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Marcos César de Oliveira Santos
1. Introdução
Assim como as terminologias populares comumente utilizadas em nosso dia a dia e aplicadas
a grupos de vertebrados como as “tartarugas marinhas” e os “mamíferos marinhos”, o grupo não
taxonômico das “aves marinhas” (Fig. 1) ganhou força de uso em diferentes idiomas. Esse grupo é
resultante de uma mistura de representantes de distintos clados de aves, e não há uma definição clara
e concreta de quais aves são consideradas “marinhas”, e quais não são.

FIGURA 1. Albatroz-de-nariz-amarelo, Thalassarche chlororhynchos, decolando da superfície das águas
do litoral norte paulista. Foto: Marcos Santos.

Como no caso das tartarugas marinhas e dos mamíferos marinhos, esse grupo não taxonômico
de vertebrados passou por muito tempo despercebido pelo meio acadêmico no Brasil. Obviamente,
por questões logísticas, financeiras e práticas, sempre foi mais acessível de maneira geral, investirse em estudos de organismos terrestres e de água doce, ante aos organismos marinhos. E quando
consideramos um país de dimensões continentais como o Brasil, que apresenta uma série de biomas
extraordinários em estrutura, função e diversidade de espécies, onde se incluem as aves no meio
terrestre, era mais do que esperado que as Ciências Biológicas tivessem uma preferência histórica para
investigar esses ecossistemas terrestres prontamente acessíveis.
O mar ganhou notoriedade por frentes de ações humanas que avançaram globalmente,
principalmente dos anos 1960 e 1970 em diante. Esses processos foram iniciados primeiramente nos
países ricos, chegando nos anos 1980 e 1990 aos países em desenvolvimento com suas complexas
limitações. A exploração, definida como a prospecção ou procura de áreas para gerar recursos,
e a explotação, definida como o processo de extração ou retirada de recursos para aproveitamento
econômico, de óleo e gás impulsionaram as investigações em meio marinho em busca do ouro negro,
e ainda moldam o ritmo das economias mundiais.
A ciência-chave nessa linha de negócios sempre foi a otimização da explotação dos recursos não
naturais e a necessidade em se monitorar os impactos em fauna surgiu apenas a posteriori. Movimentos
ecológicos de proteção ao meio ambiente ganharam vozes que se espalharam pelos quatro cantos do
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nosso planeta desde os anos 1960 e 1970, por meio de cidadãos preocupados com o bem-estar da
natureza e, consequentemente, de nós mesmos, seres humanos. Nos sistemas terrestres brasileiros,
por exemplo, as campanhas de proteção da Mata Atlântica e do mico-leão-dourado tiveram grande
repercussão e culminaram em resultados ímpares, com a não extinção e conservação da espécie e do
bioma mencionados, por enquanto. A campanha internacional de proteção às baleais chegou ao Brasil
nos anos 1980, com a decisão do país em cessar suas operações de matança em 1986.
Menos populares que as tartarugas marinhas e que os mamíferos marinhos, as aves marinhas
ainda recebem pouca atenção de autoridades brasileiras de proteção à natureza, bem como ainda são
foco de poucos estudos acadêmicos realizados pelo país. São lembradas principalmente em processos
de compensação ambiental envolvendo danos provocados aos oceanos e zonas costeiras, quando da
realização de grandes empreendimentos que geram impactos diretos e indiretos aos recursos naturais.
Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, facilidades de comunicação globalizada e
maior acessibilidade aos ecossistemas costeiros e insulares, é preciso pavimentar um caminho mais
fértil para serem investidos recursos financeiros e humanos em estudos conduzidos em médio e longo
prazos com aves marinhas no Brasil.

2. Quem são as aves marinhas?
Não há uma definição globalmente aceita para “aves marinhas” (“marine birds” ou “seabirds”, em
língua inglesa). Há uma proposta de cientistas que define aves marinhas como todas aquelas que vivem
ou dependem do ambiente marinho, que inclui áreas e ilhas costeiras, estuários, áreas úmidas e ilhas oceânicas.
Há uma outra proposta que define aves marinhas como um subconjunto de aves que se alimenta no mar,
tanto em áreas costeiras, como em áreas oceânicas. Essas duas definições estão intimamente relacionadas
ao meio ambiente e ao comportamento, e não a características morfológicas, moleculares, e nem a
relações ancestral-descendentes que poderiam tornar este grupo de organismos exclusivamente distinto
de outros, e que tivesse características que não fossem compartilhadas com “aves não marinhas”.
Portanto, essas definições não oferecem aos leitores a possibilidade de terem uma ideia mais precisa de
quais espécies, ou grupos de espécies de aves, certamente poderiam ser inseridas nesta categoria não
taxonômica de “aves marinhas”. Em paralelo, abre-se uma janela a potenciais indefinições, a depender
da espécie ou grupo de espécies em questão. Dentro destas propostas, alguns grupos de investigadores
propuseram criar dois grandes grupos não taxonômicos, nominados de aves “costeiras” e “pelagiais”,
baseados mais no estilo de vida do que na geografia.
Segundo esta proposta, as aves “costeiras” passam toda a vida, ou a maior parte dela, em áreas
costeiras rasas, e em muitos casos se adaptando às águas estuarinas. São representadas principalmente
por gaivotas, algumas espécies de trinta-réis, talha-mares, biguás, fragatas, uma espécie de pelicanos,
algumas espécies de atobás e a maioria das espécies de pinguins. As aves “pelagiais” ou “pelágicas”
passam a maior parte das suas vidas vagando pelos oceanos abertos, geralmente próximo aos limites
da quebra de plataformas continentais, frequentemente distantes de terra firme, e retornando a ilhas
remotas, oceânicas ou costeiras, apenas para a reprodução. Neste grupo se destacam os albatrozes, os
petréis, os fulmares, algumas espécies de atobás, de pinguins e de gaivotas.
Os cientistas estimam que cerca de 350 espécies de aves seriam consideradas “aves marinhas”; uma
fração muito pequena perante as mais de 11.000 espécies descritas. Por que tão poucas espécies ocupam
essa faixa de oceanos que representa praticamente 71% de espaço do nosso planeta? Uma das razões é
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que os sistemas marinhos ofereceram e oferecem poucos nichos ecológicos distintos para a evolução das
aves. No processo evolutivo, os oceanos apresentaram poucas possibilidades de isolamento reprodutivo às
aves para se especiarem na mesma taxa como ocorreu com as espécies de hábitos terrestres.
Diferentemente da maior parcela de espécies de organismos atualmente viventes, cuja maior
diversidade está concentrada nos trópicos e subtrópicos, nas aves marinhas o processo evolutivo levou
a uma inversão de concentração de sua diversidade, principalmente nas estações reprodutivas. A
maior parte das espécies tende a se concentrar em altas latitudes, em ilhas subárticas e subantárticas,
próximas a mares frios, com mais oxigênio e altamente produtivos, e que mantêm suas populações de
adultos e jovens, e ainda alimentam suas proles sazonalmente. Áreas temperadas e subtropicais onde
ocorrem processos de ressurgência, como as costas da Califórnia, do Peru e do Chile, por exemplo,
também concentram uma interessante diversidade de aves marinhas, bem como manchas de estuários
e manguezais em áreas subtropicais.
Pelo que foi exposto até aqui, os agrupamentos populares de aves marinhas, tartarugas e
mamíferos marinhos são considerados como não funcionais, gerando mais dúvidas e controvérsias
do que entendimento. Para evitar essas dúvidas é que a taxonomia e a sistemática, que são ciências
tradicionais que se baseiam em características que definem relações ancestral-descendentes dos
organismos vivos para ordená-los, contribuem para pavimentar caminhos mais férteis ao entendimento
dos seres vivos. Porém, o ensino de quesitos básicos sobre essas ciências ainda é muito incipiente
nos ensinos fundamental e médio no Brasil, onde acaba prevalecendo a difusão do conhecimento
popular em uma grande extensão do país. Taxonomicamente, as aves marinhas estão inseridas no
clado “Sauropsida” (Fig. 2), que significa “face de lagarto”.

