MELHORES DENTES PARA SEREM PREPARADOS E 

ANALISADOS. FONTE: REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). .................................. 13 
FIGURA II.2.3-2 - DESBASTE DAS LATERAIS DOS DENTES DE S. GUIANENSIS. FONTE: 

REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). ................................................................. 14 
FIGURA II.2.3.4-1 - CORTES SELECIONADOS APÓS PASSAREM PELA COLORAÇÃO COM 

HEMATOXILINA DE HARRIS E BORATO DE SÓDIO A 1%, PASSANDO DA COLORAÇÃO 

ROXA PARA AZUL ESCURO. FONTE: REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). ............... 18 
FIGURA II.2.3.5-1 - CORTES SENDO POSICIONADOS NAS LÂMINAS EMBEBIDOS EM 

GLICERINA 100%. FONTE: REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). ........................... 19 
FIGURA II.2.3.6-1- IMAGEM FEITA A PARTIR DE UM FOTO MICROSCÓPIO DA DENTINA DE S. 

GUIANENSIS NO SENTIDO LABIAL-LINGUAL, APRESENTANDO AS CAMADAS DE 

CRESCIMENTO. FONTE: REBECA PIRES WANDERLEY (IPEC). ............................... 21 
FIGURA II.3.1-1 - DEMONSTRAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS ANTES DO CORTE DO 

OSSO. CT: COMPRIMENTO TOTAL; CL: COMPRIMENTO LONGITUDINAL; LP: LARGURA 

PROXIMAL; LM: LARGURA MÉDIA; LD: LARGURA DISTAL; LPDP: LARGURA PROXIMAL 

DO DELTO-PECTORAL. FONTE: CAMILA DOMIT – CEM/UFPR ............................... 23 
FIGURA II.3.1-2 - CRÂNIO DA TARTARUGA DE COURO (DERMOCHELYS CORIACAE) 

DEMONSTRANDO O ANEL DE OSSÍCULOS OCULAR POR INTEIRO. FONTE: AVENS ET AL. 
(2009)............................................................................................................. 24 

FIGURA II.3.1-3 - LOCALIZAÇÃO DO CORTE A SEREM REALIZADOS NO OSSO DO ÚMERO. 
FONTE: CAMILA DOMIT – CEM/UFPR ............................................................... 25 

FIGURA II.3.1-4 - LOCALIZAÇÃO DO CORTE A SER REALIZADO NOS OSSÍCULOS OCULARES 

DA TARTARUGA DE COURO. FONTE: ZUG E PARHAM, (1996)................................. 25 
FIGURA III.1.1.5.1-1 - GÔNADA DE INDIVÍDUO JUVENIL DE TARTARUGA-VERDE 

ENCONTRADO ENCALHADO MORTO NO LITORAL DO PARANÁ. FONTE: ROSA (2009).33 
FIGURA III.1.1.5-1 - GÔNADA DE FILHOTE DE CHELONIA MYDAS A: CÉLULAS 

GERMINATIVAS; B: MÉDULA COM TÚBULOS SEMINÍFEROS; C. TÚNICA ALBUGÍNEA; D. 
CÓRTEX. FONTE: MILLER E LIMPUS,  (2003). ...................................................... 35 

FIGURA III.1.1.5-2 - GÔNADA DE MACHO JUVENIL DE CHELONIA MYDAS COM TÚBULOS 

SEMINÍFEROS APARENTES, AUMENTO DE 5X E CORADO EM H/E. FONTE: MARIANE 

FERRARINI ANDRADE, LEC/CEM/UFPR. ........................................................... 36 
FIGURA III.1.1.5-3 - TESTÍCULO DE ADULTO DE CHELONIA MYDAS A. ESTÁGIO 1; B. 

ESTÁGIO 2, ESPERMATÓCITOS PRIMÁRIOS E ESPERMATOGÔNIAS; C. ESTÁGIO 4, 
ESPERMÁTIDES EM TRANSIÇÃO PARA ESPERMATOGÔNIA; D. ESTÁGIO 6, 
ESPERMATOGÊNESE MÁXIMA. FONTE: MILLER E LIMPUS, (2003). ......................... 37 



Pág. 
6 / 61 

FIGURAS 
II.1- 

Protocolos para Estimativas de Idade e Maturidade 
Sexual  

 

 

 

 

 
______________________ 

Coordenador da Equipe  
______________________ 

Técnico Responsável 
Relatório 

BR 00000000/00 
Revisão 03 

05/2017 

 

FIGURA III.1.1.5-4 - GÔNADA DE FÊMEA FILHOTE DE CHELONIA MYDAS A. CÉLULAS 

GERMINATIVAS; B. MEDULA; C. TÚNICA ALBUGÍNEA; D. CÓRTEX. FONTE: MILLER E 

LIMPUS, (2003). .............................................................................................. 38 
FIGURA III.1.1.5-5 - GÔNADA DE JUVENIL DE DE CHELONIA MYDAS COM PRESENÇA DE 

OVÓCITOS COM O CITOPLASMA AUMENTADO, AUMENTO DE 5X E CORADO EM H/E. 
FONTE: MARIANE FERRARINI ANDRADE, LEC/CEM/UFPR. ................................ 39 

FIGURA III.1.1.5-6 - OVÁRIO DE CARETTA CARETTA A. FOLÍCULO PRÉ-OVULATÓRIO 

MADURO; B. FOLÍCULOS PRÉ-VITELOGÊNICOS; C. CORPO LÚTEO; D. CORPO 

ALBICANS; E. VESÍCULA COM FLUÍDO; F. FOLÍCULO ATRÉSICO. FONTE: MILLER E 

LIMPUS, (2003). .............................................................................................. 39 
FIGURA III.1.1.6-1 - GÔNADAS GRANULOSAS DE CHELONIA MYDAS JUVENIS. FONTE: 

THAIS DE S. BARBOSA, BIOPESCA. ................................................................. 41 
FIGURA III.1.1.6-2 - GÔNADAS MISTAS DE CHELONIA MYDAS JUVENIS, CONSIDERANDO 

QUE (A) É A PORÇÃO LISA E (B) PORÇÃO GRANULOSA. FONTE: THAIS DE S. 
BARBOSA, BIOPESCA. ................................................................................... 42 

FIGURA III.1.1.6.2-1 - POSIÇÃO DOS TESTÍCULOS DE UM MACHO DE PONTOPORIA 

BLAINVILLEI. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, BIOPESCA. .................................... 45 
FIGURA III.1.1.6.2-2 - POSIÇÃO DOS OVÁRIOS DE UMA FÊMEA DE PONTOPORIA 

BLAINVILLEI. EM DESTAQUE: OVÁRIO DIREITO E OVÁRIO ESQUERDO CONTENDO 

CORPO LÚTEO DE GRAVIDEZ. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, BIOPESCA ............. 45 
FIGURA III.1.1.6.2-1 - FOTOMICROGRAFIA DE TESTÍCULO IMATURO DE PONTOPORIA 

BLAINVILLEI. COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. AUMENTO: X 400. ESCALA: 50 

µM. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, BIOPESCA. ................................................. 47 
FIGURA III.1.1.6.2-2 - FOTOMICROGRAFIA DE TESTÍCULO PÚBERE DE PONTOPORIA 

BLAINVILLEI. COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. AUMENTO: X 400. ESCALA: 50 

µM. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, BIOPESCA. ................................................. 48 
FIGURA III.1.1.6.2-3 - FOTOMICROGRAFIA DE TESTÍCULO MADURO DE PONTOPORIA 

BLAINVILLEI. COLORAÇÃO: HEMATOXILINA E EOSINA. AUMENTO: X 100. ESCALA: 50 

µM. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, BIOPESCA. ................................................. 48 
FIGURA III.1.1.6.2-4 - FOTOMICROGRAFIAS DE OVÁRIO DE PONTOPORIA BLAINVILLEI 

IMATURA. AUMENTO: X 100. ESCALA: 50 µM. FONTE: CAROLINA P. BERTOZZI, 
BIOPESCA. ....................................................................................................... 49 

FIGURA VI.1-1 – MEDIDAS A SEREM TOMADAS DOS ÚMEROS DE TARTARUGAS MARINHAS: 
CT: COMPRIMENTO TOTAL; CL: COMPRIMENTO ITLUDINAL; LP: LARGURA PROXIMAL; 
E: ESPESSURA; LM: LARGURA MÉDIA; LPDP: LARGURA PROXIMAL DO DELTO-
PECTORAL;LD: LARGURA DISTAL.. ...................................................................... 55 

 

 



 
 

Protocolos para Estimativas de Idade e Maturidade 
Sexual 

ESCOPO DESTE 
PROTOCOLO 

Pág. 
  7 / 61  

 

 

 

 

______________________ 
Coordenador da Equipe  

______________________ 
Técnico Responsável 

Relatório
BR 00000000/00

Revisão 03
05/2017

 

I -  ESCOPO DESTE PROTOCOLO 
 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo se encontra no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - DETERMINAÇÃO DE IDADE 
 

Antes de se conduzir as etapas laboratoriais, o material biológico que será 

utilizado deverá ser coletado em campo por meio do monitoramento de praias. Ao 

se encontrar quelônios, aves e mamíferos marinhos mortos em praias, os 

materiais biológicos específicos descritos a seguir serão coletados: 

 

II.1 - Aves Marinhas 

Devido à ausência de estruturas que permitam uma determinação de idades 

absolutas, para as aves serão utilizadas somente determinações relativas.  

 

II.1.1 -Protocolo para determinação de Idade de Aves Marinhas  

Será analisado o padrão de coloração da plumagem. Para tanto será 

realizada análise manual das penas do corpo, das rêmiges e retrizes e, 

posteriormente serão também fotografadas. Sendo também avaliada quanto a 

presença de muda e coloração das patas e bicos.  

Para espécimes que sejam necropsiados e não seja possível avaliar a 

plumagem, a observação da presença da Bursa de Fabricius pode ser utilizada 

para indicar o estágio juvenil. 

Por último, a pneumatização craniana, que é a deposição gradual da segunda 

camada de osso no crânio – é outro critério, desta vez anatômico, para definir a 

idade de aves, sendo que existem dois padrões: o periférico (ossificação a partir 

das bordas do crânio até o meio) e o da linha mediana (ossificação de uma linha 

mediana e das bordas, simultaneamente). Este processo pode levar de quatro a 

doze meses e separa as aves jovens das adultas (PODULKA et al. 2004). 
 

II.2 -Mamíferos Marinhos 

Para esta etapa será necessário estar munido de EPI, bisturis, facões, alicate 

se necessário, potes de plástico de 100ml a 500ml para armazenagem do 

material a ser coletado.  
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II.2.1 -Seleção do material 

No caso de pinípedes e cetáceos odontocetos, os dentes são fundamentais 

para serem coletados para a determinação de idade. Para os cetáceos misticetos, 

é recomendado coletar, quando possível, a parte terminal da bula timpânica 

conhecida como "ear plug" (Figura II.2-1). Para histórico e detalhes das 

metodologias aqui apresentadas recomenda-se ver Perrin e Myrick (1980) e Hohn 

et al. (1989). 

Apesar de ainda não se dispor de estrutura laboratorial e de experiência 

especifica em datação de idade em misticetos no Brasil, fica recomendada a 

coleta das bulas timpânicas sempre que possível para futuramente se determinar 

as idades dos exemplares coletados. A grande barreira ficaria restrita ao acesso 

ao crânio para a coleta do material biológico. Muitas vezes os cetáceos de grande 

porte encalham em áreas densamente povoadas, havendo recomendação 

expressa de prefeituras municipais de se limpar o mais rapidamente possível a 

praia. Em muitas ocasiões escavadeiras enterram os exemplares na praia onde 

apareceram, ou caminhões de limpeza transportam a carcaça ao lixo municipal 

mais próximo. 
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Figura II.2-1- Ear plug de uma baleia-azul conectada a bula timpânica. As 

figuras B, C e D mostram detalhes do ear plug. Fonte: Michelle 
Berman-Kowalewskic, Santa Barbara Museum of Natural 
History. 

 

A escolha dos dentes pode variar quando se compararam diferentes 

espécies. Para os odontocetos, aparentemente não há uma preferência por um ou 

mais dentes em particular, apesar de parte da literatura existente recomendar os 

dentes medianos da mandíbula ("lower jaw", em língua inglesa). De preferência 

eles devem estar inteiros e apresentarem a estrutura menos curvada possível. Há 

exceção no caso de cachalotes, que os primeiros dentes mandibulares são os 

mais indicados para determinação de idade. Caso estes estejam 

demasiadamente gastos pelo uso e pela idade, qualquer dente reto e não exposto 

da maxila ("upper jaw", em língua inglesa). No caso de baleias-bicudas (família 

Ziphiidae) que geralmente apresentam um ou poucos pares de dentes, é 

recomendável recuperar o maios número possível de dentes encontrados. Para 
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os pinípedes, caninos e pós-caninos têm sido utilizados, com maior utilização dos 

dentes caninos. 
 

II.2.2 -Coleta da amostra 

Os dentes dos exemplares devem ser extraídos, e os tecidos externos e 

internos à cavidade pulpar devem ser limpos com água e com o auxílio de uma 

escova de cerdas macias para não danificar o material. No caso de carcaça 

fresca o crânio (Figura II.2.2-1) deve passar pelo processo de maceração para 

que os dentes sejam retirados com facilidade, pois em casos em que os dentes 

estão firmemente presos na arcada dentária, corre-se o risco de riscar e/ou 

quebrar os dentes na tentativa de retirá-los. Para o processo de maceração o 

crânio devidamente identificado deve ser imerso num tanque com água e 

envolvido em tela de nylon ou similar para que os dentes não se percam.  

Quando o estado de decomposição está mais avançado, geralmente os 

dentes se soltam mais facilmente. Caso no momento da coleta do animal os 

dentes não estejam mais aderidos ao crânio (espalhados na areia, por exemplo), 

os dentes devem ser recolhidos e armazenados em saco plástico individual, 

identificados com o mesmo número de registro do animal em si. 

Após a lavagem (Figura II.2.2-2), os dentes devem ser secos naturalmente e 

armazenados em solução de glicerina e etanol (1:1), que costuma ser 

conveniente para acondicionamento de material a ser analisado em longo prazo. 

Mesmo sem essas recomendações, dentes coletados há mais de um século e 

armazenados em museus a seco foram utilizados não somente para a 

determinação de idade, mas também para estudos envolvendo a determinação da 

composição isotópica de C e N dos indivíduos amostrados. Para facilitar o 

transporte e evitar vazamento de líquidos, sugere-se armazenar a seco para o 

transporte e, em laboratório, serem armazenados na solução citada.  

