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Programa de Avaliação e Ações Prioritárias para as Zonas Costeira e Marinha:
Diagnóstico para os mamíferos marinhos.
1. Introdução.
O ‘Projeto de Avaliação e Ações Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha’ foi
elaborado com o propósito de complementar os demais subprojetos – Floresta
Amazônica, Cerrado, Caatinga e Floresta Atlântica – do Projeto de Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO).
O presente documento têm como objetivo realizar um levantamento e organizar as
informações sobre mamíferos marinhos no que se refere à biodiversidade, distribuição,
conservação, utilização sustentável e o grau de comprometimento face às pressões
antrópicas. Os dados obtidos estão baseados em publicações científicas, documentos
técnicos e relatórios ou manuscritos não publicados produzidos pela comunidade
científica brasileira. O texto apresentado foi subdividido em duas secções principais. A
primeira apresenta uma avaliação do esforço de coleta de informações, dos dados
disponíveis sobre o impacto antrópico e das ações conservacionistas para cada uma das
divisões geográficas adotadas pelo Programa de Avaliação de Recursos Vivos da Zona
Econômica Exclusiva (REVIZEE)1 e propostas no termo de referência. Considerando,
entretanto, que:
-

as espécies que ocorrem no Brasil apresentam uma distribuição relativamente
ampla, abrangendo mais de uma destas divisões geográficas;

-

diversas espécies apresentam simpatria em seus padrões de ocorrência e por isso
estão sujeitas aos mesmos impactos antrópicos e;

-

medidas de conservação devem ser aplicadas a populações ou estoques,
independentemente de limites geográficos existentes.

Os diagnósticos apresentados no relatório a seguir relacionados ao conhecimento
existente e às necessidades de pesquisa e conservação para cada divisão geográfica
referem-se aos grandes grupos taxonômicos (ordens ou sub-ordens) de mamíferos
marinhos ou a problemas específicos de conservação.
Uma segunda parte desde documento inclui um resumo sobre a biologia de cada
espécie de mamífero marinho que ocorre no Brasil e uma avaliação do seu estado de
conservação considerando as categorias estabelecidas pela World Conservation Union
(IUCN) (Reeves e Leatherwood, 1994; IUCN, 1996) e adotadas pelo Plano de Ação para
os Mamíferos Marinhos do IBAMA (IBAMA, 1997) (ver Revisão das Espécies – Anexo 2).
A diversidade biológica de mamíferos aquáticos que se distribuem ao longo da
costa brasileira está composta por 47 espécies distribuídas em três grupos taxonômicos:
a ordem Cetacea (baleias, golfinhos e botos), a ordem Sirenia (peixes-boi) e a Subordem
Pinnipedia (focas, lobos, leões e elefantes marinhos). No presente documento, a
classificação taxonômica dessas espécies segue a mesma utilizada pelo IBAMA na
elaboração de seu Plano de Ação (IBAMA, 1997) ou a compilação recente de Rice (1998).
A ordem Cetacea é a mais diversa e está representada pelas sub-ordens Mysticeti
(baleias com barbatanas) e Odontoceti (cetáceos com dentes). Os Mysticeti são
representados por sete espécies migratórias das quais seis ocorrem no litoral brasileiro
apenas no inverno e na primavera, período no qual se deslocam de suas zonas de
1

Subdivisões geográficas adotadas pelo Programa REVIZEE: Área Norte (Cabo Orange até a foz do Rio
Parnaíba), Área Nordeste (foz do Rio Parnaíba a Salvador, mais as Ilhas Oceânicas), Área Central
(Salvador ao Cabo de São Tomé, incluindo Trindade e Martin Vaz) e Área Sul (Cabo de São Tomé ao Chuí)
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alimentação na Antártica para áreas de reprodução em médias e baixas latitudes. Uma
única espécie vive em latitudes tropicais e temperadas quentes e aparentemente não
apresenta um ciclo de vida caracterizado por períodos de alimentação e reprodução
distintos. Seus movimentos migratórios possivelmente estão relacionados à
disponibilidade de alimento. As baleias da Subordem Mysticeti são exclusivamente
marinhas, penetrando em estuários e desembocaduras de rios apenas acidentalmente.
No litoral do Brasil, a Subordem Odontoceti está representada por 31 espécies
divididas em sete famílias (Pinedo et al., 1992; Siciliano e Santos, 1994; Zerbini e Secchi,
1996; Zerbini e Santos, 1997; Lailson-Brito et al., 1998). Ao contrário dos Mysticeti, os
cetáceos com dentes não apresentam padrões migratórios bem definidos, embora
variações sazonais em abundância para algumas espécies possam estar relacionadas a
características ambientais e disponibilidade de presas. Apenas uma espécie, o boto-corde-rosa (Inia geoffrensis), ocorre em águas fluviais e por isso não será abordada neste
documento. Outras espécies que vivem em regiões fluviais ou estuarinas também são
encontradas no ambiente marinho, sendo detalhadas no decorrer do texto.
A sub-ordem Sirenia possui duas espécies no Brasil. O peixe-boi-da-Amazônia
(Trichechus inunguis) que se distribui no interior da bacia amazônica e o peixe-boi
marinho (Trichechus manatus) que ocorre em ambientes costeiros e estuarinos. A
primeira, a exemplo do boto-cor-de-rosa não será tratada no texto a seguir.
Um total de 7 espécies de pinípedes (Ordem Pinnipedia) ocorrem no litoral do
Brasil (e.g. Vaz Ferreira, 1965; Pinedo, 1988; Pinedo et al., 1992). A família do lobos e
leões marinhos, Otariidae, possui quatro espécies que se distribuem na costa brasileira
sazonalmente, particularmente no inverno e na primavera. Outras duas espécies de focas
e o elefante-marinho-do-sul, Mirounga leonina, foram registrados no Brasil, mas sua
ocorrência é absolutamente ocasional.
2. Esforço de Coleta
O esforço de monitoramento e coleta de dados sobre mamíferos marinhos (Tabela
1) foi dividido em cinco itens que refletem as principais fontes de informação referentes a
esses animais no Brasil. Este esforço foi ainda categorizado em Esforço sistemático (ES),
Esforço ocasional (EO) ou Esforço inexistente (NE) de acordo com a sua freqüência.
O Monitoramento de Encalhes é hoje a principal fonte de informação sobre a
ocorrência, biologia e ecologia da maiorias das espécies de mamíferos marinhos,
principalmente em regiões onde a pesquisa com esses animais ainda é incipiente. Um
segundo item, o Monitoramento de Atividades Impactantes, inclui projetos de pesquisa
que tenham como meta caracterizar e monitorar atividades de origem antrópica que
possam, potencialmente ou efetivamente, causar impacto às populações de mamíferos
marinhos. Neste item estão incluídos, entre outros, os estudos de interação com
atividades pesqueiras (e.g. captura acidental) e degradação do habitat através de
poluição química. Estudos na Natureza de Populações Costeiras referem-se a projetos
realizados em áreas geográficas relativamente restritas e direcionados a estudos
comportamentais, de utilização de habitat, de bioacústica, para a estimativa de
parâmetros populacionais, e em alguns casos, para verificar o impacto de atividades
humanas. Exemplos de projetos incluídos nesse item são os estudos de comportamento
realizados em regiões costeiras e estuarinas ao longo do litoral brasileiro. Finalmente, as
categorias Avistagens Costeiras e Avistagens Oceânicas incluem estudos destinados à
coleta de dados sobre distribuição, sazonalidade e abundância em áreas geográficas
amplas tanto em ambientes costeiros quanto em águas pelágicas. Estes estudos são
realizados através de observação e contagem direta de indivíduos ou grupos e são
conduzidos a partir de terra ou à bordo de aeronaves ou embarcações.
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Tabela 1 – Esforço de monitoramento e coleta de dados sobre mamíferos marinhos por
Estadoa
Área Geográficab
Estado da Federação
Número de Grupos de Pesquisa

Norte
/
AP PA MA PI
0
1
0
0

Monitoramento de encalhes
Monitoramento de atividades
impactantes
Estudos na natureza de populações
costeiras
Avistagens costeiras
Avistagens oceânicas

NE NE NE EO ES EO EO EO EO EO
NE ES NE NE EO NE NE NE NE NE

Nordeste
CE RN PB PE AL SE
1
1
2
3
1
0

NE NE NE NE ES EO ES ES EO NE
NE NE NE NE EO EO EO EO EO NE
NE NE NE NE EO EO EO EO NE NE

Área Geográficab
Estado da Federação
Número de Grupos de Pesquisa

Central /
BA
ES
3
1

RJ
5

SP
5

Sul
PR
1

SC
3

RS
7

Monitoramento de encalhes
Monitoramento de atividades
impactantes
Estudos na natureza de populações
costeiras
Avistagens costeiras
Avistagens oceânicas

EO
EO

EO
NE

EO
ES

ES
EO

ES
ES

ES
ES

ES
ES

ES

NE

ES

ES

ES

ES

ES

EO
EO

EO
EO

ES
EO

EO
EO

EO
EO

EO
EO

EO
EO

Legenda: EO – Esforço ocasional, ES – Esforço sistemático e NE – Esforço inexistente
a
O critério utilizado para elaboração desta tabela foi a presença de trabalhos apresentados nas V, VI, VII e
VIII Reunião de Trabalhos de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul (cobrindo o período
1992-1998) e nos XX e XXI Congressos Brasileiros de Zoologia (período 1996-1998).
b
Os Estados da Bahia e Rio de Janeiro foram inseridos, respectivamente, nas Áreas Central e Sul.

