
AS AGÊNCIAS DO GOVERNO DOS EUA NÃO PODEM USAR

UM RELATÓRIO DO COMITÊ CIENTIFICO DA IWC PORQUE 

NÃO ATENDE ÀS NORMAS DA LEI DE QUALIDADE DE DADOS 

I. Agradecimento 

O Centro para Efetividade Regulatória não teria preparado este documento sobre o Comitê 
científico da Comissão Internacional de Caça à Baleia (“IWC”) sem o relatório anterior 
preparado pela Associação Internacional de Empreiteiras Geofísicas (International 
Association of Geophysical Contractors).1 Também agradecemos o trabalho anterior do 
Instituto de Pesquisas sobre Cetáceos (Institute of Cetacean Pesquisa) relativo ao Comitê 
Científico da IWC.2 

II. Sinopse 

O Comitê Científico da IWC possui um Grupo de Trabalho sobre Questões Ambientais 
(Standing Working Group on Environmental Concerns - “SWG”). Recentemente, a IWC 
publicou um relatório SWG sobre os efeitos de som antropogênico sobre os cetáceos e 
outra vida marinha, como peixes e pinípedes (“Relatório IWC”). O Relatório IWC concluiu 
que o uso canhões de ar comprimido sísmicos pela indústria de petróleo e gás fez com que 
baleias jubarte encalhassem no atol de Abrolhos, Brasil, em 2002.3 O Relatório IWC baseou 
essa conclusão em um estudo brasileiro (“Estudo Engel”) que não apóiam a conclusão da 
IWC.4 

O uso incorreto pelo Relatório da IWC do Estudo Engel, brasileiro, torna o Relatório da 
IWC impreciso e não confiável. Essas falhas impedem que o governo dos Estados Unidos 
usem o Relatório da IWC. As agências federais do governo dos Estados Unidos devem 
seguir as normas legais e de qualidade de ciência e dados antes que possam usar ou confiar 
em estudos científicos internacionais. Essas normas de qualidade dos EUA incluem 
precisão e confiabilidade. O Relatório da IWC não atende a essas normas. 

1

  O relatório IAGC é intitulado Estudos adicionais de 2002, do atol de 
Abrolhos, encalhes de baleias jubarte no Brasil coincidem com estudos sísmicos 
(Further Studies of 2002 Abrolhos Bank, Brazil Humpback Whale Strandings 
Coincident with Seismic Studies).  Veja mais abaixo, página 3 e nota de rodapé 6. 

2. 

Por exemplo, veja http://www.icrwhale.org/eng/RoleandProb.pdf,  e
http://www.icrwhale.org/responsibility.htm.

http://www.icrwhale.org/eng/RoleandProb.pdf
http://www.icrwhale.org/responsibility.htm


3. 

Report of the Scientific Committee, Annex K, “Report of the Standing 
Working Group on Environmental Concerns, (Relatório do Comitê Científico, Anexo 
K, “Relatório do Grupo Permanente de Trabalho sobre Questões Ambientais”) 
páginas 2 e 9 (IWC 2004) (“IWC Report”), publicado em J. Cetacean Res. Manage. 7 
(Suppl.): 267-305. 

4.

  O estudo brasileiro, Brazilian study, Are Seismic Surveys Responsible for 
Cetacean Strandings?  An Unusual Mortality of Adult Humpback Whales in Abrolhos 
Bank, Northeastern Coast of Brazil (Engel et al. 2004) (“Engel Study”) (As pesquisas 
sísmicas são responsáveis pelos encalhes de cetáceos? Uma mortalidade incomum de 
baleias jubarte adultas, na costa nordeste do Brasil (Engel et al. 2004) (“Estudo 
Engel”)), está disponível on-line em http://thecre.com/pdf/SC-56-E28.pdf. 

O Relatório da IWC deveria ser retratado e corrigido para expor precisamente os resultados 
do  Estudo  Engel brasileiro  e  para  expor  precisamente  a  ciência  e  os  fatos  acerca  das 
operações sísmicas e encalhes de baleias. A menos que e até que essa correção ocorra, as 
agências do governo dos EUA não podem usar ou confiar no Relatório da IWC. 