Caso seja possível coletar bulas timpânicas de misticetos e os ear plugs, é 

recomendado guardar as bulas a seco e os ear plugs em solução de formaldeído 

a 10%. Em função das limitações anteriormente descritas, não serão descritas as 

etapas de preparação dos ear plugs para determinação de idade em misticetos. 
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Figura II.2.2-1 - Antes de passar pelo processo de maceração no 
caso de carcaças frescas, o crânio deve ser 
envolvido com rede de nylon e etiquetado. Fonte: 
Projeto Boto-cinza (IPeC). 

 

 
 

 

Figura II.2.2-2 - Os dentes dos exemplares devem ser limpos com 
água com auxilio de uma escova de cerdas 
macias para não danificar o material. Fonte: 
Rebeca Pires Wanderley (IPeC). 
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II.2.3 -Protocolo para Determinação de Idade a partir de dentes de 

Odontocetos e Pinípedes 

Para a escolha dos melhores dentes deve-se levar em consideração a forma 

e o tamanho das amostras (Figura II.2.3-1). Os dentes considerados ideais são os 

maiores, menos curvados e menos desgastados, pois as camadas de 

crescimento estão mais visíveis e facilitam a leitura da idade. Nesta etapa é muito 

importante que haja uma seleção rigorosa dos dentes, pois aqueles que por 

ventura estiverem muito desgastados, tanto em relação à extremidade superior 

quanto às laterais da dentina e cemento certamente serão difíceis de serem 

preparados e/ou analisados. Geralmente os maiores dentes estão localizados na 

porção mediana da mandíbula direita ou esquerda. 

 

  

Figura II.2.3-1 - Escolha dos melhores dentes para serem preparados e analisados. 
Fonte: Rebeca Pires Wanderley (IPeC). 

Os dentes escolhidos devem ter suas laterais desbastadas no sentido labial-

lingual ou antero-posterior (de acordo com cada espécie) em uma serra 

diamantada (Figura II.2.3-2). No caso de Sotalia guianesis (boto-cinza) o sentido 

labial-lingual é o mais indicado, já para Pontoporia blainvillei (toninha) o melhor 

sentido é antero-posterior. Para espécies de cetáceos e pinípedes que não 

possuem indicação descrita, devem ser testados os dois sentidos para determinar 

o mais adequado para cada espécie. Este desbaste facilita a penetração do ácido 

descalcificador na próxima etapa. Os dentes que apresentarem cavidade pulpar 

aberta, geralmente de filhotes e indivíduos jovens não necessitam ter suas 

laterais desbastadas, pois a cavidade pulpar aberta permite que o ácido penetre 

com facilidade atuando nas partes interna e externa ao mesmo tempo. Além 
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disso, os dentes com cavidade pulpar aberta são mais frágeis e correm o risco de 

quebrar no momento do desbaste. Portanto, devem ser submetidos a este 

processo apenas os dentes de indivíduos mais velhos, que possuam a cavidade 

pulpar quase fechada ou fechada completamente. 

 

 

Figura II.2.3-2 - Desbaste das laterais dos dentes de S. 
guianensis. Fonte: Rebeca Pires Wanderley 
(IPeC). 

 

II.2.3.1 - Lixamento e Polimento 

Antes da descalcificação dos dentes é necessário lixar e polir a superfície das 

amostras desbastadas para que haja a eliminação de ranhuras após o desbaste. 

Deve-se utilizar lixas d´água de granulações decrescentes (n° 320, 400 e 600) 

para lixar e após este processo utilizar tecido acrílico, saponáceo em pó ou em 

pasta e água em abundância para polir. A superfície de cada dente deve ser 

examinada sob uma lupa para verificar as ranhuras foram totalmente eliminadas.  

 

II.2.3.2 -Descalcificação 

Após o polimento os dentes devem ser colocados em recipientes plásticos 

fechados e com furos, imersos em formol a 10% de 12 às 72h e depois lavados 

em água corrente (Figura II.2.3.2-). Após este processo os dentes devem ser 
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inseridos em RDO®, um descalcificador comercial de ossos de ação rápida, a 

base de ácido clorídrico (Figura II.2.3.2-). Outros ácidos como o ácido fórmico e o 

ácido nítrico também são utilizados para descalcificar os dentes. 

O tempo de descalcificação varia para cada espécie. Ex: Para S. guianensis o 

tempo pode variar de 1 a 5 horas para infantes e indivíduos jovens e de 5 a 20 

horas para indivíduos mais velhos. Para P. blainvillei o tempo de descalcificação 

pode variar de 30 minutos para recém-nascidos, até 6 horas para indivíduos 

velhos. Para Physeter macrocephalus (cachalote) os dentes podem permanecer 

até 40 horas em ácido fórmico 5%. Ao longo deste processo os dentes devem ser 

observados a cada meia hora para a avaliação do efeito de descalcificação. É 

muito importante o monitoramento dos dentes nesta etapa, pois a ação do RDO® 

é muito rápida e há grandes chances de perda de material. O dente é considerado 

completamente descalcificado quando se apresenta flexível em toda a sua 

extensão. Após a descalcificação total dos dentes, eles devem ser inseridos em 

água corrente por aproximadamente 10 horas para que o RDO® seja 

completamente removido e não comprometer a amostra. 

 

 

Figura II.2.3.2-1 - Os dentes devem ser colocados em 
recipientes fechados e com furos 
devidamente identificados e inseridos em 
formol a 10%. Fonte: Rebeca Pires 
Wanderley (IPeC). 
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Figura II.2.3.2-2 - Dentes de S. guinanensis 
inseridos em RDO®. Fonte: 
Rebeca Pires Wanderley 
(IPeC). 

 

 

II.2.3.3 - Corte em seções finas 

Após a descalcificação, deve-se adicionar uma gota de gel de congelamento 

para corte de tecidos na plataforma de corte do micrótomo de congelamento. Um 

dente deve ser posicionado sobre a gota, deitado com o eixo longitudinal 

horizontal à plataforma do micrótomo, no sentido indicado para cada espécie 

(antero-posterior ou labial-lingual) (Figura II.2.3.3-). Com o dente devidamente 

posicionado na plataforma, deve-se ligar o CO2 para o congelamento total da 

amostra. A espessura do corte varia para cada espécie. Para S. guianensis e P. 

blainvillei os cortes podem variar entre 25 µm e 35 µm, para Stenella spp. de 

20µm a 40µm e para Tursiops truncatus (golfinho-nariz-de-garrafa) de 40µm a 

50µm. 
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Figura II.2.3.3-1 - Dente inserido na gota de gel de congelamento na 
base do micrótomo antes de ser congelado 
completamente. Fonte: Rebeca Pires Wanderley 
(IPeC). 

 

Com a ajuda de um pincel de cerdas finas deve-se retirar os cortes da lâmina 

e inseri-los  em um recipiente com água (Figura II.2.3.3-). Devem ser escolhidos 

os cortes mais centrais de cada dente, onde as camadas de crescimento são 

mais bem visualizadas. O restante pode ser descartado. 

 

 

Figura II.2.3.3-2 - Cortes em sessões finas inseridos em um 
recipiente com água. Fonte: Rebeca Pires 
Wanderley (IPeC). 
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II.2.3.4 - Coloração e fixação 

Os cortes selecionados devem ser corados em Hematoxilina de Harris por 5 

minutos e posteriormente inseridos em água corrente por 10 minutos para a 

retirada do excesso de corante (Figura II.2.3.4-1). Nesta fase, os cortes passam a 

apresentar coloração roxa. Para a fixação da coloração, devem ser inseridos em 

uma solução aquosa contendo Borato de Sódio a 1% por aproximadamente 1 

minuto ou até que passem a apresentar coloração azul escuro. Novamente estes 

devem ser inseridos em água corrente para a retirada do excesso de Borato de 

Sódio. 

 

 

Figura II.2.3.4-1 - Cortes selecionados após 
passarem pela coloração com 
Hematoxilina de Harris e Borato 
de Sódio a 1%, passando da 
coloração roxa para azul escuro. 
Fonte: Rebeca Pires Wanderley 
(IPeC). 

 

II.2.3.5 - Preparação das lâminas 

Para a preparação das lâminas os cortes devem ser inseridos em glicerina 

50%, 75% e 100% respectivamente, durante 10 minutos em cada concentração 

(Figura II.2.3.5-1). Este processo gradativo é importante para que não ocorra uma 
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desidratação brusca do material, o que pode causar enrugamentos no tecido. 

Após esta etapa, os cortes devem ser posicionados nas lâminas, embebidos em 

glicerina 100% e as lamínulas devem ser colocadas por cima sempre iniciando de 

um dos lados para o outro, tendo-se o cuidado para que bolhas de oxigênio não 

se formem e não comprometam a durabilidade da coloração nos tecidos. Elas 

devem ser coladas com Entellan® com o auxílio de algum material de ponta fina. 

Pode-se repetir o processo de inserir entellan ao redor da lamínula mais de uma 

vez em intervalos de algumas horas para garantir que a vedação seja feita 

totalmente. Foi observado que com o tempo que alguns cortes inseridos nas 

lamínulas podem perder a coloração azul escura. Isso pode estar relacionado 

com a vedação correta das lamínulas. 

 

 

Figura II.2.3.5-1 - Cortes sendo posicionados nas 
lâminas embebidos em 
glicerina 100%. Fonte: Rebeca 
Pires Wanderley (IPeC). 

 

II.2.3.6 - Leitura das camadas de crescimento (GLG´s) 

As lâminas devem ser utilizadas para a leitura da idade a partir da contagem 

das camadas de crescimento presentes na dentina e no cemento dos dentes 

(Figura II.2.3.6-1). Com o intuito de realizar a contagem das camadas de 

crescimento com mais precisão, é ideal que o material contido nas lâminas seja 

fotografado em um microscópio em 40X e 100X. 
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A dentina fetal apresenta uma camada uniforme e levemente corada, já a 

linha neonatal apresenta uma linha fina e fortemente corada. Após a linha 

neonatal na dentina segue-se as GLG´s (camadas de crescimento) formadas 

cada uma por uma camada fina clara (pouco corada) e outra camada larga escura 

(fortemente corada). Entre duas camadas de crescimento é possível notar uma 

linha muito fina fortemente corada. No cemento esse padrão de coloração se 

inverte (camada fina corada e camada larga não corada). Geralmente as duas 

primeiras camadas não são tão conspícuas. Entre a linha neonatal e o fim da 

primeira camada é observada uma camada acessória que indica o fim do período 

de lactação dos indivíduos. 

A leitura da idade de cada exemplar deve ser realizada pelo menos três 

vezes por ao menos dois observadores com intervalo de três a dez dias entre 

cada leitura. No momento de cada leitura não se deve ter acesso às idades 

determinadas anteriormente para que não haja qualquer tipo de influência. Pode-

se utilizar um microscópio óptico quando houver dúvidas sobre a idade de alguns 

exemplares, onde é possível observar toda a extensão dos cortes dentários nas 

lâminas. A idade final deve ser determinada a partir da terceira leitura, pois a 

habilidade de leitura é adquirida com o passar do tempo, obtendo-se idades 

estimadas com maior acuidade. 
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Figura II.2.3.6-1- Imagem feita a partir de um foto microscópio da 
dentina de S. guianensis no sentido labial-lingual, 
apresentando as camadas de crescimento. Fonte: 
Rebeca Pires Wanderley (IPeC). 
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II.3 - Tartarugas Marinhas 

Dentre as espécies de tartarugas marinhas, é utilizado o osso do úmero para 

tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) e tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea). Já 

para a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) são utilizados os ossículos 

oculares já que o osso do úmero desta espécie tem uma alta taxa de reabsorção 

óssea. 

Durante o monitoramento de praia, ao encontrar um espécime de tartaruga 

marinha, independente do estágio de decomposição, coletar as duas nadadeiras 

anteriores que contêm o osso do úmero. Já para a coleta dos ossículos oculares é 

necessário a coleta dos olhos em prefeito estado, ou seja, a tartaruga deve estar 

fresca para a coleta ser viável. Ao mesmo tempo da coleta do úmero e dos olhos, 

coletar outros dados quando possível:  

 

· Espécie 

· Tamanho curvilíneo ou retilíneo da carapaça (CCC ou CRC) 

· Largura curvilínea ou retilínea da carapaça (LCC ou LRC) 

· Presença de tumores 

· Gênero 
 

II.3.1 -Protocolo para Determinação de Idade a Partir do Osso do 

Úmero/Ossículos Oculares de Tartarugas Marinhas  

As técnicas aqui apresentadas estão baseadas em Zug et al. (1986) e Avens 

et al. (2009). Para detalhes da técnica recomenda-se ver as publicações originais. 
 

II.3.1.1 - Limpeza dos ossos 

As nadadeiras e/ou olhos devidamente identificados devem ser 

descongelados, dissecados até que o máximo de tecido mole seja retirado. 

Os úmeros e ossículos oculares dissecados devem ser colocados em sacos 

de nylon (tipo rede), identificados e lacrados com linha de nylon. 

Cada saco conterá 1 e/ou 2 ossos ou o conjunto de ossículos oculares do 

mesmo animal e serão colocados dentro de uma caixa com água por 

aproximadamente 2 semanas. 
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Após este tempo, os ossos devem ser lavados com água e colocados para 

secar por mais duas semanas. 

Quando secos, devem ser identificados com dados de número de tombo e 

espécie e acondicionados em caixas. 
 

II.3.1.2 - Seleção e mensuração dos ossos 

Escolher 10 ossos pequenos ou 5 ossos grandes para processar, tendo estes 

aproximadamente o mesmo tamanho. 

Os úmeros serão mensurados usando paquímetro digital ou analógico e um 

formulário de medidas preenchidos (Figura II.3.1-1). Quanto aos ossículos, não é 

necessário a realização de medidas, porém antes do corte deve-se fotografar 

como na Figura II.3.1-2.    

 

 
Figura II.3.1-1 - Demonstração das medidas necessárias antes do corte do osso. CT: 

comprimento total; CL: comprimento longitudinal; LP: largura proximal; 
LM: largura média; LD: largura distal; LPDP: largura proximal do delto-
pectoral. Fonte: Camila Domit – CEM/UFPR 
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Figura II.3.1-2 - Crânio da tartaruga de couro (Dermochelys 

coriacae) demonstrando o anel de ossículos 
ocular por inteiro. Fonte: Avens et al. (2009). 