FIGURA 2. Cladograma simplificado dos clados Sauropsida e Synapsida (=mamíferos). Adaptado de Liem
et al. (2013). Arte: Marcos Santos.
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“Sauropsida” são dioicos e, com exceção de algumas espécies de serpentes, são todos ovíparos.
“Sauropsida” se subdivide em “Testudines” (quelônios = tartarugas, com cerca de 300+ espécies),
“Lepidosauria” (lagartos, serpentes, iguana marinha e tuatara – um pequeno lagarto endêmico da
Nova Zelândia, com cerca de 7.800+ espécies), e “Archosauria”, que por sua vez é subdividido em
“Crocodilia” (jacarés e crocodilos, com cerca de 23+ espécies), e “Aves” (pássaros e aves terrestres e aves
marinhas, com cerca de 11.000+ espécies).
É muito importante aos leitores terem a compreensão que o cladograma simplificado da Figura
2, apesar de nos remeter às formas viventes no planeta em tempos modernos, obrigatoriamente
incluem as espécies extintas, por ter como base o princípio da filogenética para a sua elaboração.
E este princípio envolve a formação de clados mutuamente exclusivos baseados em linhagens
únicas de ancestrais-descendentes com identidade própria quando comparadas a outras linhagens.
Neste sentido, é importante esclarecer que o clado das “Aves” está incluído em um outro clado mais
abrangente conhecido como “Theropoda”, que inclui dinossauros terrestres de locomoção bípede e
extintos, como o tiranossauro (Tyrannosaurus rex) e os “velociraptors”, que ganharam maior exposição
com a sequência de filmes para o cinema conhecido como “Jurassic Park” em língua inglesa, ou “Parque
dos Dinossauros” em português.
O termo popular “dinossauro” deveria se referir cientificamente apenas a representantes de um
clado ainda mais abrangente nominado “Dinosauria”. Esse raciocínio nos leva à conclusão de que as
aves modernas são dinossauros vivos. O clado “Dinosauria” tem como grupo-irmão o extinto clado
dos “Pterosauria” – os pteurossauros, que foram representados por reptilianos voadores. Apesar de
pterossauros serem expostos no cinema e em literatura popular como “dinossauros”, tecnicamente
eles não fazem parte do clado “Dinossauria”. Por terem o hábito de voar, os pteurossauros costumam
levar as pessoas a concluir que eles originaram as aves modernas; o que veremos na próxima seção que
não foi o que efetivamente ocorreu na história evolutiva do grupo. Relembrando, todos esses clados
mencionados estão inseridos no clado mais abrangente dos “Archosauria”.

3. Origem, evolução e diversidade de espécies
Os primeiros fósseis de aves são registrados para 147 milhões de anos, no Jurássico, que é o
período datado para a origem do grupo até este momento. O primeiro fóssil de representantes deste
clado foi encontrado na Alemanha em 1861. O depósito fossilífero de calcário de Solnhofen na Bavária
tinha características ímpares que levaram à preservação de uma única pena na primeira descoberta
divulgada pelos cientistas. Aquela espécie fóssil foi descrita como Archaeopteryx lithographica (Fig. 3),
que significa “asas antigas escritas na pedra”.
Os maiores exemplares do gênero devem ter alcançado até cerca de 50 centímetros de
comprimento. Descobertas posteriores apresentaram à Ciência registros de exemplares com mais
penas. Descobertas mais recentes visam refinar a investigação sobre os ancestrais de Archaeopteryx,
bem como comprovar se esse é efetivamente o primeiro fóssil do clado das aves.
O clado das aves modernas viventes (“Neornithes”) é representado por cerca de 11.000
espécies subdivididas em 22 ordens. As ordens são basicamente diferenciadas com base em caracteres
morfológicos envolvendo o bico, o tamanho e a forma da asa e da cauda, e a forma de penas e pés/
patas, por exemplo. Essas diferenças implicam em distintas adaptações para alimentação, reprodução,
locomoção e nas escolhas de habitat, por exemplo.
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Mais da metade dessas espécies (ca. 6.500) está inserida na ordem Passeriformes – que inclui os
pássaros (nome popular mais conhecido), geralmente de pequeno ou médio porte, que se distinguem
de todas as demais espécies de aves pela disposição de seus artelhos (“dedos”) dos membros posteriores
ou patas: três deles voltados para frente e um voltado para trás.

FIGURA 3. Fóssil de Archaeopteryx lithographica exposto no Harvard Museum of Natural History,
Cambridge (MA), Estados Unidos. Foto: Marcos Santos.

As principais ordens com o maior número de representantes de espécies que são dependentes
das regiões costeiras, oceânicas e/ou áreas úmidas estão listadas abaixo, com alguns exemplos de
representantes com seus nomes populares. A Figura 4 ilustra alguns desses exemplares.
Sphenisciformes: pinguins.
Procellariiformes: albatrozes, petréis, grazinas, bobos, fulmares e pardelas.
Pelecaniformes: pelicanos, socós, garças, guarás e colhereiros.
Suliformes: fragatas, fragatas, atobás, biguás, cormorões e “gannets”.
Charadriiformes: skuas, gaivotas, trinta-réis, talha-mares, piru-pirus (ostraceiros/ostreiros),
batuíras, e “auks”.
Ciconiiformes: maguaris.
Gruiformes: saracuras.
Coraciiformes: martins-pescadores.
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FIGURA 4. Alguns exemplos de aves marinhas: A) talha-mar (Rynchops niger; Charadriiformes); B)
petrel-gigante-do-sul (Macronectes giganteus; Procellariiformes), C) pinguim-de-barbicha (Pygoscelys
antarcticus; Sphenisciformes); D) fragata ou tesourão (Fregata magnificens; Suliformes); e F) gaivotão
(Larus dominicanus; Charadriiformes). Fotos em diferentes escalas: Marcos Santos.

Pelo que foi apresentado até aqui, nota-se que não é possível quantificar precisamente quantas
espécies de aves são “marinhas”. Mais importante aos interessados em investigar “aves marinhas”, será
estudar e compreender quais são as distintas ordens existentes, seus representantes, suas características
principais e suas histórias evolutivas. Certamente é um universo magnífico bastante conhecido e ainda
com muito a se desvendar. Para uso de terminologia científica adequada aos nomes populares adotados
e padronizados em língua portuguesa, e associados aos nomes científicos, é prudente consultar a
página web do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos1. O propósito em disponibilizar uma
lista atualizada em meios acessíveis gratuitamente a todos propicia maior e mais eficiente divulgação
do conhecimento científico aos interessados, e facilita as atualizações geradas por novas investigações,
principalmente aquelas vinculadas às novidades taxonômicas que podem mudar uma ou mais espécies
de clados como as ordens, por exemplo.

4. Aspectos básicos de morfologia
De uma maneira geral, é bastante simples caracterizar morfologicamente uma ave marinha
(Fig. 5). Em um sentido antero-posterior, elas apresentam a cabeça com olhos, bico – uma estrutura
exclusiva do grupo, e um par de narinas, o pescoço em forma de “S”, um par de asas ou membros
anteriores, e um par de patas ou membros posteriores com unhas. Todas as aves apresentam o corpo
revestido por penas, também uma característica exclusiva do clado.
1

Acesse em: <http://www.cbro.org.br>
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FIGURA 5. Morfologia geral de um guará-vermelho, Eudocimus ruber, fotografado no estuário de
Cananéia, SP. Foto: Marcos Santos.

O bico das aves é formado por uma estrutura óssea, revestida por um anexo tegumentário que
lhe promove proteção. A morfologia do bico tem íntima relação com os itens alimentares das aves,
variando entre distintas funções de coleta de grãos e sementes, pincelagem de presas móveis como
peixes e lulas em meio aquático a partir de posicionamento em meio terrestre, ou pouco ágeis ou
sésseis como invertebrados em substratos consolidados ou não consolidados, filtragem de zooplâncton,
e pesca de presas como peixes e lulas na superfície da água com ou sem a necessidade de pouso. As
estratégias variam entre a busca ativa pelas presas, ou a estratégia “senta e espera” para que elas estejam
mais facilmente disponíveis à captura, seguindo a teoria do forrageamento ótimo. Alguns exemplos
são ilustrados nas Figuras 6 e 7.

