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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 Estado do Pará peixes-bois 

amazônicos e marinhos também foram reabilitados e reintroduzidos. 

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 apenas quatro servidores, 

quatro bolsistas e quatro terceirizados. Mesmo com equipe e custos operacionais 

reduzidos, atua em inúmeras ações inerentes as atribuições institucionais do Centro.  

O CMA coordena, executa e promove projetos e programas de pesquisa para 

conservação de mamíferos aquáticos, atuando principalmente sobre as espécies 

ameaçadas de extinção e migratórias. 

Sua missão é ser um Centro de excelência no desenvolvimento de ações que 

possibilitem à conservação dos mamíferos aquáticos, bem como dos ambientes dos 

quais estes dependem. 

Com o intuito de divulgar as atividades realizadas no ano de 2019, o CMA 

apresenta este relatório. A ênfase está nas atividades externas mais importantes, nos 

eventos realizados e nas publicações, entretanto também é realçado o trabalho 

desenvolvido na sede do CMA, de caráter contínuo, técnico e analítico, através do qual 

são atendidas diversas demandas relativas ao cumprimento das finalidades e 

atribuições do ICMBio, tais como definidas no Regimento Interno Institucional, pela 

Portaria ICMBio nº 1.162, de 27 de dezembro de 2018, bem como das atribuições e 

competência do CMA, conforme Portaria ICMBio nº 16/2015. Muitas atividades só 

foram possíveis em função das parcerias. Fica aqui nosso imenso agradecimento a 

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

 



 
Foto 1: Edifício Vistamar. 

 

 

 
Foto 2: Entrada da Sede Nacional do ICMBio/CMA (Sala 1709).



1- Reabilitação e reintrodução de peixes-bois 
 

PEIXE-BOI DO AMAPÁ “VICTOR” 
 

 

Em fevereiro de 2019, as veterinárias do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Mamíferos Aquáticos - CMA e do Centro de Estudos e Monitoramento 

Ambiental – CEMAM, retornam ao Amapá para realizar uma nova visita técnica e 

coleta sanguínea do primeiro peixe-boi em reabilitação no Estado do Amapá, o quel 

recebeu o nome “Victor”. 

Victor encalhou no ICMBio/ESEC Maracá-Jipioca/AP 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 

(Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental – CEMAM), foram 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 devido 

a área de influência da pororoca, a qual poderia comprometer a estrutura do cativeiro 

e a integridade física do peixe-boi. Após reuniões entre as equipes do CMA, 

CETAS/IBAMA e ICMBio/Parque Nacional do Cabo Orange/AP foi escolhido um novo 

local para soltura do animal e implantação do primeiro cativeiro de aclimatação na 

aldeia indígena Açaizal no município de Oiapoque/AP. 

 Em 2018 foram coletados sangue e cookie (material para genética), realizada 

biometria e implantação de microchips no animal (foto 1). 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/IBAMA para a realização de análises sorológicas posteriores (exames anti-

Leptospira, antiToxoplasma e anti-Brucella), as quais foram enviadas pelo IBAMA para 

um laboratório no Amapá.  

O exame realizado no final de 2018, por meio de sorologia, apresentou 

resultado positivo para a anti-Leptospira em um sorovar. Por se tratar de uma única 

amostra, este resultado não é conclusivo de que o animal apresenta leptospirose, mas 

que ele possivelmente é portador da bactéria por estar ou ter estado em contato com 

a mesma durante alguma etapa de sua vida.  

Este agente é uma zoonose de grande complexidade, fato que levou ao país a 

criar legislação que não permite solturas de animais contaminados. Caso houvesse um 

conhecimento da saúde da população dos peixes-bois que ocorre no local, com dados 

dos sorovares de leptospira no ambiente, não haveria maiores riscos com soltura de 

Victor. Todavia, o resultado positivo exigiu um acompanhamento e a realização de 

exames complementares por três meses consecutivos para que se pudesse verificar se 

Victor realmente era portador da doença citada.  

 



 

Foto 3: Coleta de amostras e biometria do peixe-boi Victor. 

 

Novos exames foram realizados ao longo do ano de 2019, os quais apresentram 

resultados negativos, e indicaram que o peixe-boi estava apto para a translocação para 

o cativeiro de aclimatação, no ambinete natural.  

Uma parceria entre ICMBio/CMA, IBAMA, FUNAI, PCCB/UERN e Exército 

Brasileiro permitiu a translocação, no dia 30 de outubro de 2019, do peixe-boi Victor. 

Em um percurso de mais de 500Km, a equipe, que contou com veterinárias, analistas 

ambientais, técnicos e tratadores, levou o espécime para o recinto de aclimatação, 

onde o animal permanecerá sendo acompanhado até o momento que estiver 

adaptado e pronto para soltura monitorada.  

O recinto de aclimatação é o último passo para a soltura de peixes-bois. O 

período de permanência de Victor no cativeiro de aclimatação vai depender de sua 

adaptação. A permanência pode variar entre três meses e um ano de acordo com o 

quadro clínico e comportamental apresentado ao longo do monitoramento. O recinto 

se encontra na Aldeia do Manga, Oiapoque - AP, tendo o cacique Manga-Joselito 

desempenhado um importante papel no auxílio da escolha do local para a instalação 

do cativeiro e para o recebimento do animal, auxiliando Victor a estar um passo a mais 

de sua volta a natureza. 
 



 
Foto 4: Equipe completa que participou da operação. 

 

 
Foto 5: Equipe que acompanhou o animal dentro da van durante o transporte. 

 

 

REINTRODUÇÃO DE PEIXES-BOIS AMAZÔNICOS  
 

O CMA participou entre os dias 22 e 25 de março da reintrodução de 12 peixes-

bois amazônicos (Trichechus inunguis), superando o ano anterior onde dez espécimes 

foram soltos. A ação foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Amazônica (INPA) e 

Associação Amigos do Peixe-Boi (AMPA) e faz parte de uma das ações prioritárias 

Plano de Ação Nacional para Conservação de Mamíferos Aquáticos Amazônicos 

Ameaçados de Extinção - PAN Mamíferos Aquáticos Amazônicos.  

Vítimas da caça ilegal, os animais ficaram sob cuidado do INPA fazendo parte 

do Programa de Reintrodução de Peixe-boi Amazônico. Após algum tempo em 



cativeiro, os animais precisam ser transferidos para um “semi-cativeiro” onde ficam 

por um período de seis a 12 meses, período que serve de preparação para serem 

reintroduzidos. 

Os animais selecionados para a soltura, foram transferidos do “semi-cativeiro” 

piscinas de fibras presente dentro da embarcação onde são transportados junto com 

uma equipe de cerca de 30 pessoas compostas por tratadores, pesquisadores (biólogos 

e veterinários) seguindo viagem a Itapuru/AM, uma comunidade pertencente a 

Reserva de Desenvolvimento Sustentavel (RDS) Pigaçu-Purus, onde integrantes da 

AMPA esperavam com a comunidade para recepcionar os animais. 

A comunidade teve a oportunidade de observar os animais e tirar dúvidas 

sobre seus hábitos. Segundo os monitores da AMPA, essa atividade de apresentar os 

animais a comunidade local é um instrumento de educação ambiental que 

proporcionou uma mudança no hábito dos pescadores locais, que ao invés de caçar o 

peixe-boi passaram a apoiar a conservação da espécie. 

O barco seguiu viagem, pelos afluentes do Rio Solimões/AM, onde os peixe-

bois foram reintroduzidos, já que naquela época do ano os rios estão em período de 

cheia, ocasionando uma maior disponibilidade de alimentos para os animais. Dos 12 

animais, quatro receberam cintos com radiotransmissores que geram dados 

importantes a serem utilizados pelos pesquisadores para trabalhar a conservação da 

espécie. 

Ao total, o INPA já reintroduziu 24 peixes-bois amazônicos e esse número 

tende a aumentar devido à expectativa de no ano de 2020 realizar a soltura de mais 14 

espécimes. 

 
Foto 6: Coleta de dados pré-soltura do peixe-boi amazônico Ayara. 

