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APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA) é 
uma das unidades descentralizadas do ICMBio (Portaria ICMBio nº 78/2009). Embora a 
portaria seja recente, o CMA foi criado pelo Ibama em 1998 (Portaria nº143/1998). 
Mas, a origem do CMA remonta ao início dos anos 80, com o Projeto Peixe-Boi, que 
devido ao sucesso alcançado na proteção dos sirênios (peixe-boi), foi incorporado ao 
Ibama como Centro Mamíferos Aquáticos-CMA, com sede em Itamaracá-PE, e suas 
ações de conservação passaram a abranger todos os mamíferos aquáticos que 
ocorrem no Brasil. 

O CMA coordenava 11 bases por toda a costa brasileira em locais estratégicos 
para a conservação das espécies. Na sede de Itamaracá-PE, chegou a ter mais de 50 
peixes-bois em cativeiro, os quais foram reintroduzidos na natureza, parte desses 
animais foram reintroduzidos na Paraíba e Alagoas sendo monitorados via satélites e 
rádios VHF por um determinado período de tempo. No Pará os peixes-bois tanto 
amazônico como marinhos eram também reabilitados e reintroduzidos. 

Com os fechamentos das bases, o CMA encerra o ciclo de reabilitação e soltura 
de animais em cativeiros.  

Com a publicação da Portaria n°54/ 2015, a sede do CMA foi transferida para o 
município de Santos/SP, com uma sede única com foco na gestão e coordenação das 
ações. O Centro realiza conservação in situ e apoio técnico ex situ aos mamíferos 
aquáticos. O CMA atualmente conta com uma equipe de 5 servidores 4 bolsistas e 3 
terceirizados, reduzindo o custo operacional, mas não deixando de atuar nas ações 
inerentes ao centro e atendendo as demandas Institucionais. 

O CMA coordena, executa e promove projetos e programas de pesquisa para 
conservação de mamíferos aquáticos, atuando principalmente sobre as espécies 
ameaçadas e migratórias. 

Sua missão é ser um centro de excelência no desenvolvimento de pesquisas 
que possibilitem o conhecimento necessário à conservação dos mamíferos aquáticos, 
bem como dos ambientes dos quais estes dependem. 

Com o intuito de informar sobre as atividades realizadas no ano de 2018, esse 

informativo faz um breve relato sobre as atividades do CMA. Muitas atividades só 

foram possíveis em função das parcerias e fica aqui nosso imenso agradecimento a 

todos os parceiros e a todos que fizeram e fazem parte da equipe CMA. 

  



ATIVIDADES 

 

AUXÍLIO À REDE DE ENCALHES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

(UERJ) E INSTITUTO BOTO-CINZA (IBC) NO ATENDIMENTO AOS ENCALHES DE 

SEPETIBA E ILHA GRANDE – RJ 

No final de 2017 e início de 2018 ocorreu um evento de alta mortandade de 

botos-cinza (Sotalia guianensis) nas baías de Sepetiba e Ilha Grande, no litoral do 

Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, o CMA mobilizou uma equipe multidisciplinar 

para o atendimento emergencial, em conjunto com o MAQUA/UERJ e o IBC (REMAB), 

instituições locais da região. 

A equipe coordenada pelo CMA auxiliou no levantamento de informações 

através da execução de atividades diárias, tais como: atendimentos de resgates de 

animais mortos, necropsias para avaliação de causa mortis, monitoramento in situ da 

saúde das populações em ambas baías, identificação de áreas de ocorrência, 

observação de atividades desenvolvidas na região, entre outros. 

 

Botos-cinza (Sotalia guianensis) na Baía de Ilha Grande-RJ, (destaques: um dos animais se encontra 

muito magro, com costelas evidentes e um filhote). 

 

OFICINA DE AVALIAÇÃO/PREPARATÓRIA DOS PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE 
MAMÍFEROS AQUÁTICOS (PAN GRANDES CETÁCEOS E PINÍPEDES, PAN PEQUENOS 

CETÁCEOS, E PAN TONINHA) 

O CMA realizou a Oficina de Avaliação dos Planos de Ação Nacional para 
Conservação (PANs) de Mamíferos Aquáticos, em Santos/SP, entre 26/01 a 
01/02/2018, contando com a presença dos membros dos respectivos Grupos de 
Assessoramento Técnico (GAT). Após a avaliação de todos os PANs, foi realizada a 
preparatória para o novo ciclo de PANs de Mamíferos Aquáticos. 



 

Pesquisadores e equipe CMA na Reunião de Avaliação dos PANs Mamíferos Aquáticos. 

 

WORKSHOP DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA BALEIA (IWC, NA SIGLA EM INGLÊS) 
PARA A CONSERVAÇÃO DOS BOTOS AMAZÔNICOS NO ÂMBITO DA PESCA DA 

PIRACATINGA 

 O Workshop da Comissão Internacional da Baleia (IWC, na sigla em inglês) foi 
realizado em Santos (SP), entre 19 e 21 de março, tendo como objetivo entender 
melhor a problemática do uso de botos como isca para a pesca da piracatinga na 
região amazônica. 