Agências do governo dos EUA, como a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera 
(“NOAA” - National Oceanic and Atmospheric Administration) e o Serviço Nacional de 
Pesca Marinha (“NMFS” -  National  Marine Fisheries Service) devem exortar  a IWC a 
modificar  seus  procedimentos  de  revisão,  de  modo  que  assegurar  que  seus  relatórios 
publicados atendam às normas qualidade do governo dos EUA. 

III.  O  Estudo  Engels,  brasileiro,   não  mostra  que  os  canhões  sísmicos  de  ar 
comprimido provocam encalhe de baleias 

O Estudo Engel foi apresentado ao SWG em 2004. Foi a base para a conclusão do SWG de 
que as  operações  sísmicas  de petróleo  e  gás  provocaram encalhe de baleias  jubarte.5  O 
Estudo Engel não apóia a conclusão do SWG. 

O sumário dos autores para o Estudo Engel resume seu assunto e suas conclusões conforme 
abaixo: 

As baleias  jubarte  (Megaptera  novaeangliae)  reúnem-se  no  atol  de  
Abrolhos,  nos  estados  da  Bahia  e  Espírito  Santo,  durante  entre  a  
primavera  e  o  inverno para  acasalamento  e  reprodução.  O Instituto  
Baleia  Jubarte/Humpback  Whale  Institute  –  no  Brasil,  mantém  um 
programa permanente de resgate ao longo da costa adjacente ao atol de  

http://thecre.com/pdf/SC-56-E28.pdf.%20%0A
http://www.icrwhale.org/responsibility.htm


Abrolhos,  destinado  a  registrar  os  encalhes  de  baleias  jubarte  e  
identificar  as  prováveis  causas  de  morte.  Desde  2001  são  feitas  
pesquisas aéreas para avaliar o tamanho da população e a distribuição  
ao longo das costas da Bahia e Espírito Santo. Durante a sessão de  
nascimentos de 2002, foram feitas pesquisas sísmicas na porção sul da 
área,  licenciada  pela  agência  ambiental  brasileira,  o  IBAMA.  Essas 
pesquisas coincidiram com um aumento anormal na taxa de encalhe de  
baleias  jubarte  adultas  nessa  região.  Foram  percebidas  algumas  
probabilidades na distribuição das jubartes, em comparação com dados  
de pesquisas aéreas de 2001 e 2003. 

O  sumário  é  preciso  já  que  não  declara  que  há  uma  conexão  demonstrável  entre  as 
pesquisas sísmicas de petróleo e gás na área e os encalhes de baleias jubarte. 

Todavia,  como o restante  do resumo do  Estudo Engel  observa corretamente,  a agência 
regulatória  brasileira,  o Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (“IBAMA”), baseou-se no Estudo Engel para restringir a atividade sísmica de 
petróleo e  gás na área.  O IBAMA também está se baseando no estudo ao desenvolver 
restrições sísmicas em outras áreas: 

5.

  O Estudo Engel tem o número de referência SC/56/E28 do Comitê Cientifico da 
IWC. O Relatório da IWC, na página 2, cita esse número de referência como base para sua 
conclusão de que os canhões de ar comprimido sísmicos provocaram o encalhe das baleias 
brasileiras. 

Em 2003, devido às incertezas do relacionamento entre essas atividades 
sísmicas  e  os  encalhes,  usando o  princípio  da  precaução,  o  IBAMA 
concordou  em  incorporar  em  suas  recentes  diretrizes  para 
licenciamento  de  atividades  de  petróleo,  a  proibição  de  pesquisas  
sísmicas  durante  a  estação  de  reprodução  de  baleias,  de  julho  a  
novembro. Atualmente, o IBAMA está discutindo e estabelecendo regras  
e procedimentos para pesquisas sísmicas na costa brasileira, incluindo 
a  proibição  dessas  atividades  durante  a  estação  reprodutiva  em 
importantes áreas para os cetáceos no atol Abrolhos. 