 



2- Avaliação do Estado de Conservação dos Mamíferos Aquáticos  

 

No início de 2019 foi finalizado o processo de Validação da Avaliação do Estado 

de Conservação de Mamíferos Aquáticos, “Segundo Ciclo (2016-2020)”. Os objetivos 

do processo de validação são: (1) verificar se a aplicação dos critérios condiz com as 

informações presentes na ficha técnica, e (2) padronizar, dentro do possível, a 

aplicação de critérios entre grupos avaliados. 

Segue abaixo, o resumo dos resultados para as espécies ameaçadas e quase 

ameaçadas. 

 

Taxon Nome comum Resultado Oficina 
Resultado 

Validação 

AMEAÇADAS 

Balaenoptera borealis Baleia-sei EN A1ad EN A1ad 
Balaenoptera musculus Baleia-azul CR A1d CR A1d 
Balaenoptera physalus Baleia-fin EN A1d EN A1d 

Eubalaena australis Baleia-franca-do-sul EN A1d; D EN A1d; D 
Inia araguaiaensis Boto-do-Araguaia VU D1 VU D1 

Inia geoffrensis Boto-vermelho EN A4bcd EN A4bcd 
Physeter macrocephalus Cachalote VU A1d VU A1cd* 

Pontoporia blainvillei Toninha CR A4ce CR A4ce 
Sotalia guianensis Boto-cinza VU A3bcde VU A4bcde* 

Trichechus inunguis Peixe-boi amazônico VU A4cd VU A4cd 
Trichechus manatus Peixe-boi marinho CR A4cde; C1 EN A4cde; C1* 
Tursiops gephyreus Boto-de-Lahille EN D EN D 

QUASE AMEAÇADAS 

Megaptera novaeangliae Baleia-jubarte NT NT 
Sotalia fluviatilis Tucuxi NT NT 

Tabela 1: resumo dos resultados para as espécies ameaçadas e quase ameaçadas. 

* Alterado durante o processo de validação. 

 

Após essa etapa, ao longo do ano, as fichas das 59 espécies de mamíferos 

aquáticos, sob responsabilidade do CMA, foram revisadas no Sistema de Avaliação do 

Estado de Conservação da Biodiversidade – SALVE, que contém mais de 35 campos de 

informações sobre cada espécie, abrangendo diversos temas, tais como taxonomia, 

distribuição, habitat, ecologia, população, ameaças, usos, conservação e pesquisa.  

Apesar de finalizado o processo de validação da Avaliação de Mamíferos 

Aquáticos, outros grupos taxonômicos passaram por processo de avaliação por outros 

centros do ICMBio, em 2019, de modo que o macroprocesso de Avaliação do Risco de 

Extinção da Biodiversidade Brasileira ainda não foi finalizado e os resultados ainda não 

foram enviados ao MMA para publicação da Portaria.  

 



3- Planos de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas  
 

PAN TONINHA 
 

O CMA realizou a Oficina de Elaboração PAN Toninha, entre os dias 01 e 04 de 

julho. A Oficina ocorreu em Santos/SP, na sede do ICMBio/CMA, contando com a 

orientação técnica e a moderação COPAN/DIBIO. 

Tendo como área de abrangência o mar territorial das regiões Sudeste e Sul do 

Brasil (do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul), o PAN Toninha contribuirá diretamente 

para a conservação da toninha (Pontoporia blainville), o odontoceto mais ameaçado de 

extinção em águas brasileiras, classificado como “Criticamente em Perigo (CR)”.  

Além das equipes do CMA e da COPAN, a oficina contou com a presença de 40 

colaboradores, representando diferentes setores, como órgãos estaduais de meio 

ambiente, setores produtivos (ligados à pesca e à produção de óleo e gás), instituições 

de pesquisa e extensão, sociedade civil organizada e órgãos federais, incluindo outros 

Centros de Pesquisa e Conservação do ICMBio (CEPSUL e TAMAR) e Unidades de 

Conservação marinhas e costeiras.  

Ao longo de quatro dias de trabalho, intercalando momentos de discussão em 

grupos e sessões plenárias, os participantes definiram oito objetivos específicos e 62 

ações. Durante o evento, os participantes chegaram ao consenso de que as capturas 

incidentais em redes de pesca constitui a principal ameaça à conservação da espécie. 

Contudo, também foram elaboradas ações visando a redução e mitigação de impactos 

de empreendimentos costeiros e marinhos, a integridade dos habitats essenciais ao 

ciclo de vida da espécie; combate à poluição química, sonora, e ao lixo marinho; além 

da promoção da pesquisa aplicada à conservação, e da comunicação 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 trabalhar de forma 

integrada para implementar as ações definidas, de modo a reverter ou mitigar as 

principais ameaças à conservação da toninha e melhorar seu estado de conservação. O 

PAN Toninha foi aprovado pela Portaria ICMBio nº 655/2019. 

 

 
Foto 7: Participantes da reunião de elaboração do PAN Toninha. 



SUMÁRIO EXECUTIVO DO PAN-MAMÍFEROS AQUÁTICOS AMAZÔNICOS 

No segundo semestre de 2019 foi publicado o Sumário Executivo do Plano de 

Ação Nacional para a Conservação de Mamíferos Aquáticos Amazônicos Ameaçados de 

Extinção (PAN Mamíferos Aquáticos Amazônicos), coordenado pelo CMA. O texto, 

elaborado com o apoio de articuladores e membros do Grupo de Assessoramento 

Técnico do PAN, sintetiza as principais informações sobre o processo de elaboração do 

Plano, a bioecologia das espécies alvo, principais ameaças, além da visão de futuro e 

objetivos do PAN. Também aborda a importância desse instrumento de conservação 

de espécies ameaçadas e da participação dos diferentes atores sociais na elaboração e 

implementação das ações do Plano. A diagramação foi realizada pela Coordenação de 

Identificação e Planejamento de Ações para Conservação (COPAN/DIBIO). O Sumário 

pode ser acessado pelo link: <http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos 

-de-acao/10193-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-mamiferos-aquaticos-

amazonicos>    

 
Figura 1: Capa do Sumário Executivo PAN – Mamíferos Aquáticos mazônicos. 

 



1º REUNIÃO DE MONITORIA DO PAN - PEIXE-BOI MARINHO 
 

A Oficina de Monitoria do PAN - Peixe-boi marinho ocorreu nos dias 25 e 26 de 

novembro de 2019, na Ilha de Itamaracá - PE, contando com a coordenação do 

CEPENE, apoio do CMA e participação do Grupo de Assessoramento técnico do PAN 

(GAT), com orientação técnica/moderação da Coordenação de Identificação e 

Planejamento de Ações para Conservação (COPAN/DIBIO). 

Durante a reunião foram analisados o andamento das 70 ações que compõem 

o PAN peixe-boi marinho e categorizadas entre os diferentes níveis de situações como: 

iniciada, em andamento conforme previsto ou não, ações não iniciadas, entre outras. 

O GAT destacou, positivamente, entre as atividades previstas no PAN, o 

trabalho de educação ambiental com as comunidades e as ações de 

soltura/construções de novos cativeiros que potencializam interações entre as 

Instituições, gerando o fortalecimento das redes de colaboradores. Também foi citado 

como justificativas positivas para o andamento das ações do PAN: o lançamento de 

editais, comprometimento das instituições, atuação do GAT com grande 

comprometimento e dedicação das equipes do ICMBio para a execução das ações. 

 
 

 
Foto 8: Participantes de reunião do GAT PAN - Peixe-boi marinho. 

 

 



4- Apoio às Unidades de Conservação 

O CMA manteve também, ao longo de 2019, atividades direcionadas a auxiliar 

o manejo das Unidades de Conservação federais e estaduais, que possuem ocorrência 

de espécies ameaçadas de mamíferos aquáticos, por meio de subsídios técnicos e 

capacitações, bem como elaboração e apoio a estudos e monitoramento para 

conservação das espécies de mamíferos aquáticos. O CMA atendeu de forma contínua 

demandas relacionadas a solicitações de informações sobre os mamíferos aquáticos 

que ocorrem nas UCs e avaliação de Planos de Manejos das Unidades de Conservação 

Federais. 