Claramente, o esforço de coleta de dados é maior nas Áreas Sul se comparados às
Áreas Central, Nordeste e, principalmente, Norte. Um total de 21 grupos realizam
pesquisas na Área Sul, enquanto existem quatro grupos na Área Central, oito na Área
Nordeste e apenas um na Área Norte.
Área Sul
No Rio Grande do Sul, toda a extensão litorânea litoral é sistematicamente coberta
através de monitoramento de praia para exemplares encalhados (e.g. Pinedo, 1986;
Secchi et al., 1991; Danilewicz et al., 1996). Nos demais estados, informações sobre
encalhes também são obtidas de forma sistemática, mas ainda existem regiões não
monitoradas em conseqüência de falta de esforço ou de áreas de difícil acesso. Em Santa
Catarina o monitoramento se concentra na região central e sul do Estado e Ilha de Santa
Catarina (e.g. Simões-Lopes e Ximenez, 1993). No Paraná os esforços são maiores na
porção centro-norte da costa. Em São Paulo, existe um monitoramento constante na região
de Cananéia, Ilha Comprida (Schmiegelow, 1990; Santos, 1998) e São Sebastião (e.g.
Souza, 1998), porém nas demais regiões o esforço de coleta de exemplares encalhados é
ocasional (e.g. Higa et al., 1998; Santos e Siciliano, 1998; Zampirolli et al., 1998). No Rio de
4

Janeiro, o monitoramento de encalhes é ocasional ao longo de todo o litoral (Siciliano, dados
não publicados).
Informações sobre interação de mamíferos marinhos com a pesca são obtidos a partir
do monitoramento das frotas pesqueiras. No Rio Grande do Sul, a pesca artesanal é
monitorada sistematicamente nos principais portos (e.g. Ott et al., 1996; Moreno et al., 1997;
Secchi et al., 1997). No Rio de Janeiro, observa-se um esforço de monitoramento constante
apenas na região de Atafona (e.g. Di Beneditto et al., 1998), enquanto nos demais estados
as informações sobre capturas acidentais são obtidas de maneira ocasional, muitas vezes
através de esforços temporários (e.g. Paula et al., 1992; Simões-Lopes e Ximenez, 1993;
Zerbini et al., 1993; Pinedo, 1994; Siciliano, 1994; Zanelatto, 1994; Oliveira et al., 1998;
Secchi e Vaske Jr., 1998; Zerbini e Kotas, 1998).
Estudos de populações costeiras de cetáceos e pinípedes são realizados em todos
os estados da Área Sul, particularmente em locais onde existem concentrações desses
animais. No Rio Grande do Sul, as populações de golfinhos-flíper (Tursiops truncatus) são
estudadas no Estuário da Lagoa dos Patos (Möller et al., 1994; Dalla-Rosa, com. pess.) e na
foz dos Rios Tramandaí e Mampituba (Simões-Lopes, 1991). As concentrações de leõesmarinhos na Ilha dos Lobos e no molhe leste da Barra do Rio Grande também vêm sendo
monitoradas (e.g. Silva et al., 1998).
Em Santa Catarina, estudos com os golfinhos-flíper são realizados no sistema
lagunar Imaruí/Santo Antônio em Laguna (Simões-Lopes, 1991), enquanto que uma
população de botos-cinza (Sotalia fluviatilis) tem sido monitorada nas proximidades da Ilha
de Anhatomirim (Flores, 1995, 1999). Estudos sobre a baleia-franca-do-sul (Eubalaena
australis) são realizados ao longo da porção central do litoral catarinense (P.H. Ott, com.
pess.). Nos demais estados da Área Sul, apenas populações do boto-cinza estão sendo
regularmente pesquisadas. Os esforços concentram-se na Baía de Paranaguá, Paraná
(Bonin, com. pess.); no complexo estuarino-lagunar de Cananéia , São Paulo (e.g. Santos,
1998); e nas Baías de Sepetiba (Pizzorno et al., 1998) e da Guanabara (Pizzorno, 1999), no
Rio de Janeiro.
Avistagens costeiras e oceânicas são realizadas ocasionalmente em toda a Área Sul
(e.g. Secchi et al., 1991; Vaske Jr. e Secchi, 1992; Pinedo, 1994; Moreno et al., 1996; DallaRosa, 1998; Ott et al., 1998). Estudos sistemáticos estão sendo realizados durante cruzeiros
do Programa REVIZEE - Score Sul (e.g. Zerbini et al., 1998) ou na região da Bacia de
Campos no Rio de Janeiro (Siciliano et al., 1999).
Área Central
O esforço de monitoramento de encalhes na Área Central é ocasional e cobre
irregularmente algumas regiões do litoral do Espírito Santo e quase todo o Estado da Bahia
(e.g. Sampaio e Reis, 1998).
Não existem monitoramentos sistemáticos de atividades impactantes. Informações
sobre interações com atividades pesqueiras são registradas ocasionalmente (e.g. Engel,
1994; Siciliano, 1994; Zerbini e Kotas, 1998). Engel et al. (1996) monitorou atividades
sísmicas na presença de baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) na região adjacente ao
Banco dos Abrolhos, enquanto Morete et al. (1998) vêm avaliando o impacto da
aproximação de barcos em atividades de whalewatching sobre grupos de baleias desta
espécie.
Estudos de populações costeiras Área Central estão restritos às baleias-jubarte no
Banco dos Abrolhos e regiões adjacentes (Siciliano e Lodi, 1989; Siciliano, 1997).
Avistagens costeiras e oceânicas são ocasionalmente realizadas, principalmente
através de embarques (Dorneles et al., 1994; Pizzorno et al., 1996).
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Área Nordeste
O monitoramento de encalhes de cetáceos é sistemático apenas no Ceará (Alves Jr.
et al., 1996). No Piauí não existe esforço e nos demais Estados abrangidos pela área
Nordeste o esforço é ocasional (e.g. Lucena et al., 1998). No caso dos peixes-boi-marinhos
(Trichechus manatus), os encalhes são regularmente monitorados nos locais onde o Projeto
Peixe-Boi/IBAMA mantém atividades (e.g. Picanço et al., 1998).
O monitoramento de atividades impactantes também é relativamente restrito, sendo
observado apenas em regiões geográficas relativamente limitadas. Informações sobre
capturas intencionais e acidentais são obtidas ocasionalmente (e.g. Borobia e Lodi, 1992;
Alves Jr. et al., 1996). O impacto do turismo sobre os golfinhos-rotadores tem sido realizado
no Arquipélago de Fernando de Noronha (e.g. Pereira et al., 1998).
Estudos na natureza de populações costeiras de mamíferos aquáticos restringem-se
ao peixe-boi-marinho em Pernambuco, Paraíba e Ceará (Paludo e Langguth, 1998); ao
golfinho-rotador em Fernando de Noronha (Pereira et al., 1998) e o boto-cinza no Ceará
(Oliveira et al., 1995).
Avistagens costeiras e oceânicas na Área Nordeste também são ocasionais (e.g.
Vaske Jr. et al., 1994). Um cruzeiro para estudos de distribuição e abundância de cetáceos,
com ênfase em baleias-minke, foi realizado recentemente no litoral do RN, PB e PE (Zerbini
et al., 1999).
Área Norte
O esforço de coleta de dados sobre mamíferos aquáticos é praticamente nulo na
Área Norte. Não se realizam monitoramentos de encalhes ou esforço de avistagem em
nenhum dos estados abrangidos por essa região. O único trabalho referente às atividades
impactantes é o monitoramento de capturas acidentais de boto-cinza no Pará (e.g. BeltránPedreiros e da Silva, 1998).
Estudos de populações costeiras restringem-se aos peixes-boi-marinhos no litoral
maranhense (e.g. Lima et al., 1994).
3. Ameaças
Os mamíferos marinhos estão expostos a impactos ambientais de diferentes
fontes. No Brasil, a caça comercial foi uma das principais causas de mortalidade de
cetáceos no passado. A caça à baleia foi suspensa em 1985 com a adoção da moratória
proposta pela Comissão Internacional Baleeira (IWC) e, posteriormente, com a ratificação
da lei Federal 7643 de 18 de dezembro de 1987 que proíbe o molestamento intencional
de cetáceos em águas jurisdicionais brasileiras.
A caça também foi responsável pela drástica redução populacional de peixes-boi
ao longo do litoral brasileiro desde o início do período colonial. Esforços de conservação
foram importantes para diminuir as capturas (Centro Peixe-Boi/IBAMA), mas alguns
indivíduos ainda são mortos atualmente. Nenhuma das poucas espécies de pinípedes que
ocorrem no Brasil foram caçadas em grandes números. Apesar disso, algumas espécies
são freqüentemente mortas, principalmente no sul do Brasil (L. Oliveira, com. pess.).
Embora não existam leis de proteção específica para sirênios e pinípedes, as espécies
pertencentes a esses grupos são protegidas pela Lei de Proteção à Fauna (lei 5197, de 3
de janeiro de 1967). Os sirênios, em particular, estão incluídos na lista de espécies
ameaçadas de extinção (IBAMA, 1989).
Atualmente, a interação e captura acidental em artefatos de pesca (e.g. redes,
espinheis, cabos) e a degradação do habitat são as principais fontes de impacto sobre as
populações de mamíferos aquáticos. Nesta segunda categoria, inserem-se a poluição
química (e.g. óleo e derivados, compostos organopersistentes, metais pesados, esgoto
orgânico) e sonora (e.g. obras de engenharia costeira e oceânica, exploração de petróleo,
atividades sísmicas), o tráfego de embarcações, o desenvolvimento, a ocupação e a
6