  O evento foi organizado pela IWC, comissão que conta com mais de 80 países 
signatários. O Brasil é representado em seu comitê científico pelo CMA, que apoiou o 
evento durante sua organização e realização. O workshop também contou com a 
participação do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 
Amazônica (CEPAM), que vem realizando ações em conjunto com outras instituições 
visando diminuir o impacto dessa atividade ilegal sobre as populações de botos e 
jacarés amazônicos. 

Participaram das discussões representantes de diferentes países da América 
Latina (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Uruguai e 
Venezuela) onde ocorre a pesca ou o consumo e comercialização da piracatinga.  

PESCA DA PIRACATINGA 

A pesca da piracatinga é realizada ilegalmente com iscas de carcaças de botos-
vermelho e botos-tucuxi, além de outros animais silvestres, como jacarés; o que 
possibilita elevada captura, pois a espécie é necrófaga (se alimenta de carne em 
putrefação). 

Em meados dos anos 90, houve um aumento de sua pesca, motivada 
principalmente pelo crescimento do seu valor, que gerou maior interesse econômico 
pela atividade. Como no Brasil a pesca da piracatinga e a mortandade dos botos 
tiveram um crescimento significativo nos últimos anos, o País decretou em 2014 a 
moratória da espécie, proibindo sua pesca, comercialização e estocagem em todo 
território nacional por um período de cinco anos, com início em 2015. A iniciativa teve 
como principal objetivo coibir a matança de botos na Amazônia.  
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Devido à proximidade do fim da moratória no Brasil, a reunião gerou 

importantes informações e recomendações para proteger principalmente o boto-

vermelho (Inia geoffrensis) e o boto tucuxi (Sotalia fluviatilis), que já sofrem grandes 

ameaças, como fragmentação de seu habitat pela construção de hidrelétricas, poluição 

dos rios, caça e contaminação. 

 

Representantes de países signatários da CIB no Workshop Piracatinga, Santos-SP. 

 

PARTICIPAÇÃO NA MAIOR REINTRODUÇÃO DE PEIXE-BOI AMAZÔNICO (REALIZADO 
PELO INPA E AMPA) 

O CMA participou da reintrodução de dez peixes-bois amazônicos, entre 30/03 
e 02/04/2018. A ação foi organizada pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), a 
Associação Amigos do Peixe-Boi (AMPA) e o Museu na Floresta. Esta foi a maior 
expedição realizada no Brasil para reintrodução da espécie.  

Os animais estavam sob cuidados especiais em função da caça ilegal e fazem 
parte do Programa de Reintrodução de Peixes-bois da Amazônia, do INPA. Para a 
soltura alguns deles receberam “biotags” e cintos radiotransmissores para obtenção 
de informações biológicas, como movimentação, direção e bioacústica. De acordo com 
Adriana Vieira de Miranda, bióloga bolsista do CMA, “esses dados são importantes 
para monitorar o animal após a soltura, acompanhando a readaptação dos mesmos 
aos rios da Amazônia”. 

Até o momento, o INPA já reintroduziu 12 peixes-bois nos rios na Amazônia. 
Desde 2016, eles são soltos na RDS Piagaçu-Purus, onde as comunidades da unidade 
de conservação do estado do Amazonas são parceiras do programa. O trabalho de 
monitoramento em tempo integral dos dez peixes-boi soltos é feito por quatro 
assistentes de campo (comunitários da reserva, ex-caçadores de peixe-boi), que 
acompanham os animais diariamente através dos equipamentos de telemetria fixados 
na cauda do peixe-boi. O equipamento emite sinais pelos quais o assistente consegue 

Acervo ICMBio/CMA 



encontrar o animal e saber os movimentos diários e sazonais, bem como a área que 
ele está ocupando na reserva. 

 

Equipe na maior soltura de peixes-bois amazônico, RDS Piagaçu-Purus, Amazônia. 

COMITÊ CIENTÍFICO DA CIB 

A reunião anual do Comitê Científico da Comissão Internacional da Baleia 
(IWC), da qual o Brasil é signatário, ocorreu em Bled, na Eslovênia, entre 21/04 a 
9/05/2018. A delegação brasileira foi composta por representantes do Ministério do 
Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores e pela coordenadora do CMA, além 
de vários pesquisadores de universidades e ONGs.  

Neste Comitê são discutidos os aspectos científicos sobre as populações de 

baleias e golfinhos. Para o Brasil, vários assuntos são importantes, dentre eles o Whale 

watching, que discute o turismo de observação de cetáceos (o País está em processo 

para regularização da atividade), além de elaboração de protocolos e guias de 

avistagens de cetáceo na costa brasileira. 

