
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE 
National Oceanic and Atmospheric Administration
NATIONAL MARINE FISHERIES SERVICE
1315 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910

THE DIRECTOR

J U N - 7 - 2 0 0 6

Sr. Jim J. Tozzi
Center for Regulatory Effectiveness
Suite 700
11 Dupont Circle N.W.
Washington, D.C. 20036-1231

Prezado Sr. Tozzi:

Escrevo em resposta ao relatório do Centro de Efetividade Regulamentar (CRE) intitulado “As Agências 
Governamentais dos EUA Não Podem Usar um Relatório do Comitê Científico do IWC pois este Não 
Atende aos Padrões da Lei Referente à Qualidade de Dados” (relatório CRE) que foi fornecido pelo 
senhor ao National Marine Fisheries Service (NMFS) [Serviço Nacional de Pesca Marinha] do NOAA. 
Consta do relatório CRE que o relatório de 2004 da Comissão Internacional da Baleia (CIB), elaborado 
pelo Grupo de Trabalho de Questões Ambientais do Comitê, não atende aos requisitos da Lei de 
Qualidade das Informações (IQA – Information Quality Act) e, portanto, não pode ser usado, nem tomado 
por base, pelas agências federais, incluindo o NMFS.

A agência revisou o relatório CRE, o Relatório do Comitê Científico da CIB de 2004 e o estudo brasileiro 
citado no relatório CIB de 2004 (o estudo Engel).1 Concluímos que a linguagem no relatório do Comitê 
Científico e no Anexo K deste relatório distorceram as conclusões do estudo Engel. A linguagem 
empregada não é precisa pois poderia ser interpretado que o estudo Engel conclui que as pesquisas 
usando medidores sísmicos, conduzidas na região do Banco de Abrolhos na costa brasileira, causaram um 
aumento surpreendente na taxa de encalhe de baleias jubarte adultas nesta região em 2002.

A fim de retificar quaisquer interpretações errôneas que possam surgir da linguagem do relatório do 
Comitê Científico da CIB e do Anexo K, a equipe da agência que irá participar na reunião do Comitê 
Científico deste ano irá recomendar que o Grupo de Trabalho de Questões Ambientais da CIB esclareça 
que o estudo Engel não estabeleceu uma relação conclusiva entre os encalhes de 2002 de baleias jubarte 
no Brasil e o trabalho de monitoramento sísmico conduzido nesta região à época. 

1 Are Seismic Surveys Responsible for Cetacean Strandings? An Unusual  
Mortality of Adult Humpback Whales in Abrolhos Bank, Northeastern 
Coast of Brazil [As Pesquisas Sísmicas são a Causa dos Encalhes de 
Cetáceos?Uma Taxa de Mortalidade Inusitada de Baleias Jubarte Adultas  
no Banco de Abrolhos na Costa Nordeste do Brasil] (Engel et al, 2004).
2 Further Studies of 2002 Abrolhos Bank. 

Brazil Humpback Whale Strandings Coincident with Seismic Studies,  
produced by the International Association ot Geophysical Contractors.

Brazil Humpback Whale Strandings Coincident with Seismic Studies 
[Maiores Estudos em 2004 do Banco de Abrolhos. Encalhes de Baleias 
Jubarte no Brasil que Coincidem com Estudos Sísmicos], produzido pelo 
International Association of Geophysical Contractors [Associação 
Internacional de Contratadas de Geofísica].
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Enquanto que o NMFS concorda com o CRE com relação ao relatório de 2004 do Comitê Científico da 
CIB e o Anexo K, a agência não compartilha a visão do CRE de que o estudo Engel, juntamente com um 
relatório produzido pela indústria de óleo e gás2, ratifique a conclusão de que as pesquisas usando 
monitores sísmicos de óleo e gás não causaram um aumento anormal em encalhes de baleias jubarte na 
costa brasileira em 2002. Na visão da agência, o estudo Engel não foi conclusivo quanto a esta questão 
relativa à causa do evento de encalhe de 2002, mas não descartou totalmente as pesquisas sísmicas como 
uma possível causa.

Conforme exposto no relatório CRE, as Diretrizes do NOAA referentes à Qualidade das Informações 
(IQ), elaboradas em conformidade com a Lei referente à Qualidade de Informações, tratam 
especificamente do uso de informações geradas por terceiros, tais como relatórios do Comitê Científico 
da CIB. As Diretrizes de IQ do NOAA reconhecem que o uso de informações de terceiros, tanto de fontes 
nacionais quanto internacionais, é uma prática comum no NOAA. Apesar das fontes oriundas de terceiros 
não estarem diretamente sujeitas à IQA, tais informações, sempre que usadas pelo NOAA para elaborar 
produtos de informação ou para formar a base de uma decisão ou política, precisam ter uma qualidade 
determinada e ser consistentes com as Diretrizes de IQ do NOAA. Sempre que tais informações forem 
utilizadas, quaisquer restrições, suposições, métodos de coleta, ou incertezas relativas a estas serão 
levadas em consideração e reveladas.

Considerando que as informações de fontes internacionais, tais como as da CIB, sejam de qualidade 
conhecida e consistentes com as Diretrizes de IQ do NOAA, e o NMFS considera e divulga quaisquer 
limitações, suposições, métodos de coleta ou incertezas relativas a tais relatórios, o NMFS poderá usar 
tais informações para sustentar as ações da agência. Antes de revelar ou se basear em informações de 
terceiros, tais como os relatórios do Comitê Científico da CIB, o NMFS precisa realizar uma revisão antes 
da disseminação para determinar se são de qualidade conhecida e consistentes com as Diretrizes de IQ do 
NOAA.

Agradecemos seu interesse pelas atividades do programa do NMFS. Estamos compromissados para usar 
as melhores informações científicas disponíveis para apoiar a missão da agência a nível nacional e no 
cenário internacional.
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William T. Hogarth, Ph.D
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