 

II.3.1.3 - Corte na serra metalográfica 

Cortar a parte distal dos ossos se não forem pequenos o bastante para caber 

na serra. 

Colocar a lâmina na serra. 

Colocar água com sabão no container embaixo da lâmina. 

Marcar, com um lápis, no osso o local do corte. Cortar próximo à cicatriz de 

inserção do músculo do osso (Figura II.3.1-3) . Já nos ossículos, como indicado na 

Figura II.3.1-4. 

Lembrar que pedaços do osso serão perdidos no processo de corte, então 

deve-se deixar um espaço suficiente. 

Colocar o osso na serra com a extremidade voltada para baixo para que a 

água possa escorrer. 

Fazer cortes de 2 a 3 mm de espessura perto da cicatriz de inserção do 

músculo . 
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Figura II.3.1-3 - Localização do corte a serem realizados 
no osso do úmero. Fonte: Camila Domit – CEM/UFPR 

 

 
Figura II.3.1-4 - Localização do corte a ser realizado nos ossículos oculares da 

tartaruga de couro. Fonte: Zug e Parham, (1996). 

 

II.3.1.4 - Descalcificação 

Os cortes devem ser colocados nos histo-cassetes, identificados com 

etiquetas pequenas. 

Colocar os histo-cassetes em formol a 10% por 2-3 horas para fixação. 

Enxaguar bem e deixar os histo-cassetes de 5-10 min em água. 
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Após o enxague, colocar os histo-cassetes no RDO (descalcificador 

comercial) e deixar no mínimo 4 horas. Como não existe um padrão de tempo  

para o RDO, a partir de 4 horas no descalcificador, é necessário realizar testes 

para avaliar a descalcificação, que, estará completa quando o osso estiver com 

consistência de borracha. Após o RDO, lavar com água os ossos nos histo-

cassetes, secar e colocar em um becker com água destilada durante uma noite. 

 

II.3.1.5 - Corte em micrótomo 

Ajustar o local aonde o osso será colocado, se necessário. 

Colocar o gel de congelamento (OCT compound®) no local, o suficiente para 

que o osso seja envolvido por completo. 

Secar o osso e colocar no local. 

Tornar o local para a temperatura -10.5ºC para congelar, até que o gel se 

torne esbranquiçado. 

Colocar a navalha no micrótomo acima do nível do osso. Ajuste quando 

necessário. 

Quando estiver congelado, diminua para -2.5ºC e espere alguns minutos. 

Enquanto aguarda: pegar duas placas de petri, um becker com água, 1 

recipiente com glicerina a 100%, e identificá-los externamente na lateral e na 

tampa e com uma etiqueta dentro do pote. 

Após congelar o osso, colocar a lâmina no nível deste. 

Realizar cortes com espessuras de 25 - 30μm do osso e retirar as secções 

com o auxílio de um pincel. 

As secções devem ser colocadas em placa de petri com água destilada. 

Selecionar e colocar  as secções completas em outra placa de petri com água 

para analisar sob microscópio estereoscópico (lupa) para verificar se estão 

completas. 

Selecionar 10 secções inteiras. 

Desligar o micrótomo e esperar que descongele, antes que derreta 

totalmente, tirar o gel de congelamento junto com o osso e colocar em becker 

com água destilada. 
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Colocar o fragmento restante do osso em recipiente com glicerina a 50% por 

15-20 min., depois transferi-lo para outro em glicerina a 100% e então, para o 

recepiente já identificado. 

Colocar as seções do osso em histo-cassetes identificados e, em um 

recipiente com água destilada durante uma noite. 
  

II.3.1.6 -Coloração 

O corante deve ser feito 1 semana antes de usar (usar a receita para 

hematoxilina de Ehrlich, Anexo VI.2.1 -). 

Diluir o corante com 50% de água destilada assim que for usar. Diluir volume 

de corante suficiente para os ossos que estão sendo processados. 

Colocar os histo-cassetes no corante e colocar no agitador durante 8-10 min. 

Tirar do corante e colocar em recipiente com água destilada para retirar o 

excesso de hematoxilina. 

Tirar da água e observar sob microscópio estereoscópico (lupa) a coloração e 

se é possível observar as linhas de crescimento. 

Se a coloração for satisfatória, continuar com os demais cortes. 

Depois da coloração, colocar as secções em um recipiente com água 

destilada por 20 min. 

Colocar os histo-cassetes em glicerina a 50% por 20 min. 

Deixar escorrer em placas de petri. 

Após, colocar por mais 20 min. em glicerina a 100%. 

Remover as secções dos histo-cassetes e colocar em reservatório 

identificado com glicerina a 100%. 

 

II.3.1.7 - Montando as lâminas 

Colocar as secções em placa de petri com  glicerina a 100%. 

Escolher a melhor secção, inteira com toda margem, linhas bem visíveis que 

parecem estar inteiras. 

Pegue uma lâmina limpa, identifique. 

Coloque a secção escolhida com um pouco de glicerina. 

Coloque a lâmina sob microscópio para ver se está satisfatória, sem presença 

de partículas externas ou bolhas. 
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Cubra toda a secção com lamínula. 

Deixe as lâminas secando por uma noite. 

Após, limpe o excesso de glicerina. Sele a lamínula com cytoseal ou esmalte 

transparente, verificando que está  vedada e não encobriu o osso. 

Deixe por mais uma noite. 

Obs.: Não se deve montar lâminas se a leitura não for realizada brevemente, 

pois as secções perdem a coloração, fazendo com que a leitura seja impossível 

de ser realizada. Se isso acontecer, é necessário que a secção seja limpa e o 

processo de coloração reiniciado. 

 

II.3.1.8 - Fotos 

Para contagem das linhas de crescimento é necessário tirar fotos de 

pequenas porções da lâmina no microscópio ótico com alta resolução, em 

seguida juntar essas fotos em algum software de edição de fotografias (Figura 

II.3.1 - 5). 

 

 
Figura II.3.1-5 - Quadrados vermelhos indicando fotos de pequenas porções da lâmina 

montada com a seção do osso úmero. Fonte: Camila Domit – 
CEM/UFPR 
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II.3.1.9 - Interpretação das linhas de crescimento 

O princípio básico desse método é que o crescimento do osso é cíclico e tem 

uma periodicidade anual em que a formação óssea cessa ou retarda antes de 

uma nova formação (Snover e Hohn 2004) e, em animais mais velhos, as marcas 

de crescimento são acumuladas na periferia do osso como resultado de 

crescimento mais lento (Snover e Hohn 2004). A primeira linha de crescimento 

(annulus; Figura II.3.1-6) em tartarugas marinhas é depositada diante do centro do 

osso, enquanto que as linhas de crescimento mais recente ocorrem ao longo da 

circunferência periférica (Zug et al. 1986). As tartarugas marinhas podem reter ou 

não a primeira linha de crescimento, pois esta primeira linha e linhas mais antigas 

são perdidas devido à reabsorção óssea durante o crescimento (Zug et al. 1986). 

Para tartarugas que não retiveram a primeira linha de crescimento, serão 

calculadas as linhas perdidas baseado no fator de correção proposto por Parham 

e Zug (1997). Portanto, partindo de que uma linha de crescimento corresponde a 

um ano (Snover e Hohn 2004), as tartarugas que retiverem a annulus, a idade 

será equivalente ao número de linhas de crescimento observadas. Para as 

tartarugas sem a annulus, a idade será equivalente ao número de linhas de 

crescimento observadas adicionada ao número de linhas perdidas.  

A interpretação das linhas de crescimento deve ser feita por dois 

pesquisadores ou por um pesquisador, sendo necessárias três leituras em 

momentos diferentes, isso para diminuir o erro. Essa interpretação deve ser feita 

baseada em Castanet (1990) e Snover e Hohn (2004), pois o úmero e ossículos 

oculares podem apresentar “split lines” e linhas duplas. 
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Figura II.3.1-6 - Interpretação das linhas de crescimento 

(setas) do úmero da tartaruga cabeçuda 
(Caretta caretta): (A) linha dupla, contado 
como uma linha. Fonte: Camila Domit – 
CEM/UFPR 
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III - IDENTIFICAÇÃO DE SEXO E MATURAÇÃO SEXUAL  
 

III.1 -Tartarugas marinhas 
 

Material necessário: 

· Processador automático de tecidos sistema fechado 

· Moldes de aço inoxidável para inclusão em parafina 

· Dispensador automático de parafina com placa de resfriamento 

· Micrótomo rotativo automático 

· Banho Maria 

· Corador automático de tecidos 

· Microscópio óptico com câmara acoplada 

· Estufa de esterilização 

· Balança semi-analítica (0,01g) 

· Pinça 

· Tesoura 

· Béquer 

· Cassetes plásticos para processamento histológico 

· Suporte para lâminas 

· Laminário 

· Capela de exaustão de gases 

· Timer digital 4 canais 

· Agitador magnético 

· Funil de vidro 

· Suporte para funil 

· Bastão de vidro 

  

Reagentes: 

· Álcool etílico absoluto 

· Álcool 70% 

· Xilol P.A 

· Formaldeído 37% (P.A) 

· Eosina amarelada 
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· Hematoxilina pó 

· Óxido de mercúrio 

· Alúmen de potássio ou de amônio 

· Entellan 

· Gelatina histológica 

· Parafina histológica 

· Navalha low-profile 

· Pincel 

· Lâminas histológicas com extremidade fosca 

· Lâmínula 

· Óleo de imersão para microscópio óptico 

· Gaze 

· Cuba com gelo 

· Papel filtro 
  
  

III.1.1.1 - Coleta e preparação da amostra 

Retirar as gônadas direita e esquerda dos indivíduos em estágio 1 e 2 de 

decomposição (Figura III.1.1.5.1-1). 

Durante a remoção do órgão este não deve ser comprimido para que não 

haja distorção da estrutura tecidual, sendo aconselhada a remoção do tecido no 

entorno e até mesmo de uma pequena porção do rim. 

 As gônadas devem ser colocadas sobre uma superfície rígida (ex: papelão) 

para mantê-las retas ao longo do processo de fixação. 

Fixar em formaldeído a 10% por 24-48 horas, o volume do fixador deve ser 20 

vezes o volume da amostra. 

Após, retirar e conservar em álcool a 70%. 

 

 

. 
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Figura III.1.1.5.1-1 - Gônada de indivíduo juvenil de tartaruga-

verde encontrado encalhado morto no 
litoral do Paraná. Fonte: Rosa (2009). 

 
 

III.1.1.2 - Processamento da amostra 

Desidratação, clarificação e impregnação da amostra. 

Clivar a gônada, retirando fragmento de no máximo 5 mm para o 

processamento histológico, de modo que o tecido excedente seja descartado. 

Acondicionar o tecido clivado em cassetes histológicos identificados com o 

número de tombo do indivíduo. 

Os fragmentos devem ser desidratados em diferentes concentrações de 

álcool etílico variando entre 70% até 100%, após diafanizados em xilol (Anexo 

VI.3 -). 

Depois, devem ser impregnados em parafina. 

  

III.1.1.3 - Inclusão e Microtomia 

A inclusão deve ser feita em parafina líquida nova nos moldes de aço 

inoxidável. Com auxílio de uma pinça aquecida colocá-los em posição medial 

transversal e então, posicionar a base do cassete em contato com a parafina 

líquida para que seja fixado. 

Levar os moldes com o material incluído para a placa de resfriamento. 

Cortar o material com espessura de 5µm com auxílio de um micrótomo 

rotativo. 
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Os cortes devem ser colocados em banho-maria (40ºC) com parafina 

histológica, para a distensão destes, e, coletados com auxílio de lâmina limpa e 

identificada. 

Colocar as lâminas identificadas em estufa a 60ºC por 24 horas para retirar o 

excesso de parafina. 

  

III.1.1.4 - Coloração 

Após, iniciar o processo de coloração, com a desparafinização em xilol, 

hidratação em série alcoólica descrescente (100% a 70%) até a água destilada, 

coloração em hematoxilina de Harris e eosina (Anexos VI.2.2 - e VI.2.3 -), 

desidratação em série alcoólica (70% a 100%), clarificação em xilol. 

Por fim, a selagem da lâmina com resina sintética e lamínula. 
 

III.1.1.5 - Análise de sexagem 

 A análise será feita em microscópio de luz e visa identificar o sexo e o 

estágio de desenvolvimento gonadal de machos e fêmeas com base na presença 

de células germinativas (ROSA, 2009).  Os sexos serão identificadas seguindo os 

critérios propostos por Wyneken et al. (2007) e Miller e Limpus (2003). 

 

III.1.1.5.1 - Machos 

Filhotes: células achatadas e escamosas, próximas a túnica albugínea, 

presença de túbulos seminíferos na medula com células germinativas situadas 

próximas ao interior da membrana (Figura III.1.1.5-1). 
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Figura III.1.1.5-1 - Gônada de filhote de Chelonia 

mydas A: Células germinativas; B: 
Médula com túbulos seminíferos; C. 
Túnica albugínea; D. Córtex. Fonte: 
Miller e Limpus,  (2003). 

 
  

Juvenis: gônadas com tecido menos condensado, córtex pouco desenvolvido, 

geralmente com uma camada de células de tamanho homogêneo, presença de 

túnica albugínea, caracterizada por uma membrana fina e fibrosa entre a medula 

e o córtex, e, medula composta por túbulos seminíferos revestidos por epitélio 

estratificado germinativo com células de Sertoli na região basal, envoltos por 

núcleos fortemente basófilos e citoplasma pouco basófilo (Figura III.1.1.5-2). 
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Figura III.1.1.5-2 - Gônada de macho juvenil de Chelonia 

mydas com túbulos seminíferos 
aparentes, aumento de 5x e corado em 
H/E. Fonte: Mariane Ferrarini Andrade, 
LEC/CEM/UFPR. 

 

 Adultos: córtex composto por epitélio achatado apoiado pela túnica 

albugínea, túbulos seminíferos na medula, envoltos por tecido conjuntivo frouxo. 

Encaixado no tecido conjuntivo entre os túbulos testiculares estão as células 

intersticiais (células de Leydig) que ocorrem isoladamente ou em pequenos 

grupos adjacentes a vasos sanguíneos. Espermatogônias na luz dos túbulos 

seminíferos, que durante o período reprodutivo dão origem aos espermatócitos 

primários. Células de Sertoli na membrana basal dos túbulos seminíferos (Figura 

III.1.1.5-3). 
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Figura III.1.1.5-3 - Testículo de adulto de Chelonia mydas A. 