Os  dados  do  Estudo  Engel não  fornecem  base  cientifica  para  essas  restrições  e  as 
contempladas para o futuro. O  Estudo Engel  foi revisado em um relatório de agosto da 
International Association of Geophysical Contractors intitulado  Further Analysis of 2002 
Abrolhos  Bank,  Brazil  Humpback  Whale  Strandings  Coincident  with  Seismic  Studies  
(“IAGC Report”).6 The IAGC Report explicou que o Estudo Engel, que foi: 

apresentado no Comitê Cientifico da Comissão Internacional de Caça à  
Baleia de 2004, concluiu que não pode ser estabelecida uma correlação 
científica entre os crescentes encalhes de jubartes adultas e as pesquisas  



sísmicas ao longo da costa leste  do Brasil  não foram estabelecidas.  
Todavia,  com  base  na  possibilidade  extrema  de  que  exista  tal  
relacionamento,  os autores sugerem que as pesquisas sísmicas sejam 
suspensas no litoral da região do atol de Abrolhos (estados da Bahia e  
Espírito Santo States) durante a estação reprodutiva da baleia jubarte,  
de julho a novembro.  

A  precaução  da  medida  em face  da  incerteza  é  uma ferramenta  de  
gerenciamento  ambiental  aceita  quando  baseada  em  uma  avaliação  
preciso  de  risco.  Entretanto,  neste  caso  não  há  evidência  cientifica 
crível que apóie a especulação que os crescentes encalhes de jubartes  
adultas foram provocados pela atividade sísmica. De fato, a evidência 
disponível  indica que  não há  relacionamento  entre  os  encalhes  e  as  
atividades sísmicas. 

O  Relatório da IAGC  inclui “uma análise detalhada dos eventos de encalhe de baleias  
jubarte  em 2002 citados [no Estudo Engel] relativos às  pesquisas  sísmicas  que foram 
feitas nos proximidades dos locais dos encalhes”. Essa análise leva às seguintes inevitáveis 
conclusões: 

não  há  associação  razoável  que  possa  ser  feita  entre  as  pesquisas  
sísmicas e os encalhes. Além disso, com base nessa análise e resultados 
de estudos de pesquisa desenhados para investigar os efeitos do som 
sísmico  em baleias  jubarte,  não há  base  cientifica  para  associar  as  
taxas anômalas de encalhe de baleias adultas com a atividade sísmica.  
Essa descoberta é consistente com a experiência do setor onde, em mais 
de  três  décadas  de  atividades  de  pesquisas  sísmicas,  não  surgiram 
evidências de que  

6.

 Uma cópia do Relatório IAGC está disponível on-line em 
http://thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf. 

3. 
som de canhões de ar comprimido sísmicos provocaram algum dano 
físico  ou  à  audição,  ou  evento  de  encalhe  de  qualquer  espécie  
mamífera  marinha,  incluindo  numerosas  operações  em  hábitats  de 
baleias jubarte  como Austrália,  nordeste  do Canadá,  Alaska,  África 
Ocidental costa oeste dos EUA  etc. 

A ciência não apóia a ‘forte crença’ expressa no Engel (2004) de que 
devem ser impostas restrições sazonais nas pesquisas sísmicas no atol  
de  Abrolhos,  na  costa  nordeste  do  Brasil,  restrições  que  limitarão  
seriamente  operações  críticas  para  a  indústria  do  petróleo  e  gás  

http://thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf


brasileira. 

Resumindo, o Estudo Engel não demonstra que as atividades de canhões de ar comprimido 
sísmicos causaram os encalhes de baleias jubarte no atol de Abrolhos. Em vez disso, ele e o 
Relatório da IAGC apóiam a conclusão de que não provocam. Conseqüentemente, o Estudo 
Engel  não apóia a conclusão do  Relatório da IWC de que as atividades de canhões de ar 
comprimido  sísmicos  provocaram  encalhes  de  baleia.  Nem  o  Estudo  Engel  apóia  as 
restrições do IBAMA em relação às atividades de petróleo e gás nas costas do Brasil. A 
confiança da IWC e do IBAMA e o uso do  Estudo Engel  é má ciência. A confiança dos 
mesmos também viola as normas de qualidade do governo dos EUA. 

