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PESCADOR 
 

“Água, agora 
Me chama a correr... 

Água, é a hora 
E eu torno a dizer: “pro mar!” 

Areia branca 
Branco é o belo barco 
Céu azul a norte-sul 

Temporal... 
Um cinza e verde 

Musical... 
A chuva que cantou 

Já faz tempo que eu saí da casa 
Pra viver no MAR!” 

 
Letra e música: Sérgio Cassiano 

Banda: Mestre Ambrósio 
Álbum: Fuá na casa de Cabral 
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RESUMO 

As baleias-de-Bryde (Balaenoptera edeni Anderson, 1879) estão entre os balenopterídeos 

menos conhecidos no Brasil e no Mundo. Normalmente são encontradas em região tropical entre 

as coordenadas de 40º N e 40º S, e não realizam extensos movimentos transoceânicos como as 

demais espécies de sua família. Este trabalho teve como objetivo estudar a ocorrência e 

distribuição de baleias-de-Bryde no Atlântico Sul Ocidental, com ênfase no Parque Estadual 

Marinho da Laje de Santos (PEMLS), relacionando com a profundidade e sazonalidade e 

registrar os comportamentos, de maneira sistemática, em áreas costeiras e oceânicas. Para isso foi 

realizado um monitoramento de janeiro de 2003 até julho de 2005 através de embarques a bordo 

de embarcações de mergulho que atuam no PEMLS, cruzeiros dedicados à baleias-de-Bryde e 

cruzeiros a bordo do NOc. Prof. Wladimir Besnard. As áreas escolhidas para a realização do 

trabalho incluíram áreas oceânicas (até a isóbata de 3000m) e áreas costeiras, incluindo 

principalmente as Unidades de Conservação marinhas da costa paulista. Ao longo do trabalho 

foram realizadas 42 avistagens totalizando 71 indivíduos, entre as isóbatas de 20 a 3000m. Foram 

observadas taxas de avistagens e indivíduos significativamente maiores para a estação do verão 

em área costeira. Foi possível também constatar a ocorrência da espécie simultaneamente em área 

costeira e oceânica, apresentando diferenças comportamentais. Em área oceânica, foram 

observados comportamentos de cuidado parental e também comportamentos de interação social, 

onde quatro indivíduos adultos em comportamentos de saltos na isóbata de 1200m de 
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profundidade, representando o primeiro registro desse comportamento para o Brasil. Já em áreas 

costeiras, foram observados grupos em deslocamento e em interação alimentar inter e intra-

específicos. Através de animal focal com observação contínua, foram registrados os 

comportamentos de borrifos, exposição de cabeça, exposição de dorsal, exposição de dorso, 

exposição ventral e saltos, os quais foram categorizados dentro de categorias comportamentais 

como: alimentação, interação social, cuidado parental e deslocamento. O comportamento que foi 

relativamente mais comum de ser observado foram os borrifos e a categoria mais apresentada foi 

o deslocamento. Sendo que a interação social e o cuidado parental foram observados em uma 

única avistagem, em área oceânica, apresentando uma diversidade comportamental 

significativamente maior. Os relatos de eventos alimentares, foram comumente observados na 

área do PEMLS durante a estação do verão, evidenciando a utilização dessa Unidade de 

Conservação marinha como área de alimentação para baleias-de-Bryde. Provavelmente esses 

indivíduos observados realizem migrações de área costeira para áreas oceânicas para se 

reproduzirem. Essas informações podem gerar subsídios para o Plano de Manejo da UC marinha 

e representam importante avanço nas pesquisas, que virão a contribuir para a formulação políticas 

para a conservação dos grandes cetáceos. 

 

Palavras-chaves: baleias-de-Bryde; Unidades de Conservação marinha; conservação e migração. 
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ABSTRACT 

The bryde’s whale (Balaenoptera edeni Anderson, 1879) are among the lesser known 

balenopterids in Brazil and also in the world. Normally they are found in the tropical region 

between the coordinates of 40º N and 40º S, and they do not develop extensive migrations 

through transoceanic movements as the other species of its family. The aim of this work was to 

study the occurrence and distribution of bryde’s whale in the western South Atlantic, with 

emphasis in the Marine State Park of Laje de Santos (PEMLS), relating it to the depth and 

seasonality, and also to register, in a systematic way, the behaviors in coastal and oceanic areas. 

Sighting surveys were conducted from January 2003 to July 2005 aboard tourism boats that act in 

the PEMLS, cruises aboard the oceanographic vessel Prof. Wladimir Besnard and also cruises 

dedicated specifically to bryde’s whale studies. The chosen areas for the execution of the work 

included coastal (until the isobath of 3000m) and oceanic areas, including mainly Marine 

Conservation Areas of São Paulo coast. During the survey, 42 sightings were made, totalizing 71 

individuals, between the isobaths of 20m and 3000m. Sightings and individuals rates were more 

frequently in summer season coastal areas. It was also possible to observe the simultaneous 

occurrence of different behaviors in coastal and oceanic areas as well as parental investment and 

social interaction behaviors in oceanic areas. The social interaction occurred at the isobath of 

1200m, in which four adult individuals were observed breaching, representing the first report of 

this behavior for Brazil. It were registered groups in displacement, inter and intra-specifics 
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interaction in coastal area. Blows, dorsum and belly exhibition, head stands, exposition of dorsal 

fin and breaching were observed, through continuous focal animal sampling, which were 

categorized inside behavioral categories: feeding, social interaction, parental investment and 

displacement. Blows were the most observed behavior, and displacement was the most occurring 

category. The social interaction and the parental investment were observed in only one sighting 

each, both in oceanic area and presenting a high behavioral diversity. Feeding reports were 

observed in the area of the PEMLS during the summer season, giving evidence that it is used as 

feeding area by bryde whales. Probably these individuals migrate from coastal to oceanic areas 

for breeding. These informations can subsidize the management plan of marine conservation 

areas and represent an important advance in the research contributing to cetaceans conservation 

efforts. 

 

Key words: bryde’s whales; marine conservation areas; conservation  
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