Estágio 1; B. Estágio 2, Espermatócitos 
primários e espermatogônias; C. Estágio 4, 
espermátides em transição para 
espermatogônia; D. Estágio 6, 
espermatogênese máxima. Fonte: Miller e 
Limpus, (2003). 

 

III.1.1.5.2 -  Fêmeas 

Filhote: células colunares, com células germinativas próximas a membrana 

basal, medula densa, com ocasionais sequências de células entre os vasos 

sanguíneos e outras células; ausência de túbulos com lúmen aberto (Figura 

III.1.1.5-4). 
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Figura III.1.1.5-4 - Gônada de fêmea filhote de Chelonia 

mydas A. Células germinativas; B. 
Medula; C. Túnica albugínea; D. Córtex. 
Fonte: Miller e Limpus, (2003). 

  

Juvenis: gônada condensada com células germinativas bem aparentes, com 

medula desorganizada, córtex bem desenvolvido, formado por 2 a 5 camadas de 

células basófilas, presença de folículos ovarianos em diferentes fases de 

desenvolvimento no córtex, como folículos primordiais com núcleo eucromático, 

com oócitos em diferentes tamanhos com núcleos basófilos e múltiplos nucléolos 

com coloração mais escura envolvido pela zona pelúcida. Os ovários podem 

apresentar ovócitos em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo 

caracterizados mais desenvolvidos os que apresentam vesículas ou grânulos 

citoplasmáticos (Figura III.1.1.5-5). 
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Figura III.1.1.5-5 - Gônada de juvenil de de Chelonia mydas 

com presença de ovócitos com o 
citoplasma aumentado, aumento de 5x 
e corado em H/E. Fonte: Mariane 
Ferrarini Andrade, LEC/CEM/UFPR. 

 

Adultas: ovário com folículos maduros, corpo lúteos e albicans (Figura III.1.1.5-6). 

  
 

  
Figura III.1.1.5-6 - Ovário de Caretta caretta A. Folículo pré-

ovulatório maduro; B. Folículos pré-
vitelogênicos; C. Corpo Lúteo; D. Corpo 
Albicans; E. Vesícula com fluído; F. 
Folículo Atrésico. Fonte: Miller e Limpus, 
(2003). 
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III.1.1.6 - Classificação maturação de fêmeas 
 

III.1.1.6.1 - Coleta das amostras 

Durante a necropsia as gônadas deverão ser analisadas macroscopicamente 

em relação à aderência, textura e evidência de ducto paramesonéfrico, com o 

intuito de contribuir na identificação do sexo. Quanto à textura as gônadas devem 

ser agrupadas em: granulosa, lisa e mista (Figura III.1.1.6-1, Figura III.1.1.6-2), 

seguindo classificação proposta por Lutz et al. (2003). A presença de ducto 

paramesonéfrico e a aderência da gônada também devem ser registradas a fim 

de contribuir na análise de determinação do sexo. Gônadas com textura 

granulosa, aderência solta e presença de ducto paramesonéfrico serão 

caracterizadas como fêmeas, enquanto gônadas com textura lisa, aderidas e com 

ducto reduzido ou ausente serão caracterizadas como machos (MCCOY et al., 

1983; VAN DER HEIDEN, 1985 e WIBBELS, 1998). Contudo, muitos indivíduos 

podem apresentar gônadas mistas, o que requer a realização de análise 

microscópica para a confirmação do sexo. Estas informações, assim como fotos 

das gônadas, do animal inteiro e dados biométricos deverão ser encaminhados 

juntamente com o material biológico para o Laboratório de Histologia encarregado 

destas análises. 

Após a análise macroscópica, as gônadas devem ser removidas, fixadas em 

formol a 10% e conservadas individualmente em álcool a 70% em frascos com 

tampa de rosca identificados com papel vegetal que contenha o código do 

indivíduo.  

 

III.1.1.6.2 - Análise das amostras 

As gônadas devem ser pesadas (gramas) em balança digital com precisão de 

duas casas decimais e medidas com auxílio de um paquímetro (cm). Deverá ser 

realizado um corte com padrão transversal medial com relação ao comprimento 

máximo da gônada com espessura de 5 cm (Figura III.1.1.6-1). Os cortes deverão 

ser desidratados, diafinizados, impregnados, cortados em micrótomo e corados 

com Hematoxilina e Eosina (coloração HE), conforme indicações do protocolo de 

Kondak (2012) e orientações de Bremer et al. (1976).  
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As lâminas deverão ser analisadas em microscópio ótico. Para a 

caracterização de machos e fêmeas deverão ser considerados os critérios 

adotados por Miller e Limpus (2003). Os ovários serão definidos por apresentarem 

um córtex desenvolvido, com células germinativas e a porção medular densa. Os 

testículos serão definidos como as gônadas com um córtex mal desenvolvido e 

achatado. A medula neste caso possui os túbulos seminíferos com células 

germinais situados perto da membrana interna, apresentando ainda o lúmen nos 

túbulos. A classificação do estágio de desenvolvimento gonadal seguirá o 

proposto por Rosa (2005) (Figura III.1.1.6-2).  

 

 
Figura III.1.1.6-1 - Gônadas granulosas de Chelonia mydas juvenis. Fonte: 

Thais de S. Barbosa, BIOPESCA. 
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Figura III.1.1.6-2 - Gônadas mistas de Chelonia mydas juvenis, 

considerando que (A) é a porção lisa e (B) porção 

granulosa. Fonte: Thais de S. Barbosa, BIOPESCA. 

 

 

III.2 -Aves 
 

III.2.1 - Coleta das amostras 

Durante a necropsia, as gônadas devem ser retiradas e fixadas em formol a 

10%, sendo posteriormente fixadas em álcool a 70%. Devem ser armazenadas 

individualmente em recipiente com tampa de rosca e identificadas com papel 

vegetal, com o código do indivíduo escrito a lápis. A ave deverá ser fotografada 

em diferentes ângulos para o registro da plumagem do indivíduo, incluindo ambas 

as laterais, o dorso e da asa aberta, quando for o caso, assim como cabeça. As 

fotos, juntamente com os dados de biometria e peso da ave, deverão ser 

encaminhados ao laboratório de histologia indicado, juntamente com o material 

biológico, para compor a análise.  
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III.2.2 - Análise das amostras 

As gônadas deverão ser pesadas (g) em balança digital com precisão de 

duas casas decimais e medidas em seu comprimento total (cm) utilizando 

paquímetro e com precisão de duas casas decimais. Deverá ser calculado 

também o peso relativo da gônada, com base no peso total da ave. Deverá ser 

registrado também o comprimento longitudinal dos ovários e oviduto, mensurados 

da extremidade cranial à extremidade caudal, e a medida transversal, 

aproximadamente no terço médio, das laterais da esquerda à direita, 

desprezando–se o maior e o menor diâmetro devido à morfologia irregular. O 

oviduto deverá ser medido a partir das extremidades cranial (infundíbulo) até à 

caudal (final da vagina próximo à cloaca). A seguir, o oviduto deverá ser 

submetido à incisão longitudinal para observação da mucosa, e logo depois 

devem ser retiradas secções não superiores a 0,5 cm das regiões identificadas 

macroscopicamente como infundíbulo, magno, útero e a vagina. Os fragmentos 

devem ser acondicionados em solução de formalina a 10%. No caso de fêmeas, 

apenas a gônada esquerda será analisada. Seções longitudinais e transversais 

deverão ser feitas para a realização dos procedimentos histológicos padrão, 

sendo coradas com a técnica de HE. 

Na análise microscópica serão utilizadas as definições de Joyner (1994) e 

Morais et al. (2012). Será avaliada a condição da gônada para identificar se o 

indivíduo estava em atividade reprodutiva ou em descanso reprodutivo, assim 

como seu estágio de desenvolvimento. 

 
 

III.3 - Mamíferos marinhos 

Antes de se iniciar a atividade deve-se averiguar se tanto os EPIs como os 

materiais necessários para a atividades estão disponíveis: 
 

· luvas 

· máscara 

· jaleco 

· Máquina fotográfica 
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· Paquímetro 

· Régua 

· Bandeja 

· Pinças e tesouras cirúrgicas 

· Balança de precisão 

· Bisturi e lâminas 

· Equipamentos do laboratório de histologia 

 

III.3.1.1 - Coleta do material 

As gônadas deverão ser retiradas durante a necropsia e fixadas em formol 

10% em recipientes com tampa de rosca. 

 

III.3.1.2 - Análise macroscópica 

As gônadas serão primeiramente analisadas macroscopicamente, sendo 

tomados os dados de comprimento e largura (em centímetros, com auxílio de 

paquímetro, com precisão de uma casa decimal) (Figura III.1.1.6.2-1 e Figura 

III.1.1.6.2-2) e peso (em gramas, com balança digital e precisão de uma casa 

decimal) de ambos os lados. Os ovários serão examinados para verificar a 

presença de corpo lúteo ou corpo albicans visíveis macroscopicamente. Quando 

presentes, estes serão medidos no sentido ápice base. 
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Figura III.1.1.6.2-1 - Posição dos testículos de um macho de 

Pontoporia blainvillei. Fonte: Carolina P. 
Bertozzi, Biopesca. 

 

 

Figura III.1.1.6.2-2 - Posição dos ovários de uma fêmea de Pontoporia 
blainvillei. Em destaque: ovário direito e ovário esquerdo 
contendo corpo lúteo de gravidez. Fonte: Carolina P. 
Bertozzi, Biopesca 
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III.3.1.3 -Análise microscópica 

Para a análise microscópica das gônadas deverão ser montadas preparações 

permanentes com cortes de testículos (incluindo epidídimo) e ovários com 5 μm 

de espessura, a partir do uso de técnicas de rotina para a preparação de tecidos 

(Bremer et al., 1976). Os cortes serão corados com hematoxilina e contra-corados 

com eosina (coloração HE). As preparações deverão ser examinadas em 

microscópio de luz transmitida sob aumento de 100 e 400 vezes.  

A observação dos túbulos seminíferos e das diferentes células da linhagem 

espermatogênica, bem como a quantidade de substância intersticial, devem ser 

utilizadas para a avaliação da maturidade gonadal dos machos, segundo a 

classificação descrita abaixo (Hohn et al., 1985), sendo composta por três 

estágios: 

· Imaturos: testículos com túbulos seminíferos contendo principalmente 

espermatogônias, lúmen totalmente fechado e abundante tecido intersticial 

entre os túbulos (Figura III.1.1.6.2-2). 

· Púberes: testículos com túbulos seminíferos contendo espermatogônias e 

espermatócitos, lúmen pequeno e vazio e pouco tecido intersticial (Figura 

III.1.1.6.2-2). 

· Maduros: testículos com túbulos seminíferos contendo espermatogônias, 

espermatócitos, espermátides e quase sempre espermatozóides, com 

grande lúmen e pouco tecido intersticial (Figura III.1.1.6.2-2). 
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Figura III.1.1.6.2-1 - Fotomicrografia de testículo imaturo de Pontoporia 
blainvillei. Coloração: Hematoxilina e Eosina. 
Aumento: X 400. Escala: 50 µm. Fonte: Carolina P. 
Bertozzi, Biopesca. 
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Figura III.1.1.6.2-2 - Fotomicrografia de testículo púbere de 
Pontoporia blainvillei. Coloração: Hematoxilina e 
Eosina. Aumento: X 400. Escala: 50 µm. Fonte: 
Carolina P. Bertozzi, Biopesca. 

 

 

Figura III.1.1.6.2-3 - Fotomicrografia de testículo maduro de 
Pontoporia blainvillei. Coloração: 
Hematoxilina e Eosina. Aumento: X 100. 
Escala: 50 µm. Fonte: Carolina P. Bertozzi, 
Biopesca. 
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Para a avaliação da maturidade gonadal das fêmeas deverá ser utilizada a 

terminologia recomendada pela International Whaling Commission (Perrin e 

Donovan, 1984) e para distinguir as fêmeas imaturas e púberes a classificação 

utilizada por Rosas (2000) (Figura III.1.1.6.2-2): 

· Imaturas: ovários sem corpos de ovulação. 

· Púberes: ovários sem evidências de ovulação, mas que contenham 

folículos de Graaf não-atrésicos e com diâmetros superiores a 760 μm. 

· Maduras: ovários com presença de pelo menos um corpo albicans (CA) ou 

de um corpo lúteo (CL).  
 

 

Figura III.1.1.6.2-4 - Fotomicrografias de ovário de Pontoporia 
blainvillei imatura. Aumento: X 100. Escala: 
50 µm. Fonte: Carolina P. Bertozzi, Biopesca. 

C 
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V -  GLOSSÁRIO 
 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 

 

  

Mandíbula do inglês "lower jaw", é o componente móvel do crânio que 

compõe a parte inferior da cabeça. 

Maxila ou osso 

maxilar 

do inglês "upper jaw", é o componente superior do aparato 

bucal onde se encontra o palato 

Ear plug parte do ouvido interno de misticetos utilizada para estudos 

envolvendo estimação de idade, contaminação, dentre outros. 

É uma estrutura com cerca de 15cm em média, formada por 

queratina e lipídeos encontrada no meato auditivo dos 

misticetos 

GLG “Growth Layer Group”, ou seja, “Grupo de Camada de 

Crescimento” presente na dentina e cemento dos dentes de 

mamíferos marinhos. De acordo com cada espécie, cada GLG 

pode representar 1, 2 ou mais anos de idade. 
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VI - ANEXOS 
 

 

VI.1 - Ficha para medição do osso úmero.  
 

 
Figura VI.1-1 – Medidas a serem tomadas dos úmeros de tartarugas marinhas: CT: 

comprimento total; CL: comprimento itludinal; LP: largura proximal; E: 
espessura; LM: largura média; LPDP: largura proximal do delto-
pectoral;LD: largura distal.. 
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VI.2 -Receitas de corantes 

VI.2.1 -Receita da hematoxilina de Ehrlich. 

 
 

VI.2.2 - Hematoxilina de Harris (Harris, 1900) 

Hematoxilina .....................................................5,0 g 

Etanol a 100%....................................................50,0 mL 

Alúmen de potássio ou de amônio.......................100,0 g 

Água destilada....................................................1.000,0 mL 

Óxido mercúrio (pó vermelho) (HgO)..................2,5 g 

Ácido acético glacial...........................................20,0 mL 

 

Dissolva o alúmen em água destilada com o auxílio de uma placa aquecedora 

e um agitador magnético em um recipiente. Dissolva a hematoxilina no álcool à 

temperatura ambiente, em recipiente separado. Lentamente, misture as duas 

soluções aquecendo em placa aquecedora, até entrar em ebulição. Retire da 

fonte de calor e, acrescente lentamente o óxido mercúrio, que faz com que a 

solução entre rapidamente em ebulição, podendo transbordar do recipiente. 