IV. O  Relatório  da  IWC  não  pode  ser  usado  pelas  agências  federais  dos  EUA 
porque não atende às amplas normas de qualidade do governo 

Um regulamento federal dos EUA, chamado de lei de qualidade de dados (“DQA”) exige 
que as principais agências governamentais federais atendam a normas, antes que possam 
disponibilizar  publicamente  informações  cientificas  ou  outras  informações.  Esse 
regulamento significa que as agências do governo federal devem assegurar que todas as 
informações cientificas que usarem ou nas quais confiarem, devem atender à normas da 
DQA.7 

Essas normas de qualidade foram primeiramente implementadas por diretrizes em nível de 
governo e publicadas pelo Escritório de Administração e Orçamento (“OMB” - Office of 
Management  and  Budget).8  O DQA  exige  que  as  outras  agências  federais  do  governo 
desenvolvam e publiquem suas próprias diretrizes de qualidade específicas para a agência. 
As  diretrizes  específicas  por  agência  devem  ser  aprovadas  pelo  OMB  e  devem  ser 
consistentes  com as  diretrizes  gerais  do OMB.  Por  exemplo,  a  NOAA desenvolveu e 
publicou diretrizes DQA que 

7.

  O texto da DQA está disponível on-line em 
http://www.fas.org/sgp/crs/RL32532.pdf.
 A lei começa na página 5 do contador de seu computador, que é a página 2 do 
documento desse site.

8.

  As atuais diretrizes DQA do OMB gerais para o estão disponíveis on-line em 
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=R2-59-

filed.pdf 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=R2-59-filed.pdf
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2002_register&docid=R2-59-filed.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/RL32532.pdf


também se aplicam ao NMFS, que tem jurisdição do governo federal sobe muitas questões 
relevantes para a conservação de cetáceos e outros mamíferos marinhos.9 

Igual a quaisquer outras diretrizes DQA federais, as diretrizes NOAA/NMFS exigem que 
os estudos científicos usados ou tomados como base pelas agências devem ser precisos e 
confiáveis . As diretrizes da NOAA/NMFS discutem essa exigência na parte seguinte: 

A objetividade assegura que as informações sejam precisas, confiáveis e  
imparcial  e  que  os  produtos  de  informação  sejam  apresentados  de 
maneira  precisa,  clara,  completa  e  imparcial.  Em  um  contexto 
científico, financeiro ou estatístico, os dados originais e de apoio são  
gerados e os resultados analíticos são desenvolvidos, usando métodos  
científicos, financeiros e estatísticos normalmente aceitos. 10. 

As  diretrizes  da  NOAA/NMFS  exigem  que  as  agências  expliquem  expressamente  as 
limitações de estudos de terceiros (“produtos interpretados”) que as agências usam ou em 
que se baseiam: 

A NOAA coloca os produtos interpretados no contexto.  Informações  
adicionais que demonstrem a qualidade e as limitações dos produtos  
interpretados ajudam o usuário a avaliar a aplicabilidade do produto  
para a aplicação do usuário. 11. 

As diretrizes da NOAA/NMFS declaram expressamente que os relatórios internacionais 
devem atender às normas DQA dos EUA antes que se os possa usar ou se basear: 

Informações de terceiros. O uso de informações de terceiros, de fontes 
internas  ou  externa,  como  estados,  municipalidades,  agências  e  
entidades  privadas,  é  prática  comum  na  NOAA.  Colaboração  em 
estudos  inter-jurisdicionais  e  programas  de  monitoramento,  
incorporação  de  observações  locais  em  produtos  da  NOAA  e  a 
utilização  de  sistemas  globais  de  observação  são  somente  alguns 
exemplos  de  uso  de  informações  de  terceiros.  As  diretrizes  de  
qualidade de informações da NOAA são baseadas na realidade, isto é,  
não voltadas para impedir o uso de informações externas confiáveis ou  
a utilização completa das melhores informações cientificas disponíveis.  
Apesar  de  que  fontes  de  terceiros  possam  não  estar  diretamente  
subordinadas à Seção 515, informações de tais fontes, quando usadas  
pela NOAA para desenvolver produtos de informação ou como base  
para uma decisão ou política, devem  

9.

  As  atuais  diretrizes  DQA da  NOAA/NMFS estão  disponíveis  on-line  em
http://www.noaanews.noaa.gov/stories/iq.htm.

http://www.noaanews.noaa.gov/stories/iq.htm


10.