 

Delegação brasileira na 67° reunião anual da Comissão Internacional da Baleia (CIB), Bled na Eslovênia. 
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PARTICIPAÇÃO EM DISCIPLINA NO CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MAR (BICTMAR), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

PAULO (UNIFESP-SANTOS) 

O CMA participou nos dias 02 e 03 de maio de 2018, das aulas da disciplina 
“Bioética Animal”, do curso de Bacharelado Interdisciplinar de Ciências e Tecnologia do 
Mar (BICTMar), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-Santos). Com o tema 
“Bioética no Manejo de Mamíferos Aquáticos, a aula foi ministrado por Adriana Vieira 
de Miranda, bióloga bolsista do CMA, via Projeto GEF-Mar. O foco da aula foram os 
princípios éticos relacionados ao manejo de mamíferos aquáticos, apresentando 
aspectos históricos no mundo e no Brasil, legislações em vigor no País, protocolos, 
guias e planos de conservação de mamíferos aquáticos e futuro de algumas decisões 
relacionadas à regularização de atividades que envolvem esses animais. Por fim, 
Adriana falou sobre sua experiência como bolsista do CMA e as atividades e 
procedimentos com mamíferos aquáticos vividos por ela. “A turma se interessou muito 
pelo tema, fez várias perguntas e apresentou algumas curiosidades. Além disso, a aula 
foi uma grande oportunidade para o CMA expor o trabalho que realiza e sua 
importância para a conservação dos mamíferos aquáticos”, afirmou Adriana. 

OFICINA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS, 
SEGUNDO CICLO (2016-2020) 

O CMA realizou a “Oficina de Avaliação do Estado de Conservação de 
Mamíferos Aquáticos, Segundo Ciclo (2016-2020)” , em Santos (SP),  entre 14 e 
18/05/2018 . Participaram do evento 17 especialistas e a equipe técnica do centro, 
contando com a coordenação técnica e facilitação do CBC. No período de 14/03 a 
6/05/2018 as fichas das espécies ficaram disponíveis para consulta pública e para 
inserção de informações por parte de especialistas, através do Sistema de Avaliação do 
Estado de Conservação da Biodiversidade – SALVE. Com base nessas informações, 
foram avaliadas 59 espécies de mamíferos aquáticos, das quais 12 foram consideradas 
ameaçadas de extinção, entre elas a toninha (Pontoporia blainvillei) e o peixe-boi 
marinho (Trichechus manatus).  

 

Pesquisadores e equipe CMA na Oficina de Avaliação das Espécies de Mamíferos Aquáticos, Santos-SP. 
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OFICINA DO PAN DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS AMAZÔNICOS 

O CMA realizou a Oficina de Elaboração do Plano de Ação Nacional para a 
Conservação dos Mamíferos Aquáticos Amazônicos Ameaçados de Extinção (PAN 
Mamíferos Aquáticos Amazônicos), entre 30/07 a 2/08/2018 em Manaus (AM), na 
sede do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica 
(ICMBio/CEPAM), que prestou apoio técnico e logístico. 

Tendo como área de abrangência geográfica as bacias hidrográficas do 
Amazonas, Araguaia e Tocantins, o PAN Mamíferos Aquáticos Amazônicos deve 
contribuir diretamente para a conservação de seis espécies, quatro delas ameaçadas 
de extinção – boto-vermelho (Inia geoffrensis), boto-do-araguaia (Inia araguaiaensis), 
peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) e ariranha (Pteronura brasiliensis) – e duas 
quase ameaçadas de extinção – boto-tucuxi (Sotalia fluviatilis ) e lontra (Lontra 
longicaudis). 

Durante o evento, foram abordados temas como combate às capturas 
incidentais nas redes de pesca e à caça ilegal; redução e mitigação de impactos de 
empreendimentos, visando manter a integridade dos habitats essenciais aos ciclos de 
vida das espécies; promoção da pesquisa aplicada à conservação; e educação 
ambiental voltada para a sensibilização e o engajamento da sociedade. De acordo com 
a equipe do CMA, a expectativa é de que, ao longo dos próximos cinco anos, os 
articuladores e colaboradores consigam realizar as ações definidas, de modo a reverter 
as principais ameaças à conservação das espécies contempladas pelo PAN. 

 

Participantes da oficina de elaboração do PAN de Mamíferos Aquáticos Amazônicos, Manaus-AM. 

 

OFICINA DO PAN DE MAMÍFEROS MARINHOS 

O CMA realizou a Oficina de Elaboração do Plano de Ação Nacional para a 
Conservação de Cetáceos Marinhos (PAN Cetáceos Marinhos), entre 1 e 5/10/2018, 
em Brasília - DF. A oficina contou com a presença de 42 colaboradores, representando 
diferentes setores, como órgãos estaduais de meio ambiente, órgãos federais, 
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instituições de pesquisa, setores produtivos (ligados à pesca e à produção de óleo e 
gás) e a sociedade civil organizada. 

Tendo como área de abrangência todo Mar Territorial e a Zona Econômica 
Exclusiva brasileira, o PAN Cetáceos marinhos contribuirá diretamente para a 
conservação das seguintes espécies ameaçadas de extinção. Durante a Oficina, os 
participantes definiram 10 objetivos específicos e 81 ações. A expectativa é de que, ao 
longo dos próximos cinco anos, os articuladores e colaboradores consigam realizar as 
ações definidas, de modo a reverter ou mitigar as principais ameaças à conservação 
das espécies contempladas pelo PAN e melhorar o estado de conservação das 
mesmas. 

 

Participantes da oficina de elaboração do PAN Cetáceos Marinhos, Brasília – DF (Foto: acervo 
ICMBio/CMA). 