Retorne a solução para a fonte de calor até que adquira a cor púrpura-escura. 

Esfrie, e a solução estará pronta. Filtre sempre antes de cada uso. 
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VI.2.3 -– Eosina 

Eosina amarelada em pó............................0, 25g 

Água destilada...........................................100 mL 

 

VI.3 -Desidratação e Clarificação Do Material  

Álcool 80% por, no mínimo 2 horas 

Álcool 90% por pelo menos 2 horas 

Álcool 95% durante 1 dia (overnigth) 

Álcool absoluto: 

1º banho – pequenos fragmentos por 45 minutos; maiores por 1 a 1.5 hora 

2º banho – 30 minutos 

3º banho – 30 minutos 

4º banho – 15 minutos 

Álcool absoluto mais xilol (benzol) 1:1– 30 minutos 

Xilol: 

1º banho – 15 minutos 

2º banho – 15 minutos 

3º banho – 10 minutos 

Material levado á parafina líquida, na estufa a 60ºC, por 4 horas, sendo 4 

banhos de 1 hora cada. A parafina deve ser sempre filtrada antes de ser 

utilizada. 

 

VI.4 - Coloração e Montagem Das Lâminas 

Desparafinização 

1º banho Xilol – 10 minutos • 

2º banho Xilol – 10 minutos 

 

Hidratação 

1º banho Álcool 100% – 5 minutos • 

2º banho Álcool 95% – 5 minutos • 
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3º banho Álcool 70% – 10 minutos 

 

Lavagem 

Água destilada – 5 minutos 

 

Coloração 

Hematoxilina de Harris por 2 a 10 minutos (podendo variar o tempo de acordo 

com os resultados obtidos); 

 

Lavagem 

Água corrente – 3 minutos (até que a água da cuba fique transparente). 

Aproveitar esta etapa para após limpar cuidadosamente o excesso de 

hematoxilina do entorno do corte 

 

Coloração 

Álcool 70%– 1 imersão; 

Eosina – 4 imersões; 

 

Lavagem 

Água – 2 minutos 
 

Desidratação 

4º banho Álcool 70% – 5 minutos 

5º banho Álcool 95% – 5 minutos 

6º banho Álcool 100% – 5 minutos 

7º banho Álcool 100% – 5 minutos 

 

Fixação do corante e conservação do material 

3º banho Xilol + Álcool 100% (1:1) – 10 minutos • 

4º banho Xilol – 5 minutos 

5º Xilol montagem 
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Montagem 

Escorrer o excesso de xilol e com resina colocar a lamínula sobre o corte 

verificando para que não permaneçam bolhas de ar. 
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VII - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais: 

 

Carolina Pacheco Bertozzi 

Projeto BIOPESCA 

 

Marcos César de Oliveira Santos 

Instituto Oceanográfico, USP 

 

Mariane Ferrarini Andrade 

LEC/CEM/UFPR  

 

Marta Jussara Cremer 

Universidade da Região de Joinville -  UNIVILLE 

 

Rebeca Pires Wanderley 

Instituto de Pesquisas Cananéia - IPeC 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 
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VIII -  EQUIPE TÉCNICA 
 

Equipe da UNIVALI 

 
Profissional André S. Barreto 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 21.500/03-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

358880 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VI 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 
 
_____________________ 

 

Profissional Mariana Carrion 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 95368/03 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

-- 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 

 

_____________________ 
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 
 

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado 

considerando as orientações contidas no Termo de Referência 

CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - “Termo de Referência para Elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

- RIMA para a Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal 

da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 

343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo se encontram no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, 

uma vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso 

deste documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser 

evitado e recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE 
 

Antes de iniciar a coleta de amostras para análises histopatológicas, deve-se: 

1. Estar de posse do Identificador do Indivíduo do animal que gerou as 

amostras, para através do Sistema de Informações do Monitoramento da 

Biota Aquática (SIMBA) poder acessar o prontuário do mesmo e as 

informações sobre a coleta e necropsia do animal, para orientação sobre 

as lesões descritas, se houver. 

2. Conferir a disponibilidade dos EPIs necessários (máscara e luvas de 

procedimentos). 

3. Preparar os recipientes (transparentes - vidro ou plástico - de boca larga) 

necessários para acondicionar a amostra, bem como a solução fixadora 

(formalina tamponada ou AFA, ver Anexo VI.1 - Receitas para Soluções 

Fixadoras). 

4. Preparar o instrumental a ser utilizado na coleta da amostra: lupa 

(facultativa), facas, tesouras, pinças e papel de filtro (este para manter 

planas as amostras de órgãos tubulares, como os intestinos). No caso de 

órgãos tubulares, a amostra aberta (cortada) é suavemente lavada em 

água corrente, e colocada com a superfície serosa sobre o papel de filtro 

que, presa/colada, é imersa no fixador, com a túnica mucosa para cima. 

 

Para garantir a correta coleta das amostras, todos os procedimentos devem 

se efetuados em ambiente confortável e bem iluminado. 
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III - COLHEITA E PREPARO DAS AMOSTRAS  

 

1. As amostras devem ser, o máximo possível, representativas da lesão 

e, preferencialmente, conter áreas de tecido normal, de transição e da 

alteração propriamente dita. Isto quando esta não for difusa. 

2. Obtidas por instrumento cortante afiado, devem ter, aproximadamente, 

um centímetro (1,0 cm) de espessura. 

3. Devem ser tratadas (fixadas) por uma solução aquosa fixadora de 

formol a 10%, preferencialmente tamponada e neutra, ou por uma 

solução de formol salina a 10%, conforme AnexoVI.1 - Receitas para 

soluções fixadoras. 

4. A proporção do volume da solução fixadora para a(s) peça(s) deve ser 

de 15:1, em recipiente de boca larga. As amostras deverão estar 

inteiramente submersas na solução fixadora.  

5. No caso de amostras de tecidos pouco densos (que boiam), a 

submersão dever ser forçada com um “chumaço” de algodão ou gaze.  

6. Os recipientes, sempre de boca larga e transparentes, devem ser 

forrados com algodão ou gaze se forem acondicionadas amostras com 

"superfícies de corte" planas, que possam assentar no fundo destes e 

impedir o contato com o fixador.  

7. O recipiente com o material e fixador, deve ser identificado. Nunca na 

tampa, que pode ser trocada e, quando a identificação for imersa no 

fixador, nesta não deve ser usada caneta, mas lápis. 
 

III.1 -Cuidados Especiais 

 

1. Na obtenção de amostras de tecidos moles, usar instrumental cortante 

amolado e afiado, tais como lâminas de bisturi e navalhas de 

micrótomo. Nunca usar tesoura, de forma a evitar o esmagamento. 

2. Para a colheita de amostras de tecidos duros (osso/cartilagem), usa-se 

a serra e, na clivagem (uma das etapas do processamento 

histotécnico) despreza-se a superfície de corte. 
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III.2 -Colheita de Amostras do Sistema Nervoso Central  

 

As doenças do sistema nervoso central (SNC), com frequência, não 

apresentam lesões óbvias à necropsia. Por este motivo, o histórico clínico e a 

colheita adequada de amostras para exames complementares se tornam 

imprescindíveis. 

Se o material for destinado ao exame histopatológico, é extremamente 

importante que o manuseio do tecido nervoso, ainda não-fixado, seja o mínimo 

possível. O manuseio do tecido nervoso não-fixado causa artefatos que 

prejudicam a avaliação histológica das lesões. 

Para análise histopatológica, o ideal é que todo o encéfalo seja imerso em 

formol e as secções para obtenção de fragmentos realizada 24 horas após a 

fixação inicial. Pode-se utilizar formalina neutra tamponada a 20% para o SNC.  

Tanto quanto possível, o exame macroscópico sistemático do encéfalo deve 

ser feito no órgão já fixado no formol. Isso facilita a seleção de áreas apropriadas 

para o diagnóstico de doenças específicas e permite que se determine a 

distribuição das lesões (i.e. bilaterais, simétricas, focais, multifocais, na substância 

branca, na substância cinzenta). 
  

III.3 -Colheita de Amostras de Intestino 
 

Um fragmento de aproximadamente 3 cm deve ser cortado e aberto pela 

porção mesentérica (lado em que o mesentério liga-se às alças intestinais, Figura 

III.3-1. A mucosa não deve ser raspada ou manipulada. No caso de conteúdo 

intestinal abundante, lavar delicadamente a mucosa com água corrente. 

Posteriormente o fragmento intestinal é depositado com a mucosa voltada para 

cima em um pedaço de papel grosso (cartolina, cartão) para que a serosa fique 

aderida. É possível grampear as extremidades do fragmento para evitar que 

ocorra o descolamento (Figura III.3-2). Após esse procedimento o fragmento 

intestinal é imerso no fixador. Esse método permite que ao corte histológico as 

vilosidades intestinais fiquem preservadas em sua totalidade, incluindo a altura 

das vilosidades. 
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Figura III.3-1 Intestino aderido ao papel com 
mucosa aparente. A seta indica 
a porção mesentérica. Fonte: 
Ana Paula F. Bracarense/UEL. 

 

 

 

Figura III.3-2 Intestino com extremidades 
grampeadas no papel. As 
setas indicam o local dos 
grampos. Fonte: Ana Paula F. 
Bracarense/UEL. 

 

III.4 -Acondicionamento para Remessa 
 

1. As amostras devem ter ficado, no mínimo, 48 horas na solução de 

fixação. 
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2. As amostras devem ser retiradas da solução e envolvidas por uma 

manta de algodão ou gaze abundantemente umedecida pelo fixador. 

3. Acondicionam-se as mantas, com os fragmentos, em recipiente de 

plástico (sacos plásticos p/ congelamento, p. ex.) e veda-se (com o 

“zíper” do saco plástico, fita adesiva, etc). 

4. Os sacos plásticos deverão ser acondicionados em caixa resistentes, 

de tamanho adequado à quantidade de amostras a serem enviadas, 

para que não sofram danos no o transporte. 

5. Na caixa a ser despachada deve ser incluída uma listagem que 

apresente os dados básicos dos animais que estão sendo enviados: 

espécie, Identificador do Indivíduo no SIMBA, identificador da amostra 

(código gerado pelo SIMBA no momento da requisição do exame), 

resenha do animal (características individuais), história com 

suspeita(s), se houver, e descrição macroscópica das alterações 

(lesões). 

 

Considerando a possibilidade de extravio ou da necessidade de envio de 

novas amostras para análises, devem ser mantidas reservas fixadas do material 

até o recebimento de laudo conclusivo. 

 

É fundamental que o identificador do indivíduo seja informado ao laboratório 

que realizará as análises para que os dados referentes à amostra possam ser 

resgatados no momento da análise. 
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IV - ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 
 

As amostras dos animais processados deverão ser agrupadas e enviadas o 

mais brevemente possível para o laboratório que irá realizar as análises. Os 

laboratórios de análises histopatológicas para este projeto são: 

Lab. de Patologia Comparada de Animais Selvagens/USP 

Responsável: Dr. José Luiz Catão Dias 

Lab. de Patologia Animal/UEL 

Responsável: Dra. Ana Paula Bracarense 

Lab. de Sanidade Animal/UENF 

Responsável: Dr. Eulógio Carlos Queiroz de Carvalho  

 

O destino das amostras dependerá da origem das mesmas, conforme o 

Quadro III.4-1. No caso de algum dos laboratórios já ter atingido sua capacidade 

mensal de processamento, deverá informar a coordenação geral do PMP. Esta 

por sua vez irá informar as instituições que usualmente enviam materiais para o 

mesmo, que passarão a enviar para o laboratório mais próximo que ainda tenha 

capacidade de processamento. 

 
Quadro III.4-1 Laboratórios de processamento de amostras. 

Destino Origem das Amostras 

LAPCOM/USP (Av. Afrânio Peixoto, 412- São Paulo, 
SP) 

SC 

UENF (Av. Presidente Vargas, 180 – Campo dos 
Goytacazes, RJ) 

SP 

UEL (Rod. Celso Garcia Cid, s/n - Campus 
Universitário, Londrina, PR) 

PR 
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V - GLOSSÁRIO 
 

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 

Lesão é a expressão morfológica, de organelas, células, tecidos ou 
órgãos, como uma resposta do hospedeiro a uma agressão 
(ferimento, estímulo) por um agente etiológico (físico, químico 
e biológico), dentre outros. 

Amostra é parte do tecido ou lesão que, fixada e processada pela cito 
e/ou histotécnica, será examinada ao microscópio eletrônico ou 
óptico, também pode ser preparada para a estereomicroscopia 
(lupa). A importância da(s) amostra(s) se dá pelo fato de que 
em medicina, o padrão de qualquer diagnóstico laboratorial, 
(histopatológico, no caso) como forma de apoio, está 
condicionado às possibilidades da(s) amostra(s) 
representar(em), o mais fielmente possível, o processo 
patológico (lesão, no caso), de forma a permitirem ao 
Patologista a  elucidação diagnóstica (conclusiva) e/ou a 
exclusão ou inclusão de suspeita(s). 
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VI - ANEXOS 
 

VI.1 -Receitas para soluções fixadoras 

 

Formalina neutra tamponada a 10% 

Para cada litro de solução utilize  

100 ml de formalina (solução comercial) 

900 ml de H2O 

4 g de Fosfato de sódio monobásico  

6,5 g de Fosfato de sódio dibásico  

  

Solução de formol acético – AFA 

50 ml de Álcool a 95% 

10 ml de Formol 

2 ml de Ácido acético glacial 

40 ml de Água destilada 

 

Esta solução deve ser utilizada para fixação de helmintos. Na ausência de 

AFA os helmintos podem ser conservados em álcool aquoso a 70%. 
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VII - COLABORADORES 
 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. Neste documento contribuíram os seguintes 

profissionais: 

 

Eulógio Carlos Queiróz de Carvalho  

 Anatomia Patológica - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darci Ribeiro. 

 

Ana Paula F.R.L. Bracarense  

Laboratório de Patologia Animal/ Universidade Estadual de Londrina. 

 

Matheus Martins Cardim 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 

 

André S. Barreto (org.) 