exploração/utilização desordenada de regiões costeiras e águas adjacentes (e.g. baías,
enseadas, estuários e etc.).
A poluição dos ambientes é causada pelo despejo de esgotos, tanto industriais
quanto residenciais, escoamento dos resíduos da agricultura e derramamentos de óleo.
Adicionalmente, os ambientes perdem qualidade através da acelerada ocupação de
novas áreas, como a construção de portos, marinas e plantas industriais.
As águas abrigadas, de baías e enseadas, são utilizadas para atracação de navios,
embarcações de pesca e atividades recreativas, gerando intensa poluição sonora e
trânsito marítimo. Estas atividades podem restringir o uso ou a reocupação de áreas
preferenciais das espécies de mamíferos marinhos costeiros.
Área Norte
Capturas intencionais e molestamento
Não se conhecem registros de mamíferos marinhos capturados durante o período
de atividade industrial baleeira na Área Norte. Por outro lado, capturas intencionais de
pequenos cetáceos com a finalidade comercial foram registradas para algumas
localidades do Pará e Maranhão, onde se utiliza a carne para alimentação, a gordura para
isca na pesca do cação, os dentes para a confecção de cordões e os olhos e genitais
como amuletos (Siciliano, 1994).
A caça de peixes-boi marinhos ainda é praticada em pequena escala em alguns
pontos do litoral da Região Norte do Brasil (Siciliano, 1991). Arpões manuais e redes são
utilizados para a captura dos animais (Lima, 1995).
Capturas acidentais
Capturas acidentais de pequenos cetáceos em redes artesanais costeiras têm sido
registradas no Pará e Maranhão (Siciliano, 1994; Beltrán-Pedreiros e da Silva, 1998). A
única espécie cuja ocorrência é comprovada nestas capturas é o boto-cinza, Sotalia
fluviatilis.
O peixe-boi marinho é ocasionalmente capturado em “currais” e redes de pesca
(“tapagem”) armadas próximo à desembocadura de rios e estuários.
Degradação do habitat
As atividades humanas e/ou conseqüências relacionadas que direta ou
indiretamente afetam ou podem causar alterações ao habitat dos mamíferos aquáticos
incluem:
1) Destruição de manguezais e áreas adjacentes;
2) Instalação de grandes parques industriais de exploração e transformação de
minerais;
3) Aporte de produtos químicos (e.g. metais pesados) provenientes de atividades
de mineração e garimpo;
4) Exploração e transporte de petróleo e produtos químicos tóxicos;
5) Aumento de turbidez da água causado pelo desmatamento;
Área Nordeste
Captura intencional e molestamento
Baleias-jubarte foram artesanalmente caçadas no período do Brasil colonial a partir
de armações localizadas no interior da Baía de Todos os Santos (BA) (Tavares, 1916).
Grandes cetáceos foram capturados pela indústria baleeira baseada em Costinha, PB,
entre 1904 e 1985. Um total de aproximadamente 20 mil baleias foram mortas sendo 14,3
mil baleias-minke, 3,6 mil baleias-sei, 1,5 mil baleias-jubarte, 686 cachalotes, 360 baleias7

de-Bryde, 3 baleias-fin e 1 baleia-azul (Williamson, 1975; estatísticas do Bureau of
International Whaling Statistics - BIWS).
Pelo menos uma ocorrência de captura intencional de um golfinho-pintado-doAtlântico, Stenella frontalis, foi registrada para o litoral do Ceará (Alves-Jr. et al., 1996).
Peixes-boi marinhos foram extensivamente capturados desde o período do
descobrimento do Brasil até a década de 80 (e.g. Borobia e Lodi, 1992), mas a
implementação de um projeto federal para a proteção da espécie reduziu a mortalidade
da espécie.
Captura acidental
Pequenos cetáceos como os golfinhos-flíper e baleias-piloto-de-peitorais-curtas,
Globicephala macrorhynchus, têm sido capturados em pequena escala em espinheis de
superfície (Siciliano, 1994).
Diversas outras espécies têm sido capturadas em redes de pesca costeira ou
oceânica no litoral da Área Nordeste. A captura do boto-cinza e o golfinho-de-dentesrugosos, Steno bredanensis, foi registrada em redes de emalhe artesanal costeira no
litoral do Ceará (Siciliano, 1994; Alves Jr. et al., 1996). A captura de Sotalia fluviatilis tem
sido registrada para os demais estados desta Área (Siciliano, 1994). Um exemplar de
Kogia simus foi capturado em rede de emalhar ao largo da costa da Paraíba (Marques et
al., 1998).
Peixes-boi marinhos são ocasionalmente capturados por acidente em redes na
Paraíba, Pernambuco e Alagoas (Borobia e Lodi, 1992).
Degradação do habitat
As atividades humanas e/ou conseqüências relacionadas que direta ou
indiretamente afetam ou podem causar alterações ao habitat dos mamíferos aquáticos
incluem:
1) Destruição de manguezais;
2) Destruição de estuários para a implementação de projetos de aquacultura;
3) Pesca com explosivos;
4) Poluição de áreas oceânicas, costeiras, baías e estuários (esgoto químico,
orgânico, lixo flutuante, debris);
5) Exploração e transporte de petróleo e produtos químicos tóxicos;
6) Aumento de turbidez da água por desmatamento;
7) Aumento do tráfego de embarcações e atividades portuárias;
8) Ocupação desordenada de áreas costeiras (e.g. turismo, expansão urbana,
aterros, construção de rodovias, etc.)
Especificamente para o peixe-boi marinho, Borobia e Lodi (1992) relacionam como
as principais ameaças à sobrevivência da espécie as práticas agrícolas que causam
degradação do habitat - monocultura extensiva de cana-de-açúcar, produção de açúcar e
álcool e conseqüente liberação de vinhoto; destruição de manguezais e limitação ao
acesso a fontes de água doce.
Área Central
Captura intencional e molestamento
Baleias-jubarte e franca foram capturadas durante o período colonial em diversas
armações distribuídas ao longo da costa entre a Bahia e o Rio de Janeiro (Ellis, 1969).
Neste mesmo período, peixes-boi-marinhos foram caçados até a extinção no Espírito
Santo e Bahia (Whitehead, 1978).
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Captura acidental
Engel (1994) reporta a captura e encalhe de um cachalote, Physeter
macrocephalus, em redes de pesca oceânica no litoral sul da Bahia. Neste mesmo
Estado, Siciliano (1994) registra a captura de botos-cinza em redes de pesca de emalhe
na Praia do Forte, Salvador e Itaparica, Boipeba, Ponta do Corumbau, Caravelas, Banco
dos Abrolhos e Nova Viçosa.
No Espírito Santo, botos-cinza e franciscanas, Pontoporia blainvillei, têm sido
capturadas em redes de emalhe artesanal em Itaúnas, Conceição da Barra, Guriri,
Regência, Povoação e Vila Velha (Siciliano, 1994). Emalhes de uma baleia-jubarte e um
cachalote foram registrados para Vila Velha e Guarapari, respectivamente (Siciliano,
1994). Barros (1991) coletou a carcaça mutilada de um golfinho-flíper em Guarapari.
Pescadores utilizando redes de emalhe de deriva capturam baleias-jubarte quando
operam ao largo do litoral do Espírito Santo (Zerbini e Kotas, 1998).
No litoral norte do Rio de Janeiro, diversas espécies de cetáceos são capturados. A
franciscana e o boto-cinza são as espécies mais capturadas, porém o golfinho-pintado-doAtlântico, Stenella frontalis, o golfinho-flíper, o golfinho-de-dentes-rugosos, o golfinhocomum, Delphinus spp. e a falsa-orca, Pseudorca crassidens em redes de emalhe (Di
Beneditto et al., 1998). Outras espécies de grandes cetáceos, como baleias-jubarte e
possivelmente franca, também são observadas emalhadas em redes costeiras e
oceânicas (Pizzorno et al., 1998; Zerbini e Kotas, 1998; Di Beneditto e Ramos, com.
pess.).
Degradação do habitat
As atividades humanas e/ou conseqüências relacionadas que direta ou
indiretamente afetam ou podem causar alterações ao habitat dos mamíferos aquáticos
incluem:
1) Destruição de manguezais;
2) Diminuição da disponibilidade de presas através da redução dos estoques de
pescado;
3) Poluição de áreas costeiras, baías e estuários através do lançamento de esgoto
químico, orgânico, lixo flutuante e debris;
4) Exploração e transporte de petróleo e produtos químicos tóxicos, principalmente
na região da Bacia de Campos;
5) Atividades sísmicas;
6) Aumento de turbidez da água por desmatamento;
7) Aumento do tráfego de embarcações;
8) Ocupação desordenada de áreas costeiras (e.g. expansão urbana, aterros e
dragagens, turismo, construção de rodovias, etc.)
Especificamente para a baleia-jubarte, é preocupante o impacto potencial gerado
pelo crescente número de embarcações de turismo e passeio na região do Parque
Nacional Marinho dos Abrolhos, a principal área de reprodução e cria de filhotes da
espécie no Oceano Atlântico Sul Ocidental.
Área Sul
Captura intencional e molestamento
Baleias-franca e jubarte foram capturadas durante o período colonial em armações
localizadas ao longo do litoral sul do Brasil, desde Búzios/Cabo Frio (RJ) até Ponta da
Lagoinha, Ilha de Santa Catarina (SC) (Ellis, 1969). Mais recentemente, uma estação
costeira industrial operou em Cabo Frio entre 1960 e 1963. Um total de 1,1 mil baleias
sei/Bryde, 243 cachalotes, 84 baleias-fin, 10 baleias-jubarte e 1 baleia-azul foram
capturadas na região (Williamson, 1975).
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Interações entre pinípedes e atividades pesqueiras são observadas principalmente
nos meses de inverno e primavera no litoral do Rio Grande do Sul (Ott et al., 1996). Os
conflitos são caracterizados pelo envolvimento do leão-marinho-do-sul, Otaria flavescens,
que persegue as embarcações, danifica as redes e retira o peixe emalhado. Agressões
em represália à este comportamento são freqüentes e responsáveis por parte da
mortalidade da espécie no Rio Grande do Sul (L. Oliveira, com. pess.). No sul do Brasil, o
molestamento de outras espécies de pinípedes, principalmente lobos-marinhos,
Arctocephalus spp., é regularmente observado quando encontrados em praias (Oliveira et
al., em preparação).
Captura acidental
O boto-cinza é a principal espécie capturada em atividades pesqueiras, próximas à
costa, ao longo do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (e.g.
Simões-Lopes e Ximenez, 1993; Siciliano, 1994; Zanelatto, 1994; Lailson-Brito et al.,
1996). No Rio Grande do Sul, a franciscana predomina nas capturas costeiras (Pinedo,
1994; Moreno et al., 1997, Secchi et al., 1997). Outras espécies capturadas são: golfinhoflíper (e.g. Pinedo, 1986; Zerbini et al., 1993), falsa-orca (Simões-Lopes e Ximenez, 1992;
Siciliano, 1994), golfinho-de-dentes-rugosos (e.g. Danilewicz et al., 1993), golfinhopintado-do-Atlântico (e.g. Paula et al., 1992), golfinho-comum (e.g. Paula et al., 1992;
Bassoi et al., 1996), golfinho-espinhoso (Dalla Rosa, 1998); baleia-franca (Lodi et al.,
1996), baleias-jubarte (Siciliano, 1986, 1997; Pizzorno et al., 1998) e baleia-minke
(Simões-Lopes e Ximenez, 1993; Zerbini et al., 1996, 1997).
Espécies oceânicas, golfinho-de-Risso, Grampus griseus, orca, Orcinus orca, e
baleia-piloto-de-peitorais-longas, Globicephala melas, têm sido capturadas em pequena
escala em espinhel de superfície (Pinedo, 1994; Bassoi et al., 1996). Redes de deriva
oceânicas têm sido utilizadas recentemente no sul do Brasil, capturando cachalotes,
cachalotes-anões, Kogia simus, baleias-piloto-de-peitorais-longas, golfinhos-rotadores,
golfinhos-pintados-do-Atlântico, golfinhos-comuns, golfinhos-de-Clymene, golfinhoslistrados e golfinhos-flíper (e.g. Santos e Ditt, 1994; Zerbini e Kotas, 1998).
A captura de um exemplar de golfinho-comum em rede de arrasto de meia-água foi
reportada por Júnior et al. (1995) no litoral do Rio Grande do Sul.
Capturas acidentais de pinípedes são raramente reportadas na pesca costeira do
Rio Grande do Sul. A única espécie que comprovadamente interage com atividades
pesqueiras é o leão-marinho-do-sul (e.g. Rosas et al., 1994; Ott et al., 1996). A captura de
três indivíduos foi observada em redes de emalhe no litoral norte do Estado (L. Oliveira,
em preparação), porém acredita-se que a causa principal da mortalidade desta espécie
seja em função de suas interações com a pesca de arrasto na região (Dos Santos e
Messias, 1994).
Degradação do habitat
As atividades humanas e/ou conseqüências relacionadas que direta ou
indiretamente afetam ou podem causar alterações ao habitat dos mamíferos aquáticos
incluem:
1) Destruição de manguezais;
2) Diminuição da disponibilidade de presas através da redução dos estoques de
pescado;
3) Poluição de áreas costeiras, baías e estuários através do lançamento de esgoto
químico, orgânico, lixo flutuante e debris;
4) Exploração e transporte de petróleo e produtos químicos tóxicos, principalmente
na região da Bacia de Campos;
5) Atividades sísmicas;
6) Aumento de turbidez da água por desmatamento;
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7) Aumento do tráfego de embarcações;
8) Ocupação desordenada de áreas costeiras (e.g. expansão urbana, aterros e
dragagens, turismo e atividades recreativas, construção de rodovias, etc.)
4. Representatividade do Esforço Conservacionista
A representatividade do esforço de conservação nas Unidades de Conservação
Federais estão resumidos na tabela abaixo.
Tabela 2 – As espécies de mamíferos aquáticos que se beneficiam do esforço
conservacionista em cada UC federal.
Nome