  As  diretrizes  DQA NOAA/NMFS,  Parte  II,  estão  disponíveis  on-line  em
http://www.noaanews.noaa.gov/stories/iq.htm.

11. 

Id., Parte II.C. 
de qualidade conhecida e consistentes com as diretrizes de qualidade da  
NOAA. Quando forem usadas tais informações,  quaisquer limitações,  
hipóteses, métodos de coleta ou incertezas associadas às mesmas serão 
levados em conta e revelados.12 

Se a NOAA/NMFS usar ou se basear em estudos que não atendam essas e outras normas de 
qualidade DQA, qualquer pessoa interessada pode registrar uma Solicitação de correção na 
agência.  A finalidade  de  uma solicitação  de  correção  é  exigir  que  a  agência  corrija  a 
informação da agência afetada, de modo que obedeça à norma DQA.13 

O Departamento de Serviços  de Saúde e  Humanos dos EUA (“HHS” -  Department  of 
Health and Humans Services) explicou corretamente que não pode usar um relatório da 
Organização  Mundial  da  Saúde  (“OMS”)  e  da  Organização  das  Nações  Unidas  para 
Agricultura e Alimentação (“FAO”) sobre dieta e nutrição porque o relatório não atendia às 
normas de qualidade da DQA. Anteriormente, o HHS tinha declarado a intenção da agência 
em se basear no relatório da OMS/FAO na revisão das Diretrizes Dietéticas da agência dos 
EUA. 

O Centro para Efetividade Regulatória protocolou uma Solicitação de correção do relatório 
da  OMS,  indicando que  o  relatório  não  atendia  às  normas  da  DQA devido  a  diversas 
razões; dessa forma, ele não pode ser usados pelas agências dos EUA a menos que e até que 
seja corrigido para atender às normas da DQA. Em resposta, o HHS enviou ao diretor-geral 
da  OMS  uma  extensa  carta  explicando  que  muitas  das  diferenças  entre  as  diretrizes 
dietéticas dos EUA e o relatório da OMS se devem ao fato de que o relatório da OMS não 
atende às normas de qualidade da DQA.14 

De maneira similar, o Relatório da IWC Report não atende às normas de qualidade da DQA 
e não pode ser  usado pelas agências  dos  EUA porque o  Relatório da não  é  preciso e 
confiável. Ao confiar de maneira não apropriada no Estudo Engel, o Relatório da IWC, sem 
qualificação  conclui  que  as  operações  sísmicas  de  petróleo  e  gás  podem  provocar  e 
provocaram encalhes de baleias. Por si só, o Estudo Engel não chega a essa conclusão. O 
Relatório da IAGC discutido acima demonstra além disso que o Estudo Engel não pode e 
não apóia tal conclusão. 

V. Recomendações 

http://www.noaanews.noaa.gov/stories/iq.htm


< O  Relatório da IWC deveria ser retratado e corrigido para expor precisamente os 
resultados do Estudo Engel e para expor precisamente a ciência e os fatos acerca das 
operações sísmicas e encalhes de baleias. 

12. 

Id., Parte II.C. 

13. 

Id., Parte III. 

14.

  A carta da HHS ao diretor geral da OMS esta disponível on-line em 
http://thecre.com/pdf/HHS-WHO.Letter.pdf.  Diversos documentos relacionados com 
o Relatório da OMS e com a Solicitação de correção da DQA estão disponíveis on-line 
em http://www.thecre.com/quality/20030908_who.html. 

A menos que e até que essa correção ocorra, as agências do governo dos EUA não 
podem usar ou confiar no Relatório da IWC. 

< A NOAA/NMFS e outras agências apropriadas dos EUA devem explicar as normas 
de  qualidade  do  governo  dos  EUA  à  IWC.  Essas  agências  dos  EUA  devem 
recomendar que a IWC modifique seus procedimentos de revisão e seus relatórios 
para assegurar que se harmonizem com as normas dos EUA. 

http://www.thecre.com/quality/20030908_who.html
http://thecre.com/pdf/HHS-WHO.Letter.pdf