 

ICMBio/CMA E ALCATRAZES PLANEJAM ATIVIDADES 
 

O CMA realizou uma visita técnica à sede do NGI Alcatrazes, no dia 22 de 

outubro. O encontro incluiu reunião entre as equipes e visita à marina onde ficam as 

embarcações. O objetivo foi conhecer as demandas de apoio e pesquisa de cetáceos 

nas unidades de conservação e discutir estratégias para sua viabilização. Entre os 

temas discutidos, destaca-se a necessidade de elaboração de protocolos de 

monitoramento e de registro de avistagens de cetáceos nas Ucs e de estruturação e 

ordenamento do Turismo de Observação Embarcada de Cetáceos. A perspectiva é que 

o CMA e o NGI Alcatrazes desenvolvam essas ações de pesquisa e monitoramento no 

próximo ano. 
 

 
Foto 9: Trecho do ICMBio em Foco, ed. 539 de 2019 



 

CONSELHOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MARINHAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

No ano de 2019, o CMA participou das reuniões da Área de Proteção Ambiental 

Marinha Litoral Centro de São Paulo (APAMLC) e do Parque Estadual Marinho da Laje 

de Santos (PEM Laje de Santos), UCs geridas pela Fundação Florestal do Estado de São 

Paulo. A participação nas reuniões visa apoiar as UCs, discutir temas de interesse do 

CMA, formar parcerias e conhecer melhor a realidade regional para atuar de forma 

mais efetiva na pesquisa e conservação dos mamíferos marinhos. Neste sentido, o 

CMA apresentou aos Conselheiros o “Guia Ilustrado de Identificação de Cetáceos e 

Sirênios do Brasil – ICMBio/CMA” publicado recentemente pelo ICMBio. 

No âmbito do trabalho em parceria com a APAMLC, o CMA participou das 

reuniões do GT-Emalhe, criado com a finalidade de propor aprimoramentos nas regras 

para a pesca de emalhe artesanal na região. O GT-Emalhe integra o trabalho das APAs 

Marinhas de SP (Litorais Norte, Centro e Sul) e possui representantes de pescadores, 

da Polícia Militar Ambiental de SP, universidades, ONG e outros órgãos 

governamentais como o Instituto de Pesca de SP, o IBAMA e o ICMBio. Entre os temas 

mais importantes discutidos com a participação do CMA estão: i) o uso dos dados do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), uma condicionante 

ambiental do processo de licenciamento das atividades de produção e escoamento de 

petróleo e gás natural da PETROBRAS, no ordenamento da pesca de emalhe; e ii) 

estratégias para diminuir a captura acidental de toninha (Pontoporia blainvillei), 

espécie criticamente ameaçada de extinção. 

 
 



 
Foto 10: Apresentação de informações de encalhe de toninha no litoral de São Paulo pela bióloga 

Adriana Miranda na reunião do GT-Emalhe. 

 

 
 

 

5- Autorizações de Pesquisas 

 

Outra atividade contínua, realizada pela equipe do CMA ao longo de todo ano, 

é a autorização de captura, coleta, transporte, a reintrodução e a destinação de 

material biológico dentro e fora de unidades de conservação federais, com finalidade 

didática ou científica, envolvendo mamíferos aquáticos. No ano de 2019, o CMA 

analisou mais 115 solicitações através do Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade – SISBIO. Essas autorizações permitem que o país tenha um maior 

conhecimento sobre as espécies que ocorrem em suas águas jurisdicionais, de forma 

responsável, buscando salvaguardar o bem-estar animal e a integridade das 

populações. 

 



6- Impactos de empreendimentos (incluindo o Licenciamento Ambiental) 

e demais atividades antrópicas (incluindo capturas acidentais em 

pescarias) 

 

Ao longo de todo o ano de 2019, o CMA avaliou e analisou diversos relatórios 

dos Projetos de Monitoramentos de Praias (PMPs), que são realizados enquanto 

condicionante de vários processos de licenciamento ambiental, associados a atividades 

de produção e escoamento de óleo e gás, visando, de modo geral, avaliar a 

interferência dessas atividades sobre os tetrápodes marinhos (aves, tartarugas e 

mamíferos marinhos).  

O quadro a seguir apresenta os cinco PMPs atualmente em vigência, a área de 

abrangência e a extensão deles. 

 

PMP Abrangência Extensão (km) 

Monitoramento dos Encalhes de Biota Marinha 

em Praias do Litoral Potiguar e Cearense (PMP BP) 

Caiçara do 

Norte/RN - 

Aquiraz/CE 

325 

Projeto Regional de Monitoramento de Encalhes e 

Anormalidades na Área de Abrangência da Bacia 

Sergipe - Alagoas (PRMEA) 

Pontal do 

Peba/AL - Sítio 

do Conde/BA 

275 

Projeto de Monitoramento de Praias Bacia de 

Campos e Espírito Santo BC/ES (PMP BC-ES) 

Conceição da 

Barra/ES - 

Saquarema/RJ 

763 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de 

Santos – Fase 2 (PMP BS-Fase 2 

Saquarema/RJ - 

Paraty/RJ 
984,5 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de 

Santos – Fase 1 (PMP BS-Fase 1) 

Ubatuba/SP - 

Laguna/SC 
1.040,50 

Tabela 2: PMPs em vigência com área de abrangência e extensão detalhadas. 

 

Dada a importância dos dados oriundos dos PMPs e do programa, o ICMBio 

instituiu, em 2018, o GT-PMP, através da Ordem de Serviço nº 7/2018/DIBIO/ICMBio, 

de 18/09/2018, para análise e avaliação dos dados e relatórios dos Projeto de 

Monitoramento de Praia - PMP, decorrentes de processos de licenciamento ambiental 

do IBAMA, de atividades da indústria petrolífera. Participam do GT-PMP o CMA, o 

CEMAVE, o Centro TAMAR e o CEPSUL. O CMA tem coordenado as atividades do GT-

PMP, o qual se reúne para discussões e fechamento de Notas Técnicas emitidas para 

cada relatório enviado ao ICMBio. 

Além dos PMPs, o CMA acompanha os processos relacionados ao Projeto de 



Monitoramento de Cetáceos na Bacia de Santos (PMC-BS), também vinculado ao 

licenciamento ambiental de óleo e gás. Esse projeto é de grande relevância e valia para 

o CMA por disponibilizar dados de avistagem embarcada e aérea de cetáceos vivos, 

num esforço de monitoramento sistemático ímpar. 

Os dados do PMC-BS estão sendo hospedados no seguinte endereço:  

<http://sispmc.socioambiental.com.br/sispmc/faces/login.xhtml>. Os dados 

armazenados são apresentados nos seguintes grupos: Avistagem Embarcada, 

Avistagem Aérea, Telemetria, Monitoramento Acústico Passivo (MAP), FotoID, e 

Biópsias. Adicionalmente, a plataforma disponibiliza um WebGIS, onde são 

espacializados os dados, sendo possível fazer download dos quatro primeiros grupos 

supracitados, com aplicação de filtros, nos seguintes formatos: shapefile, KML, GML, 

WMS e xlsx. As informações podem ser acessadas por: Campanhas, Equipe PMC-BS, 

Taxonomias, Relatórios e Resumos (Dashboard). 

Ao longo de 2019, o CMA consultou os dados do PMC-BS para atualizar as 

informações sobre distribuição e ocorrência de espécies nas fichas no Sistema de 

Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade – SALVE. 

Adicionalmente, o CMA analisou e avaliou demandas específicas de processos 

de licenciamento ambiental, tais como de linha de transmissão e atividades portuárias. 
 

 
PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CUMULATICOS – PAIC 

 

Durante o ano de 2019, o CMA participou de reuniões sobre o projeto de 

avaliação de impactos cumulativos. O Projeto de Avaliação de Impactos Cumulativos 

(PAIC) prevê a avaliação dos efeitos cumulativos de grandes empreendimentos em 

quatro regiões, sendo uma delas a região da baixada Santista e outra a região da Baía 

de Guanabara e Maricá/RJ. As reuniões aconteceram nos municípios de São Vicente, 

Santos e Rio de Janeiro, nas quais foram discutidos os fatores ambientais e sociais, 

além dos principais estressores causadores de impacto. 