UF

Tipo
UC

Área (ha)

Lei/
Decreto

Data de
Criação

Ecossistema(s)

Espécie(s)
Protegida(s)

Cabo Orange

AP

PN

619.000

84913

15/07/80

peixe-boimarinho

Lago Piratuba

AP

RB

395.000

84914

16/07/80

Lençóis Maranhenses

MA

PN

155.000

86060

02/06/81

manguezal,
lagos,
banhados,
campos limpos
manguezal,
lagos,
banhados
dunas,
manguezal,
estuários

Jericoacoara

CE

APA

6.800

90379

20/10/84

Atol das Rocas

RN

RB

36.242

83549

05/06/79

dunas,
manguezal
marinho

Fernando de
Noronha*

PE

PN

11.270

96693

14/09/88

marinho

golfinhorotador;
golfinhopintadopantropical

Mamanguape

PB

EE

9.992

87032

12/04/82

manguezal

peixe-boimarinho

Foz S. Francisco

AL

EE

5.322

86061

02/06/81

boto-cinza

Piaçabuçú

AL

APA

8.600

88421

21/06/83

restinga/alaga
dos
restinga/alaga
dos

Santa Isabel

SE

RB

2.766

96999

20/10/88

restinga

boto-cinza

Abrolhos

BA

PN

91.300

88218

06/04/83

marinho

baleiajubarte

Comboios

ES

RB

833

90222

25/09/84

restinga

boto-cinza,
franciscana

Tamoios

RJ

EE

4.070

98864

23/01/90

marinho, ilhas

boto-cinza

peixe-boimarinho,
peixe-boimarinho,
boto-cinza
boto-cinza
golfinhopintadopantropical,
golfinhorotador,
boto

peixe-boimarinho,
boto-cinza

11

Guapimirim

RJ

APA

14.340

90225

25/09/84

manguezal

boto-cinza

Cagarras

RJ

ARIE

16

14/09/89

marinho

RJ/SP

PN

100.000

(Res.)
011
68172

04/02/71

Cairuçú

RJ

APA

33.800

89242

27/12/83

mata, estuário,
manguezal,
marinho
mata

golfinhoflíper
boto-cinza

Tupinambás

SP

EE

28

94656

20/07/87

marinho, ilhas

boto-cinza

Tupiniquins

SP

EE

3.788

92694

21/07/86

marinho, ilhas

boto-cinza

Juréia

SP

EE

24.605

?

?

mata, restinga

boto-cinza

Cananéia/Iguape/Peru
íbe

SP

APA

202.832

90347

23/10/84

boto-cinza

Guaraqueçaba

PR

EE

13.638

87222

31/05/82

Guaraqueçaba

PR

APA

291.500

90883

31/10/85

Superagui

PR

PN

21.400

97688

25/04/89

Babitonga

SC

EE

7.833

94656

20/07/87

Anhatomirim

SC

APA

3.000

528

20/05/92

mata,
manguezal,
banhados
mata,
manguezal,
ilhas
mata,
manguezal,
ilhas
restinga, praia,
manguezal,
ilhas
ilhas,
manguezal,
estuário
marinho

Ilha do Arvoredo

SC

RB

17.800

99142

12/03/90

marinho, ilhas

golfinhoflíper,
golfinhopintado-doAtlântico,
golfinho-dedentesrugosos,
baleiafrancaaustral

Ilha dos Lobos

RS

RE

2

88463

04/07/83

ilha

leãomarinhodo-sul

Serra da Bocaina

boto-cinza

boto-cinza,
franciscana
boto-cinza,
franciscana
boto-cinza,
franciscana
boto-cinza,
franciscana
boto-cinza,
franciscana

* Incluída em uma Área de Proteção Ambiental Federal (APAF) decretada em 05/06/1986, a qual também
abarca o arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas e os Rochedos de S. Pedro e S. Paulo.
PN = Parque Nacional; RB = Reserva Biológica; EE = Estação Ecológica; APA = Área de Proteção
Ambiental, RE = Reserva Ecológica, ARIE = Área de Relevante Interesse Ecológico.

5. Grau de Comprometimento da Biodiversidade nas Diferentes Áreas
O grau de comprometimento da biodiversidade de mamíferos marinhos não é
apropriadamente conhecido em todo o litoral brasileiro. Embora diversas atividades de
origem antrópica tenham sido identificadas (ver item ‘Ameaças’ acima) como possíveis
ameaças, o nível do impacto causado é desconhecido. Os parâmetros necessários para a
determinação do status populacional, como identidade dos estoques (populações),
estimativas de abundância, taxas de mortalidade e sobrevivência necessitam ser
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imediatamente estabelecidos para determinar o grau de comprometimento populacional
de cada espécie. Alguns desses parâmetros devem ser determinados em escalas
temporais de curto, médio e/ou longo prazo a fim de verificar possíveis variações no
tamanho populacional.
O status de conservação de cada espécie de mamífero marinho e seus principais
problemas (incluindo em alguns casos o possível nível comprometimento) são abordados
com mais detalhe na “Revisão das Espécies” (Anexo).
6. Propostas de Áreas de Conservação
O item acima sugere um desconhecimento geral sobre o status populacional das
espécies de mamíferos marinhos no Brasil e, portanto, propostas para áreas de
conservação ainda são prematuras. Além disso, a criação de tais áreas, exige um amplo
conhecimento de vários outros aspectos (e.g. ambientais, econômicos, sociais e políticos)
e parâmetros, além daqueles referentes exclusivamente aos mamíferos marinhos.
7. Propostas de Áreas para Inventário Biológico e Monitoramento Populacional
Como especificado acima, há um desconhecimento geral sobre as espécies de
mamíferos marinhos e sobre seu habitat e portanto qualquer esforço de observação é
necessário ao longo da costa do Brasil.
Destacam-se as seguintes áreas, baseando-se na necessidade de obter
informações sobre a biodiversidade (áreas pouco conhecidas faunisticamente - B) e/ou
sobre áreas que sofrem ou deverão sofrer pressão de atividades antrópicas (interação
com a pesca - IP, fragmentação do habitat - FH, poluição - P, exploração de petróleo e
derivados - PD, outros - O) em curto ou médio prazo. Em ambos os casos as seguintes
informações devem ser obtidas e monitoradas:
Composição das espécies;
Distribuição espacial;
Flutuações temporais (e.g. sazonalidade) de ocorrência;
Densidade e abundância;
Estrutura dos estoques.
As áreas principais para os levantamentos e monitoramento da biodiversidade são as
seguintes:
A) Região Norte:
• Zonas costeiras e oceânicas dos Estados do:
• Amapá (B);
• Pará (B, P);
• Maranhão (B, IP).
B) Região Nordeste:
• Zonas costeiras e oceânicas dos Estados do:
• Piauí (B);
• Ceará (B, IP, P, FH, PD, O);
• Rio Grande do Norte (B, IP);
• Paraíba (B, IP, FH);
• Pernambuco (B, IP, FH, P);
• Alagoas (B, IP);
• Sergipe (B, IP);
C) Região Central:
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• Zonas costeiras e oceânicas dos Estados de:
• Bahia (B, IP, FH, P, PD, O);
• Espírito Santo (B, IP, PD).
D) Região Sul:
• Zonas costeiros e oceânicas dos Estados do:
• Rio de Janeiro (IP, FH, P, PD, O);
• São Paulo (IP, FH, P, PD, O);
• Paraná (IP, FH, P, PD, O);
• Santa Catarina (IP, FH, P, PD, O);
• Rio Grande do Sul (IP, FH, P, O).
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Anexo 1 – Listagem da biodiversidade de mamíferos marinhos no Brasil e a sua
ocorrência nas diferentes sub-áreas (OP – ocorrência provável; x – ocorrência
confirmada).
Espécie