 

VISITA TÉCNICA A ANAVILHANAS NA AMAZÔNIA SOBRE TURISMO COM BOTOS-
VERMELHO 

Foi publicado a Instrução Normativa estadual n°28/2018, que estabelece 
diretrizes e procedimentos a serem observados na autorização e desenvolvimento de 
atividades de interação de baixo impacto que envolva seres humanos e botos-
vermelho (Inia geoffrensis e Inia boliviensis) no Estado do Amazonas. Após essa 
publicação a equipe do CMA realizou uma visita técnica em um dos flutuantes que já 
operava antes desta IN, para verificar as condições da atividade e como era realizado a 
visitação e o treinamento das pessoas. 

Acervo ICMBio/CMA 



 

Boto-vermelho (Inia geoffrensis) próximo a flutuante em operação em Anavilhanas, Amazônia. 

 

VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONSERVAÇÃO E PESQUISA DE MAMÍFEROS 
AQUÁTICOS (CCPMA), EM BALBINA 

O CMA realizou uma visita técnica ao Centro de Conservação e Pesquisa de 
Mamíferos Aquáticos (CCPMA), em Balbina, para analisar as condições as quais o 
peixe-boi-amazônico “Castanho” vivia e analisar como seria realizada sua translocação 
para o Aquário de São Paulo. 

 

Tanque com 12 peixes-bois fêmeas, após realização de biometria– CPPMA, Balbina. 

 

Adriana Miranda - ICMBio/CMA 

Adriana Miranda – ICMBio/CMA 



VISITA TÉCNICA AO AMAPÁ PARA VERIFICAÇÃO CLÍNICA DO ESTADO DE SAÚDE  DO 
PEIXE-BOI “VITOR” E DEFINIÇÃO DE LOCAL PARA ACLIMATAÇÃO 

O peixe-boi Vitor encalhou no Amapá em setembro de 2013 e foi levado para o 
CETAS IBAMA-Macapá-AP. Em junho de 2018, a veterinária do CMA (Msc Gláucia 
Pereira) e a colaboradora e médica veterinária  Dra Fernanda Attademo, retornaram ao 
Amapá para avaliar o estado de saúde do peixe-boi e verificar novo local proposto para 
instalação do cativeiro de aclimatação para soltura. Anteriormente, cogitou-se realizar 
a soltura no local de encalhe, entretanto, o local não permitia segurança para a 
atividade por causa da área de influência da pororoca, que poderia comprometer a 
estrutura do cativeiro e a integridade física do peixe-boi. Após reuniões entre as 
equipes do CMA, CETAS/IBAMA/Macapá e ICMBio/Parque Nacional do Cabo Orange 
foi escolhido um novo local para soltura do animal e implantação do primeiro cativeiro 
de aclimatação na aldeia indígena Açaizal no município de Oiapoque. 

Durante a visita das veterinárias foram coletados sangue, realizado biometria, 
cookie e implantação de microchips no animal. O peixe-boi apresentou estado corporal 
bom e resultados dos exames sanguíneos (hemograma completo e bioquímica) dentro 
da normalidade. No entanto, os soros foram guardados no freezer do CETAS para a 
realização de análises sorológicas posteriores (exames anti-Leptospira, anti-
Toxoplasma e anti-Brucella), a serem enviados pelo IBAMA, para um laboratório no 
Amapá. 

No retorno das veterinárias, foi elaborado um plano de trabalho (inserido no 
sistema SEI) para nortear as Instituições envolvidas sobre a parte logística e técnica 
para translocação do peixe-boi Vitor de Macapá ao Oiapoque.  

A atividade de translocação foi programada pelas instâncias superiores do 
IBAMA e ICMBio para acontecer em dezembro de 2018, no entanto, no exame 
laboratorial do peixe-boi foi constatado resultado positivo para leptospirose. Os 
exames laboratoriais serão repetidos, devido ao resultado constatado (título igual a 
100) que é difícil de avaliar, pois é o ponto de corte da prova, por isso, é ideal realizar 
novos exames sorológicos com batéria de antígenos. Caso os novos exames 
apresentem resultados negativos, o animal poderá ser translocado para o cativeiro de 
aclimatação e posteriormente ser solto na área da aldeia indígena. 

Realização de biometria do peixe-boi Vitor e registro de dados de microchipagem. 
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PARTICIPAÇÃO E APOIO A TRANSFERÊNCIA DO PEIXE-BOI “CASTANHO” 

O CMA participou, em agosto, da translocação do peixe-boi amazônico 
“Castanho”, realizada do estado do Amazonas para o Aquário de São Paulo. A 
transferência envolveu diversas instituições e profissionais, que trabalharam no seu 
deslocamento terrestre e aéreo. O CMA coordenou o estabelecimento de parcerias 
locais tanto no estado do Amazonas como em São Paulo para que a operação fosse 
realizada com sucesso. 

“Castanho” chegou em São Paulo no dia 31 de agosto de 2018 e, a partir do 
momento em que foi colocado no Aquário, já demonstrou excelentes condições 
corpóreas e de saúde, nadando no recinto. Com a transferência, o animal passou a ter 
melhor qualidade de vida em função do cativeiro existente no local e poderá conviver 
com outro peixe-boi amazônico macho, já mantido pela instituição. 

