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A Aquasis, Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, ONG com mais de 28 anos de atuação em 
prol da conservação da biodiversidade no estado do Ceará, vem executando, no âmbito do seu Programa de Mamífe-

ros Marinhos (PMM) o Projeto Sentinela dos Mares, uma iniciativa apoiada pela National Geographic Society.

O projeto teve início em 2020 e tem como objetivo principal avaliar a contaminação por resíduos plásticos em duas espé-
cies de mamíferos marinhos costeiras e ameaçadas de extinção: o boto-cinza e o peixe-boi-marinho. A primeira etapa do 
projeto foi a realização das coletas e o processamento de amostras do conteúdo alimentar de botos-cinza encalhados 
mortos nas praias do estado do Ceará. As análises laboratoriais revelaram a presença de microplásticos em 95% (38/40) dos 
animais. Esses dados reforçam a importância dos mamíferos marinhos como sentinelas da qualidade do ambiente e aler-
tam para a magnitude da contaminação dos mares da região, que afeta não só estes animais, mas toda a cadeia alimentar 
e os seres humanos.

Os dados científicos gerados servirão como base para o desenvolvimento de  diversas ações, como campanhas informati-
vas em Fortaleza/CE, articulações de leis  e/ou medidas mitigadoras deste tipo de contaminação junto ao poder público do 
estado  do Ceará e a realização de um Workshop com diversos atores para ampliar o olhar sobre  os impactos da poluição 
plástica nos mares e sobre a fauna da região nordeste do Brasil.

Sobre o SentinelaS doS mareS



O Workshop Sentinela dos Mares: impactos da poluição plástica no litoral do nordeste do Brasil, será realizado de forma 
virtual nos dias 19 a 20 de maio de 2022 e tem como objetivo promover um espaço para o debate do ponto de vista técni-
co e científico através de palestras abertas ao público sobre as ameaças da poluição plástica no ambiente marinho e em 
diversos grupos de animais (peixe, cefalópodes, tartarugas, aves e mamíferos), as consequências e as possíveis ações para 
mitigação do problema. Bem como sobre políticas públicas e gestão de resíduos plásticos.

quanto ao workShop



programação oficial
HORÁRIO 19 DE MAIO 20 DE MAIO

9h às 9h25 Abertura Contextualização do Evento -

9h30 às 10h20 Resíduos plásticos nos oceanos - Política e Gestão.
Maria Eugênia F. Freitas - Instituto Asiático de Tecnologia

Resíduos plásticos em sedimentos aquáticos: o que já 
sabemos sobre esse problema?

Lara M. Pinheiro - FURG

10h30 às 11h20
Resíduos plásticos nos mares e oceanos - Avaliações sobre 

a contaminação na costa cearense.
Rivelino M. Cavalcante - UFC

Plástico em albatrozes e petreis: o que sabemos sobre e 
como avaliar o impacto da contaminação.

Patricia Serafini - CEMAVE/ICMBio

14h00 às 14h50
Do rio ao mar profundo: Ingestão de microplásticos em 

peixes e cefalópodes.
Guilherme V. B. Ferreira - UFRPE

Fofos, carismáticos e contaminados! O alerta dos 
mamíferos marinhos sobre a poluição plástica nos oceanos.

Letícia G. Pereira - Aquasis/UFRPE

15h00 às 15h50
Resíduos plásticos em tartarugas marinhas - Uma análise 

sobre a contaminação nos últimos anos.
Priscilla C. S. Costa - IPeC/USP

Encerramento: Tempestade de ideias sobre as principais 
ameaças da poluição plástica nos oceanos para a fauna 

marinha e estratégias para mitigação do problema.



Guilherme V. B. Ferreira
Oceanógrafo formado na Universidade Federal do Pará (UFPA), com título de Mestre e 
Doutor pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é pesquisador (pós-
-doutorado) na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com projeto para ava-
liar se espécies que habitam os ambientes profundos do Oceano Atlântico estão suscetíveis 
a contaminação por microplásticos, além de buscar identificar quais as espécies mais vul-
neráveis.