Área
Norte

Área
Nordeste

Área
Central

Área
Sul

-

x

x

x

OP
-

x
x

x
x

x
x

x
-

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Subordem Odontoceti
Família Physeteridae
Cachalote, Physeter macrocephalus

OP

x

x

x

Família Kogiidae
Cachalote-pigmeu, Kogia breviceps
Cachalote-anão, K. simus

OP
OP

x
x

OP
OP

x
x

OP

x

x

x

-

-

x

-

-

x

OP

x

-

-

-

x

OP

OP

OP

x
x

-

-

x

x

OP

x

x

x

x
OP
OP

x
x
x

x
x
x

x
x
x

ORDEM CETACEA
Subordem Mysticeti
Família Balaenidae
Baleia-franca-do-sul, Eubalaena australis
Família Balaenopteridae
Baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae
Baleia-minke-anã, Balaenoptera
acutorostrata
Baleia-minke-antártica, B. bonaerensis
Baleia-de-Bryde, B. edeni
Baleia-sei, B. borealis
Baleia-fin, B. physalus
Baleia-azul, B. musculus

Família Ziphiidae
Baleia-bicuda-de-Cuvier, Ziphius
cavirostris
Baleia-bicuda-de-Arnoux, Berardius
arnuxii
Baleia-bicuda-de-frente-plana,
Hyperoodon planifrons
Baleia-bicuda-de-Hector, Mesoplodon
hectori
Baleia-bicuda-de-Gray, M. grayi
Baleia-bicuda-de-Blainville, M.
densirostris
Família Pontoporiidae
Franciscana, Pontoporia blainvillei
Família Delphinidae
Golfinho-de-dentes-rugosos, Steno
bredanensis
Boto-cinza, Sotalia fluviatilis
Golfinho-flíper, Tursiops truncatus
Golfinho-pintado-pantropical, Stenella
attenuata
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Golfinho-pintado-do-Atlântico, S. frontalis
Golfinho-rotador, S. longirostris
Golfinho-de-Clymene, S. clymene
Golfinho-listrado, S. coeruleoalba
Golfinho-comum, Delphinus spp.
Golfinho-de-Fraser, Lagenodelphis hosei
Golfinho-liso-austral, Lissodelphis peronii
Golfinho-de-Risso, Grampus griseus
Golfinho-cabeça-de-melão,
Peponocephala electra
Orca-pigméia, Feresa attenuata
Falsa-orca, Pseudorca crassidens
Orca, Orcinus orca
Baleia-piloto-de-peitorais-longas,
Globicephala melas
Baleia-piloto-de-peitorais-curtas, G.
macrorhynchus
Família Phocoenidae
Golfinho-espinhoso, Phocoena
spinipinnis
Golfinho-de-óculos, Phocoena dioptrica
ORDEM SIRENIA
Família Trichechidae
Peixe-boi-marinho, Trichechus manatus
ORDEM CARNIVORA
Família Otariidae
Lobo-marinho-antártico, Arctocephalus
gazella
Lobo-marinho-subantártico, A. tropicalis
Lobo-marinho-de-dois-pêlos, A. australis
Leão-marinho, Otaria flavescens
Família Phocidae
Elefante-marinho-do-sul, Mirounga
leonina
Foca-caranguejeira, Lobodon
carcinophagus
Foca-leopardo, Hydrurga leptonyx

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

x
x
x
x
x
OP
OP
x
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x
x
OP
x
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x
x

x
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-
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-
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x
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x

x

x

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

-

-

-

-

-

x

-
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-
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-

-

-

-

x
x
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Anexo 2 - REVISÃO DAS ESPÉCIES
ORDEM CETACEA
SUBORDEM MYSTICETI
FAMÍLIA BALAENIDAE
Baleia-franca-austral, Eubalaena australis
Distribuição – A baleia-franca-austral apresenta uma distribuição cosmopolita no
Hemisfério Sul, sendo observada entre aproximadamente 60o e 20oS. Esta espécie é
freqüentemente observada próximo à costa em áreas de reprodução, mas migra e se
alimenta em águas pelágicas, mais afastadas do litoral. No Brasil, as baleias-franca
podem ser observadas entre junho e dezembro, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia
(e.g. Câmara e Palazzo, 1986; Lodi et al., 1996).
Identidade da população/estoque - A identidade do(s) estoque(s) das baleias-franca no
HS ainda é desconhecida. Avistagens de baleias foto-identificadas em áreas de
reprodução na Península de Valdes (Argentina) e em Santa Catarina (Brasil), sugerem
que as populações que freqüentam o litoral destes dois países apresenta algum grau de
intercâmbio (Best et al., 1993).
Status da população – A baleia-franca-austral é considerada vulnerável pela IUCN
(IUCN, 1996).
Status do habitat – o habitat costeiro apresenta-se degradado em muitas áreas em
função da poluição sonora e química. O aumento tráfego de embarcações pode ser um
problema potencial para a conservação da espécie no sul do Brasil (Greig et al., 1993).
Capturas direcionadas – No Brasil, um número desconhecido de baleias foi capturado
entre o período colonial e o ano de 1973 (e.g. Ellis, 1969; Câmara e Palazzo, 1986).
Capturas acidentais – São conhecidos alguns registros de interação de baleias-franca
com atividades pesqueiras no sul e sudeste do Brasil (e.g. Lodi et al., 1996).
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa ou censos aéreos em
águas costeiras podem resultar em informações precisas sobre a distribuição e
abundância da espécie nas principais áreas de ocorrência. Avistagens a partir da costa
devem contribuir para esclarecer épocas migratórias mais freqüentes e deslocamentos ao
longo da costa. Estudos de fotoidentificação devem complementar trabalhos realizados
previamente no litoral do Brasil e contribuir para determinar rotas migratórias no Oceano
Atlântico Sul. Estudos de biologia molecular são importantes para a caracterização dos
estoques.
FAMÍLIA BALAENOPTERIDAE
Baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae
Distribuição - a baleia-jubarte ocorre em todos os oceanos. Alimenta-se em águas frias
de altas latitudes e tem seu sítio reprodutivo localizado sobre bancos de corais e
proximidades de ilhas oceânicas. No Brasil, podem ser encontradas no período de inverno
e primavera quando ocorre a migração para áreas de reprodução e cria de filhotes.
Estudos têm demonstrado que a baleia-jubarte apresenta maior número de registros a
partir da costa do estado do Rio de Janeiro em direção aos Bancos de Abrolhos (Siciliano,
1997).
29