 

OFICINA DO MMA SOBRE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ESPÉCIES-

ACRES 
 

Em novembro de 2019 o CMA participou da Oficina “Subsídios à Proposição de 

Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACRES): Lacunas, Oportunidades e 

Próximos Passos”, realizada pelo Departamento de Conservação de Espécies do MMA 

em Brasília. A Oficina contou com a presença de representantes dos Centros do ICMBio 

de Pesquisa e Conservação do ambiente marinho e partiu da apresentação dos 

resultados das pesquisas recentes, realizadas no âmbito do GEF-Mar, que levantaram 

informações sobre as principais pescarias artesanais e industriais, por região do Brasil, 

e propuseram a criação e o fortalecimento de ACRES. Foram discutidas as experiências 

de sucesso, os desafios e os próximos passos para fortalecer esse instrumento muito 



relevante para a conservação de mamíferos aquáticos capturados acidentalmente em 

artefatos de pesca.     

 

REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS DA 

BACIA DE SANTOS (RAC PMP-BS) 

O CMA, o CEMAVE e o TAMAR, que compõem o GT-PMP instituído pela Ordem 

de Serviço nº 7/2018/DIBIO/ICMBio (coordenado pelo CMA), participaram da Reunião 

de Análise Crítica (RAC) do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

(PMP-BS), realizada de 2 a 3/12/2019, em Santos-SP, e organizada pela Petrobras. O 

PMP-BS é uma condicionante ambiental do processo de licenciamento ambiental das 

atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural da PETROBRAS, na 

Bacia de Santos, e tem como objetivo geral avaliar a interferência dessas atividades 

sobre os tetrápodes marinhos (aves, tartarugas e mamíferos marinhos), através do 

monitoramento das praias. Além das equipes envolvidas na execução do PMP-BS, 

estiveram presentes analistas do IBAMA/CGMAC (Coordenação-Geral de 

Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros). Na ocasião, 

foram discutidos diversos temas, tais como tratamento estatístico dos dados gerados e 

integração de variáveis e análises, bem como melhorias e ajustes ao projeto. As 

equipes do CMA, CEMAVE e TAMAR tiveram um espaço de apresentação no qual 

destacaram o GT-PMP, a importância do projeto para o ICMBio e sugestões de 

aperfeiçoamento. 

 

Foto 11: Apresentação dos trabalhos pela analista ambiental Carla Filardi do ICMBio/CMA sobre o GT-
PMP na reunião da RAC PMP-BS. 



 

 
Foto 12: Equipe do GT-PMP (CMA, CEMAVE e TAMAR), equipe do IBAMA e representante da 

PETROBRAS. 

 

7- Subsídios técnicos às Convenções Internacionais 

O CMA subsidia tecnicamente o ICMBio e o MMA no que diz respeito à 

participação da delegação brasileira e à internalização de Convenções e Acordos 

Internacionais relevantes para a conservação de mamíferos aquáticos, em especial a 

CIB, a CDB, a CITES e a CMS. Em 2019, o CMA colaborou com a redação do Relatório 

Nacional sobre a implementação da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS), em 

atendimento à demanda do MMA. 

O CMA também elaborou uma proposta técnica de manutenção da moratória 

da pesca da piracatinga (que expira em janeiro de 2020), em decorrência das 

evidências de impactos graves sobre as populações de botos amazônicos utilizados 

como isca nessa pescaria, a saber: o boto-vermelho (Inia geoffrensis), espécie 

ameaçada de extinção (EN); e o boto tucuxi (Sotalia fluviatilis), quase ameaçado de 

extinção (NT). Essa proposta de manutenção da moratória da pesca de piracatinga 

constituiu uma recomendação do Comitê Científico da Comissão Internacional da 

Baleia (CIB) aprovada em 2018, algo a ser discutido entre o MMA e a Secretaria de 

Aquicultura e Pesca do MAPA, órgão responsável pelo ordenamento pesqueiro 

nacional. 

 

 
 



WORKSHOP SOTALIA – CIB 
 

 Adicionalmente, o CMA realizou entre os dias 25 e 28 de novembro/2019 o 

Workshop Guiana dolhin pre-assesment. O intuito do Workshop era atender a agenda 

da Comissão Internacional da Baleia (CIB) para reunir dados de pesquisa da espécie 

para posterior avaliação do estado de ameaça. 

 

 
Foto 13: Participantes do Workshop Guiana dolhin pre-assesment. 

 

8- Uso público e ecoturismo envolvendo mamíferos aquáticos 
 

II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO SOBRE O TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE BALEIAS: 
STATUS E PERSPECTIVAS PARA A AMÉRICA LATINA 

 

O CMA participa desde o I Simpósio Latino Americano Sobre o de Turismo de 

Observação de Baleias: Status e Perspectivas para a América Latina, que ocorreu na 

Praia do Forte – BA e esse ano participou do II Simpósio Latino Americano Sobre o 

Turismo de Observação de Baleias: Status e Perspectivas para a América Latina nos 

dias 13 a 15 de junho, sediado em Vitória – ES. 

O simpósio abordou temas como: Companhia de desenvolvimento, inovação e 

turismo de Vitória – ES, políticas públicas, ecoturismo, o papel do Instituto Baleia 

Jubarte (IBJ) na atividade de turismo de observação, ciência cidadã contribuindo para o 

monitoramento de cetáceos, ações prioritárias para o desenvolvimento responsável do 

turismo de observação de baleias e uma expedição junto aos palestrantes e equipe no 

simpósio. 



 
Foto 14: Foto-identificação de baleias-jubarte. 

 

 
Foto 15: Participantes do II Simpósio Latino Americano Sobre o de Turismo de Observação de Baleias. 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE BOAS PRÁTICAS NA INTERAÇÃO COM MAMÍFEROS 
MARINHOS 

 
O CMA lançou o “Manual de Boas Práticas em Interação com Mamíferos 

Marinhos”, em 2019. A publicação está disponível para download no Portal do ICMBio. 
O manual apresenta, por meio de uma linguagem simples e ilustrações, 

orientações sobre procedimentos para realizar atividades que envolvam cetáceos e 

sirênios. O objetivo da publicação é orientar os praticantes de interação com esses 

animais na costa do Brasil, como operadores de turismo e amantes da natureza, 

evitando o molestamento intencional dos animais.  

O documento também fornece subsídios a todas as unidades de conservação 

do litoral do Brasil, federais, estaduais e municipais, que possuem demanda 

relacionada à interação com mamíferos marinhos, além das áreas não pertencentes a 

UCs, mas que possuem interação com este grupo de animais. Além de facilitar a 

identificação e orientação dos procedimentos mais adequados de realizar atividades 

que envolvam estes mamíferos aquáticos, o intuito também é aproximar as pessoas 



para o conhecimento da importância da sua conservação. 

As espécies contempladas no manual compreendem quase que a totalidade 

das interações de humanos com mamíferos marinhos no Brasil: baleias, golfinhos, 

botos e peixe-boi marinho. O CMA destaca que é importante que as regras 

apresentadas sejam observadas principalmente nas interações realizadas no turismo 

de observação, para que ele seja realizado de forma responsável.  

 

 
Figura 2: Capa do “Manual de boas práticas em interação a Mamiferos Marinhos”. 

 

9- Capacitação e articulação com instituições para a conservação, 

monitoramento e pesquisa 
 

PONTO FIXO E EMBARQUE PARA AVISTAGEM E MONITORAMENTO DE CETÁCEOS EM 
ESPECIAL BALEIA-JUBARTE – ILHABELA/SP 

 
Entre os dias 15 a 18 de julho de 2019, o CMA participou do ponto fixo para 

observação de baleias-jubarte em Ilhabela juntamente com VIVA Baleias, Golfinhos e 
cia e de embarque juntamente com Projeto Baleia a Vista, com a finalidade de 
entender o uso da área por esses animais no Estado de São Paulo e a viabilidade da 
presença de turismo de observação de baleias como em outros lugares como ES e BA.  

 



 
Foto 16: Equipe CMA e Viva no local do ponto fixo. 

 

EXPEDIÇÃO PARA MONITORAMENTO DE CETÁCEOS NO LITORAL CAPIXABA 

 

O CMA participou da expedição para monitoramento de cetáceos no litoral 

capixaba (ES). A pesquisa foi coordenada pela Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) e pelo Projeto Amigos da Jubarte e ocorreu nos dias 22 e 23 de outubro de 

2019. 