FIGURA 6. Exemplos de estratégias alimentares de aves marinhas associadas à teoria do ótimo
forrageamento e pela morfologia do bico: A) colhereiro (Platalea ajaja; Pelecaniformes) filtrando o
zooplâncton à beira de um manguezal com bico em forma de colher; e B) atobá-pardo (Sula leucogaster;
Suliformes) capturando três sardinhas após mergulho na água e com bico em forma de pinça. Fotos em
diferentes escalas: Marcos Santos.
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FIGURA 7. Exemplos de estratégias alimentares de aves marinhas associadas à teoria do ótimo
forrageamento e pela morfologia do bico: A) biguá (Phalacrocorax brasilianus; Suliformes) levantando
voo após capturar um bagre que terá seus espinhos quebrados pelo seu bico curvado na porção anterior;
e B) garça-branca-pequena (Egretta thula; Pelecaniformes) à espera de aproximação de cardume de
peixes para capturá-los com seu bico em forma de pinça. Fotos em diferentes escalas: Marcos Santos.

Em uma ordem de aves marinhas, os Procellariformes, seus representantes apresentam tubos
nasais que possivelmente otimizam seu sistema olfativo, os auxiliando a encontrar alimento mais
facilmente em vastas áreas oceânicas. Há casos em que esses tubos nasais são representados por dois
orifícios sequenciais às narinas, como nos albatrozes, por exemplo, e outros casos em que um único tubo
nasal é repartido internamente em duas porções, como é o caso de muitas espécies de petréis (Fig. 8).

FIGURA 8. A) Tubos nasais pares de um albatroz-real-do-sul (Diomedea epomophora); e B) tubo nasal
em uma única estrutura cônica no petrel-gigante-do-norte (Macronectes halli. Ambos fotografados em
Kaikoura, Nova Zelândia. Fotos em diferentes escalas: Marcos Santos.
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As penas das aves são formadas primariamente por beta-queratina (90% de sua composição),
água (8%), lipídeos (1%) e outras proteínas e pigmentos (1%). Elas têm diferentes formatos e
funções, como as penas de contorno que envolvem o corpo e estão associadas ao auxílio ao voo,
conhecidas como rêmiges nas asas e como rectrizes na cauda, as semiplumas ao longo do corpo e sob
as penas de contorno e que estão associadas ao isolamento térmico, as cerdas na base do bico, olhos,
cabeça e artelhos com função sensorial tátil e de proteção, dentre outras. As penas são trocadas
sazonalmente. Diferenças em padrões de colorações de plumagem e de bicos com base nas classes
etárias é comum em aves (Fig. 9).

FIGURA 9. Diferentes padrões de coloração de plumagem e de bico do gaivotão (Larus dominicanus;
Charadriiformes). Mostra-se um juvenil (A) e à direita um adulto, com destaque para a pigmentação
avermelhada na base do bico, usada pelos filhotes no ninho para chamar a atenção dos pais quando estão
famintos, ao bicar essa mancha por acreditar que se trataria de alimento (B). Fotos em diferentes escalas:
Marcos Santos (A) e Leandro Coelho (B).

O tamanho das asas das aves varia entre as espécies e tem direta relação com a autonomia do
voo. Por essa relevância, costuma-se destacar a informação sobre a envergadura das aves, que é uma
medida morfológica que registra a distância em linha reta entre as pontas das asas. Das aves modernas,
o albatroz-errante é a espécie de maior envergadura, chegando a atingir cerca de 3,7 metros (Fig. 10).

FIGURA 10. A e B) Albatroz-errante (Diomedea exulans; Procellariiformes), ave com maior envergadura
nos dias atuais, em voo no Estreito de Drake. Fotos em diferentes escalas: Marcos Santos.
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Assim como no caso das tartarugas marinhas, as aves marinhas apresentam uma cloaca, que é a
cavidade onde se abrem o trato intestinal, o sistema urinário e o sistema reprodutivo; ou seja, via por
onde são eliminados fezes e urina, e por onde são liberados o esperma dos machos e ovos pelas fêmeas.

5. Adaptações aos meios aéreo, aquático e terrestre
Ao longo do processo evolutivo de todos os organismos vivos, o meio em que eles são encontrados
funciona como importante fator que implica em diversas adaptações morfo-fisiológicas para atenderem
aos seus ciclos de vida. No caso das aves marinhas, é importante destacar as adaptações para utilizarem
tanto o meio aéreo, utilizado pela maioria das espécies que tem a capacidade de voar e conhecidas
como carinatas; quanto o meio terrestre, onde todas as espécies de aves se reproduzem e onde uma
parcela delas que não tem capacidade de voo, chamadas de ratitas, passa praticamente toda a vida; e o
meio aquático, onde uma parcela de espécies de aves busca seu alimento.
No meio aéreo, há que se buscar equilíbrio de sustentabilidade ao voo. No meio terrestre, há a
necessidade de se evitar o aquecimento ou o resfriamento em excesso e a desidratação corpórea. No
meio aquático, há principalmente as ações de vencer as barreiras impostas pela água ao deslocamento e
as limitações impostas pela perda de calor ao meio (temperatura), pela pressão para aves que mergulham
e pela salinidade da água.
Acredita-se que as aves mais antigas que passaram a alçar voos apresentavam pequeno porte
e foram ágeis corredoras. Elas possuíam penas que cobriam o corpo com principal função de
isolamento térmico. Ao se deslocarem freneticamente em busca de suas presas de pequeno porte
que tinham habilidade de voo, as aves ancestrais desenvolviam altas velocidades com o apoio dos
membros posteriores sobre o solo, e buscavam equilibrar seus corpos com a movimentação dos
membros anteriores. Com alguns saltos e maior movimentação dos membros anteriores visando o
equilíbrio, as aves antigas conseguiriam capturar presas que estavam alçando voos a alturas maiores
que seus comprimentos. Com o tempo, esses saltos foram tornando-se mais estáveis por modificações
na estrutura dos membros anteriores, associadas a uma maior cobertura de penas, e adaptações no
arcabouço muscular corpóreo associado às asas.
O esterno, osso situado logo abaixo da região peitoral das aves, passa a desenvolver uma quilha
com maior expansão para o aporte de uma rede de fibras musculares vinculadas ao bater de asas. Essa é
resumidamente a teoria cursorial relacionada ao voo das aves e a mais aceita nos dias atuais, que indica
que os primeiros voos foram alçados do solo para o ar.
Mas apenas essas adaptações anatômicas ósseas e musculares não seriam suficientes para o sucesso
das aves na conquista do espaço aéreo. O peso sempre foi um obstáculo para o voo das aves. Muitas
delas de maior porte e peso, como as extintas aves-elefante de Madagascar (Aepyornithiformes) e os
moas da Nova Zelândia (Dinornithiformes), que chegavam a cerca de 3 metros de altura e a pesar
quase 500 quilos, e as maiores espécies ratitas viventes como o avestruz-comum (Struthio camelus;
Struthioniformes) e a ema (Rhea americana; Rheiformes), limitaram-se a não desenvolver o voo em
suas histórias de vida.
A ave moderna carinata que se encontra praticamente no limite de alçar voos é o cisne-bravo
(Cygmus cygmus; Anseriformes), que chega ao limite de 15 a 17 quilos de peso. Para reduzir o impacto
imposto pelo peso ao voo, a história evolutiva das aves marcou um processo de adaptação morfológica
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óssea de extrema importância. Os ossos tornaram-se mais leves, com estruturação de cavidades
aéreas em seu interior, que implicaram na nominação a esses ossos de “ossos aéreos” ou “ossos
pneumáticos”. Ao mesmo tempo em que são leves, continuam sendo resistentes para sustentar o
corpo das aves. Em espécies com maior dependência do meio aquático como os pinguins, os ossos
mantiveram-se mais densos, pois os auxiliam em mergulhos a maiores profundidades e no rápido e
eficiente deslocamento nos oceanos.
Houve uma fusão em larga escala de ossos nas aves, como a das costelas com vértebras com
a cintura escapular e o esterno, uma redução do tamanho dos membros anteriores com fusão de
alguns dedos e a perda secundária de outros dedos. As penas passaram a ter funções cada vez mais
especializadas ao voo e, dessa forma, esse grupo de vertebrados definitivamente conquistou o meio
aéreo de maneira eficiente para a exploração em importantes etapas de suas histórias de vida.
Um capítulo à parte envolvendo o voo das aves se encontra nos processos migratórios. Esses
processos foram desenvolvidos em milhões de anos de adaptações ao clima e à oferta de habitats
seguros para alimentação e para reprodução. Dessa forma, sazonalmente uma parcela considerável
de aves (ca. 400 espécies) percorre rotas migratórias que muitas vezes, mas não necessariamente,
extrapolam os hemisférios do planeta.
A maioria das espécies de aves que migra entre hemisférios realiza a nidificação (geração de
novas crias) no hemisfério norte e a alimentação no hemisfério sul. É o caso do trinta-réis-ártico
(Sterna paradisaea; Charadriiformes) (Fig. 11) que completa cerca de 25.000 km em um circuito de
ida e volta do Ártico à Antártica. Os sinais para que essas espécies iniciem e terminem suas rotas
migratórias devem estar relacionados à sensibilidade ao fotoperíodo. E muito se discute sobre quais
seriam as principais orientações que as aves migratórias seguiriam, que podem envolver um sinergismo
de uso deles, como a sensibilidade aos pólos geomagnéticos do planeta ao apresentarem magnetita no
cérebro, o uso do sol e de estrelas como referências, o aprendizado em mapear referenciais geográficos
identificados com o tempo e as rotas, e características químicas do ar.
Há uma série de espécies de albatrozes, pardelas e petréis que mantém suas rotas migratórias
restritas ao mesmo hemisfério. No hemisfério sul, as ilhas subantárticas representam uma ampla
área de nidificação de algumas espécies, como o albatroz-de-sobrancelha mostrado na Figura 11.
Muitas vezes alguns representantes dessas espécies visitam a costa brasileira no inverno quando
estão em busca de alimento.