Identidade da população/estoque - a espécie apresenta subpopulações que podem ser
divididas em vários pequenos estoques que normalmente retornam todos os anos a
mesma área de alimentação e reprodução. Por questões de manejo, as áreas onde estes
estoques ocorrem foram designadas pela Comissão Internacional Baleeira (IWC) como
Áreas I a VI. A Área Antártica II corresponde ao estoque que migra para a costa brasileira.
Status populacional – A IUCN considera as baleias-jubarte ‘vulneráveis’ (IUCN, 1996).
De acordo com Winn e Reichley (1985) a população mundial da espécie foi considerada
em torno de 6.000 indivíduos, enquanto o estoque “brasileiro” poderia alcançar 900
exemplares. A espécie é listada como vulnerável pela IUCN (Reeves e Leatherwood,
1994).
Status do habitat - O habitat costeiro está relativamente impactado por atividades
humanas. As principais ameaças são a captura acidental em redes de pesca (e.g. Zerbini
e Kotas, 1998), a degradação do ambiente marinho, a poluição química e sonora e o
aumento do tráfego de embarcações.
Capturas direcionadas – Um total de 1542 baleias-jubartes foram capturadas entre 1911
e 1963 no litoral da Paraíba (Williamson, 1975; Bureau of Whaling Statistics). Em Cabo
Frio, apenas 10 indivíduos foram mortos entre 1960 e 1963 (Williamson, 1975; Bureau of
Whaling Statistics).
Capturas acidentais - São conhecidos pelo menos 7 registros de envolvimentos de
baleias-jubarte em operações de pesca na costa brasileira entre 1983 e 1995 (Siciliano,
1986, 1995, 1997; Pizzorno et al., 1998). Neonatos, jovens e adultos interagem com a
pesca artesanal costeira.
Necessidade de pesquisa adicional – São necessários estudos para verificar a
distribuição e estimar a abundância em áreas de concentração conhecidas (e.g. Abrolhos,
BA) e adjacentes (litorais da Região Nordeste e Sudeste). Verificar o impacto das
atividades antrópicas, principalmente atividades pesqueiras e atividades de prospecção e
exploração de petróleo em áreas de ocorrência da espécie. Monitorar encalhes da
espécie para a coleta de material biológico.
Baleia-minke-anã, Balaenoptera acutorostrata
Distribuição – A baleia-minke-anã possui uma distribuição cosmopolita em todos os
oceanos do Hemisfério Sul. Em regiões polares, esta espécie vive em águas pelágica.
Normalmente são encontradas em latitudes inferiores às minkes-antárticas. Em áreas de
reprodução as minkes-anãs costumam ocorrer em águas mais próximas à costa, sobre a
plataforma continental. No Brasil, esta espécie têm sido observada desde o Rio Grande
do Sul até o litoral da Paraíba (Zerbini et al., 1996). É a espécie de baleias que mais
freqüentemente encalha no litoral do Brasil, representando cerca de 77% dos encalhes de
baleias-minke (Zerbini et al., 1997).
Identidade da população/estoque – Sem informação disponível.
Status populacional – As baleias-minke-anã foram consideradas como uma espécie
diferente das minkes-antárticas apenas recentemente e por isso o seu status ainda não foi
determinado dentro das categorias definidas pela IUCN. No Brasil, não há informação
disponível para a espécie.
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Status do habitat – O habitat costeiro está relativamente impactado por atividades
humanas. As principais ameaças são a captura acidental em redes de pesca, a
degradação do ambiente marinho, a poluição química e sonora e o aumento do tráfego de
embarcações.
Capturas direcionadas – Apenas três indivíduos foram capturados pela indústria baleeira
que operou no litoral da PB (da Rocha e Braga, 1982)
Capturas acidentais – Existem diversos registros de captura acidental desta espécie em
redes de pesca no sul do Brasil (Zerbini et al., 1996; 1997).
Necessidade de pesquisa adicional - Cruzeiros de pesquisa ou censos aéreos em
águas costeiras podem resultar em informações precisas sobre a distribuição e
abundância da espécie nas principais áreas de ocorrência. A coleta de material biológico
é importante para o estudo da biologia desta espécie, ainda pouco conhecida no
Hemisfério Sul. Estudos de biologia molecular são importantes para a caracterização dos
estoques.
Baleia-minke-antártica, Balaenoptera bonaerenis
Distribuição – A baleia-minke-antártica possui uma distribuição cosmopolita em todos os
oceanos do Hemisfério Sul. Esta espécie vive em águas pelágicas profundas,
alimentando-se em regiões polares e reproduzindo-se em regiões tropicais. No Brasil, a
espécie tem sido registrada desde aproximadamente 5ºS até o Rio Grande do Sul (e.g.
Williamson, 1975; Zerbini et al., 1997). O litoral Nordeste do Brasil é possivelmente uma
das poucas áreas de reprodução comprovadas da espécie (IWC, 1991). Encalhes são
freqüentes na maioria dos estados onde existe alguns esforço de monitoramento (Zerbini
et al., 1997). Esta é possivelmente a espécie de Mysticeti mais abundante do planeta.
Estimativas de abundância sugerem que existam cerca de 750 mil indivíduos no
Hemisfério Sul.
Identidade da população/estoque – Possivelmente exista apenas um estoque em todo o
Hemisfério Sul.
Status populacional – A IUCN considera as baleias-minke-antárticas dentro da categoria
‘dependente de esforços conservacionistas’ (IUCN, 1996). No Brasil, não há informações
adequadas para avaliar o status desta espécie, mas é provável que ela seja abundante
assim como nas demais regiões onde ocorre.
Status do habitat – O habitat pelágico da espécie encontra-se pouco ameaçado.
Capturas direcionadas – No período baleeiro no litoral da Paraíba, cerca de 15 mil
baleias foram mortas (entre 1965 e 1985) (Williamson, 1975; Bureau of Whaling
Statistics).
Capturas acidentais – Existem alguns registros da captura acidental desta espécie no
sul do Brasil (e.g. Simões-Lopes e Ximenez, 1993; Zerbini et al., 1997).
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa em águas oceânicas,
principalmente nas áreas de reprodução, devem resultar na coleta de importantes
informações sobre o status e o comportamento da espécie no litoral do Brasil. A coleta de
material biológico (ossos e tecido) são de grande importância para verificar a identidade
de estoques/populações dessa espécie no Hemisfério Sul.
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Baleia-de-Bryde, Balaenoptera edeni
Distribuição – A baleia-de-Bryde apresenta uma distribuição cosmopolita em águas
tropicais e temperadas quentes, entre os 40ºN e os 40ºS. Ao contrário dos demais
Balaenopteridae, esta espécie não migra de áreas de reprodução nos trópicos para áreas
de alimentação nos pólos. Ela vive em águas mais quentes onde se alimenta e reproduz
ao longo de todo ano. Possíveis movimentos migratórios podem ocorrer, mas ainda são
pouco conhecidos. No Brasil, as baleias-de-Bryde podem ser observadas desde o Rio
Grande do Sul até o Piauí (Zerbini et al., 1997). Registros em outros estados da Região
Norte ainda são desconhecidos, embora a espécie deva ser comum nesta área.
Identidade da população/estoque – Duas populações são conhecidas: uma costeira (ou
“inshore”), que vive sobre a plataforma continental e outra que habita águas mais
afastadas da costa (“offshore”). Evidências sugerem a existência das duas populações no
litoral do Brasil (Zerbini et al., 1997), mas estudos adicionais são necessários para uma
melhor compreensão destes estoques em nosso litoral.
Status populacional – As baleias-de-Bryde são consideradas pouco conhecidas (“data
deficient”) pela IUCN (IUCN, 1996). No Brasil não há informações sobre o status das
populações “inshore” e “offshore”.
Status do habitat – O habitat costeiro está relativamente impactado por atividades
humanas. As principais ameaças são a captura acidental em redes de pesca, a
degradação do ambiente marinho, a poluição química e sonora, o aumento no tráfego de
embarcações e a sobrepesca dos estoques de peixes que servem de alimento para a
espécie (e.g. Clupeidae). O habitat pelágico da população “offshore” encontra-se
relativamente pouco impactado.
Capturas direcionadas – Aproximadamente 360 exemplares foram capturados no litoral
da PB entre 1947 e 1974 na época da caça comercial de baleias (Williamson, 1975;
Bureau of Whaling Statistics). Um número desconhecido foi capturado em Cabo Frio
durante as operações baleeiras na região entre 1960 e 1963.
Capturas acidentais – sem informação disponível
Necessidade de pesquisa adicional - Cruzeiros de pesquisa ou censos aéreos em
águas costeiras podem resultar em informações precisas sobre a distribuição e
abundância da espécie nas principais áreas de ocorrência. Avistagens a partir da costa
podem resultar em informações sobre comportamento e sazonalidade de ocorrência em
determinadas áreas. Estudos de biologia molecular são importantes para a caracterização
dos estoques.
Baleia-sei, Balaenoptera borealis
Distribuição – A baleia-sei apresenta distribuição cosmopolita em todos os oceanos. Esta
espécie vive em águas pelágicas profundas, alimentando-se em regiões polares e
reproduzindo-se em regiões tropicais. No Brasil, a espécie tem sido registrada desde
aproximadamente 5ºS até o Rio Grande do Sul (e.g. Williamson, 1975; Pinedo et al.,
1992). Encalhes são pouco freqüentes (Zerbini et al., 1997), embora esta espécie tenha
sido abundante no litoral brasileiro (Williamson, 1975).
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Identidade da população/estoque – No Hemisfério Sul, apenas uma população é
conhecida, embora seja clara a necessidade de estudos adicionais.
Status da população – A baleias-sei é considerada vulnerável pela IUCN. Informações
sobre o status da espécie no Brasil são desconhecidas. Aparentemente, os dados de
avistagens coletados nos últimos anos da indústria baleeira na Paraíba (Antonelli et al.,
1987) não demonstram uma recuperação da população explorada em águas brasileiras.