Nesse monitoramento foram avistados grupos de golfinho-nariz-de-garrafa 

(Tursiops truncatus) e baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae). A baleia-jubarte vem 

para águas brasileiras entre maio e novembro, para reprodução e cuidado dos seus 

filhotes, principalmente por ser uma região com águas mais quentes. Elas se 

concentram principalmente na região do oceano Atlântico Sul no “Banco dos 

Abrolhos”, localizado entre Espírito Santo e Bahia. 

Nesse monitoramento, o CMA pode acompanhar o projeto de pesquisa com o 

uso de drones, como uma com nova ferramenta de avistagem e para obtenção de 

informações complementares, como comportamento, condições corpóreas, estimativa 

de abundância, entre outras. A adoção dessa técnica ampliou os registros de cetáceos 

na região, uma vez que no alto, o equipamento possuiu grande mobilidade e 

proporciona um aumento no campo de visão, podendo avistar grupos de cetáceos em 

maiores distâncias, direcionando a embarcação e captando imagens de um ângulo 

diferente do embarcado. 

Durante a expedição a equipe localizou e retirou do mar um aparelho de pesca 

abandonado e sem identificação. Após análise das fotos obtidas durante o 

monitoramento, foi possível observar em uma das fotografias, a presença de um anzol 

(tipo espinhel) preso na nadadeira dorsal de um golfinho-nariz-de-garrafa. 

A expedição também foi acompanhada pela imprensa local, onde foi levantado 

questões como: Turismo de observação de baleias, problemática de artefatos de pesca 

abandonados, importância do monitoramento de cetáceos para políticas públicas e 



possíveis impactos de atividades antrópicas na região para os cetáceos. Sobre o tema 

de turismo de observação de baleias, o CMA publicou "Manual de Boas Práticas em 

Interação com Mamíferos Marinhos" disponível para download no site oficial do 

ICMBio/CMA.  

Os dados das pesquisas possibilitaram a identificação das áreas de ocorrência 

destes cetáceos, informação essa fundamental para subsidiar medidas de políticas 

públicas, como ações para conservação dessas espécies. 
 

 
Foto 17: Golfinho-nariz-de-garrafa preso a um anzol. 

 

 
Foto 18: Baleia jubarte com seu filhote registrado com o uso de drone . 

 

PROJETO GEPHYREUS  

O CMA coordena e executa em conjunto com a Kaosa os ciclos I e II do Projeto 

Gephyreus: avaliação do estado de conservação do boto (Tursiops gephyreus) no 

Brasil, realizando viagens para o Rio Grande em novembro de 2018 e abril de 2019. O 

projeto, é financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza (chamada 

001/2018) e busca avaliar o status de conservação da espécie no Brasil, identificar as 

populações mais ameaçadas e compreender os padrões de movimento de indivíduos 

no sul do Brasil. Para isso, saídas de campo para foto-identificar os botos estão sendo 



realizadas de forma coordenada em seis localidades entre Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul.  

Durante as duas expedições realizadas, o CMA focou o esforço de 

fotoidentificação no Estuário da Lagoa dos Patos e áreas costeiras adjacentes, sul do 

Brasil, onde se concentra a maior população da espécie e onde tem sido detectado 

altas taxas de capturas acidentais. Os monitoramentos cobriram uma área aproximada 

de 120km2, incluindo a área de proteção ao boto estabelecida na Instrução Normativa 

Interministerial 12/2012. O esforço de coleta resultou num total de 15 dias de saídas 

de campo a procura dos animais, seis realizadas em novembro 2018 e nove em 

abril/maio de 2019. Identificamos um total de 124 botos na área após análise de 7500 

fotografias das nadadeiras dorsais dos animais. Ao compararmos os catálogos de 

animais foto identificados entre áreas, registramos o movimento de três indivíduos 

entre as localidades de Torres e Tramandaí, no RS, as quais estão separadas por 80km 

lineares. 

Utilizando os históricos de captura combinados entre as áreas, estimamos uma 

abundância preliminar de 203 indivíduos (IC95%: 190-228) marcados na 

superpopulação (um proxy para a população regional da espécie). Novas expedições 

estão agendadas para março/abril e outubro/novembro de 2020. 

 

 

Foto 19: Equipe no estuário da Lagoa dos Patos-RS, durante saída de campo realizada para fotoi-

dentificar os botos no sul do Brasil como parte das atividades previstas no Projeto Gephyreus. 

 



 
Foto 20: O boto-de-Lahille, Tursiops gephyreus, fotografado durante expedição do CMA no sul do Brasil. 

 

 
Foto 21: O boto-de-Lahille, Tursiops gephyreus, fotografado durante expedição do CMA no sul do Brasil. 

 

 
PROJETO TONINHA – FUNBIO 

 
Em 2019, o CMA participou das atividades iniciais e da articulação executiva do 

projeto Toninhas: Aspectos socioeconômicos da pesca e de capturas acidentais: uma 

avaliação em prol da gestão integrada e conservação da toninha na Área de Manejo II, 

financiado pelo FUNBIO (chamada de projetos 002/2018).  

Foram realizadas duas reuniões virtuais (uma em 18 de março e outra em 12 de 

abril de 2019) para elaboração do cronograma e organização executiva do projeto. 

Durante as reuniões também foi tratado a definição de compra de equipamentos e 



análise prévia do andamento das atividades de marcação-recaptura de toninhas 

capturadas acidentalmente na Área de Manejo II.  

Ainda em 2019, a equipe do Projeto percorreu o litoral de SC, PR e de SP para 

realizar entrevistas com pescadores de diversas comunidades. As entrevistas 

socioambientais, que fazem parte das atividades previstas no projeto, visam entender 

os impactos das atividades pesqueiras sobre as Toninhas, a efetividade e o impacto das 

políticas públicas sobre os pescadores para proteger as toninhas, especialmente 

aquelas restrições impostas pela IN12/2012. Este diagnóstico está em fase de análise 

de dados. Para 2020 estão previstos sobrevoos na FMA II para estimativas de 

abundância e continuidade do monitoramento das capturas acidentais em conjunto 

com a comunidade pesqueira e observadores de bordo. Os dados de marcação-

recaptura de toninhas serão também analisados em 2020 para estimar qual a 

proporção de carcaças que chegam a praia de acordo com as condições oceanográficas 

e áreas de pesca. A calibração destes modelos será utilizada para retro-calcular os 

níveis de mortalidade de toninhas na FMA II a partir dos dados obtido pelos PMPs nos 

últimos anos. 
 

 
BOTO VERMELHO ARAGUAIA 

 

Entre os dias 30 de maio e 06 de junho de 2019 o CMA participou de expedição 

para a coleta de amostras de boto-rosa na bacia do Tapajós. A equipe de 

pesquisadores deslocou-se de táxi aéreo desde Alta Floresta até a base do 

ICMBio/WWF do Parque Nacional de Juruena.  

Foto 22: Base dos pesquisadores durante a expedição para coleta de amostras na bacia do Tapajós. 
 

Ao longo de quatro dias de amostragem, coletamos 11 amostras de boto-rosa 

com auxílio de balestra e dardos especialmente desenhados para coleta de 

pele/gordura de pequenos cetáceos. Durante as coletas testamos uma adaptação 

metodológica para coleta de dados de pele dos botos vermelhos, a qual mostrou-se 

eficiente. Não percebemos reação negativas significativas dos animais durante as 

coletas. A reação comportamental predominante tanto para erros quanto acertos 

consistiu em mergulhos rápidos e “susto”, com os animais permanecendo no local e 



executando o mesmo comportamento que antecedia a biópsia mesmo após múltiplas 

tentativas/coletas na mesma localidade. Tamanho de grupo durante as amostragens 

variou de oito animais na Paranã do Juruena até aproximadamente 25 animais no 

Paranã da Restinga. As amostras coletadas estão sendo analisadas por pesquisadores 

da UFMG para identificar unidades de manejo do boto-vermelho e pela equipe da 

FURG para compreender a ecologia trófica da espécie. Não há previsão de novas 

expedições para coleta de material biológico em 2020 até o momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23: Arqueiro em atividade de coleta de amostras do boto-vermelho no Tapajós. 