FIGURA 11. A) Trinta-réis-ártico (Sterna paradisaea; Charidriiformes) fotografado em Punta Arenas
à esquerda, a ave marinha com a maior rota migratória conhecida nos dias atuais; e B) o albatrozde-sobrancelha (Thalassarche melanophris; Procelariiformes), cuja rota migratória concentra-se no
hemisfério sul, fotografado no Estreito de Drake. Fotos em diferentes escalas: Marcos Santos.
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Para possibilitar longos voos em busca de alimento e mergulhos em profundidades variáveis
da água, e evitar acúmulo de pequenos parasitas que podem provocar males à saúde das aves e perda
desnecessária de calor ao meio, as penas precisam se manter sempre limpas, arranjadas em tramas que
mantêm a temperatura corpórea e, quando necessário, impermeabilizadas para evitar o afogamento
(no caso das aves marinhas). Dessa forma, com exceção de apenas nove famílias de aves (a maioria das
aves ratitas como avestruzes, emas, kiwis; e outras como os papagaios da Amazônia e pica-paus, que
contam com plumas especializadas que crescem continuamente e não são trocadas e têm funções de
regular a temperatura corpórea), a grande maioria das espécies apresenta a glândula uropigial localizada
dorsalmente na base da cauda. Esta é uma glândula sebácea que varia em tamanho e formato entre as
distintas espécies de aves. A glândula uropigial produz e secreta um óleo que é espalhado pelas penas,
pernas e patas com o uso do bico, após esfregá-lo na referida glândula.
Para regularem sua temperatura corpórea em ambientes frios e durante o voo e mergulhos, as
aves contam com o processo fisiológico da endotermia, compartilhado com os mamíferos. Esses dois
clados evolutivamente contam com um sistema de manutenção de calor em torno de uma temperatura
adequada ao bom funcionamento de órgãos e do metabolismo vital. Esse sistema necessita de um
combustível constante para sua operacionalização: alimento ou reserva de alimento sob a forma
de gordura. O metabolismo de aves e mamíferos é uma usina que transforma alimento e reservas
de gordura, dentre outros produtos, em matéria-prima básica para manter a temperatura corpórea
regulada. E, somada a anexos tegumentários como as penas/a plumagem nas aves e os pelos nos
mamíferos, a endotermia cumpre seu papel de manutenção corpórea da temperatura de aves marinhas
em voo, na água, ou em ninhos/colônias.
Nas situações de excesso de calor, as aves não contam com glândulas sudoríparas. A temperatura
pode ser regulada por meio de ventilação do trato respiratório, como se funcionasse como um radiador
(Fig. 12A), assim como com o aumento do fluxo sanguíneo ao bico para perder calor ao meio.

FIGURA 12. Atobá-grande (Sula dactylatra; Suliformes): A) regulando sua temperatura corpórea na Ilha
Redonda, em Abrolhos (BA); e B) membranas interdigitais de um indivíduo da mesma espécie em B,
evidenciando uma das adaptações morfológicas ao deslocamento em meio aquático. Fotos em diferentes
escalas: Marcos Santos.

