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RESUMO
Carcaças de aves marinhas vêm sendo encontradas no sul do Brasil com uma grande 
quantidade de lixo em seus conteúdos gástricos. Foram analisados 76 estômagos de aves 
Procellariiformes, dos quais 36 apresentaram itens de origem antrópica e obteve-se uma média 
de 3,58 materiais de origem antrópica por estômago. 
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INTRODUÇÃO
Em águas brasileiras ocorrem, com registros documentados, quarenta espécies de 

Procellariiformes (CBRO, 2009), sendo que destas apenas duas se reproduzem no Brasil. 
Apesar desta escassez reprodutiva, a ZEE brasileira é uma área de alimentação utilizada por 
pelo menos 37 espécies de Procellariiformes (albatrozes, petréis e pardelas), com as maiores 
riquezas e abundâncias encontradas nas águas mais frias, no sul do Brasil. (PLANACAP, 
2006). 

Carcaças de aves marinhas vêm sendo encontradas no sul do Brasil com grande 
quantidade de materiais de origem antrópica em seus conteúdos gástricos (PETRY E 
FONSECA, 2002). Os animais ingerem acidentalmente pedaços de plástico ou qualquer item 
de origem antrópica bloqueando o trato digestivo, o que pode levá-los a morte (LAIST, 1987). 
Um possível efeito é a redução alimentar, causada pela diminuição do volume do estômago, 
reduzindo o estímulo alimentar (RYAN, 1988). Este é um problema em potencial para os 
procelarídeos, pois apresentam grande incidência de lixo em seus tratos digestivos quando
comparado às outras aves marinhas (NISBET, 1994; ROBARTS et al., 1995), pois não 
regurgitam o que é indigestivo como as outras espécies. Neste trabalho foi avaliada a
freqüência de lixo marinho na dieta de aves Procellariiformes encontradas mortas na costa do 
Rio Grande do Sul, Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram feitas coletas eventuais de conteúdos gástricos de Procelariformes entre os 

anos 2002 e 2006 entre as localidades da Lagoa do Peixe (31°20’S; 51°05’W) e da praia de 
Torres (29°25’S; 49°47’W), litoral do Rio Grande do Sul.

Os conteúdos gástricos em bom estado de conservação foram conservados em álcool 
70% para estudos de ingestão de material antrópico (lixo). Estes foram separados em 
laboratório por nível de semelhança do material de composição. Foram calculadas as
freqüências de ocorrências (FO) e numéricas (FN) total e para cada espécie.

RESULTADOS
Foram analisados 77 estômagos de aves Procellariiformes: 2 espécies da família 

Diomedeidae (Thalassarche chlororhynchos e T. melanophris) e 8 da família Procellariidae 
(Calonectes diomedea, Fulmarus glacialoides, Procellaria aequinoctialis, Puffinus gravis, P. 
puffinus, P. griseus, Pterodroma incerta e Pachyptila sp.), dos quais 47 (61%) apresentaram 
debris em seu trato digestivo (Tabela 1). 

Nibs e nylon representaram 80% dos debris encontrados e estiveram presentes em 
86% dos conteúdos gástricos analisados (Tabela 2).
As espécies em que mais houve a ocorrência de lixo no trato digestivo foram, P. gravis (12/12), 
P. aequinoctialis (6/7) e T. melanophris (14/17) (Tab. 2).
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Tabela I. Número de estômagos analisados com lixo gástrico por espécie de ave 
Procellariiforme. 

Procellariiformes Estômagos 
analisados

Estômagos 
com lixo

Diomedeidae
T. chlororynchos 5 2
T. melanophris 17 14

Procellariidae
C. diomedea 1 1
F. glacialoides 2 1
P. aequinoctialis 7 6
P.gravis 12 12
P. griseus 2 1
P. puffinus 21 5
Pterodroma incerta 1 1
Pachyptila sp. 9 4

Total 77 47
100% 61.04%

Tabela II. Freqüência de ocorrência (FO) e freqüência numérica (FN) para os diferentes tipos 
de lixo.

Lixo % FO % FN
Plástico 40.43% 49.49%

Nibs 31.91% 20.20%

Nylon 14.89% 16.16%

Barbante 8.51% 4.04%

Borracha 4.26% 4.04%

Vidro 2.13% 4.04%

Lã 2.13% 1.01%

DISCUSSÃO
Dentre os espécimes que apresentaram marine debris em seus tratos digestivos 

obteve-se uma média de 3,58 debris por estômago. Durante as atividades de campo observou-
se vários tipos de lixo marinho nacionais e internacionais nas praias e no mar. O sul do Brasil 
apresenta maior riqueza de nutrientes em estações mais frias, havendo um aumento nas 
atividades de pesca. Este período coincide com a passagem de várias aves migratórias, 
principalmente os Procellariiformes, que vem para o sul do Brasil em busca de alimento. 
Grande parte dos Procelariiformes migra longas distâncias até a Convergência Subtropical do 
Atlântico para se alimentar, incluindo migrantes transequatoriais como o P. puffinus e 
albatrozes que nidificam nas Ilhas George do Sul e Falklands/ Malvinas (CAMPOS et al., 1996).  

Albatrozes buscam o alimento para o ninhego a grandes distâncias do ninho, da ordem 
de milhares de quilômetros (PRINCE et al., 1998). Estas espécies estão sujeitas a ingerir 
erroneamente o lixo descartado, já que são abundantes nesta época e é de hábito dos 
Procellariiformes acompanhar embarcações para alimentar-se dos descartes de peixe 
(BRANCO, 2004).

As principais aves que interagem com a pesca são T. melanophris, T. chlororhynchos, 
P. aequinoctialis, F. glacialoides e P. gravis. (VASKE, 1991; NEVES & OLMOS, 1997).
Justamente nestas espécies foi encontrada alta incidência de lixo em seus tratos digestivos 
neste estudo. Observações dos conteúdos estomacais de aves oceânicas encontradas na 
praia ao sul de Rio Grande nos anos de 1982 a 1995, constataram a presença de plástico em 
T. melanophris, P. puffinus, P. griseus, P.gravis, P. aequinoctialis, F. glacialoides, Pachyptila 
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belcheri e Pachyptila desolata. Dos 168 exemplares examinados deste conjunto de espécies, 
91 tinham plástico na moela.

O plástico esteve presente em mais de 50% dos estômagos e do total de lixo
encontrados e representa o maior problema dentre os lixos encontrados no estômago de aves 
Procellariiformes, em função de seu contínuo aporte e alto tempo de resistência no ambiente. 
Nos nibs foram reveladas a existência de vários micropluentes (PCBs e DDTs) na resina 
plástica que o constitui (MATO et al., 2001). Muitos Procellariiformes encontran-se ameaçados 
de extinção, e a poluição dos mares pode ser crucial para agravar estes declínios 
populacionais.
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