PLANOS DE AÇÃO NACIONAIS DE CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS
Objetivo Geral do PAN:

Contribuir para atingir e manter um estado favorável para conservação de albatrozes e petréis.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recuperação e conservação dos ambientes
insulares e marinhos brasileiros utilizados
por albatrozes e petréis.

16 a 19 de outubro de 2013
INDICADOR

LINHA DE BASE - LB

META DE MEIO TERMO

percentual de cobertura vegetal da ilha da mapas de cobertura vegetal 2012 Aumento da cobertura vegetal em 20%
Trindade
(Nílber)
a partir da linha de base para 2015

META FINAL

MEIO DE
VERIFICAÇÃO

FREQUÊNCIA/ DATA
DE
MONITORAMENTO

RESPONSÁVEL

Aumento da cobertura vegetal em 40% a
partir da linha de base para 2017

mapeamento

anual

Nílber (MN)

Recuperação e conservação dos ambientes
insulares e marinhos brasileiros utilizados
por albatrozes e petréis.

estimativa do tamanho populacional de
Pterodroma arminjoniana

1130 ninhos ativos de Pterodroma Estimativa de 1130 ninhos, no mínimo, Estimativa de 1130 ninhos, no mínimo, em
em 2007
em 2014
2017

estimativa de ninhos

bi-anual

Leandro Bugoni (FURG)

Recuperação e conservação dos ambientes
insulares e marinhos brasileiros utilizados
por albatrozes e petréis.

estimativa do tamanho populacional de
Puffinus lherminieri

7 ninhos ativos de Puffinus
lherminieri na ilha Morro da
Viuvinha e 6 ninhos ativos na ilha
Morro do Leão (Fernando de
Noronha)

Estimativa de, no mínimo, 13 ninhos ativos
em 2017

estimativa de ninhos

anual

Márcio Efe (UFAL)

redução da taxa de captura em 70 % para
2017

mapas de bordo do Projeto
Albatroz, mapas de bordo
oficiais e dados de
observadores de bordo
atuando com protocolo
padronizado

anual

Projeto Albatroz

levantamento do próprio
Sindicato

anual

Roberto Wahrlich (SINDIPI)

Estimativa de, no mínimo, 13 ninhos
ativos em 2014

Redução ou eliminação dos impactos
negativos das atividades humanas sobre a
conservação de albatrozes e petréis.

taxa de captura incidental no espinhel
horizontal

CPUE em 2012: 0,1211 aves / 1000
anzóis (sem o uso de toriline)

Redução ou eliminação dos impactos
negativos das atividades humanas sobre a
conservação de albatrozes e petréis.

porcentagem dos barcos que utilizam as
medidas efetivamente

desconhecida (esforço de
verificação não foi feito,
provavelmente não é usado)

Redução ou eliminação dos impactos
negativos das atividades humanas sobre a
conservação de albatrozes e petréis.

implementação das ações relacionadas às
colônias

ações pontuais

implementação de 50% das ações para
2014

implementação de 100% das ações para
2014

relatórios de execução

anual

Leandro Bugoni (FURG)

Nível de conhecimento - relatórios e
artigos publicados

zero publicações sobre as ações do
PLANACAP

publicação de 50% dos relatórios e
pesquisas propostas para 2014
(pesquisas em curso)

publicação de 100% dos relatórios e
pesquisas propostas para 2017 (pesquisas
em curso)

publicação e elaboração de
relatórios e documentos de
análise

anual

Patricia (CEMAVE)

taxa de coleta dos dados:
número de viagens/cruzeiros
com dados coletados pelo
número total de
viagens/cruzeiros; a taxa de
sistematização em relação ao
que foi coletado.

anual

Rodrigo Claudino (MPA)

3

Monitoramento e pesquisa de aspectos
biológicos, da interação com a pesca e de
outros impactos relevantes à conservação de
albatrozes e petréis.

3

Monitoramento e pesquisa de aspectos
dados relevantes para albatrozes e petréis
biológicos, da interação com a pesca e de
gerados no Programa Nacional de
outros impactos relevantes à conservação de Observadores de Bordo e disponíveis para
albatrozes e petréis.
o grupo assessor

dados indisponíveis

redução da taxa de captura em 30 %
para 2014

implementação das medidas em 100% implementação das medidas em 100% dos
dos barcos para 2014
barcos para 2017

taxa de coleta de dados igual a 50% e da
taxa de sistematização de no mínimo taxa de coleta de dados igual a 100% e da
50% para 2014 (dados sendo coletados taxa de sistematização de 100% para 2017
e em processo de sistematização)

a estimativa
deve ser
realizada em
abril (referência)

produtividade
científica anual

4

Desenvolvimento de esforços de
comunicação, sensibilização e educação
ambiental voltados para a conservação de
albatrozes e petréis.

5

Articulação e colaboração para o
desenvolvimento de políticas públicas
nacionais e internacionais e avaliação da sua
implementação e impactos para a
conservação de albatrozes e petréis.

5

Articulação e colaboração para o
desenvolvimento de políticas públicas
nacionais e internacionais e avaliação da sua
implementação e impactos para a
conservação de albatrozes e petréis.

material de divulgação

nenhum material

5 materiais elaborados até 2014

10 materiais elaborados até 2017

material

anual

Fabiano Peppes (PA)

documentos apresentados ao ACAP

relatórios anuais

apresentação de dois relatórios até
2014

apresentação de 5 relatórios até 2017

verificar relatório

anual

Luciane Lourenço (MMA)

projetos financiados

sete projetos em andamento

ao menos 11 projetos financiados
atendendo aos objetivos do PLANACAP
para 2014

ao menos 15 projetos financiados
atendendo aos objetivos do PLANACAP
para 2017

verificar existencia de projetos

anual

Ralph Vanstreels (USP)

trata-se de
projetos
acumulativos
financiados no
período
(previsão de
dois por ano)