Ainda sobre a regulação da temperatura corpórea, é intrigante como as patas de pinguins não
congelam em contato direto com o gelo antártico. As aves marinhas também podem controlar a
temperatura das suas pernas e patas pela constrição do fluxo sanguíneo às suas extremidades corpóreas,
reduzindo assim a perda de calor ao meio sem o risco de congelamento do sangue e das patas.
Os pinguins mantêm a menor superfície de contato possível das patas com a camada de gelo,
geralmente mantendo os artelhos (=dedos) fora do alcance do solo. Um sistema de contra-corrente
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envolvendo uma intrincada rede de artérias e veias que irrigam as patas evitam o congelamento
das mesmas ao receberem sangue quente do coração, não perderem calor ao meio e manterem as
patas em temperatura acima do ponto de congelamento no retorno desse sangue ao coração. Por
fim, em temperaturas mais extremas, uma camada de gordura interna, as penas mantendo uma
camada de ar quente isolando seu corpo do meio externo, as penas escuras absorvendo calor do sol
e da atmosfera, a redução do metabolismo e da circulação sanguínea não essencial, a recuperação de
até 85% do calor que seria perdido na respiração no bico (= radiador), e a agregação de indivíduos
protegendo-se entre eles e constantemente alterando posições, são outros fatores que colaboram
para a manutenção da temperatura corpórea da maioria das espécies de pinguins em ambientes
antártico e subantártico. Com essas adaptações, pinguins-imperadores (Aptenodytes forsteri) podem
suportar temperaturas de até -60°C.
No meio aquático, as aves marinhas podem se deslocar boiadas na superfície da água, ou
nadar na coluna d’água após mergulhos. No primeiro caso, as patas funcionarão como remos para
elas realizarem curtos deslocamentos. Para isso, muitas espécies de aves marinhas desenvolveram
membranas interdigitais (Fig. 12B), que aumentam a superfície de contato com a água, gerando
impulsos mais efetivos em seu deslocamento.
Nos mergulhos, as asas são potencialmente mais efetivas do que as patas, fazendo com que
algumas espécies de pinguins alcancem velocidades de cerca de 25 a 30 km/h. Apesar do porte, o
pinguim-imperador é um excelente nadador e mergulhador, alcançando profundidades de 580 metros,
e permanecendo até cerca de 20 minutos em meio aquático sem respirar. O segredo de resistir a
grandes profundidades e a esse longo tempo reside em apresentar uma estrutura de órgãos e ossos
resistente à força da pressão, e ao gerenciamento do oxigênio em grandes concentrações em músculos
principalmente. Na superfície da água, diferentemente da maioria das aves marinhas, os pinguins se
posicionam com praticamente todo o corpo embaixo da água, exceto a cabeça, e assim, as asas seguem
como suas importantes forças propulsoras.
Além de contarem com rins eficientes para auxiliar no processo de osmorregulação, as aves
marinhas apresentam um par de glândulas de eliminação de sal, que contribuem com este importante
processo fisiológico. Estas glândulas se posicionam na porção dorsal dos olhos, e se conectam por
canalículos às narinas, de onde gotículas de sal são expelidas ao meio externo. Em albatrozes, petréis,
pinguins, pelicanos, atobás e gaivotas, elas tendem a ser mais eficientes e a apresentarem maior porte
com relação ao crânio. Gotículas de secreções salgadas chegam à ponta do bico das aves marinhas,
que se livram das mesmas ao chacoalhar a cabeça. O sal acaba sendo ingerido acidentalmente quando
da captura de presas, bem como vem associado a alguns itens alimentares, principalmente no caso de
peixes e crustáceos como o krill. A água doce muitas vezes é extraída do próprio alimento (peixes e lulas
geralmente), do metabolismo de gordura, ou buscando-se diretamente uma fonte para ingestão ativa.
No meio terrestre, as aves necessitam sustentar seus corpos sobre sua estrutura esquelética e
caminhar com o apoio de pernas e patas. O deslocamento em meio terrestre envolve processos distintos
entre saltar, caminhar, escalar e se empoleirarem. Certamente, as aves marinhas têm mais habilidade
no ar e/ou no mar para se deslocarem, e usam o meio terrestre muitas vezes de maneira “desajeitada”
sob a ótica humana. Independente dessa pequena limitação em movimentos, o meio terrestre é vital
para todas as espécies de aves. Somente fora da água ocorrem as desovas, em locais que variam entre
o solo nu à elaboração de ninhos complexos em diferentes locais como o solo, copas de árvores e até
em falésias. Em ovos amnióticos, a pequena ave em desenvolvimento depende das trocas gasosas com
o meio externo. Embaixo da água, ovos de quaisquer espécies de aves não gerariam vida. Maiores
detalhes desta importante etapa do ciclo de vida das aves marinhas é tratada no tópico seguinte.
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6. História de vida: reprodução
Torna-se uma tarefa quase impossível caracterizar o ciclo de vida das 11.000 espécies de aves
com uma só diagramação ou descrição. Já seria uma tarefa bastante complexa ilustrar aquelas do grupo
não taxonômico das “aves marinhas”; e depois ainda haveria a tarefa de avaliar as semelhanças e as
particularidades de cada clado (ordem, família, gênero e espécie). Em paralelo, neste grande universo
de espécies de aves, há muitas delas em que não se conhece o ciclo de vida completo, sendo necessário
se investir em estudos em médio a longo prazo como veremos adiante. Por essas razões, serão descritas
linhas gerais e, quando prudente, serão destacadas particularidades de grupos que tradicionalmente
são mais conhecidos pela Ciência.
Para seguir uma sequência lógica de temas, os seguintes subitens serão tratados separadamente:
os sistemas reprodutivos, a corte, a cópula e a fertilização, os ninhos e ninhegos (termo técnico auferido
às crias), as colônias, os ovos e a incubação, e o nascimento. Aves marinhas em geral apresentam
maturação sexual tardia e longevidade relativamente alta (ca. 20 a 60+ anos), o que torna um desafio a
investigação e o conhecimento dos ciclos reprodutivos de todas as espécies.
6.1 Sistemas reprodutivos
Mesmo em meio a uma miríade de diferentes estratégias para reprodução, em mais de 90%
das espécies de aves os machos participam de múltiplas tarefas que envolvem o acasalamento, como
encontrar o local onde será construído o ninho, ajudar a construí-lo, chocar o(s) ovo(s), alimentar a(s)
cria(s) e, em muitas espécies, também alimentar as fêmeas que estão chocando ovo(s) ou cuidando da(s)
cria(s), e cuidar da(s) e proteger a(s) cria(s). Os machos dessa maioria de espécies de aves só não desovam.
Dessa forma, em função desta cumplicidade em participação de tarefas, geralmente há uma tendência
de machos acasalarem com uma só fêmea por estação reprodutiva (ER). Esse sistema reprodutivo é
conhecido como monogamia, e é a estratégia de acasalamento mais comum em aves marinhas.
Em alguns grupos de aves, a relação monogâmica é fixa para mais de uma ER e dura enquanto
o par de aves estiver vivo, como nos casos de cisnes, gansos, águias, muitas espécies de corujas e
papagaios, por exemplo. Entretanto, por haver condições biológicas para os machos competirem entre
si para fertilizarem mais fêmeas na mesma ER, em algumas espécies a poligamia pode ser observada.
E ela se aplica tanto a machos fertilizarem mais do que uma fêmea (=poliginia), quanto a fêmeas terem
sido fertilizadas por mais de um macho (=poliandria), e nos raros casos em que machos e fêmeas têm
mais de um parceiro na ER (=poliginandria). Uma curiosidade interessante no sistema reprodutivo das
aves, e que difere dos mamíferos, é que na determinação dos sexos, os machos são homozigotos (ZZ)
e as fêmeas são heterozigotas (ZW).
6.2 Corte
Machos de uma grande parcela das espécies de aves se exibem de maneira elaborada, dedicada
e ritualizada para atrair fêmeas para o acasalamento. Elas, por sua vez, podem ser parceiras passivas à
corte, ou responderem com exibições também elaboradas. A corte tem papéis importantes como levar
pares de mesma espécie a se reproduzir, já que a geração de híbridos estéreis leva a baixo investimento de
energia por parte de ambos no processo evolutivo; mostrar ao potencial parceiro algumas características
importantes para o acasalamento, como o estado de maturidade de cada um, o status de cada um em
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meio à sociedade da referida espécie, e a prontidão em que se encontram para o acasalamento; além de
mostrar eventuais características do futuro parceiro para atender às etapas que virão e que demandam
energia e dedicação de ambos – como é o caso de uma parte considerável das aves marinhas.
O repertório de exibições de corte é complexo e bastante amplo nas aves. Ele pode envolver
a importância de se exibir porções do corpo ao par, principalmente no caso de penas brilhantes; a
exibição de um ninho bem construído; o oferecimento de alimento, que é bastante comum em algumas
garças, em gaivotas e em trinta-réis; a demonstração de movimentos corporais que chamem a atenção
do sexo oposto; ou rituais mútuos de dança ou de esgrima com uso dos bicos, quando os parceiros
são bastante parecidos, como é o caso de muitas espécies de albatrozes. Muitas vezes esses rituais são
acompanhados por vocalizações e chamados somente dos machos, ou de ambos os sexos.
6.3 Cópula e fertilização