Lara M. Pinheiro
Bióloga formada na Universidade Federal do Ceará, com Mestrado em Oceanografia pela 
Universidade Federal de Pernambuco. Está finalizando Doutorado em Oceanologia na Uni-
versidade Federal do Rio Grande, com doutorado-sanduíche na Universidade de Exeter 
(Reino Unido), trabalhando com contaminação por resíduos sólidos em marismas e sua 
interação com organismos bioincrustantes.

paleStranteS



Patricia P. Serafini
Médica veterinária, mestre em Ciências Biológicas e analista ambiental do Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres do ICMBio (CEMAVE/ICMBio). Atualmente é 
doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina com projeto relacionado à saúde de 
albatrozes e petreis, também atua na co-coordenação do Grupo de Trabalho de Populações 
e Estado de Conservação do Acordo Internacional para a Conservação dos Albatrozes e 
Petréis (ACAP) e é conselheira científica da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS/
ONU).

Rivelino M. Cavalcante
É professor associado do LABOMAR-UFC e do Programa de Pós-graduação em Ciências Ma-
rinhas Tropicais. Tem formação em Química pela Universidade do Ceará com mestrado em 
Oceanografia Física, Química e Geológica pela Universidade Federal do Rio Grande e dou-
torado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em 2009 realizou 
Pós-doutorado na área de impactos de agrotóxicos nos ambientes aquáticos do semiárido 
cearense e finalizou um segundo Pós-doutorado no Woods Hole Oceanographic Institution 
na temática da avaliação da contaminação por plásticos e hidrocarbonetos de petróleo uti-
lizando a abordagem de marcadores moleculares antropogênicos e a cromatografia gasosa 
bidimensional para a caracterização da mistura complexa não resolvida presente em sedi-
mentos de mangues urbanizados.



Letícia G. Pereira
Bióloga pela Universidade Federal do Ceará e mestranda no Programa de Biodiversidade 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Letícia desenvolve pesquisa sobre a conta-
minação por resíduos plásticos em duas espécies de mamíferos marinhos costeiros amea-
çados de extinção, no litoral do Ceará. Atua na coordenação de resgates do Programa de 
Mamíferos Marinhos, da Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, 
direcionando seus esforços para a conservação do peixe-boi-marinho, em especial, desen-
volvendo ações de resgate, reabilitação, soltura e monitoramento da espécie. 

Priscilla Carla dos S. Costa
Graduada em medicina veterinária em 2013 na universidade estadual do norte fluminense. 
Atua na área de patologia dos animais marinhos desde 2010. Foi médica veterinária no Ins-
tituto de Pesquisas Cananéia de 2015 a 2020, atuou na coordenação do setor de necropsias 
entre 2018 e 2020. Atualmente é pesquisadora associada no IPeC e doutoranda em patolo-
gia experimental e comparada no Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selva-
gens , da Universidade de São Paulo (USP), com desenvolvimento de pesquisa na área de 
patologia de tartarugas marinhas.



Maria Eugênia F. Freitas
Mineira, mergulhadora e oceanógrafa pelo Instituto Oceanográfico da USP.  Primeira bra-
sileira a ingressar no Instituto Asiático de Tecnologia na Tailândia onde atualmente realiza 
seu mestrado especializado em combate aos detritos plásticos no oceano. Sua pesquisa 
foca na identificação de fontes e trajetórias de detritos plásticos marinhos usando mode-
lagem numérica. 
 
Possui 5 anos de experiência como pesquisadora e consultora para diversas organizações 
como WWF-Brasil, Painel Mar, UNEP e Cátedra UNESCO de Sustentabilidade Oceânica. 
 
No Brasil participou de várias palestras e entrevistas sobre poluição plástica e seus impac-
tos, incluindo o TEDx e a TV Cultura. 
 
Tem experiência nos temas: macro, micro e nanoplásticos, modelagem numérica para 
identificação de fontes de resíduos, economia circular, impactos dos resíduos plásticos 
nos ecossistemas, impactos climáticos da poluição plástica, e políticas públicas relaciona-
das à poluição marinha.



faça Sua inScrição agora!

Acesse o formulário clicando AQUI!
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https://forms.gle/dPDyT8ZDLTrhRMCbA