Lab. de Informática da Biodiversidade e Geoprocessamento, CTTMar, UNIVALI 
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VIII - EQUIPE TÉCNICA 
 

Profissional André S. Barreto 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 21.500/03-D 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

358880 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Profissional Mariana Carrion 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 95368/03 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

-- 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a VII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Profissional Matheus Martins Cardim 

Empresa UNIVALI 

Registro no Conselho de Classe 07212 CRMV-SC 

Cadastro Técnico Federal de Atividades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental 

6870429 

Responsável pela(s) Seção(ões) I a XII 

Assinatura Lab. de Informática da 
Biodiversidade e 
Geoprocessamento, CTTMar, 
UNIVALI 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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FIGURAS PÁG. 

Figura II.1 – Modelo de criotubo com capacidade de 2 mL e 
�

Modelo de caixa de armazenamento, ou “rack”, para tubos 
�

criogênicos. 

�

�
�

10 

Figura II.2 – Imagem ilustrativa de criotubos acondicionados no 

gelo antes do início da dissecção. Os criotubos podem estar 

diretamente em contato com o gelo. 

�

�
�

12 

Figura III.1 - Fígado removido de carcaça de toninha, 

Pontoporia blanvillei: órgão aparentemente bilobado (setas 

brancas) e diafragma (asterisco). A seta amarela indica a veia 

porta. Os círculos indicam áreas que deverão ser amostradas. 

�

�
�

14 

Figura III.2 - Necropsia de tartaruga verde. 16 

Figura III.3 - Fotografia mostrando a localização de alguns 

órgãos abdominais de pinguim. Em destaque a localização da 

região adequada para a coleta da amostra de fígado. 

�

�
�

18 

Figura IV.1 – Frascos de alumínio para acondicionamento de 

amostras para análise de HPA: (a) visão da tampa mostrando o 

anel de vedação; (b) modo de utilização de papel de alumínio 

para evitar contato da amostra com a tampa. 

�

�
�
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I - ESCOPO DESTE PROTOCOLO 

�

�
�

Este documento tem como finalidade orientar os participantes do Projeto de 

Monitoramento de Praia da Bacia de Santos (PMP-BS) no desenvolvimento das 

atividades previstas no projeto executivo do mesmo. O Projeto Executivo do 

Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) foi elaborado considerando 

as orientações contidas no Termo de Referência CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 002/13 - 

“Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

Respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para a Produção e Escoamento 

de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 2” e nos 

Pareceres Técnicos Nº 122/2014 e 343/2014. 

As equipes que executam as atividades devem seguir os procedimentos aqui 

descritos para garantir a qualidade e homogeneidade das informações coletadas, 

e assim permitir análises integradas confiáveis. 

A elaboração deste protocolo foi um esforço colaborativo dos diversos 

pesquisadores envolvidos no PMP-BS, além de especialistas externos convidados 

a contribuir em áreas específicas. A listagem completa dos pesquisadores que 

contribuíram com este protocolo encontra-se no final do documento. 

Este documento não deve ser utilizado em atividades alheias ao PMP-BS, uma 

vez que foi concebido com foco nas especificidades deste projeto. O uso deste 

documento como fonte de referência para trabalhos acadêmicos deve ser evitado e 

recomenda-se que sejam utilizadas as fontes de referência indicadas. 
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II - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

�

�
�

As atividades fundamentais que precedem a realização de análises laboratoriais 

de contaminantes (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), e elementos 

traço) e biomarcadores (bioquímicos e moleculares) em tetrápodes marinhos 

coletados no PMP-BS compreendem a amostragem dos tecidos dos animais, 

incluindo medidas de biossegurança, materiais, equipamentos e reagentes 

necessários, bem como preparação dos materiais, escolha do tecido, cuidados 

na dissecção, preservação e armazenamento das amostras, acondicionamento 

para transporte e custódia das amostras. 

Todos os cuidados nas etapas de amostragem, preservação, 

acondicionamento, armazenamento e transporte são cruciais para a manutenção da 

integridade do material biológico a ser analisado. Entende-se como amostra 

biológica íntegra aquela obtida em quantidade suficiente, armazenada em recipiente 

específico e em condições adequadas, bem identificada e transportada de forma a 

preservar suas características químicas e biológicas para a realização de análises 

posteriores. 

Além disso, as amostras ambientais podem apresentar HPA e elementos 

traço em baixas concentrações (partes por milhão ou por bilhão), o que torna 

fundamental todo cuidado durante o procedimento de coleta e armazenamento. 

Qualquer desvio do procedimento pode se tornar uma fonte de contaminação das 

amostras e invalidar os resultados de análise. Uma vez que para cada tipo de 

contaminante existem peculiaridades nos materiais, deve-se referir às seções 

abaixo de acordo com o contaminante a ser coletado. Independente do 

contaminante, todas as amostras devem ser coletadas utilizando material 

esterilizado e/ou descontaminado. 
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�
II.1. Priorização de coleta de material biológico e de realização de 

análises laboratoriais 
�

�

Com base nos objetivos do PMP-BS e, nos casos em que não houver material 

biológico (tecido hepático) suficiente para a realização de todas as análises 

laboratoriais, deve-se seguir a seguinte ordem de prioridade: 
�
�

1°) HPA 
�

2°) Biomarcadores 
�

3°) Elementos traço 
�

�
�

Vale destacar que sempre que houver coleta de amostras para análise de HPA, 

obrigatoriamente deverá haver coleta de amostras para análises histopatológicas. 
�
�

No momento da execução da necropsia, após se constatar que o tecido 

hepático do animal tem massa suficiente para a realização de pelo menos análises 

de HPA, histopatológicas e biomarcadores, deve-se primeiramente coletar tecido 

destinado à realização de análise de biomarcadores, já que estas amostras 

devem ser coletadas no menor intervalo de tempo possível e congeladas em 

nitrogênio líquido imediatamente após a coleta. 
�
�

Ressalta-se que, embora o armazenamento de qualquer material biológico em 

nitrogênio líquido possa ser uma alternativa para as unidades que não possuam 

ultrafreezer (armazenamento a -80°C), para o caso de tecido hepático destinado à 

análise de biomarcadores, seu congelamento imediato com nitrogênio líquido é 

um procedimento obrigatório. 
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�

�

�
III - BIOMARCADORES 

�
�

III.1 - PREPARAÇÃO PARA AS ATIVIDADES 
�
�
�

III.1.1 - Materiais para obtenção das amostras biológicas 
�

�

- Containers para armazenamento de nitrogênio líquido; 
�

- Jalecos confeccionados em algodão; 
�

- Luva criogênica para manuseio de nitrogênio líquido; 
�

- Óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral para manuseio de 

nitrogênio líquido; 

- Luvas nitrílicas sem talco descartáveis; 
�

- Caixa plástica de ferramentas (55 cm x 23,5 cm) com material geral e 

cirúrgico descontaminado* para dissecção: 

- Estojos de inox lisos da dimensão apropriada para o material 

cirúrgico; 

- Tesouras retas de ponta fina, em aço inoxidável, 9 cm ou 15 cm; 
�

- Cabos de bisturi N°4 em aço inoxidável, 14 cm; 
�

- Lâminas de bisturi descartáveis (N° 20, de aço inoxidável estéril); 
�

- Pinças histológicas (reta de ponta fina), em aço inoxidável, 16 cm; 
�

- Placas de petri de vidro 10 cm x 2 cm; 
�

- Tubos criogênicos 2 mL livres de DNase e RNase (Figura II.1), das marcas 
�

TPP (código 89020), Kasvi (código K2-202) ou Sigma (código Z760951- 
�

400EA); 
�

- Caixa de armazenamento, ou “rack”, para tubos criogênicos de 2 mL 
(capacidade para 100 tubos de 2 mL) (Figura II-1); 

�

�
*Entende-se por material descontaminado aquele livre de nucleases (RNases e DNases). 
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�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura II-1 – Esquerda: Modelo de criotubo com capacidade de 2 mL. Fonte: 

http://www.midsci.com/lp/Cryotubes. Direita: Modelo de caixa de 

armazenamento, ou “rack”, para tubos criogênicos. Fonte: 

http://polylab.in/alllabwerlanding/CryoBoxcc.html apud Bainy & Lüchmann 

(2016). 
�

�

- Caneta permanente de ponta fina (tipo Sharpie™) para escrever nos tubos 

criogênicos - tinta de cor preta; 

- Rolo de papel toalha; 
�

- Rolo de papel alumínio; 
�

- Caixa para descarte de materiais perfurocortantes (tipo BD Descartex™); 
�

- Pissetas com álcool 70% para limpeza de superfícies; 
�

- Bandejas de plástico branca grandes (12 L) para processar as amostras na 

bancada; 

- Gelo e isopor para as atividades de dissecção; 
�

- Material para procedimentos de limpeza, como esponja, detergente neutro; 
�

- Tubos tipo Falcon de 50 mL livres de DNase e Rnase; 
�

- Estante para tubo tipo Falcon de 50 mL; 
�

- Caixa plástica para armazenar material utilizado no procedimento para 

posterior descontaminação. 
�

�
�
�
�

III.1.2 - Reagentes químicos para a atividade de dissecção dos 

animais 
�

- Água destilada; 
�

- Água ultrapura (tipo MilliQ) ou água para biologia molecular (Sigma - código 

W4502); 
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�

�

�

- Detergente neutro 8%; 
�

- Etanol 100% (Sigma - código E7148); 
�

- Etanol 70%; 
�

- Soro fisiológico (NaCl 0,9%). 
�
�

�
III.1.3 - Procedimento de limpeza e identificação do material 

utilizado para a dissecção dos animais 
�
�

Antes de iniciar a limpeza, separar o material necessário para o 

procedimento: luva nitrílica; esponja de limpeza; detergente neutro 8%; tubo tipo 

Falcon de 50 mL; estante para tubo Falcon; etanol 100%; água destilada; água 

MilliQ ou água para biologia molecular. Todo o procedimento deve ser realizado 

utilizando-se luvas nitrílicas. 

�
�

Procedimento de limpeza: 
�

- Lavar as tesouras, pinças, cabos de bisturi e placas de petri de vidro com 

água corrente (da torneira) e detergente neutro 8% com auxílio de uma 

esponja de limpeza. 

- Enxaguar com água destilada. 
 

- Colocar o material em um tubo tipo Falcon de 50mL contendo etanol 100% 

e logo retirar. 

- Lavar com água MilliQ ou água para biologia molecular. 
�

- Colocar o material na caixa inox de cada conjunto para dissecção. 
�

- Secar na estufa a aproximadamente 50oC, durante no máximo 2 horas, ou 

proteger o material de contaminação e sujeira adversas, como poeira, e 

deixar secar à temperatura ambiente. 

- Etiquetar o estojo inox com informações sobre o procedimento, tais como: 

data da limpeza, responsável e registrar que o material se encontra 

descontaminado. 

- Armazenar em um local de fácil acesso e protegido de poeiras. 
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�

�

�

Nota: Depois de descontaminado, somente manusear o material usando 

luvas nitrílicas. O contato com a pele humana (mãos sem luvas) é a principal 

fonte de contaminação por RNases. 

�
�

Procedimento de identificação: 
�

- Separar todo o material necessário e identificar todos os criotubos com 
�

Identificador do Indivíduo usando caneta permanente de ponta fina. 
�

- Escrever o Código da Amostra cadastrado no SIMBA (p. ex. 027970-FIG- 
�

0004) na tampa e na lateral do criotubo. 
�

- Colocar os criotubos identificados em caixas térmicas ou de isopor contendo 

gelo para que os tubos estejam refrigerados no momento da dissecção 

(Figura II-2). 

Nota: SEMPRE usar luvas nitrílicas descartáveis durante a preparação do 

material, e NÃO manusear os criotubos sem luvas para evitar contaminação 

por RNases. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura II.2 - Imagem ilustrativa de criotubos acondicionados no gelo antes do início da 

dissecção. Os criotubos podem estar diretamente em contato com o gelo. 

Fonte: http://www.biocision.com/uploads/images/landing- 

pages/CF45%20on%20ice(G).png apud Bainy & Lüchmann (2016). 

�
�

�
III.2 - COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS 

�
�

A robustez e a confiabilidade dos resultados dependem de uma série de 

fatores, tais como rapidez no processamento, assepsia do material usado na 

dissecção, uso de luvas nitrílicas durante todo o procedimento e integridade do 

material biológico a ser amostrado. 
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�

III.2.1 - Tecidos biológicos de mamíferos marinhos 
�

�
�

É essencial que o tecido hepático (fígado) seja coletado somente de carcaças 

Código 2, conforme classificação estabelecida no Quadro III.1 do Protocolo 1 - 

Atividade de campo do monitoramento de praias embarcado e terrestre. Em 

nenhuma hipótese, deve ser coletada amostra de animais submetidos a qualquer 

tratamento veterinário, independentemente do estado de decomposição da carcaça. 
�
�

III.2.1.1 - Procedimento de coleta e conservação 
�
�

O procedimento para a coleta de fígado (Figura III.1) deve ser realizado 

dentro de no máximo 30 minutos para garantir a integridade do material a ser 

preservado. Em casos de não ser possível atender a esse requisito, reportar na 

cadeia de custódia o tempo estimado entre a morte do animal e a coleta.�

�

Procedimento: 
�

- Limpar a bancada de trabalho com álcool 70%. 
�

- Acondicionar os criotubos previamente identificados em caixas de isopor 

com gelo. 

- Após a abertura da cavidade abdominal, identificar imediatamente o fígado 

e dissecar dois fragmentos com tamanho aproximado de 2 cm x 2 cm 

localizados nas proximidades da entrada da veia porta. 

- Lavar o fragmento rapidamente com solução fisiológica gelada. Caso seja 

necessária a utilização de uma placa de petri para este procedimento, a 

mesma deverá ser previamente descontaminada de acordo com o item 

III.1.4. 

- Colocar cada pedaço em um criotubo de 2 mL resfriado, um para as análises 

bioquímicas e outro para as análises moleculares. 

- Congelar imediatamente em nitrogênio líquido. 
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�

�

�

- Descartar a lâmina do bisturi em caixa para descarte de materiais 

perfurocortantes (tipo BD Descartex™). 

- Armazenar todo o material cirúrgico utilizado em uma caixa plástica 

apropriada para posterior descontaminação. 

- Descartar as luvas nitrílicas. 

- Manter as amostras congeladas dentro do botijão de nitrogênio líquido 

até o momento de envio para os laboratórios de análise. 

�
�

NOTA: As amostras não podem ser descongeladas até o processamento em 

laboratório. Durante o transporte, as amostras podem ser mantidas em 

nitrogênio líquido ou acondicionadas em gelo seco dentro de caixas de isopor 

de parede grossa, bem vedadas com fita crepe. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Figura III.1 - Fígado removido de carcaça de toninha, Pontoporia blanvillei: órgão 

aparentemente bilobado (setas brancas) e diafragma (asterisco). A seta 
amarela indica a veia porta. Os círculos indicam áreas que deverão ser 
amostradas. Adaptado de: Viera (2012) apud Bainy & Lüchmann (2016). 