Foto: Leandro Coelho

No ciclo de vida das aves, a cópula em si é a etapa mais rápida a ocorrer, levando menos de
cinco segundos em um pouco mais de 30% das espécies. Este é um dado subestimado, já que não é
possível aos investigadores terem a certeza de que todos os contatos observados levaram efetivamente
a cópulas concluídas com êxito. Geralmente, os machos montam no dorso das fêmeas, balançam as
asas rapidamente e, em muitos casos, agarram com o bico as penas do pescoço ou da cabeça das fêmeas
como apoio. A transferência do esperma dos machos para as fêmeas é facilitada por um contato cloacal
entre ambos. As fêmeas podem estocar o esperma dos machos em intervalos que variam entre seis e
110 dias. Em albatrozes, as fêmeas estocam o esperma dos machos por até dois meses, já que há uma
possibilidade dos pares não mais se encontrarem por este período logo após a cópula, quando as fêmeas
passam semanas se alimentando no mar para obter nutrientes suficientes para produzir um único ovo
de grande porte e com uma rica gema, enquanto os machos permanecem na colônia reprodutiva para
proteger o ninho de rivais.
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6.4 Ninhos e ninhegos
Apesar de haver espécies de aves que não constroem ninhos, eles têm papel de grande valor nos
cuidados parentais das aves que tentem produzir prole de tamanho limitado a uma ou poucas crias.
Ninho pode ser definido como uma estrutura construída por um ou ambos genitores, com função de
proteger o(s) ovo(s) e a(s) cria(s) de intempéries, de predadores e muitas vezes de congêneres da mesma
espécie, bem como para descanso para jovens e adultos de algumas espécies. Na maioria dos casos, eles
precisam ser estrategicamente construídos para a manutenção de uma temperatura adequada para a
incubação do(s) ovo(s) e para a sobrevivência do(s) ninhego(s).
Ninhos podem ser construídos diretamente no solo; como no caso de muitas espécies de pinguins
ao usarem pequenas pedras como matéria-prima; usando-se vegetação em áreas úmidas como fazem
algumas espécies de garças; vegetação, penas e guano como fazem algumas espécies de albatrozes; em
vegetação de ilhas rochosas como o caso de fragatas e atobás; em cavidades no próprio solo, como
fazem pinguins-de-Magalhães, ou em barrancos como fazem algumas espécies de Martim-pescador;
e em troncos e galhos de árvores como fazem algumas espécies de trinta-réis.
Há uma tendência do grau de complexidade do ninho, bem como a altura onde é construído,
estarem diretamente relacionados à habilidade de voo da espécie e ao grau de desenvolvimento do
ninhego ao nascer. Quanto menos desenvolvido nasce o ninhego, nominalmente chamado de cria
altricial, ele requer maior proteção do ninho e dos pais. Ninhegos altriciais nascem com as pálpebras
fechadas, completamente ou quase completamente nus, sem ou com raras penas, sem capacidade de
movimento e são dependentes dos pais por dias, semanas e até meses. Aqui temos como exemplos os
atobás, os pelicanos, os biguás e as fragatas. No outro extremo, estão as crias chamadas de precoces,
que têm maior mobilidade e desenvoltura que os ninhegos altriciais, e que geralmente nascem em
ninhos menos complexos em estrutura e mais associados ao solo. Nascem de olhos abertos e com
densa plumagem cobrindo o corpo e incluem exemplos de algumas espécies de gansos, patos e cisnes.
Há dois grupos de ninhegos que se encontram em um estágio de desenvolvimento ao nascer
intermediário entre os altriciais e os precoces. Há os semi-altriciais, que embora nasçam com os
olhos abertos e cobertos por plumagem, eles tendem a se manter imóveis e desamparados no ninho e
dependem dos adultos para se alimentar, para cuidados e proteção até apresentar a plumagem específica
para realizar o primeiro voo. São os albatrozes, petréis, fulmares, algumas espécies de socós, colhereiros
e de guarás. E há também os semi-precoces, que são mais móveis e menos desamparados que os
dois estágios menos desenvolvidos citados, mas que se mantêm dependentes dos pais até estarem
preparados ao primeiro voo. Aqui os exemplos são as skuas, gaivotas, trinta-réis e talha-mares.
O tempo de construção de ninhos pode levar de cinco a sete semanas até cerca de quatro meses
e meio. Há casos em que algumas espécies de adultos tomam ninhos já construídos por outros adultos,
bem como retiram às escondidas partes constituintes de ninhos vizinhos – fato que tende a ocorrer
com espécies de pinguins que usam pequenas pedras para moldar seus ninhos em colônias onde vários
vizinhos estão muito próximos.
6.5 Colônias
Em ilhas subárticas e subantárticas é bastante comum encontrar colônias de diversas espécies de
aves marinhas voadoras como os albatrozes e petréis, e não voadoras como os pinguins (popularmente
conhecidas como pinguineiras – Fig. 13). Evolutivamente, as colônias prevaleceram como modo de
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agregar indivíduos de mesma espécie principalmente em estações reprodutivas, por aumentar a proteção
de todos os seus membros contra a ação de predadores, por facilitar o encontro e a seleção de parceiros,
e por aumentar as taxas de sobrevivência das crias, considerando-se a longevidade das espécies de
aves marinhas. Por outro lado, viver em colônias pode trazer algumas desvantagens, como gerar maior
competição por recursos se houver colônias próximas, por facilitar a dispersão de parasitas e doenças aos
congêneres, e pela vulnerabilidade às espécies invasoras, bem como aos eventos naturais estocásticos.

FIGURA 13. Colônia de pinguim-de-barbicha (Pygoscelys antarcticus; Sphenisciformes) na Ilha Elefante, ao
norte da Península Antártica. Foto: Marcos Santos.

6.6 Ovos e incubação
Nas aves, as desovas podem gerar de um a 19 ovos, dependendo da herança genética, dos efeitos
da seleção natural e do porte das espécies, principalmente. Em média, as desovas de aves marinhas
geram de um (exs: albatrozes, petréis, pinguim-rei e pinguim-imperador) a dois ovos. A tendência é
que um ninhego se desenvolva. Os ovos de aves variam em tamanho, forma e padrão de coloração. A
maioria das espécies de aves marinhas é capaz de gerar uma desova anual.
Há espécies de albatrozes em que o ciclo de vida não é anual, podendo haver geração de crias em
anos alternados. Espécies cujos progenitores investem mais tempo em cuidado parental geralmente
são incapazes de gerar uma desova anual. O(s) ovo(s) geralmente é/são incubado(s) em proximidade
direta com o corpo, na região ventral, ou nas pernas e/ou pés dos adultos, para assim mantê-lo(s) em
temperatura que varia entre 34°C e 39°C para as aves em geral.
Em uma resposta hormonal, a maioria das espécies de aves apresenta uma área no ventre em que as
penas são perdidas após a desova, e esse setor altamente vascularizado do corpo pode transferir calor aos
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ovos em desenvolvimento. Essas manchas sem penas no ventre são frequentemente encontradas somente
em um dos sexos que incubam os ovos: em cerca de 25% das espécies são as fêmeas, e em cerca de 5% são
apenas os machos, e em mais da metade das espécies de aves ambos os sexos cuidam dos ovos.
Muitos albatrozes e pinguins não apresentam essa mancha sem penas, mas sim uma cavidade
sem penas no ventre rodeada por penas extra densas, e que mantêm esse ovo acomodado de uma
maneira que o mesmo não role para os lados quando os adultos se levantam. Em um outro extremo de
temperatura para o calor, os adultos podem reduzir o tempo que chocam os ovos, podem gerar sombra
aos ovos com as asas, ou voarem a um local úmido para molhar sua plumagem e retornar ao ninho para
resfriá-los. Essa é mais uma característica do cuidado parental das aves em geral.
O período de incubação dos ovos varia geralmente de acordo com o peso dos mesmos. Dessa
forma, as aves de menor porte tendem a apresentar tempos mais curtos de incubação do que as de
maior porte. Albatrozes de maior porte, por exemplo, incubam seus ovos em média entre 75 e 82 dias.
Os machos dos pinguins-imperadores apresentam o maior período contínuo de incubação nas aves,
variando entre 62 e 67 dias, em pleno inverno antártico. Enquanto ele choca o único ovo gerado pela
fêmea, ela passa um período em que se alimenta no mar logo após a desova, para então retornar para
tomar conta do filhote já nascido, quando será a vez do macho seguir ao mar para se alimentar.
6.7 Nascimento
O nascimento das crias, marcado pela quebra da casca do ovo e abandono do mesmo, pode
levar entre alguns minutos, em aves de menor porte, até cerca de seis dias em algumas espécies de
albatrozes. O bico do ninhego apresenta um pequeno dentículo afiado, pontiagudo e calcário, que se
encontra na porção dorsal da maxila e o auxilia na quebra da casca aos poucos. Durante o processo de
incubação, os ovos tendem a se tornar mais fracos em função da absorção do carbonato de cálcio pela
cria em desenvolvimento. Há espécies em que, no dia em que abandona o ovo, o ninhego precoce já
se apresenta independente para seguir seus progenitores. E há outros casos, como nos albatrozes de
grande porte, em que se leva até 8-9 meses ou mais para o filhote se tornar independente dos pais.