 
 

PROANTAR 
 

Em conjunto com a FURG, PUC-RS, Projeto de Monitoramento de Cetáceos 

(PCM/condicionante ambiental Petrobrás), Bioma (Pará), e parceiros do Programa 

Antártico Argentino, o CMA atua no projeto “Análise da estrutura populacional de 

duas espécies de baleias-minke no Hemisfério Sul”, o qual se encontra em plena 

execução em parceria com o projeto Baleias (FURG)/PROANTAR.  

Para este projeto, estamos utilizando amostras de baleias-minke coletadas no 

estreito de Gerlache durante expedições realizadas pelo Projeto Baleias/FURG e 

Programa Antártico Argentino, e comparando suas sequencias de DNAmt com 

amostras coletadas pela equipe do PMC na Bacia de Santos e outras provenientes de 

animais encalhados na costa do Brasil. O projeto busca identificar as possíveis 

Unidades de Manejo no Brasil e entender sua conectividade com áreas de alimentação 

na Península Antártica.  

Em 2019, sequenciamos um total de 31 amostras coletadas ao longo da Costa 

Atlântica da América do Sul e Península Antártica. Os resultados foram apresentados 



sob forma de pôster na WMMC em dezembro de 2019, Barcelona, Espanha. Há 

previsão de expedição para Antártica em janeiro de 2020 em parceria com 

pesquisadores Argentinos para a Base Primavera e também expedição coordenada 

pelo Projeto EcoPelagos/FURG. Espera-se obter um maior número amostral em 2020 

para finalizar as análises de estrutural populacional. Novos parceiros estão sendo 

contatados no Brasil para obtenção de amostras de animais encalhados. 

 
Foto 24: Equipe durante coleta de amostras de baleia-minke no Estreito de Gerlache. 

 
Foto 25: Baleia-minke-antártica amostrada durante expedição realizada no Estreito de Gerlache. 

 

 

MONITORAMENTO DE CETÁCEOS E SIRÊNIOS COM A UTILIZAÇÃO DE DRONE 
 

O CMA passou a utizar drones como mencanimos de monitoramento de 

cetáceos e sirênios. Por ser um método de observação aérea abrangendo um maior 



campo de visão, esta ferramenta está aumentando ângulo resultando em melhores 

capturas de imagens e localização de espécimes.  

A utilização de Drones, embarcado ou em ponto fixo, possibilita um maior 

direcionamento da região onde um ou mais indivíduos de cetáceos ou sirênios se 

encontram no ambiente, podendo direcionar a embarcação ou os equipamentos 

existentes no ponto fixo (binóculos e câmeras fotográficas com lentes de longo 

alcance). 

 
 

 
Foto 26: Decolagem do equipamento. 

 

 
Foto 27: Pilotagem do drone para monitoramento dos cetáceos. 

 



CURSO DE DESEMALHE DE BALEIAS  
 

O CMA coordenou o curso de “Desemalhe de baleias” teórico e prático, o qual 

foi realizado nos dias 29 de novembro a 01 de dezembro, em parceria com o VIVA 

Instituto Verde Azul e Instituto Argonauta. O objetivo do curso foi de capacitar pessoas 

selecionadas como aptas para atuar na atividade de retirada de redes de pesca que 

ficam presas em baleias.  

A capacitação foi conduzida pelas duas pessoas do Brasil que foram treinadas 

pela CIB duranmte várias atividades de campo e workshops ocorridos nos EUA: o 

servidor Leandro Aranha (IBAMA), e o pesquisador Milton Marcondes (Instituto Baleia 

Jubarte). 

O desemalhe é uma atividade de grande risco, que não pode ser realizado por 

pessoas não capacitadas e habilitadas. O CMA está estruturando esses cursos de 

capacitação para qualificar pessoas nas áreas de ocorrência dessas situações. Apenas 

algumas pessoas, a princípio consideradas aptas, puderam participar da parte prática 

como um primeiro treinamento de como se executa a atividade embarcada. Por ser 

uma atividade extremamente perigosa, apesar do curso ter contado com três dias 

entre aulas práticas e teóricas, os presentes ainda não estão habilitados para agir em 

situação de emalhe de baleias, sendo necessário outros cursos e muito treinamento, 

visando priorizar a segurança dos envolvidos.  

Os presentes na parte teórica puderam ser  conscientizados quanto ao risco 

para atendimento em casos de emalhe de baleia, bem como receberam informações e 

orinetações em como podem auxiliar a equipe que se encontrar embarcada, atuando, 

de fato, no desemalhe. 
 

 
Foto 28: Atividade da parte prática do curso de desemalhe de baleias. 

 



 
Foto 29: Atividade da parte prática do curso de desemalhe de baleias. 

 

Dia Internacional PARE a Captura Acidental (STOP ByCatch DAY) 
 

No dia 01 de dezembro, foram realizadas palestras em comemoração ao Dia 

Internacional PARE a Captura Acidental (Stop ByCatch Day). Neste evento o CMA 

ministrou uma palestra sobre “Capturas Acidentais – Legislação e Fiscalização no 

Brasil”. O evento contou com várias palestras que abordou a temática das capturas 

acidentais e toda a sua problemática, contando com a presença de várias instituições. 

 
 

 
Foto 30: Palestra ministrada pelo CMA durante o evento de Stop ByCatch Day 2019. 



GUIA DE IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES 
 

Em 2019 o CMA lançou o “Guia Ilustrado de identificação de cetáceos e sirênios 

do Brasil ICMBio/CMA”, o qual foi elaborado pela equipe do Centro. A publicação, que 

recebeu apoio financeiro do ICMBio, do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e do Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-

Mar, está disponível para download no Portal do ICMBio. 

O objetivo da publicação foi de facilitar a identificação dos cetáceos e sirênios 

que ocorrem na costa brasileira por leigos e amantes da natureza, como turistas, 

pescadores, mergulhadores e salva-vidas. Na obra, o leitor irá encontrar 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. Nesse sentido, o CMA irá realizar capacitações quanto à utilização adequada 

da publicação, atendendo ações previstas nos planos de ações nacionais (PANs) 

coordenados pelo centro.  
 

 
Figura 3: Página de manual de uso do Guia Ilustrado de identificação de cetáceos e sirênios do Brasil - 

ICMBio/CMA. 

 
 



PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO A MAMÍFEROS AQUÁTICOS  
 

Protocolos de encalhe de mamíferos aquáticos são de estrema importância 

para que as instituições que realizam atendimento a animais encalhados, tenham a 

orientação correta, como proceder em cada situação e principalmente a coleta de 

dados e amostras de maneira padronizada, mas sempre sendo levando em 

consideração as peculiaridades regionais.  

Nesse sentido o CMA, que já coordena as Redes de Encalhe de Mamíferos 

Aquáticos (REMAB), está coordenando a elaboração dos Protocolos de Encalhe de 

Mamíferos Aquáticos (assessoramento da elaboração de três protocolos). A estrutura 

dos protocolos são três protocolos divididos por grupo taxonômico: (1) Cetáceos; (2) 

Pinípedes; (3) Sirênios. Matriz de colaboradores atualizada. Ao todo, 

aproximadamente 30 especialistas representando mais de 10 instituições de pesquisa 

do Brasil participam da ação. No momento o CMA está fazendo a compilação dos 

capítulos que os pesquisadores já enviaram para nós.  
 

 
ACERVO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS 

 

Durante todo o ano de 2019, o acervo de imagens do CMA foi organizado 

através de softwares específicos. Atualmente, o acervo conta com cerca de 1.500 

imagens de mamíferos aquáticos, além de imagens das atividades de campo, 

participação em eventos e reuniões.  

As imagens de mamíferos aquáticos podem ser utilizadas para fins de 

monitoramento e pesquisa, atividades de divulgação, comunicação e educação 

ambiental. 

 
 

 
Figura 4: Banco de imagens virtual do CMA. 

 



INTEGRAÇÃO DE DADOS NO SIMMAM 
 

Ao longo de 2019, o CMA realizou a integração dos dados do Projeto de 

Monitoramento de Praia – PMP (PETROBRAS) e do Projeto de Monitoramento de 

Cetáceos – PMC (PETROBRAS) inserindo-os no Sistema de Apoio ao Monitoramento de 

Mamíferos Marinhos (SIMMAM).  

O Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos (SIMMAM) é 

um sistema que possibilita acessar informações de monitoramento de mamíferos 

marinhos (encalhe e avistagem), em toda Zona Econômica Exclusiva (ZEE). O SIMMAM 

possui mais de 30.000 registros de mamíferos marinhos na costa brasileira, fruto da 

colaboração de pesquisadores, empresas e voluntários que disponibilizaram os dados 

gerados em seus projetos e no dia a dia de suas atividades. Esses registros são 

utilizados pelo ICMBio e pelo IBAMA para melhorar a gestão da fauna no Brasil e estão 

disponíveis para toda a sociedade. 

Os dados do SIMMAM constituem um acervo valioso, que pode ser utilizado na 

pesquisa e monitoramento de mamíferos marinhos, contribuindo para a avaliação de 

impacto e interferências de diversas atividades e empreendimentos marinho-costeiros. 

A maioria dos dados já serviram de base para pesquisas e publicações científicas, as 

quais ficam registradas também no sistema, possibilitando também a disseminação e 

avanço do conhecimento científico sobre as espécies que ocorrem na costa brasileira. 

Adicionalmente, esses dados podem subsidiar o mapeamento de áreas relevantes para 

as espécies, para as quais pode ser elaborado, por exemplo, Planos de Redução de 

Impactos (PRIMs).  

O SIMMAM foi desenvolvido pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e 

do Mar – CTTMar, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, com apoio do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos – ICMBio/ CMA, e pelo 

CNPq e pela FAPESC através do Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/CAPES/FNDCT – Ação 

Transversal/FAPs Nº 47/2010, fazendo parte do SISBIOTA Brasil. 

 

 
Figura 5: Exemplo de mapa gerado pelo sistema SIMMAM. 

 
 



CENTROS DE RECUPERAÇÃO DE FAUNA MARINHA NO ÂMBITO DO PMP-BS 
 

A equipe do CMA acompanhou a criação dos centros de recuperação de fauna 

marinha no ambito do Pograma de Monitoramento de Praias, durante o ano a equipe 

pode acompanhar a abertura de dois novos centros de tratamentos na região do PMP-

BS. 

 

 
Foto 31: Inauguração do centro de tratamento em Praia Grande/SP. 

 

 
Foto 32: Inauguração do CRAS - PMP/BS localizado no Campus CEM/URPF em Pontal do Paraná/PR. 



10- Ações de Comunicação e Educação Ambiental 

 
MÊS DE COMEMORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – ICMBio/CMA 

 
O CMA, aproveitando a publicação do Guia Ilustrado de Identificação de 

Cetáceos e Sirênios do Brasil - ICMBio/CMA, em parceria com outras instituições, 

realizou atividades comemorativas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que se 

estenderam por todo o mês de junho, nas cidades de Santos e São Paulo, para realizar 

a divulgação e capacitação do Guia.  

Houve palestras e capacitações no Jardim Botânico de Santos/SP, na Câmara 

Municipal de Peruíbe/SP, no Aquário de Santos, no Museu do Instituto de Pesca de 

Santos, no Instituto Verdescola em São Sebastião/SP, no Aquário de São Paulo, na 

Escola Estadual Primo Ferreira em Santos/SP, e no Museu de Zoologia da USP em São 

Paulo/SP. Além de reuniões com o conselho gestor da Área de Proteção Ambiental 

Estadual Litoral Centro em São Vicente/SP; e com o conselho gestor do Parque 

Estadual Laje de Santos em São Vicente/SP. 

 
 

 
Foto 33: Exposição e distribuição de material do CMA e do ICMBio em geral, na feira ambiental do 

Jardim Botânico de Santos-SP. 
 



 
Foto 34: Palestra realizada na Câmara Municipal de Peruíbe. 

 

 
Foto 35: Equipe do CMA e público presente na palestra realizada no Aquário Municipal de Santos. 

 

 
Foto 36: Equipe do CMA, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e GREMAR na capacitação do 



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

 
Foto 37: Materiais e apresentação do Guia Ilustrado de Identificação de Cetáceos e Sirênios do Brasil - 

ICMBio/CMA no Instituto Verdescola. 
 
 

 
Foto 38: Palestra sobre Lixo no Mar na Escola Estadual Primo Ferreira. 

 



 
Foto 39: Divulgação do Guia Ilustrado de Identificação de Cetáceos e Sirênios do Brasil - ICMBio/CMA 

para alunos de graduação de Medicina Veterinária da USP, no Aquário de São Paulo. 
 
 

 
Foto 40: Divulgação do Guia Ilustrado de Identificação de Cetáceos e Sirênios do Brasil - ICMBio/CMA 

para conselheiros do Parque Estadual Laje de Santos, em São Vicente - SP. 
 

 



11- Participações em congressos nacionais e internacionais  
 

O ICMBio teve relevante participação no X Congresso Brasileiro de 

Mastozoologia, realizado entre 09 e 13 de setembro, em Águas de Lindoia/SP. Os 

resultados de processos e projetos institucionais foram apresentados por servidores e 

bolsistas de cinco Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação – Primatas Brasileiros 

(CPB), Mamíferos Carnívoros (CENAP), Mamíferos Aquáticos (CMA), Biodiversidade 

Aquática Continental (CEPTA) e Sociobiodiversidade Associada a Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPT) – e da Coordenação de Ações Integradas para Conservação de 

Espécies (COESP/CGCON/DIBIO). O andamento de processos como avaliação do estado 

de conservação de espécies, planos de ação nacional para a conservação de espécies, 

monitoramento da biodiversidade, pesquisa aplicada à conservação, ordenamento de 

turismo, foram discutidos em diversos fóruns durante o congresso, conforme tabela 

abaixo. 

O CMA apresentou alguns trabalhos em formato poster “Cetáceos na Bacia de 

Santos: Subsísios para políticas públicas”, “Estimativa populacional como ferramenta 

para conservação de espécies ameaçadas” e “Métodos de monitoramento de cetáceos 

como ferramenta no processo de licenciamento de empreendimentos portuários e 

ocupação urbana”. Além desses trabalhos o CMA participou do Simpósio “Estratégeas 

para Conservação de mamíferos aquáticos ameaçados de extinção”, no qual ela 

apresentou o trabalho intitulado “Mapeamento genético como estratégia para 

conservação do peixe-boi marinho no Brasil. 

 

 
Foto 41: Apresentação de um dos banners do CMA no X Congresso Brasileiro de Mastozoologia. 



  

 
Foto 42: Apresentação do CMA no Simpósio “Estratégeas para Conservação de mamíferos aquáticos 

ameaçados de extinção”. 

 

CMA também participou da Conferencia Mundial de Mamíferos Marinhos 

(World Marine Mammal Conference – WMMC´19), que ocorreu entre nos dias 9 e 13 

de dezembro de 2019 em Barcelona, Espanha, onde apresentou vários trabalhos, 

dentre eles o “Stranding monitoring program in brazilian coast: analysis of reports”, 

teve o envolvimento de grande parte da equipe do Centro nas análises e elaboração.  

 

 
Foto 43: Poster Stranding monitoring program in brazilian coast apresentado na WMMC19. 



REUNIÃO DE TRABALHO DE ESPECIALISTAS EM MAMÍFEROS AQUÁTICOS - RT  
 

O evento bianual conjunto “Reunião de Trabalho de Especialistas em 

Mamíferos Aquáticos da América do Sul - RT” e “Congresso da Sociedade Latino 

Americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos – SOLAMAC”  constituem o mais 

importante fórum científico latino-americano sobre pesquisa e conservação destes 

animais, considerados vitais para o equilíbrio da cadeia trófica nos ambientes em que 

ocorrem.  

O evento teve origem na década de 80, com o início dos estudos sobre 

mamíferos aquáticos na América Latina e a preocupação com a conservação das 

espécies em que vivem. A última RT ocorreu em Lima- Peru, no início de novembro de 

2018. Em plenária final da SOLAMAC, foi eleita a candidatura do Nordeste do Brasil, 

mais especificamente da Bahia, para a realização da próxima conferência, entre 13 e 

17 de setembro de 2020.  

O CMA faz parte do comitê organizador da RT, onde a coordenadora do CMA 

Fábia Luna e bolsista Juan Pablo Torre-Florez estão responsáveis por duas mesas 

redondas que ocorrerá durante a RT, sendo uma de peixes-bois e outra sobre 

aquecimento global, respectivamente. A bolsista Adriana Miranda está a frente da 

comissão dos voluntários que irão trabalhar durante a reunião.  