Agora, “Castanho” deve ser acompanhado para avaliar sua adaptação ao novo 
cativeiro e a melhora de sua qualidade de vida, a fim de viabilizar a elaboração de uma 
prótese adequada para sua nadadeira caudal. Como o animal tem algumas 
dificuldades, como alto peso e o fato de não possuir as últimas vértebras, ele exige que 
mais estudos e exames sejam feitos para garantir a melhor qualidade de vida possível. 

 

“Castanho” na plataforma da piscina – CPPMA, Balbina. 

 

 

Adriana Miranda – ICMBio/CMA 



PARTICIPAÇÃO NA 67ª REUNIÃO PLENÁRIA DA COMISSÃO INTERNACIONAL DA 
BALEIA (CIB) 

O Brasil sediou pela primeira vez a 67ª reunião plenária da Comissão 
Internacional da Baleia (CIB), entre 10 e 14/09/2018, em Florianópolis (SC), com a 
presença de delegações de mais de 70 dos 89 países membros da CIB, além de 
centenas de observadores e representantes da sociedade civil. A delegação brasileira 
contou com a presença do ministro do Meio Ambiente (MMA) Edson Duarte, 
representantes do Ministério das Relações Exteriores e da coordenadora do Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (ICMBio/CMA).  

Na ocasião, a proposta do Japão para flexibilizar as regras da caça comercial à 
baleia foi rejeitada pela CIB, com voto de 41 países contra a flexibilização, 27 a favor e 
dois se abstiveram. O resultado se configurou como uma vitória para o Brasil.  

Também foi aprovada a “Declaração de Florianópolis”, documento que 
reafirma a importância da manutenção da moratória, reconhece o papel da CIB na 
recuperação das populações dos grandes cetáceos (mamíferos marinhos), determina 
que a CIB inicie reformas em sua governança para garantir o financiamento adequado 
de atividades de conservação e de uso não letal e não extrativo de cetáceos, como o 
turismo de avistamento de baleias (whale watching). 

Também foi aprovado por consenso o projeto de resolução do Brasil sobre 
combate a “redes-fantasmas” (equipamentos de pesca abandonados no mar que 
trazem risco a baleias e golfinhos). O País passou, ainda, a exercer a vice-presidência 
do Comitê Científico da organização. A reunião também marcou a aprovação de novas 
quotas de caça aborígene de cetáceos para fins de subsistência, além de mudanças no 
seu processo de renovação. 

 

Comissão brasileira na 67° reunião plenária da Comissão Internacional da Baleia (CIB), Florianópolis-SC. 

 

Acervo ICMBio/CMA 



VISITA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS ENCALHADOS DE 
FLORIANÓPOLIS (R3 ANIMAL) 

A equipe do CMA fez uma visita técnica ao novo centro R3 Animal, em 
Florianópolis-SC no mês de setembro de 2018. Para compensar os possíveis danos 
ambientais provocados pela exploração do pré-sal, o Ibama determinou que a 
Petrobras financiasse a construção de cinco centros de reabilitação e despetrolização 
de animais marinhos do litoral catarinense ao Rio de Janeiro. A unidade de 
Florianópolis, com 3.000 m² de área construída, é a maior do Brasil. Os animais 
marinhos resgatados em Santa Catarina que precisarem de reabilitação para 
retornarem ao habitat natural são destinados para o Centro de Reabilitação e 
Despetrolização de Animais Marinhos, administrado pela Associação R3 Animal, uma 
das instituições executoras do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 
(PMP-BS).  

A obra, executada pelo PMP-BS, tem 3 mil m² de área construída e poderá 
receber mais de 170 animais marinhos ao mesmo tempo – até 120 pinguins, 50 aves 
voadoras, dois leões/lobos-marinhos e um golfinho podem ser hospedados 
simultaneamente. São 12 piscinas, sendo uma para abrigar pinguins; outra para aves 
voadoras; golfinhos; lobos/leões marinhos e oito para uso misto. O Centro tem 
ambulatório, salas de estabilização, internação e isolamento, laboratório de análises 
clínicas, sala de necropsia, para o caso dos animais encontrados mortos, cozinha para 
preparação de alimentos para animais e área administrativa. Fundamental para o 
adequado atendimento a fauna marinha. O CMA considera fundamental que essas 
unidades estejam preparadas e equipadas para o atendimento dos animais. 

 

TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA É PREMIADO NO ICMBIO 

O trabalho intitulado “Cetáceos na Bacia de Santos/SP: subsídios para políticas 
de proteção”, conquistou o primeiro lugar na premiação de Melhores trabalhos de 
Iniciação Científica no ciclo 2017/2018 do PIBIC/ICMBio, trabalho esse desenvolvido 
pela bolsista Ana Júlia Fonseca, sob a orientação de Fábia de Oliveira Luna e 
coorientação de Ingrid Furlan e Adriana Miranda, o qual foi apresentado na forma oral 
durante o X Seminário de Pesquisa e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio, 
realizado entre 18 a 20 de setembro, na sede do ICMBio, em Brasília-DF. 



 

Bolsista Ana Júlia Fonseca apresentando seu trabalho de Iniciação Científica no X Seminário de Pesquisa 

e X Encontro de Iniciação Científica do ICMBio, Brasília-DF. 