7. Ameaças à sobrevivência
Foram dois os principais fatores propulsores para que a sobrevivência das aves marinhas
se tornasse cada vez mais ameaçada: o aumento populacional humano de forma exponencial e o
inadequado uso dos oceanos e das zonas costeiras, sem planejamento adequado, sem respeito ao meio
ambiente e sem conhecimentos sobre uma parte considerável da vida marinha.
O aumento populacional humano gera duas demandas que perturbam gravemente a saúde dos
oceanos: 1) a necessidade de explotar recursos marinhos vivos (pescado principalmente) em quantidades
cada vez maiores para gerar proteína de origem marinha a essa crescente população, e de recursos
não vivos (óleo e derivados principalmente) para alimentar economias mundiais baseadas em atingir
metas irreais e insustentáveis de um “Produto Interno Bruto”; e 2) a necessidade de prover empregos
e diversão a essa crescente população humana. Em paralelo, os produtos finais de muitas atividades
humanas em ambientes terrestres e aquáticos são representados pela poluição e contaminação do ar,
do solo e da água, afetando a própria qualidade de vida dos humanos.
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Mas por que esse avanço emplacou a partir das décadas de 1960 e 1970? Principalmente pelo fato
de que a humanidade se tornou bastante dependente do uso da energia e dos subprodutos gerados pela
indústria do óleo explorado e explotado dos oceanos. E foi justamente naquele período mencionado
que se deu início a uma nova era de prospecção e explotação desse recurso, com o avanço de novas
tecnologias e consideráveis investimentos de capital por diversas nações incluindo o Brasil.
De maneira sinergética, algumas principais ameaças à sobrevivência das aves marinhas se
tornaram frequentes desde aqueles anos até o presente momento, e encontram-se listadas a seguir:
7.1 Sobrepesca de recursos marinhos vivos
A sobrepesca desequilibra as teias tróficas marinhas constituídas ao longo de milhões de anos
por processos de co-evolução entre seus componentes. Ao desequilibrar essas tramas tróficas no
processo de retirada de milhares de toneladas de espécies de pescado, as sociedades humanas afetam a si
mesmas. Os ecossistemas marinhos em desequilíbrio e sob forte e constante pressão de explotação não
conseguem mais gerar os mesmos produtos como ocorreu nos tempos em que as atividades pesqueiras
e extrativistas se desenvolviam em menor escala. Com menos recursos disponíveis, as populações de
todas as espécies de aves marinhas tendem a entrar em declínio de abundância.
7.2 Capturas diretas de aves marinhas e de ovos para consumo humano
Aves marinhas e seus ovos serviram como fonte de proteína a diversas sociedades humanas que
habitaram regiões costeiras globalmente, incluído o litoral brasileiro, a exploradores que habitaram
ilhas remotas como escalas ou as tornaram colônias de países do hemisfério norte. Por acreditarem
que era um recurso abundante e infinito, essas sociedades consumiram aves marinhas encontradas
de forma vulnerável em seus ninhos em grandes colônias, assim como seus ovos depositados. É
praticamente impossível estimar o número de aves mortas e consumidas pelos humanos, pelo fato de
que essas capturas diretas não eram contabilizadas, tampouco deixaram restos e/ou provas que fossem
suficientes para avaliar as proporções dessa matança.
7.3 Capturas acidentais em operações de pesca
Define-se captura acidental como a captura não intencional de organismos não-alvo em operações
de pesca. Onde ela ocorre? Globalmente onde há ocorrência de megafauna marinha (elasmobrânquios,
tartarugas, aves e mamíferos marinhos) e petrechos de pesca. No caso das aves marinhas, ao se envolverem
com petrechos de pesca, como redes e espinhéis, quando estão submersas, elas tendem a morrer por
afogamento por não conseguirem voltar à superfície da água para respirar, ou têm seus tratos alimentares
perfurados por espinhéis. As aves marinhas aprendem facilmente a buscar os recursos marinhos, cada
vez menos disponíveis pela ação pesqueira globalizada, nas iscas utilizadas em pontiagudos espinhéis
para a captura de pescado, onde geralmente acabam sendo fisgadas pelos mesmos.
É uma tarefa bastante complexa avaliar as taxas de mortalidade de aves marinhas provocadas
pelas capturas acidentais em operações de pesca. O ponto crucial inicial é que, em quase toda
a sua totalidade, as atividades pesqueiras não são adequadamente monitoradas globalmente.
Tanto em relação às avaliações de produção pesqueira, condicionada ao entendimento dos ciclos
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de vida das espécies-alvo para seu manejo adequado, como em relação ao registro dos dados de
megafauna capturada. Neste segundo caso, a falta de uma política nacional adequada de pesquisa e
de conservação abre caminhos para a subnotificação pelas nações pesqueiras, ou para uma irrisória
notificação bastante distante da realidade dos fatos.
Países em que as políticas de conservação não envolvem um processo construtivista e participativo
que inclua a integração entre agentes governamentais, pesquisadores e comunidades pesqueiras, pecam
por seguir não avaliando essa mortalidade de forma ordenada e adequada. Em consequência, o estado
de saúde de suas populações de megafauna marinha é fortemente afetado. A tendência em muitos
países foi estabelecer e publicar normas e leis que no papel funcionam muito bem, mas, como não
foram definidas de maneira participativa com a comunidade pesqueira, na prática são uns desastres.
A comunidade pesqueira, geralmente sem ter acesso adequado às portarias e legislações vigentes,
por medo de punição se afasta de agentes do governo e de grupos de pesquisa e, quando questionada
sobre capturas acidentais de megafauna, na grande maioria dos casos prefere comentar que não ocorre
e/ou que nunca viu.
Além dessas interações diretas e indiretas com as capturas de aves marinhas, há que se
considerar os petrechos de pesca flutuantes, como redes e cabos com espinhéis, que vitimam milhares
de indivíduos anualmente por dificultarem sua natação (Fig. 14) e, consequentemente, matando-os
afogados pela fadiga.

