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Os espécimes que são encontrados mortos ao longo do litoral têm grande importância para levantamentos de dados biológicos para as pesquisas que são realizadas na área da biologia marinha. Vários fatores
influenciam para que a vida marinha seja prejudicada, como a ação antrópica que acontece com frequência nos oceanos do mundo todo, com a pesca que pode causar um declínio na população de diversas espécies, por ficarem presas às redes e com a grande poluição dos oceanos que é ingerida, causando doenças e a morte dos animais marinhos. O objetivo geral deste estudo foi identificar as espécies e quantificar
os espécimes que são encontrados mortos no litoral do município de Cidreira, RS, e apontar as possíveis
causas da morte. As campanhas foram realizadas de novembro de 2012 a outubro de 2013, uma vez por
mês, percorrendo 10 km da praia de Cidreira de carro a uma velocidade média de 10 km/h, observando
os vertebrados mortos e utilizando registros fotográficos, além de observações de indícios que possam
indicar a causa da morte. Foram realizadas 12 campanhas, sendo percorridos 110 km. Com o término
do estudo, encontrou-se 32 espécies e 3170 espécimes mortos; destes, foram encontradas 19 espécies
de peixes marinhos, três espécies de quelônios, cinco espécies de aves, duas espécies de pinípedes e três
espécies de cetáceos. As espécies encontradas neste estudo são ocorrentes no Estado do Rio Grande do
Sul, observando-se um grande número de espécimes encontrados mortos, um grande acúmulo de lixo
e restos pesqueiros prejudicando a biodiversidade marinha. É preciso implantar medidas estratégicas
para preservar o ambiente marinho.
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