Status do habitat – O habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições.
Apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça, principalmente
para indivíduos mais jovens.
Capturas direcionadas – Aproximadamente 3600 exemplares foram capturados pela
indústria baleeira na PB entre 1947 e 1976 (Williamson, 1975; Bureau of Whaling
Statistics). Em Cabo Frio, 1132 exemplares foram capturados entre 1960 e 1963
(Williamson, 1975; Bureau of Whaling Statistics).
Capturas acidentais – Sem informação disponível.
Necessidade de pesquisa adicional - Cruzeiros pelágicos em antigas áreas de caça
podem resultar em informações mais precisas sobre o status da espécie no litoral do
Brasil.
Baleia-fin, Balaenoptera physalus
Distribuição – A baleia-fin apresenta distribuição cosmopolita em todos os oceanos. Esta
espécie vive em águas de alta profundidade, alimentando-se em regiões polares e
reproduzindo-se em regiões tropicais. No Brasil, a espécie tem sido registrada desde
aproximadamente 5ºS até o Rio Grande do Sul (e.g. Williamson, 1975; Pinedo et al.,
1992). Aparentemente, a espécie não ocorre em grande número em áreas ao norte dos
20ºS. A exemplo da baleia-azul, sua ocorrência no litoral brasileiro é rara (Zerbini et al.,
1997).
Identidade da população/estoque – Uma única população é reconhecida no Hemisfério
Sul.
Status populacional – A baleia-fin é considerada “em perigo” pela IUCN. No Brasil, não
existem informações recentes sobre o status desta espécie.
Status do habitat – O habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições.
Apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça, principalmente
para indivíduos mais jovens.
Capturas direcionadas – No litoral brasileiro alguns indivíduos foram capturados durante
as operações de caça à baleia em Costinha (PB) (3 exemplares) e em Cabo Frio (RJ) (84
exemplares) (Williamson, 1975; Bureau of Whaling Statistics).
Capturas acidentais – Sem informação disponível
Necessidade de pesquisa adicional - Cruzeiros pelágicos em antigas áreas de caça
podem resultar em informações mais precisas sobre o status da espécie no litoral do
Brasil.
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Baleia-azul, Balaenoptera musculus
Distribuição – A baleia-azul apresenta um hábito pelágico e uma distribuição cosmopolita
em todos os oceanos, alimentando-se em regiões polares e reproduzindo-se em regiões
tropicais. No Brasil, a espécie tem sido registrada desde aproximadamente 5ºS até o Rio
Grande do Sul (e.g. Williamson, 1975; Dalla Rosa e Secchi, 1997). Sua ocorrência no
litoral brasileiro é rara (Zerbini et al., 1997).
Identidade da população/estoque – No Hemisfério Sul duas subespécies diferentes são
reconhecidas: a baleia-azul-comum, B. m. intermedia e a baleia-azul-pigméia, B. m.
brevicauda.
Status populacional – A baleia-azul-comum é considerada “em perigo” pela IUCN
enquanto a forma pigméia é considerada com “dados deficientes”. No Brasil, não existe
informação disponível sobre a(s) população(ções) que ocorre(m) ao longo do litoral.
Status do habitat – O habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições.
Apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça, principalmente
para indivíduos mais jovens.
Capturas direcionadas – No litoral brasileiro alguns indivíduos foram capturados durante
as operações de caça à baleia em Costinha (PB) (2 exemplares) e em Cabo Frio (RJ) (1
exemplar).
Capturas acidentais – Sem informação disponível no Brasil
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros pelágicos em antigas áreas de caça
podem resultar em informações mais precisas sobre o status da espécie no litoral do
Brasil.
SUBORDEM ODONTOCETI
FAMÍLIA PHYSETERIDAE
Cachalote, Physeter macrocephalus
Distribuição - Cachalotes são encontrados em ambos os hemisférios do planeta, desde
águas tropicais até os limites do “pack-ice”, em regiões polares. Em geral as fêmeas e
machos jovens permanecem em águas tropicais e temperadas e apenas os machos
adultos se deslocam para águas polares. Os cachalotes habitam predominantemente
águas oceânicas de grande profundidade, mas podem ser ocasionalmente encontrados
em águas mais próximas à costa. Nestas, sua ocorrência está associada à presença de
canyons submarinos, onde a espécie parece encontrar alimento com facilidade. No Brasil,
existem registros de cachalotes desde o Rio Grande do Sul até o Ceará (Pinedo et al.,
1992).
Identidade da população/estoque – Possivelmente as populações do Hemisfério Norte
e Sul são distintas, mas informações mais precisas necessitam ser obtidas. Não existem
dados disponíveis quanto a diferenças populacionais dentro de uma mesma bacia
oceânica.
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Status populacional – Os cachalotes são considerados vulneráveis pela IUCN (IUCN,
1996). Sem informações disponíveis para a costa do Brasil.
Status do habitat – O habitat pelágico da espécie encontra-se pouco ameaçado. As
redes de emalhe de superfície utilizadas em águas afastadas da costa, podem
representar uma ameaça para esta espécie.
Capturas direcionadas – Um total de 686 cachalotes foram capturados entre 1953 e
1980 pela indústria baleeira na Paraíba (Williamson, 1975; Bureau of Whaling Statistics).
Em Cabo Frio, 243 baleias foram capturadas entre 1960 e 1963 (Williamson, 1975;
Bureau of Whaling Statistics).
Capturas acidentais – Cachalotes, principalmente fêmeas e juvenis, têm sido
ocasionalmente capturados em redes de deriva no sul do Brasil (Zerbini e Kotas, 1998).
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa em águas oceânicas
devem fornecer maiores informações sobre a distribuição e abundância da espécie no
litoral do Brasil. Um monitoramento da frota pesqueira de emalhe de superfície é
recomendado para estimar o número de exemplares capturados acidentalmente em redes
de deriva.
Cachalote-pigmeu, Kogia breviceps
Distribuição – O cachalote-pigmeu apresenta uma distribuição cosmopolita em águas
pelágicas tropicais e temperadas. No Brasil, registros comprovam um distribuição desde o
Rio Grande do Sul até a Região Nordeste (Arquipélago de Fernando de Noronha) (Pinedo
et al., 1992).
Identidade da população/estoque – sem informação disponível
Status populacional – A IUCN insere a espécie dentro da categoria ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Não há informações sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat – O habitat pelágico da espécie encontra-se pouco ameaçado.
Possíveis ameaças incluem a pesca com rede de deriva ao longo da área de distribuição
da espécie.
Capturas direcionadas – Não existem registros de captura intencional desta espécie no
Brasil.
Capturas acidentais – Sem informação disponível
Necessidade de pesquisa adicional – O cachalote-pigmeu é considerada uma espécie
críptica, de difícil observação através de estudos de avistagens. O exame completo e a
coleta de material de exemplares encalhados ou eventualmente capturados em redes é a
melhor fonte de informação para a espécie no Brasil.
Cachalote-anão, Kogia simus
Distribuição – O cachalote-anão apresenta uma distribuição cosmopolita em águas
pelágicas tropicais e temperadas. No Brasil, registros comprovam um distribuição desde o
Rio Grande do Sul até o Ceará (e.g. Pinedo et al., 1992; Alves Jr. et al., 1996).
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Identidade da população/estoque – sem informação disponível
Status populacional – A IUCN insere a espécie dentro da categoria ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Não há informações sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat – O habitat pelágico da espécie encontra-se pouco ameaçado.
Possíveis ameaças incluem a pesca com rede de deriva ao longo da área de distribuição
da espécie.
Capturas direcionadas – Não existem registros de captura intencional desta espécie no
Brasil.
Capturas acidentais – Existem registros de captura acidental em redes de emalhe de
superfície no Nordeste (Marques et al., 1998) e no sul do Brasil (Zerbini et al., 1998).
Necessidade de pesquisa adicional – O cachalote-pigmeu é considerada uma espécie
críptica, de difícil observação através de estudos de avistagens. O exame completo e a
coleta de material de exemplares encalhados ou acidentalmente capturados em redes é a
melhor fonte de informação para a espécie no Brasil.
FAMÍLIA ZIPHIIDAE
Baleia-bicuda-de-Cuvier, Ziphius cavirostris
Distribuição - a baleia-bicuda-de-Cuvier ocorre em todos os oceanos e mares tropicais e
temperados, evitando águas polares e supolares, com preferência por águas profundas.
Os registros na costa brasileira mostram uma distribuição ampla que inclui águas
oceânicas do Ceará ao Rio Grande do Sul (Carvalho, 1969; Zanelatto et al., 1995; AlvesJúnior et al., 1996).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie na categoria de ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Sem dados disponíveis no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça.
Capturas direcionadas - apenas um exemplar foi capturado ao largo de Cabedelo,
Paraíba, durante as operações comerciais de caça de baleias no nordeste (Carvalho,
1975).
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
Baleia-bicuda-de-Arnoux, Berardius arnuxii
Distribuição - a baleia-bicuda-de-Arnoux ocorre em águas oceânicas frias do hemisfério
sul, próximo a banquisa de gelo antártico. O encalhe de um exemplar no litoral norte de
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São Paulo constitui a única evidência de sua presença em águas brasileiras (Siciliano e
Santos, 1994).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Informações sobre a distribuição da espécie permitem sugerir
que sua ocorrência no Brasil é ocasional.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.