 

CMA REALIZA VISITA TÉCNICA NA ÁREA DE OCORRÊNCIA DE TONINHAS NA BAÍA 
BABITONGA/SC 

A Equipe do CMA realizou em outubro/2018 visita técnica à Baía Babitonga (SC), 
juntamente com a equipe da UNIVILE e do Projeto Toninha, percorrendo toda a baía, a qual 
corresponde a uma importante área de ocorrência da toninha (Pontoporia blainvillei), espécie 
de golfinho mais ameaçada no Brasil. Um dos principais objetivos da visita foi levantar e 
identificar áreas de mangue e de comunidades pesqueiras, registros fotográficos e 
esclarecimentos dos estudos/pesquisa da região relacionado a toninha, para uma prévia 
avaliação dos impactos, uma vez que existe em fase de licenciamento a instalação de um 
terminal graneleiro, e de um estaleiro na região. Após a vistoria, a equipe do CMA visitou a 
sede do Projeto Toninha, na UNIVILE. 

 

Terminal Portuário já existente na Baía da Babitonga, São Francisco do Sul-SC e equipe do CMA com 
pesquisador do Projeto Toninha. 
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ELABORAÇÃO DO “MANUAL DE INTERAÇÃO COM MAMÍFEROS MARINHOS EM 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS DO BRASIL – ICMBIO” (NÃO PUBLICADO) 

O manual foi elaborado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 
Mamíferos Aquáticos – ICMBio/CMA, com o apoio da Diretoria de Pesquisa, Avaliação 
e Monitoramento da Biodiversidade - ICMBio/DIBIO e Diretoria de Criação e Manejo 
de Unidade de Conservação - ICMBio/DIMAN. O manual objetiva orientar os 
praticantes de interação com cetáceos e sirênios nas Unidades de Conservação 
Federais Marinhas e Costeiras do Brasil (UCs) quanto às diretrizes e aos procedimentos 
a serem adotados durante as atividades, a fim de garantir a segurança das pessoas 
envolvidas e evitar o molestamento intencional dos animais. Por meio de linguagem 
simples e ilustrações didáticas, são fornecidas informações que permitem a 
identificação e a compreensão das orientações a serem seguidas. 

O manual é destinado para pessoas, empresas ou instituições que possam 
interagir com cetáceos ou sirênios nas UCs, intencionalmente ou não, realizando 
atividades como: turismo, lazer, recreação ou outras. O público alvo deste manual são 
operadores de turismo e “amantes” da natureza. 

Este manual, além de facilitar a identificação e orientação dos procedimentos 
mais adequados para realizar atividades que envolvam estes animais, também tem o 
intuito de aproximar as pessoas para o conhecimento da importância da conservação 
dos mamíferos marinhos. 

 

ELABORAÇÃO DO “GUIA ILUSTRADO DE IDENTIFICAÇÃO DE CETÁCEOS E SIRÊNIOS DO 
BRASIL – ICMBIO/CMA” 

O CMA elaborou este guia ilustrado com o intuito de facilitar a identificação dos 
cetáceos e sirênios que ocorrem na costa brasileira por leigos e amantes da natureza 
(turistas, pescadores, mergulhadores, salva-vidas e outros). Por este motivo, o leitor 
irá encontrar nesta obra uma combinação de arte e do saber científico sintetizado em 
ilustrações acompanhadas de uma linguagem simples, técnica e direta. O guia também 
é destinado a Unidades de Conservação Costeiras, Marinhas e de Águas Interiores ou 
instituições que lidam com mamíferos aquáticos, em diversas situações. 

A elaboração e consolidação do guia recebeu apoio financeiro do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras 
Protegidas - GEF Mar, projeto executado pelo ICMBio com apoio do Banco Mundial e 
os recursos geridos pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO. 



 

Capa do “Guia Ilustrado de Identificação de Cetáceos e Sirênios do Brasil - ICMBio/CMA. 

 

EXPEDIÇÃO BOTOS-VERMELHO NO RIO TOCANTINS 

A Amazônia abriga dois gêneros de golfinhos de rio: o boto-vermelho (Inia sp.) 

e o tucuxi (Sotalia fluviatilis). Os botos-vermelho que habitam o Rio Tocantins foram 

recentemente descritos como uma espécie distinta, o boto-do-Araguaia (Inia 

araguaiaensis). Contudo, sua identidade taxonômica, embora aceita por parte da 

comunidade científica, ainda permanece em franco debate, especialmente em fóruns 

internacionais, o que dificulta a implementação de planos regionais de conservação 

sob a égide de tais fóruns. Buscando ampliar a área geográfica de amostragem de I. 

araguaiensis pesquisadores do CMA, da Kaosa, Bioma e UFAM, a partir de uma 

iniciativa financiada pela WWF, realizaram uma expedição ao longo do Rio Tocantins 

para coleta de biópsias do boto-vermelho através do disparo de dardos no dorso dos 

animais a partir de uma balestra. 



 

 Bolsista do CMA (Pedro Fruet) coletando biópsias do boto-vermelho através do disparo de dardos no 
dorso dos animais a partir de uma balestra. 