�
�
�
�
�
�

III.2.2 - Tecidos biológicos de quelônios marinhos 
�

�
�

É essencial que o tecido hepático (fígado) seja coletado somente de carcaças 

Código 2, conforme classificação estabelecida no Quadro III.1 do Protocolo 1 - 

Atividade de campo do monitoramento de praias embarcado e terrestre. Em 

nenhuma hipótese, deve ser coletada amostra de animais submetidos a qualquer 

tratamento veterinário, independentemente do estado de decomposição da carcaça. 
�
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�

III.2.2.1 - Procedimento de coleta e conservação 
�
�

Todo o procedimento deve ser realizado dentro de no máximo 30 minutos 

para garantir a integridade do material a ser preservado. Em casos de não ser 

possível atender a esse requisito, reportar na cadeia de custódia o tempo estimado 

entre a morte do animal e a coleta.�

�
�

Procedimento: 
�

- Limpar a bancada de trabalho com álcool 70%. 
�

- Com o auxílio de um bisturi ou uma tesoura e pinças previamente 

esterilizadas (de acordo com o item III.1.3), retirar dois fragmentos de 

fígado com tamanho aproximado de 2 cm x 2 cm localizados nas 

proximidades da entrada da veia porta (Figura III.2). 

- Lavar cada fragmento rapidamente com solução fisiológica gelada. Caso 

seja necessária a utilização de uma placa de petri para este procedimento, 

a mesma deverá ser previamente descontaminada de acordo com o item 

III.1.4. 

- Colocar as amostras separadamente em 2 criotubos de 2 mL resfriados, 

um para as análises bioquímicas e outro para as análises moleculares. 

- Congelar imediatamente em nitrogênio líquido. 
�

- Descartar a lâmina do bisturi em caixa para descarte de materiais 

perfurocortantes (tipo BD Descartex™). 

- Armazenar todo o material cirúrgico utilizado em uma caixa plástica 

apropriada para posterior descontaminação. 

- Descartar as luvas nitrílicas. 
�

- Manter as amostras congeladas dentro do botijão de nitrogênio líquido até 

o momento de envio para os laboratórios de análise. 
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�

�

�

NOTA: As amostras não podem ser descongeladas até o processamento em 

laboratório. Durante o transporte, as amostras podem ser mantidas em 

nitrogênio líquido ou acondicionadas em gelo seco dentro de caixas de isopor 

de parede grossa, bem vedadas com fita crepe. 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura III.2 - Necropsia de tartaruga verde. Fígado indicado pela seta branca. O círculo 

amarelo indica a região a ser amostrada, localizada próxima à veia porta. 

Adaptado de: Work (2000) apud Bainy & Lüchmann (2016). 
�

�
�
�
�

III.2.3 - Tecidos biológicos de aves marinhas 
�

�
�

É essencial que o tecido hepático (fígado) seja coletado somente de carcaças 

Código 2, conforme classificação estabelecida no Quadro III.1 do Protocolo 1 - 

Atividade de campo do monitoramento de praias embarcado e terrestre. Em 

nenhuma hipótese, deve ser coletada amostra de animais submetidos a qualquer 

tratamento veterinário, independentemente do estado de decomposição da carcaça. 
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�

III.2.3.1 - Procedimento de coleta e conservação 
�
�

Todo o procedimento deve ser realizado dentro de no máximo 30 minutos 

para garantir a integridade do material a ser preservado. Em casos de não ser 

possível atender a esse requisito, reportar na cadeia de custódia o tempo estimado 

entre a morte do animal e a coleta.�

�
�

�
Procedimento: 

�

- Limpar a bancada de trabalho com álcool 70%. 
�

- Com o auxílio de um bisturi ou uma tesoura e pinças previamente 

esterilizadas (de acordo com o item III.1.3), retirar dois fragmentos de fígado 

com tamanho aproximado de 2 cm x 2 cm localizados nas proximidades da 

entrada da veia porta (Figura III.3). 

- Lavar cada fragmento rapidamente com solução fisiológica gelada. Caso 

seja necessária a utilização de uma placa de petri para este procedimento, 

a mesma deverá ser previamente descontaminada de acordo com o item 

III.1.4. 

- Colocar as amostras separadamente em 2 criotubos de 2 mL resfriados, 

um para as análises bioquímicas e outro para as análises moleculares. 

- Congelar imediatamente em nitrogênio líquido. 
�

- Descartar a lâmina do bisturi em caixa para descarte de materiais 
�

perfurocortantes (tipo BD Descartex™). 
�

- Armazenar todo o material cirúrgico utilizado em uma caixa plástica 

apropriada para posterior descontaminação. 

- Descartar as luvas nitrílicas. 
�

- Manter as amostras congeladas dentro do botijão de nitrogênio líquido até 

o momento de envio para os laboratórios de análise. 

�
�

NOTA: As amostras não podem ser descongeladas até o processamento em 

laboratório. Durante o transporte, as amostras podem ser mantidas em 

nitrogênio líquido ou acondicionadas em gelo seco dentro de caixas de isopor 

de parede grossa, bem vedadas com fita crepe. 
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�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura III.3 - Fotografia mostrando a localização de alguns órgãos abdominais de pinguim. 

Em destaque a localização da região adequada para a coleta da amostra de 

fígado. 
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�
IV - HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA) 

�
�
�

IV.1 - PREPARAÇÃO PARA AS ATIVIDADES 
�
�

IV.1.1 - Materiais para obtenção das amostras biológicas 
�
�

- Luvas nitrílicas; 
�

- Cabos e lâminas de bisturi; 
�

- Facas de cerâmica ou aço; 
�

- Tábua de vidro temperado para corte de amostras; 
�

- Pinças metálicas; 
�

- Folhas de papel alumínio; 
�

- Recipientes de alumínio; 
�

- Sacos plásticos (transparentes do tipo “ziplock”); 
�

- Etiquetas para identificação do material biológico coletado (a prova d’água); 

- Grafites (lápis). 

�
�
�

IV.1.2 - Procedimento de limpeza e identificação do material 

utilizado para a dissecção dos animais 
�

�

Os materiais, como facas e outros, a serem usados na remoção dos tecidos 

devem ser lavados com água e detergente neutro, depois rinçados com água ultra 

pura tipo 1, segundo ASTM (“água Milli-Q”), e descontaminados em forno mufla a 

400oC por 4h (quando permitido pelas características do material). 
�

Caso se opte por utilizar frascos de alumínio para armazenar as amostras, os 

recipientes que receberão as amostras devem ser lavados com água e detergente 

neutro, com auxílio de esponja e escovas de limpeza. Os materiais devem, então, 

ser rinçados com “água Milli-Q”. Após isto, devem ser rinçados com acetona P.A. 

(verificar se não há mais resíduo de água). Por fim, devem ser rinçados com 

diclorometano (grau resíduo ou pesticida). 
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�

�

�
�

Após a descontaminação, os materiais a serem usados em campo devem ser 

acondicionados em recipientes de alumínio, previamente descontaminados como 

mencionado no parágrafo anterior. Alternativamente estes materiais podem ser 

embrulhados em papel alumínio, com a face brilhante voltada para fora. 

Caso sejam utilizados frascos de alumínio, deve-se atentar para o caso das 

tampas dos frascos de alumínio possuírem um material plástico para vedação 

(Figura IV 1a). Neste caso as tampas não devem ser colocadas em forno mufla ou 

descontaminadas com solvente, apenas limpas com água e detergente neutro, e 

depois rinçadas com “água Milli-Q”. Devem ser secas à temperatura ambiente. 

Um papel de alumínio deve ser colocado abaixo da tampa, para evitar o contato 

do plástico com a amostra. A parte brilhante deve ficar para cima, como mostrado 

na Figura IV 1b. 
�

�

(a) (b) 

Figura IV.1 – Frascos de alumínio para acondicionamento de amostras para análise de 
HPAs: (a) visão da tampa mostrando o anel de vedação; (b) modo de 
utilização de papel de alumínio para evitar contato da amostra com a 
tampa. 

�

�
�
�
�
�

IV.2 - COLETA DE AMOSTRAS 
�

�

A robustez e a confiabilidade dos resultados dependem de uma série de 

fatores, tais como rapidez no processamento, assepsia do material usado na 

dissecção, uso de luvas nitrílicas durante todo o procedimento e qualidade do 

material biológico a ser amostrado. 
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IV.2.1 - Tecidos biológicos de tetrápodes marinhos 

�

�
�

ATENÇÃO: NÃO PERMITIR O CONTATO DO MATERIAL COM OBJETOS 

PLÁSTICOS. 
�
�

OBSERVAÇÃO: Sempre que houver coleta de amostras para análise de HPA, 

obrigatoriamente deverá haver coleta de amostras para análise histopatológica 

(Protocolo 7). Da mesma forma, sempre que houver coleta de amostras para análise 

de biomarcadores, obrigatoriamente deverá haver coleta de amostras para análise 

de HPA. 
�
�

Tecidos: hepático (fígado) e adiposo (gordura). Para coleta de amostras 

para análise de HPAs deve-se utilizar apenas carcaças Código 2, conforme 

classificação estabelecida no Quadro III.1 do Protocolo 1 - Atividade de campo do 

monitoramento de praias embarcado e terrestre. Em nenhuma hipótese, deve ser 

coletada amostra de animais submetidos a qualquer tratamento veterinário, 

independentemente do estado de decomposição da carcaça. 
�
�

Procedimento: Usar luvas nitrílicas descartáveis durante o manuseio, para não 

contaminar as amostras. Caso necessário, utilizar uma tábua de vidro temperado 

descontaminada, na bancada onde serão realizadas as dissecções. Proceder à 

dissecção para retirada dos tecidos dos tetrápodes conforme os procedimentos do 

PMP-BS, descritos no Protocolo 4 - Necropsias. 

As amostras de fígado e/ou gordura deverão ser transferidas para os frascos 

de alumínio ou folha de alumínio. No caso de serem utilizadas folhas de alumínio, 

a amostra deve ficar em contato com o lado fosco do papel (IBAMA, 2005; 

VANSTREELS et al, 2012). A amostra deve ser embrulhada várias vezes com o 

papel alumínio para proteger de contaminação externa, bem como para manter o 

embrulho firme e coeso, e em seguida acondicionada em saco tipo ZipLock. 

É recomendada a quantidade de 5 g para análise de HPA. O valor mínimo 

para HPA é 1 g por tecido (incluindo a massa necessária para a análise de 

organohalogenados e análises de réplicas). Quando não for possível a coleta de 

material suficiente para a análise completa de contaminantes, a prioridade deve 

ser dada à análise de HPA. 
�
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�

�

Após as amostras terem sido transferidas para os frascos ou papel alumínio 
�

/sacos ZipLock, os mesmos devem ser tampados/fechados e etiquetados e estas 

devem ser armazenadas à temperatura de -80oC (GERACI, LOUNSBURY, 2005). 

As amostras podem ser colocadas em recipientes com gelo seco e, em seguida, 

enviadas para um local com ultrafreezer ou botijões de nitrogênio líquido, para 

armazenamento a -80oC. 

É muito importante para a qualidade analítica do resultado da análise de HPA 

refrigerar a amostra na temperatura de -80oC assim que for realizada a coleta do 

tecido, e também durante seu transporte até o laboratório responsável pelas 

análises, onde deve ser também armazenada em a -80ºC. Deverá ser usado botijão 

com nitrogênio líquido ou gelo seco em recipientes de isopor durante o transporte. 
�
�

�
IV.3 - Considerações importantes 

�
�

• Nunca utilizar recipientes ou espátulas de plástico na coleta de amostras para 

análise de HPA, pois o contato direto de plásticos com o tecido invalida a 

amostra, pela contaminação com compostos orgânicos presentes nestes 

materiais. 

• Relatar a presença de manchas de óleo na superfície do local de amostragem 

ou no animal. 

• Não fumar no local de coleta e nos locais dos demais procedimentos de 

amostragem e armazenagem. Relatar também a presença de fumaça no 

local de coleta. 

• Quando embarcado, deve-se tomar cuidado para não contaminar o material 

de coleta com o óleo da embarcação ou fumaça do motor. A coleta deve ser 

feita sempre o mais distante possível do cano de escape do motor 

(preferencialmente na proa da embarcação). 

• Fotografar a região de coleta e sempre anotar a latitude e longitude em 

coordenadas UTM dos pontos amostrados. 
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• Fotografar as carcaças sempre que possível. 
�

• Preencher a etiqueta das amostras preferencialmente com lápis e proteger a 

etiqueta com fita adesiva transparente. Alternativamente existem etiquetas 

comerciais para coletas de campo à prova d’água. Para o uso do saco de Zip 

Lock se pode colocar a etiqueta em um saco de Zip Lock menor e este colocado 

no saco maior que possui a amostra embrulhada em alumínio. 

• O manuseio de gelo seco, dos solventes e reagentes mencionados neste 

documento deve ser feito por pessoal capacitado. O mesmo vale para o uso da 

estufa. 

• O manuseio de solventes deve ser feito em capela. 
�

• Usar calçados de segurança em atividades onde houver perigo de queda de 

objetos, e no manuseio de equipamentos e máquinas hidráulicas. 

• Utilizar óculos de segurança e luvas nitrílicas ao manusear solvente e soluções. 