O XIII Congresso da Sociedade Latino Americana de Especialistas em Mamíferos 

Aquáticos será sediada na Praia do Forte-BA entre os dias 13 a 17 de setembro de 

2020.  

 
Figura 6: Logomarca do XIII Congresso da Sociedade Latino Americana de Especialistas em Mamíferos 

Aquáticos.  



 

12- Publicações – Congressos e Revistas Científicas 
 

Antunes L, Puertas I, Sérvulo T, Teodoro S, Fruet PF, Cypriano-Souza AL, Dalla Rosa L, 

Secchi ER, Negrete J, Melo-Santos G, Bonatto S & Proietti M (2019) Caracterização 

genética da baleia minke antártica (Balaenoptera bonaerensis) na costa do Brasil e 

Península Antártica. 18ª Mostra da Produção Universitária – MPU. Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande/RS, Brasil, 07 a 09 de outubro de 2019. 

 

Assumpção R & Fruet PF (2019) Uso de C-POD’s no estuário da Lagoa dos Patos: Um 

experimento de monitoramento acústico passivo do boto (Tursiops gephyreus) na área 

mais interna do estuário. 18ª Mostra da Produção Universitária – MPU. Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG. Rio Grande/RS, Brasil, 07 a 09 de outubro de 2019. 

 

Bolaños-Jiménez J, Morteo E, Fruet PF, Secchi ER, Delfín-Alfonso C & Bello-Pineda J 

(2019) Assessing the relationship between residency and population parameters in 

bottlenose dolphins off the southwestern Gulf of Mexico. World Marine Mammal 

Conference, que será realizada em dezembro de 2019 em Barcelona, Espanha. 

 

Camisasca ML, Fruet PF, Gonçalves IC & Di Tullio J (2019) Bad management and vertical 

decision-making are tied with failure in the reduction of bycatch of Lahille's bottlenose 

dolphins (Tursiops truncatus gephyreus) in a protected area in southern Brazil. World 

Marine Mammal Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, Espanha. 

 

Genoves RC, Fruet PF, Di Tullio JC, Möller LM & Secchi ER (2019) Spatiotemporal use 

predicts social partitioning of bottlenose dolphins with strong home range overlap. 

Ecology and Evolution: 12597-12614. 

 

Genoves RC, Fruet PF, Secchi ER, Botta S, Beheregaray L & Moller LM (2019) Fine-scale 

genetic structure in Lahille’s bottlenose dolphins (Tursiops truncatus gephyreus) from 

southern Brazil is associated with social structure and feeding ecology. World Marine 

Mammal Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, Espanha.  

 

Gurgel RMG, Genoves RC & Fruet PF (2019) Analysis of scars on dorsal fins caused by 

coespecifics indicate sex-specific differences in the behavioral patterns of Lahille´s 

bottlenose dolphin (Tursiops truncatus gephyreus). World Marine Mammal 

Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, Espanha. 
 

Lemes, A.J.F.L; Oberg, I.F.; Luna F.O.; Miranda, A.V. Cetáceos na Bacia de Santos/SP: 

subsídios para políticas públicas. World Marine Mammal Conference, dezembro de 

2019 - Barcelona, Espanha. 

 



 

Luna, F.O.;  Zanoni, S.A; Miranda. A.V.; Attademo, F.N. The environmental education 

with art of Brazilian communities for the preservation of mangroves and of the West 

Indian Manatee (Trichechus manatus) - World Marine Mammal Conference, dezembro 

de 2019 - Barcelona, Espanha. 

 

Miranda, A.V.; Barbosa, T.G.; Vendramel, R.L. Métodos de monitoramento de cetáceos 

como ferramenta no processo de licenciamento de empreendimentos portuários e 

ocupação urbana. World Marine Mammal Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, 

Espanha. 

 

Miranda AV, Fruet PF, Ataliba CC, Sousa GP, Soares ML & Luna FO (2019) Stranding 

monitoring program in Brazilian coast: analysis of reports. World Marine Mammal 

Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, Espanha. 

 

Oliveira, Radan Elvis Matias ; Santoro, Giovanna Almeida ; Freire, Augusto Carlos da 

Bôaviagem ; Attademo, Fernanda Löffler Niemeyer ; lima, Stella Almeida ; Bomfim, 

Aline da Costa ; Fragoso, ana Bernadete Lima ; Silva, Flávio José de Lima ; Gavilan, 

Simone Almeida ; Oliveira, Moacir Franco . Angioarchitecture of collateral arteries of 

the aortic arch of Antillean manatee (Trichechus manatus manatus Linnaeus, 1758). 

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA , v. 48, p. 1-6, 2019. 

 

Righetti BPH, Mattos JJ, Siebert MN, Daura- orge  G, Bezamat C,  ruet P , Genoves RC, 
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coastal bottlenose dolphins from southern Brazil. Chemosphere 225. 

 

Teodoro SSA, Fruet PF, Cypriano-Souza AL, Dalla Rosa L, Wedekin L, Secchi ER, Negrete 

J, Melo-Santos G, Bonatto S & Proietti MC (2019) Population structure of two species 

of minke whales (Balaenoptera acuturostrata and B. bonaerensis) in the Southern 

Hemisphere. World Marine Mammal Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, 

Espanha. 

 

Vendramel, R.L.; Miranda, A.V. Estimativa populacional como ferramenta para 

conservação de espécies ameaçadas.  

 

Venuto R, Fruet PF, Azevedo A, Dalla Rosa L (2019) Microgeographic variation in 

whistle repertoire of Lahille’s bottlenose dolphin (Tursiops truncatus gephyreus) in 

southern Brazil. The Journal of the Acoustic Society of America (In Review).  

 

Vermeulen E, Fruet PF, Costa A, Coscarella M & Laporta P. (2019) New subspecies of 



bottlenose dolphin (Tursiops truncatus gephyreus) classifies as Vulnerable under IUCN 

criteria. World Marine Mammal Conference, dezembro de 2019 - Barcelona, Espanha.  

 

Vermeulen E, Bastida R, Berninsone L, Failla M, Fruet PF, Harris G, Iniguez M, Marchesi 

MC, Petracci P, Reyes L, Sironi M & Brager S. (2017) A review on the distribution, 

abundance, residency, survival and population structure of coastal bottlenose dolphins 

in Argentina. Latin American Journal of Aquatic Mammals 12 (1-2).  

 

 

13 - Reuniões e eventos de Centros de Pesquisa e Conservação do 
ICMBio e DIBIO 
 

Ao longo de 2019, o CMA participou de eventos e reuniões institucionais 

visando uma melhor sinergia entre os centros, além de prestigiar o trabalho elaborado 

pelo Instituto. 

 Houveram três reuniões de coordenação da DIBIO objetivando: a participação 

da solenidade de inauguração da sede do CPB, a reunião entre os coordenadores 

gerais e dos Centros de Pesquisa e Conservação, da visita técnica na unidade do 

ICMBio em Itamaracá/PE e outras. Tais atividades foram extremamente importantes 

para o planejamento do desempenho de 2020.  

 Durante a visita técnica à Unidade do ICMBio em Itamaracá, pôde ser verificada 

as condições da base avançada que será transferida para o CMA para posterior 

planejamento das necessidades de ações no local. Somado a estas, houve, também, a 

Oficina Sobre Planejamentos Específicos e Validação do Catálogo de Produtos e 

Serviços do ICMBio em Brasília/DF. 

 

14 - Atentimento de ocorrência de baleia no canal do Porto de Santos 
  

O CMA junto ao IBAMA e ao GREMAR, realizou o atendimento a diversas 
chamadas em ocasiões em que um baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) entrou no 
canal do Porto de Santos, com a finalidade de monitorar a saída da baleia do canal, 
assegurando a vida do animal e para evitar que houvesse maiores prejuízos nas 
atividades econômicas e áreas utilizadas por turistas (portos, balsas, praias, etc.).  

 



 
Foto 44: Registro da nadadeira peitoral da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) dentro do 

canal do Porto de Santos – SP. 
 

 
Foto 45: Equipe CMA, IBAMA e GREMAR no monitoramento da baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) no canal do Porto de Santos – SP. 
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