 

PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE 
MONITORAMENTO DE PRAIAS BACIA DE CAMPOS (RAC/PMP-BS) 

O Projeto de Monitoramento de Praias - PMP foi criado em atendimento às 
condicionantes ambientais de licenciamento de atividades de pesquisa e exploração de 
hidrocarboneto. Tem como principal objetivo o monitoramento de encalhes de fauna 
marinha no litoral brasileiro, e a avaliação dos potenciais impactos das atividades de 
produção e escoamento de petróleo e gás natural sobre os animais, principalmente 
aves, tartarugas e mamíferos marinhos. 

O PMP subdivide-se por bacia sedimentar, sendo realizados monitoramentos 
diários de forma ativa/regular por instituições parceiras, que percorrem toda a 
extensão de praias em busca de carcaças e/ou animais debilitados. 

Bacia de Santos (PMP-BS) 

A Fase 1 ocorre desde 2015, o monitoramento compreende Ubatuba (SP) até 
Laguna (SC), totalizando aproximadamente 800 km. A instituição executora é a 
Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), que conta com os parceiros: 
Associação R3 Animal, Instituto Argonauta, Instituto Gremar, Instituto de Pesquisas 
Cananéia (IPeC), Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Projeto Baleia Franca, Projeto Biopesca e Projeto Tamar de 
SC e de SP. 
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A Fase 2 ocorre desde 2017, o monitoramento compreende o litoral do estado 
do Rio de Janeiro entre os municípios de Paraty e Saquarema, é executada pelo CTA – 
Serviços em Meio Ambiente, também com parceria com instituições da REMAB e foi 
iniciada em setembro de 2016. A segunda fase do projeto conta com dois Centros de 
Reabilitação e despetrolização, um no norte fluminense em Araruama (RJ) e outro ao 
sul, em Angra dos Reis (RJ), uma Unidade de Estabilização e uma Unidade de Necropsia 
de Mamíferos Marinhos, ambos no Rio de Janeiro (RJ). 

Entre os dias 04 e 05 de dezembro de 2018 no Rio de Janeiro, o CMA participou 
da 5° RAC Integrada do PMP-BS. Nessa reunião fase 1 e 2 apresentaram seus 
resultados do último relatório e posterior discussão para fechamento dos mesmos e 
futuras decisões. 

 
PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PROJETO DE MONITORAMENTO DE 

CETÁCEOS BACIA DE CAMPOS (RAC/PMC-BS) 

 O Projeto de Monitoramento de Cetáceos na Bacia de Santos (PMC-BS), tem 
como objetivo principal a avaliação dos potenciais impactos das atividades de 
produção e escoamento de petróleo e gás natural do polo pré-sal da Bacia de Santos 
sobre os cetáceos (baleias e golfinhos), através do monitoramento de longo prazo das 
populações nas áreas costeiras e oceânicas da Bacia de Santos. 

O PMC-BS ocorre desde 2015, a área de abrangência do Projeto de 
Monitoramento de Cetáceos é a Bacia de Santos, que está localizada em região 
oceânica e se estende do município de Cabo Frio (RJ) a Florianópolis (SC), incluindo os 
estados de São Paulo e Paraná. 

O objetivo geral do PMC é estabelecer bases para o monitoramento de longo 
prazo de cetáceos na Bacia de Santos e de possíveis interferências sobre estes, 
gerando parâmetros para a avaliação de impactos potenciais das atividades de 
petróleo e gás. 

No dia 13 de dezembro de 2018 o CMA participou da primeira Reunião de 
Análise Crítica do PMC-BS, na qual foi apresentado os dados dos três anos de projeto e 
após a apresentação teve uma breve discussão. Em janeiro de 2019 terá início o 8° 
ciclo das campanhas do PMC-BS.  

 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO DE CETÁCEOS NA ÁREA DO 
REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DO ARQUIPÉLAGO DE ALCATRAZES E ESTAÇÃO 

ECOLÓGICA DE TUPINAMBÁS 

O CMA participou da elaboração da Proposta de projeto intitulada 
“Conservação e Monitoramento de Cetáceos em Unidades de Conservação Marinhas: 
Refúgio de Alcatrazes e Esec Tupinambás (SP)”, submetida à Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza, Edital de Apoio a Projetos - 2º Semestre 2018. Elaborada em 
parceria com a ONG Kaosa e o NGI Alcatrazes, a proposta tinha como principal objetivo 
contribuir com a conservação de cetáceos na Esec Tupinambás e no Refúgio de 
Alcatrazes-SP, por meio da ampliação do conhecimento sobre a diversidade, uso do 



habitat e ecologia dos mesmos, e da proposição de parâmetros mínimos de 
monitoramento, de diretrizes e recomendações de manejo. Embora não tenha sido 
aprovada, o CMA pretende, juntamente com o NGI Alcatrazes, buscar outras formas de 
viabilizar o projeto proposto em 2019. 

 
ELABORAÇÃO DE NOVA IDENTIDADE VISUAL DO CMA COM LOGOMARCA NOVA 

ATENDENDO AOS PADRÕES ATUAIS DO ICMBIO 

Para padronizar e se adequar às novas logomarcas dos Centros do ICMBio, o 
CMA elaborou a ideia das possíveis ilustrações que representasse melhor o centro. 
Assim após a aprovação da nova logo, ela foi digitalizada e diagramada pela equipe 
responsável da Divisão de Comunicação (ICMBio/DCOM) e Diretoria de Pesquisa, 
Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (ICMBio/DIBIO). 