• Todas as soluções contendo solventes devem ser depositadas em recipientes 

de coleta de descarte para cada tipo de composto e posteriormente enviados 

para tratamento, acompanhado da Ficha de Descarte de Resíduo, contendo os 

nomes dos compostos e a concentração média da solução para descarte. 
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�

�
V - ELEMENTOS TRAÇO 

�
�
Este protocolo visa a análise dos seguintes metais: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, 

Zn, Ni, Ba, V e Hg. 
�

�
�

V.1 - PREPARAÇÃO PARA AS ATIVIDADES 
�
�

V.1.1 - Materiais para obtenção das amostras biológicas para 

análise de elementos traço 
�
�

• Luvas nitrílicas; 
�

• Facas de cerâmica (cor natural); 
�

• Pinças plásticas; 
�

• Fracos plásticos (polipropileno-PP, Teflon-PTFE), de preferência “Tubo 
�

Falcon” com base; 
�

• Tábua de vidro temperado (cor natural); 
�

• Proveta 100 mL (mínimo); 
�

• Balão volumétrico 1000 mL (mínimo); 
�

• Sacos plásticos (transparentes do tipo “ziplock”); 
�

• Etiquetas para identificação do material biológico coletado (a prova 
�

d’água); 
�

• Grafites (lápis). 
�

��
�

V.1.2 - Procedimento de limpeza do material utilizado para a 

dissecção dos animais 
�

�

Os frascos plásticos de polipropileno ou teflon deverão ser lavados com 

detergente e água corrente abundante. Em seguida, rinçados com solução de 

ácido nítrico 10% e rinçados abundantemente com “água Milli-Q”, para remoção 

do ácido. Os materiais como facas e outros, a serem usados na remoção dos 

tecidos, devem ser descontaminados do mesmo modo. 
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 A solução de ácido nítrico deve ser preparada com “água Milli-Q”. O ácido 

nítrico a ser usado na preparação da solução a 10% pode ser P.A. Após a 

descontaminação, os materiais a serem usados em campo devem ser 

acondicionados em recipientes de plástico (PE, PP ou teflon) previamente 

descontaminados, como mencionado anteriormente. 
�
�

V.2 - COLETA DE AMOSTRAS 
�

�
�

A robustez e a confiabilidade dos resultados dependem de uma série de fatores, 

tais como rapidez no processamento, assepsia do material usado na dissecção, uso 

de luvas nitrílicas durante todo o procedimento e qualidade do material biológico a 

ser amostrado. 
�
�

V.2.1 - Tecidos biológicos de tetrápodes marinhos 
�
�

ATENÇÃO: NÃO PERMITIR O CONTATO DO MATERIAL COM OBJETOS 

METÁLICOS. 

�
Tecido: fígado. Para coleta de amostras para análise de elementos traço 

deve-se utilizar apenas carcaças Código 2, conforme classificação estabelecida 

no Quadro III.1 do Protocolo 1 - Atividade de campo do monitoramento de praias 

embarcado e terrestre. Em nenhuma hipótese, deve ser coletada amostra de 

animais submetidos a qualquer tratamento veterinário, independentemente do 

estado de decomposição da carcaça. 
�
�

Procedimento: Usar luvas nitrílicas descartáveis durante o manuseio, para não 

contaminar as amostras. Caso necessário, utilizar uma tábua de vidro temperado 

descontaminada, na bancada aonde se realizarão as dissecções. Proceder à 

dissecção para retirada dos tecidos dos tetrápodes conforme os procedimentos do 

PMP-BS, descritos no Protocolo 4 - Necropsias. Não há uma região específica do 

fígado para a coleta da amostra, mas devem ser coletadas com facas de cerâmica 

descontaminadas, como descrito anteriormente. 
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A recomendação técnica de massa mínima amostral é de 10 g de tecido 

hepático para análise de elementos traço. No entanto, mesmo que isso possa 

comprometer a confiabilidade do resultado final, exclusivamente para aves cuja 

massa corporal total seja inferior a 500g, poderá ser encaminhada para análise de 

elementos traço amostras com, no mínimo, 3 g de tecido hepático. 

Todas as amostras devem ser armazenadas em criotubos devidamente 

descontaminados e etiquetados. 

Após as amostras terem sido transferidas para os frascos, os mesmos devem 

ser tampados/fechados e etiquetados e armazenadas à temperatura de -80oC 

(GERACI, LOUNSBURY, 2005). 

É muito importante para a qualidade analítica do resultado da análise de 

elementos traço refrigerar a amostra na temperatura de -80oC assim que for 

realizada a coleta do tecido, e também durante seu transporte até o laboratório 

responsável pelas análises, onde deve ser também armazenada em a -80ºC. 

Deverá ser usado botijão com nitrogênio líquido ou gelo seco em recipientes de 

isopor durante o transporte. 
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�
VI - FINGERPRINT 

�
�

No caso de observação de óleo, devem ser coletadas amostras e solicitada a 

análise de fingerprint (identificação de origem do óleo). As ocorrências devem ser 

registradas na Ficha de Registro de Ocorrência de Resíduos Oleosos, como descrito 

no Protocolo 1 – Atividade de campo do monitoramento de praias embarcado e 

terrestre. 
�
�

VI.1 - PREPARAÇÃO PARA AS ATIVIDADES 
�
�
�

VI.1.1 - Materiais para obtenção das amostras de resíduos 

oleosos 

�
• Frasco de vidro, de preferência de boca larga, com tampa revestida de 

�

TEFLON; 
�

• Espátula de madeira (estilo palito de sorvete) ou de metal; 
�

• Etiquetas para identificação do material biológico coletado (a prova d’água); 
�

• Grafites (lápis); 
�
�

�
VI.2 - COLETA DE AMOSTRAS 

�
�
�
�
�

VI.2.1 - Amostra de óleo ou borra oleosa coletada em praias ou 

animais 

No caso de resíduo oleoso coletado em carcaça ou em animais vivos, 
�

deverão ser coletadas duas amostras. Todo material que seja coletado também 

deve ser fotografado. 
�

Tipo de recipiente: Frasco de vidro, de preferência de boca larga; 
�

Tipo de tampa: Qualquer tampa revestida de TEFLON para evitar o contato do 

plástico da tampa com o material a ser analisado; 
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�

Limpeza do frasco: Lavar o frasco com Diclorometano (DCM) e deixá-lo 

secar (não utilizar sabão ou detergentes). Se não possuir DCM, utilizar etanol. 

Massa coletada: De 65 à 100 g de amostra, coletadas com espátula de 

madeira (estilo palito de sorvete) ou de metal devidamente limpa; 

Registro da amostra: Registrar a ocorrência no sistema de gerenciamento 

de dados (SIMBA), gerar um pedido de análise de fingerprint no sistema e identificar 

com o código da amostra gerado pelo SIMBA (p. ex. OLE-000-0067), o dia, hora e 

local da coleta (latitude e longitude); 

Armazenamento e envio: Armazenar em lugar fresco, ao abrigo da luz e calor. 

Não é necessário acomodá-la em gelo ou sob refrigeração. 
�
�

VI.2.2 - Amostra de óleo em corpos d’água 
�

�

Tipo de recipiente: Frasco de vidro, de tamanho suficiente para acomodar a 

amostra; 

Tipo de tampa: Qualquer tampa revestida de TEFLON para evitar o contado 

do plástico da tampa com o material a ser analisado; 

Limpeza do frasco: Lavar o frasco com Diclorometano (DCM) e deixá-lo 

secar (não utilizar sabão ou detergentes). Se não possuir DCM, utilizar etanol; 

Volume coletado: De 5 a 10 ml de ÓLEO (evitar coletar grandes quantidades 

de água); 

Registro da amostra: Registrar a ocorrência no sistema de gerenciamento 

de dados (SIMBA), gerar um pedido de análise de fingerprint no sistema e identificar 

com o código da amostra gerado pelo SIMBA (p. ex. OLE-000-0067), o dia, hora e 

local da coleta (latitude e longitude); 
�
�

Armazenamento e envio: Armazenar em lugar fresco, ao abrigo da luz e calor. 

Não é necessário acomodá-la em gelo ou sob refrigeração. 
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VII - IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTO DE CUSTÓDIA DAS 

AMOSTRAS 
�
�

Todas as amostras coletadas durante a necropsia deverão seguir uma cadeia 

de custódia, a fim de permitir sua rastreabilidade em qualquer etapa do processo. 

Assim, todos os campos da Ficha de Custódia (Anexo VII.1) devem ser 

devidamente preenchidos e assinados pelos respectivos responsáveis. 

Nos campos “Identificador da Amostra” e “Identificador do Indivíduo” deverão 

ser copiados os códigos gerados pelo SIMBA, quando forem feitos ou o pedido de 

análise do material ou o registro da ocorrência de Fauna Alvo Individual, 

respectivamente. 

Também com base nas informações constantes no SIMBA, deverão ser 

preenchidos os campos “Espécie”, “Data da coleta do organismo na praia” e “Data 

da necropsia”. 

Ressalte-se que para cada amostra deverá haver um único registro e, em 

nenhuma hipótese, deverão ser registradas amostras destinadas para diferentes 

exames (biomarcadores e contaminantes) em uma mesma Ficha de Custódia. 

Não é permitida qualquer alteração na Ficha de Custódia (Anexo VII.1) sem 

prévia autorização da PETROBRAS. 
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�
�

- Usar luvas nitrílicas durante o manuseio e preparação das amostras para 

envio. 

- As amostras armazenadas em nitrogênio líquido deverão ser transferidas 

para uma caixa de isopor contendo gelo seco e seguirão para o laboratório 

responsável pelas análises de biomarcadores bioquímicos e moleculares. 

- O envio das amostras pode ser realizado por transporte aéreo ou terrestre. 
�

No aéreo, o material congelado em gelo seco e armazenado em caixa de 

isopor pode ser enviado via SEDEX 10, transporte aéreo de carga, ou através 

de entrega expressa em até 12 horas após o envio. 

No transporte terrestre, há a opção de enviar as amostras dentro do container 

de nitrogênio líquido. Ressalta-se que para este transporte, o container deve 

ser específico ao transporte criogênico para evitar derramamentos durante a 

operação. 

- Sugere-se que o tempo de transporte não seja superior a 24 horas. É 

importante considerar que se amostra for coletada a partir de quinta-feira, há 

um risco de ficar armazenada no final de semana nos Correios e haver uma 

perda da amostra. Assim, sugere-se que o envio seja realizado nas 

segundas, terças ou quartas-feiras. 

- Cada envio deve ser acompanhado de um documento de custódia (ANEXO 

VII.1 Ficha de Custódia PMP-BS). 
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O público alvo deste documento deve ser treinado e estar ciente da 

necessidade das medidas de biossegurança, tais como o uso de EPC e EPI. Assim, 

os reagentes e materiais com riscos à saúde dos técnicos são descritas a seguir: 
�

�

Etanol 
�

Identificação dos perigos: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Irritante 

para a pele, os olhos e mucosa do trato respiratório. Causa dor de cabeça, 

sonolência e lassidão. Altas doses provocam torpor, embriaguez e inconsciência. 

No ambiente, contamina cursos d’água tornando-os impróprios para uso em 

qualquer finalidade, podendo vir a destruir a fauna e a flora do local do derrame. 

Escoamento para rede de esgotos pode criar riscos de fogo ou explosão. Os 

vapores são mais pesados que o ar. Solúvel em água. 

Controle da exposição e proteção individual: Usar jaleco confeccionado 

em algodão. Manusear com luvas de proteção. As luvas devem ser descartadas e 

devem ser substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou avanço 

químico. Utilizar proteção ocular e facial. Usar óculos de segurança mesmo nos 

casos de uso de óculos de grau. É terminantemente proibido o uso de lente de 

contato ao manipular substâncias químicas ou permanecer em laboratório com a 

manipulação destas substâncias usando lente de contato. Usar calçados fechados. 

É proibido o uso de sandálias e chinelos. 

Cuidados durante a manipulação: Evitar o contato com a pele, olhos e 

roupa. Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho. Providenciar ventilação 

local exaustora onde os processos exigirem. Produto inflamável na presença de 

fonte de ignição ou aquecimento. Manter afastado do calor/faísca/chama 

aberta/superfícies quentes. Os recipientes podem explodir com o calor do fogo. 

Não comer, beber ou fumar durante a manipulação. 

Cuidados após exposição: Lavar as mãos imediatamente após o 
�

manuseio do produto. Evitar seu despejo no ambiente. 
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Materiais perfurocortantes 
�

Cuidados durante a manipulação: Deve-se ter máxima atenção durante a 

realização dos procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes (laminas de 

bisturi, vidraria quebrada, entre outros). Todo material perfurocortante, mesmo que 

esterilizado, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com 

tampa (tipo BD Descartex™). Os recipientes específicos para descarte destes 

materiais não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade 

total e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o 

procedimento. Não deixar o recipiente no chão, em local úmido ou passível de 

respingo. 

Controle da exposição e proteção individual: Usar jaleco, manusear 

com luvas de proteção. As luvas devem ser descartadas e devem ser substituídas 

se houver qualquer indicação de degradação. Usar calçados fechados. É proibido 

o uso de sandálias e chinelos. 

�
�

Nitrogênio líquido 
�

Identificação dos perigos: O nitrogênio líquido é extremamente frio (- 
�

196oC). Embora não seja tóxico, é considerado como asfixiante simples (Norma 

Regulamentadora 15 - NR15), e pode causar problemas de saúde nas pessoas que 

o manipulam sem o devido conhecimento e os equipamentos de proteção individual 

(EPIs) adequados. 

Controle da exposição e proteção individual: Utilizar jaleco, luva 

criogênica e óculos de segurança com lente incolor e proteção lateral para evitar o 

contato do produto com a pele, os olhos, membranas, mucosas e trato respiratório. 

Usar óculos de segurança mesmo nos casos de uso de óculos de grau. É 

terminantemente proibido o uso de lente de contado ao manipular substâncias 

químicas ou permanecer em laboratório com a manipulação destas substâncias 

usando lente de contato. Usar calçados fechados. É proibido o uso de sandálias 

e chinelos. 
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�

Cuidados durante a manipulação: Assegurar uma boa ventilação no local 

de trabalho. O nitrogênio líquido deve somente ser armazenado em containers 

criogênicos especialmente designados para este fim. 

�
�
�
�

Ácido nítrico (HNO3) 65% 
�

Identificação dos perigos: Oxidante forte. Contato com outro material 

pode causar fogo. Líquido corrosivo e causa queimaduras severas para todo o 

tecido do corpo. Pode ser fatal se engolido ou inalado. A inalação pode causar dano 

no pulmão e dente. 

Precauções: Não inalar os vapores e evitar o contato com o produto. 

Evitar o derramamento em redes de águas residuais. Absorver com agente 

higroscópico. Recolher para eliminação posterior. 
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X - GLOSSÁRIO 

�
�

Para fins deste protocolo são consideradas as seguintes definições: 
�
�

Biossegurança Conjunto de procedimentos, atividades, metodologias, 
equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar 
riscos inerentes a algumas atividades que podem comprometer a 
saúde humana, animal, vegetal e o meio ambiente. 

Necropsia Exame de um cadáver com o objetivo de verificar alterações 
patológicas. 

Contaminantes No escopo deste protocolo, entende-se por contaminantes o 
conjunto de compostos químicos representados pelos 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, organohalogenados e 
elementos traço (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Zn, Ni, Ba, V e Hg). 

Fingerprint Método químico de identificação de origem de óleo. 

�
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XI-ANEXO 
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X/.1 - Ficha de Custodia PMP-BS��

�

�
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