FIGURA 14. Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus; Sphenisciformes) envolto em rede de
pesca na Ilha Comprida, SP. Foto: Marcos Santos.
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7.4 Desastres ambientais gerados pela explotação de óleo e derivados
Os desastres ambientais provocados pela contaminação de óleo e derivados nos oceanos são uma
constante rotineira. Esta fonte de poluição marinha e, a posteriori, do ar, será inesgotável enquanto a
humanidade depender amplamente da energia gerada por combustíveis fósseis.
Os processos de extração e transporte de óleo e derivados não são 100% seguros, estimando-se
que no século XXI os vazamentos são praticamente diários em escala global. Esses compostos químicos
irritam as mucosas das aves marinhas e, dependendo de sua densidade, dificultam ou impossibilitam
seus movimentos, impedindo-as de evitar a fonte poluidora.
Além disso, não há glândula uropigial que dê conta de impermeabilizar as penas e,
consequentemente, aves oleadas tendem a rapidamente morrer afogadas. Os gases gerados pelos
raios solares na interação mar-atmosfera no processo de vaporização geram estresse respiratório aos
organismos marinhos que se encontram na superfície da água descansando ou capturando presas.
Uma parte considerável dos produtos voláteis que compõem o óleo e seus derivados é tóxica
e ataca os pulmões das aves marinhas. Os componentes químicos dos derivados de óleo no meio
aquático contaminam o alimento a ser ingerido pelas aves marinhas e, em seguida, afetam seu estado
de saúde. Muitos deles compõem a base de alimentação de sociedades humanas.
7.5 Poluição proveniente de um dos piores derivados do óleo – o plástico
Um dos produtos principais derivados da explotação de óleo assina globalmente há décadas
a cultura do plástico, altamente poluidora em ecossistemas terrestres e aquáticos. Os danos gerados
pelos plásticos nas aves marinhas ocorrem basicamente em dois estágios.
O primeiro estágio envolve a ingestão acidental de itens plásticos de pequeno porte, como
tampas de garrafas pet, escovas de dentes e cápsulas não reutilizáveis de cafeteiras, que geralmente são
ingeridos como consequência da falta de alimento gerada pela sobrepesca humana. Restos plásticos
podem ser confundidos pelas aves marinhas por itens alimentares e, constantemente, são ingeridos
pelas mesmas. Além de poder provocar o bloqueio do trato digestório com consequentes danos à
saúde da ave que ingeriu o plástico, seu processamento pelo mesmo trato libera produtos tóxicos na
circulação sanguínea, debilitando a mesma. Ainda são desconhecidos os efeitos patológicos desses
compostos acumulados nas aves em médio a longo prazo.
O segundo estágio afeta toda a biota marinha, quando esses dejetos plásticos permanecem se
decompondo nos oceanos, liberando seus componentes tóxicos em longo prazo. Esses componentes
podem ser absorvidos pelos produtores primários e, destes, serem transferidos por toda a teia trófica
sem serem metabolizados, incluindo aqui uma parte importante da proteína animal representada por
peixes, moluscos e crustáceos, que compõe a dieta de cerca de 50 % da população humana. Como
mencionado aos petrechos de pesca, os restos de materiais plásticos podem provocar sufocamento e/
ou enforcamento de aves marinhas, também as levando a óbito.
Duas outras grandes preocupações mais recentes se encontram em investigação. Os impactos
do turismo em áreas de reprodução, capazes de gerar estresse às aves e de carrear patógenos e espécies
invasoras a colônias remotas, que estariam livres desses riscos, e das mudanças climáticas globais, que
podem afetar sensivelmente o habitat das espécies polares e subpolares.
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8. Conservação
Pesquisar e proteger aves marinhas é uma missão bastante complexa em função de suas amplas
áreas de vida. A dependência de uso de ecossistemas terrestres continentais e insulares para incubação
de ovos, tanto em zonas costeiras como oceânicas, bem como de extensas áreas de oceanos e estuários
para alimentação, torna as aves marinhas bastante vulneráveis às ações antrópicas recentes.
O monitoramento de toda a extensão da área de vida de várias populações de aves marinhas é
um desafio difícil em se executar. E este processo esbarra em outro desafio: o uso de áreas oceânicas
geopolíticas pertencentes a algumas nações desinteressadas na temática, bem como o uso de águas
internacionais onde, apesar de haver consenso quanto ao uso e respeito ao meio ambiente, não há nos
dias atuais formas de fiscalização e de punição a nações que geram danos ambientais às mesmas.
A se considerar as distintas fontes de ameaças à sobrevivência das aves marinhas anteriormente
descritas, e que a maturidade sexual das distintas espécies é tardia, a depender do estoque populacional e
da espécie, é possível que uma parcela considerável delas não seja capaz de repor o estoque populacional
nem ao menos uma vez na vida. Quando estoques não são repostos, os declínios de abundâncias
populacionais são as consequências imediatas.
A União Internacional para a Conservação da Natureza (sigla IUCN, em língua inglesa)
avalia os estoques populacionais globais de milhares de espécies vivas para disponibilizar seus
estados de conservação na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção a um amplo leque de
profissionais que inclui cientistas, professores, agentes públicos de proteção de meio ambiente e os
altos escalões de governos, responsáveis por estabelecer políticas públicas de pesquisa e conservação
da natureza. As últimas avaliações efetuadas pela IUCN sobre os estados de conservação de aves
marinhas indicaram dois cenários bastante preocupantes: a maioria das espécies e albatrozes e
petréis estão categorizadas em “ameaçadas de extinção” e há um grande grupo de aves marinhas
categorizado como “deficiente em dados”, ou seja, faltam estudos de médio a longo prazo para
avaliar essas espécies de maneira adequada.
O que mais nós perdemos sem as aves marinhas nos oceanos? Junto com outras espécies
de vertebrados aquáticos de médio a grande porte, de dieta variada e de grande mobilidade, as aves
marinhas desempenham papel fundamental na manutenção da diversidade biológica, ao manter estáveis
as populações de suas variadas presas e, em consequência, as teias alimentares em que estão envolvidas.
Elas transportam nutrientes quando efetuam seus constantes deslocamentos regionais e
migratórios, fertilizando por meio de suas excretas (o guano rico em fósforo) tanto o fitoplâncton das
camadas superficiais dos oceanos, quanto a vegetação das ilhas oceânicas onde formam suas colônias,
como também as zonas costeiras onde se alimentam.
Quando se alimentam na superfície da água, promovem a disponibilização de recursos
alimentares a uma miríade de outras espécies que geralmente estão associadas às áreas de ocorrência
de aves marinhas, bem como de organismos que vivem associados ao substrato e que, em ambos os
casos, se beneficiam da geração de restos de itens alimentares a partir dos processos de forrageamento
e capturas de suas presas por meio de seus poderosos bicos.
Esses três papéis ecológicos são essenciais à própria sobrevivência humana, pela sua dependência de
recursos vivos de origem marinha. Perder as aves marinhas dos oceanos resultará em um efeito dominó,
que levará à perda de uma considerável diversidade biológica global, afetando a produção de oxigênio
pelos oceanos, que é responsável por ao menos metade desse gás vital que a humanidade consome.
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As ações urgentes que devem ser tomadas pela humanidade estão centradas em mudança de
comportamento. Essa mudança deve ocorrer em escalas local, regional e global. Ela envolve uma série
de atitudes que devem mudar nossas rotinas em curto e médio prazo, para proporcionar condições
mínimas e adequadas para a vida neste planeta.
As políticas voltadas a enfrentar os agentes que geram declínios populacionais de aves marinhas
requerem acordos internacionais que sejam discutidos, planejados, instaurados e respeitados no
longo prazo. É necessário reduzir em larga escala e paulatinamente o uso e a nossa dependência de
combustíveis fósseis para gerar energia e nos transportes.
É urgente o investimento em formas limpas de energia, como as energias solar e eólica. É necessário
banir a produção e a distribuição de sacolas plásticas, bem como a produção de uma série de derivados de
plástico desnecessários à vida humana, e que podem ser substituídos por produtos sustentáveis.
O estabelecimento de um programa de planejamento familiar por meio de políticas públicas
torna-se necessário em escala global, pelas dimensões limitadas do planeta e de seus recursos. Com o
crescimento populacional sendo regulado, haverá menor demanda por recursos como óleo e derivados,
e por alimentos oriundos dos oceanos. Dessa forma, os oceanos poderão se recuperar em longo prazo,
oferecendo bens e serviços de forma manejada e sustentável.
No caso específico das aves marinhas, é necessário o investimento em condução de pesquisa
científica por meio de projetos que visem a internacionalização dos esforços de observação,
monitoramento e avaliação dos estados de saúde dos estoques populacionais das distintas espécies. Suas
histórias de vida extrapolam as fronteiras geopolíticas estabelecidas pela humanidade e que, em muitas
áreas da Ciência que envolvem estudos de espécies migratórias, atrasam o avanço do conhecimento
pela falta de uma mentalidade que enfoque um mundo biótico sem fronteiras.
Novas tecnologias para investigar padrões de distribuição, uso de área e descritores de aspectos
reprodutivos e alimentares mais refinados devem ser aplicadas globalmente, sempre que possível com
integração entre grupos de pesquisa que interajam com pesquisadores de outros países.
É urgente a implantação de monitoramentos adequados sobre a avaliação de produção pesqueira
e de mortalidade de megafauna em operações de pesca, em escalas regionais e globais. Uma parte
considerável dessas informações ainda não está disponível a todos os estoques populacionais de aves
marinhas e compõe o banco de dados crucial para avaliar o estado de conservação dos mesmos com
base nas temáticas-alvo propostas pela IUCN. Essa Ciência deve, preferencialmente, ser baseada
em hipóteses a serem testadas por meio de metodologia científica replicável, de domínio público e
realizada em centros de pesquisa especializados e em universidades.
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Resumidamente, é momento de se investir em mais ações e menos em especulações e marketing
enganoso. Há fatos e informações claras descrevendo um cenário preocupante e, contra fatos e dados
científicos, não há argumentos que devam obstruir a tomada de ações visando a conservação de espécies.
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