 

Nova logomarca do CMA. 

 

GT PMP: ICMBIO AVALIA PMPS 

O Grupo de Trabalho (GT PMP) foi estabelecido pela Ordem de Serviço Dibio nº 
7/2018 para análise e avaliação dos dados e relatórios dos Programas de 
Monitoramento de Praia - PMP, decorrentes de processos de licenciamento ambiental 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
de atividades da indústria petrolífera. O GT PMP é composto por analistas ambientais 
do ICMBio dos seguintes Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação: CEPSUL, 
CEMAVE, TAMAR e CMA.  

Sob a coordenação do CMA, o GT PMP se reuniu entre 26 a 30/11/2018, na 
sede do CMA, em Santos (SP), para discutir os resultados dos relatórios do período 
entre 2010 e 2017 e avaliar os PMPs quanto à abrangência espacial e temporal, bem 
como quanto aos aspectos metodológicos. 



 

 

Grupo Técnico que realizou análise dos dados dos Programas de Monitoramento de Praias (GT-PMP), 

Santos-SP. 

 

PARTICIPAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE “PARE A CAPTURA ACIDENTAL – STOP BYCATCH 
DAY” 

A equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos 
Aquáticos (CMA) participou do evento Pare a Captura acidental - Stop ByCatch Day, 
realizado no dia 1 de dezembro, em Santos (SP). Animais marinhos morrem todos os 
anos emalhados sem ser alvo da pesca, tais como mamíferos aquáticos, aves marinhas, 
tartarugas, raias e tubarões, outros peixes e invertebrados. Por esse motivo, a 
organização Viva Baleias, Golfinhos e cia criou o Dia Internacional Pare a Captura 
Acidental. A iniciativa ocorreu em 13 locais ao mesmo tempo, incluindo também a 
Colômbia. Em Santos, o evento contou com a presença de palestrantes de diversas 
instituições abordando o grande impacto da captura acidental de animais marinhos, 
como equipamentos de pesca descartados no mar. O CMA apresentou a palestra 
Legislação e Fiscalização voltada para ByCatch e participou da mesa redonda Stop 
ByCatch. 
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Participante do Dia Internacional PARE a Captura Acidental - STOP ByCatch Day, Santos-SP. 

 

REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DAS REDES DE ENCALHES DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS –  

REMASE E REMASUL 

Nos dias 6 e 7 de dezembro de 2018, o CMA realizou a reunião da Rede de 
Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB). O grupo, que conta 
com mais de 40 instituições, é de grande importância para monitorar os impactos 
sobre os mamíferos aquáticos em todo litoral e águas interiores do Brasil. A reunião 
contou com a presença de 36 participantes, entre eles, membros das redes de Encalhe 
e Informação de Mamíferos Aquáticos do Sudeste (REMASE) e do Sul (REMASUL).  

Na oportunidade, foram discutidos assuntos como atualização dos membros da 
rede e inserção de novos representantes, estrutura do protocolo de encalhe, 
sobreposição no atendimento de encalhes entre instituições das redes e contratados 
por empreendimentos e entrada de dados no Sistema de Apoio ao Monitoramento de 
Mamíferos Marinhos (SIMMAM). Em breve, o CMA realizará as reuniões das redes de 
Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Norte e Centro Oeste (REMANOR) e 
do Nordeste (REMANE). A reunião foi realizada com apoio do Projeto GEF Mar. 



 

Membros da Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos do Brasil (REMAB) da região sul (REMASUL) e 

sudeste (REMASE), Santos-SP. 

 

PARTICIPAÇÃO DO CMA NOS CONSELHOS DE DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
(UCs) MARINHAS ESTADUAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Visando apoiar as UCs marinhas do Estado de São Paulo e conhecer melhor a 
realidade regional para atuar de forma mais efetiva na conservação dos mamíferos 
marinhos, em 2018 o CMA passou a fazer parte dos Conselhos Gestores de duas 
Unidades de Conservação estaduais: o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos 
(PEM Laje de Santos) e a APA Marinha Litoral Centro, ambas sob a gestão da Fundação 
Florestal. 

 Criado em setembro de 1993, o PEM Laje de Santos abrange uma área 
relevante para cetáceos e golfinhos, incluindo algumas espécies ameaçadas. Ao longo 
de 2018, as atividades do Conselho Gestor foram direcionadas para a elaboração do 
Plano de Manejo da UC. 

O Conselho Gestor da APA Marinha Litoral Centro, no segundo semestre de 
2018, realizou diversas oficinas para elaboração do Plano de Manejo, incluindo o 
zoneamento ecológico-econômico. No final do ano, a proposta de plano de manejo foi 
aprovada pelo Conselho Gestor e encaminhada para o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente. 
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CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE MAMÍFEROS AQUÁTICOS 

Edifício Vistamar Premium Offices 

Rua Alexandre Herculano, 197 - Sala 1709 

Gonzaga, Santos-SP 

CEP: 11050-031 