Baleia-nariz-de-garrafa-do-sul, Hyperoodon planifrons
Distribuição - a baleia-bicuda-de-frente-plana ocorre em mares tropicais e temperados
do hemisfério sul, podendo alcançar águas antárticas, com preferência por águas
profundas. Os poucos registros na costa brasileira (Gianuca e Castello, 1976; Boeing e
Cimardi, 1985) indicam uma distribuição possivelmente ampla em águas oceânicas.
Entretanto, a falta de informações dificulta uma análise consistente da distribuição da
espécie.
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
Status populacional - A IUCN insere esta espécie na categoria de ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Sem dados disponíveis no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
Baleia-bicuda-de-Hector, Mesoplodon hectori
Distribuição - a baleia-bicuda-de-Hector ocorre em águas oceânicas temperadas e frias
do hemisfério sul. Há registros para o Pacífico Norte. Até o momento, apenas o registro
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recente de um exemplar encalhado no Rio Grande do Sul confirma sua presença na costa
brasileira (Zerbini e Secchi, 1996).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
Status populacional - A IUCN insere esta espécie na categoria de “dados deficientes”
(IUCN, 1996). Não há informações suficientes para estabelecer o status da espécie no
Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
Baleia-bicuda-de-Gray, Mesoplodon grayi
Distribuição - a baleia-bicuda-de-Gray ocorre em águas oceânicas temperadas e frias do
hemisfério sul, atingindo os mares antárticos. Um único registro é conhecido para o
hemisfério norte. Até o presente momento, apenas o registro de encalhe de um exemplar
no Rio Grande do Sul assinala sua presença na costa brasileira (Soto e Vega, 1997).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
Status populacional - A IUCN insere esta espécie na categoria de ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Não existem dados disponíveis para determinar o status desta espécie no
Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
Baleia-bicuda-de-Blainvillei, Mesoplodon densirostris
Distribuição - a baleia-bicuda-de-Blainville ocorre em águas oceânicas tropicais e
temperadas do mundo. Na costa brasileira são conhecidos registros para o Rio Grande do
Sul (Castello e Pinedo, 1980; Secchi e Zarzur, 1999) e um provável em Santa Catarina
(Simões-Lopes e Ximenez, 1993).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível.
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Status populacional - A IUCN insere esta espécie na categoria de ‘dados deficientes’
(IUCN, 1996). Sem dados disponíveis para o Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se em boas condições
onde apenas a pesca de deriva oceânica poderia representar uma ameaça. Entretanto,
um indivíduo encalhado no Rio Grande do Sul apresentava o estômago bloqueado por
plástico (Secchi e Zarzur, 1999).
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
FAMÍLIA PONTOPORIIDAE
Franciscana, Pontoporia blainvillei
Distribuição – A franciscana é endêmica da costa oeste da América do Sul. Esta espécie
ocorre em águas costeiras (profundidades inferiores a 50m) desde a província de Rio
Negro na Argentina (Crespo et al., 1998) até Itaúnas no Espírito Santo, Brasil (Moreira e
Siciliano, 1991).
Identidade da população/estoque – No Brasil estudos osteológicos e genéticos
sugerem a existência de pelo menos dois estoques: um ao sul e outro ao norte do Estado
de Santa Catarina (Pinedo, 1991; Secchi et al., 1998).
Status populacional – A IUCN insere a espécie dentro da categoria de ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Contudo, estudos recentes sugerem que a espécie seja
considerada ‘vulnerável’ (Perrin and Brownell, 1989). No Brasil, esta é possivelmente a
espécie de cetáceo mais impactada por atividades humanas, principalmente a pesca
costeira de emalhe (Secchi et al., 1997).
Status do habitat – O habitat da franciscana encontra-se ameaçado por diversas
atividades. A pesca costeira de emalhe é a principal fonte de mortalidade da espécie ao
longo de sua distribuição (e.g. Moreno et al., 1997; Secchi et al., 1997; Di Beneditto et al.,
1998). Outras atividades impactantes são a degradação do habitat, a poluição química e
sonora e o aumento no tráfico de embarcações.
Capturas direcionadas – Sem informação disponível.
Capturas acidentais – As capturas acidentais são freqüentes ao longo da distribuição da
espécie, principalmente no norte do Rio de Janeiro (Di Beneditto et al., 1998) e no litoral
do Rio Grande do Sul (Moreno et al., 1997; Secchi et al., 1997).
Necessidade de pesquisa adicional – Estimativas de mortalidade devem ser
urgentemente realizadas ao longo da área de distribuição da espécie, principalmente em
locais onde a os portos base da frota pesqueira estejam distribuídos em diversos pontos
ao longo do litoral (e.g. Santa Catarina, Paraná e São Paulo). Projetos para estimar a
abundância da espécie devem ser considerados prioritários. Outras necessidades são os
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estudos de identidade do estoque, parâmetros populacionais, parasitas e contaminantes
conforme Pinedo (1997).
FAMÍLIA DELPHINIDAE
Golfinho-de-dentes-rugosos, Steno bredanensis
Distribuição - espécie com distribuição tropical e subtropical em águas quentes e
profundas de todos os oceanos. No Brasil esta espécie também é observada em águas
costeiras (Siciliano et al., 1996).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - as águas costeiras encontram-se sob forte impacto de atividades
humanas, porém o ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração, com exceção
às áreas de exploração de petróleo.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - capturas acidentais em redes de espera são reportadas em áreas
costeiras (Siciliano, 1994; Di Beneditto, 1997).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros costeiros e oceânicos poderiam ampliar
o conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Boto-cinza ou tucuxi, Sotalia fluviatilis
Distribuição - O ecótipo marinho desta espécie pode ser encontrado desde Santa
Catarina, Brasil, até Honduras, habitando preferencialmente águas costeiras. Já o ecótipo
fluvial é endêmico das bacias dos Rios Amazonas e Orinoco (Borobia et al., 1991).
Identidade da população/estoque - estudos de morfometria externa e craniana
determinaram a existência de dois estoques distintos para esta espécie: um marinho e um
fluvial (Borobia, 1989).
Status populacional – A IUCN considera esta espécie dentro da categoria “dados
insuficientes” (IUCN, 1996). Da Silva e Best (1994) afirmam que informações sobre
abundância do tucuxi são escassas e provêm, principalmente, de estudos qualitativos em
pequenas áreas. Estimativa recente usando técnica de fotoidentificação relevaram uma
população entre 60-80 indivíduos que utilizam a Baía de Guanabara, Rio de Janeiro
(Pizzorno, 1999).
Status do habitat - A degradação dos ambientes costeiros levam risco às populações
que habitam áreas próximas aos grandes centros urbanos, e.g. Baías de Todos os Santos
e da Guanabara. Para o ecótipo fluvial, a construção de barragens em rios pode
ocasionar o isolamento de algumas populações (da Silva e Best, 1994)
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Capturas direcionadas - em algumas localidades do Pará e Maranhão esta espécie é
capturada a fim de ser utilizada como isca para a pesca de espinhel e confecção de
amuletos (Siciliano, 1994).
Capturas acidentais - a revisão dos registros de capturas apontou S. fluviatilis como a
segunda espécie de pequeno cetáceo mais capturada no Brasil (Siciliano, 1994; Di
Beneditto, 1997).
Necessidade de pesquisa adicional - realização de estimativas populacionais para
determinar se a espécie pode suportar as capturas acidentais ocorrentes nas áreas de
maior impacto. Da mesma maneira são necessários estudos de determinação de níveis
de concentração de contaminantes para as populações que habitam regiões mais
degradadas.
Golfinho-flíper ou boto, Tursiops truncatus
Distribuição - esta espécie é amplamente distribuída desde regiões tropicais a
temperadas em todos os oceanos. Habitam primariamente águas costeiras e rasas, mas
em diversas regiões do mundo podem ser encontrados a centenas de quilômetros da
costa. A espécie é comum em áreas costeiras do Brasil, já os registros em águas
oceânicas ainda são escassos.
Identidade da população/estoque - Apesar da popularidade e ampla distribuição
geográfica a taxonomia da espécie permanece confusa (Rice, 1998). Simões-Lopes
(1996) analisando a coloração do corpo e o formato da nadadeira dorsal desta espécie,
sugere a existência de um estoque oceânico e outro costeiro em águas brasileiras.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - a degradação dos habitat costeiros levam risco à populações que
delas dependam, porém as águas pelágicas encontram-se pouco deterioradas.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - a espécie é capturada em redes de espera que operam em áreas
costeiras (Pinedo, 1994; Siciliano, 1994).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos e costeiros poderiam revelar
alguns parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat.
Golfinho-pintado-pantropical, Stenella attenuata
Distribuição - ocorre em águas pelágicas tropicais e subtropicais de todos os oceanos,
sendo mais abundante nas baixas latitudes. Em águas brasileiras o maior número de
registros de avistagens da espécie estão concentrados na região nordeste, e alguns
poucos encalhes para o sudeste (Pizzorno et al., 1996; Zerbini et al., 1999).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes.
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Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico da espécie não apresenta sinais de deterioração,
com exceção às áreas de exploração de petróleo.
Capturas direcionadas - não reportada para o Brasil
Capturas acidentais - não conhecidas para o Brasil.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-pintado-do-Atlântico, Stenella frontalis
Distribuição - este golfinho pode ser encontrado em águas costeiras e oceânicas do
Oceano Atlântico tropical. A espécie foi registrada na maior parte do litoral brasileiro.
Avistagens e encalhes são comuns no litoral sudeste (e.g. Lailson-Brito et al., 1996;
Siciliano e Santos, 1998; Zerbini et al., 1998).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes
Status da populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - as águas costeiras encontram-se sob forte impacto de atividades
humanas, porém o ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração, com exceção
às áreas de exploração de petróleo.
Capturas direcionadas - não reportada para o Brasil.
Capturas acidentais - capturas acidentais da espécie são registradas em redes de
espera que operam em águas costeiras do sul e sudeste (Simões-Lopes e Ximenez,
1993; Di Beneditto, 1997).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos e costeiros poderiam ampliar
o conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-rotador, Stenella longirostris
Distribuição - a espécie é encontrada em todos os oceanos, preferencialmente em águas
pelágicas e costeiras profundas. É comum utilizar áreas mais rasas para descanso
durante o dia. O maior número de registros da espécie é encontrado na região nordeste
do Brasil, porém sua distribuição estende-se até o Rio Grande do Sul (Lodi e Fiori, 1987;
Secchi e Siciliano, 1995; Zerbini e Kotas, 1998).
Identidade da população/estoque - São propostas formas geográficas distintas em
algumas regiões do mundo. Três formas foram descritas para o Pacífico (Perrin, 1975) e,
mais recentemente, uma forma anã para o norte da Austrália e Golfo da Tailândia. A
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forma geográfica ocorrente no Brasil é o golfinho-rotador-pantropical, Stenella l.
longirostris.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o ambiente pelágico desta espécie apresenta-se pouco deteriorado,
com exceção às áreas de exploração de petróleo. A presença constante de barcos de
turismo nas áreas de descanso da espécie, no Arquipélago de Fernando de Noronha, é
uma ameaça potencial.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada
Capturas acidentais - apesar de muito capturada mundialmente em redes de cerco para
atuns, no Brasil três capturas da espécie, em redes de pesca de cação, são reportadas
para o litoral do sudeste (Santos e Ditt, 1994, Zerbini e Kotas, 1998).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-de-Clymene, Stenella clymene
Distribuição - a espécie ocorre em águas tropicais e subtropicais do Oceano Atlântico.
Habitam preferencialmente águas profundas, e dessa forma esses golfinhos são
raramente avistados próximo a costa. No Brasil existem registros para Santa Catarina e
para a região nordeste (Simões-Lopes et al., 1994; Zerbini et al., 1998; 1999).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se pouco deteriorado.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-listrado, Stenella coeruleoalba
Distribuição - Apesar de ser considerada como uma espécie que habita águas quentes, o
golfinho-listrado é encontrado em todos os oceanos desde os 50ºN aos 40ºS. Habita
preferencialmente águas profundas. Poucos registros são confirmados para a costa
brasileira (Pinedo e Castello, 1980; Ott e Danilewicz, 1996; Paludo e Lucena, 1994).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes.
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Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se pouco deteriorado.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam revelar alguns
parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque) e ampliar o conhecimento
sobre distribuição e uso do habitat.
Golfinho-comum, Delphinus spp.
Distribuição - o golfinho-comum é encontrado em águas tropicais e temperadas dos
Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, habitando tanto águas rasas quanto águas
profundas. Estudos recentes de morfologia e seqüência de mtDNA propõem a existência
de, pelo menos, duas espécies: golfinho-comum-de-bico-curto (D. delphis) e o golfinhocomum-de-bico-longo (D. capensis). Os mesmos estudos ainda avaliam a possibilidade
de uma terceira espécie (D. tropicalis) (Heyning e Perrin, 1994; Rice, 1998).
Identidade da população/estoque – Heyning e Perrin (1994) sugerem a ocorrência
apenas de D. capensis para o Brasil, porém estudos adicionais sugerem que D. delphis
também podem ocorrer no litoral do Brasil, apresentando diferentes padrões de
distribuição (Martins et al., 1995; Zerbini et al. dados não publicados).
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o habitat pelágico da espécie encontra-se pouco deteriorado.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - capturas acidentais do golfinho-comum são reportadas as regiões
Sul e Sudeste do Brasil (Paula et al., 1992; Bassoi et al., 1996; Di Beneditto, 1997).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros costeiros e oceânicos poderiam ampliar
o conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-de-Fraser, Lagenodelphis hosei
Distribuição - esta espécie ocorre em todos os oceanos com preferência por águas
pelágicas. Pode estar presente próximo à costa quando estas áreas forem profundas. No
Brasil existem registros para o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (Lailson-Brito et al.,
1998; Moreno et al., 1998).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
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Status do habitat - o habitat pelágico dessa espécie apresenta-se pouco deteriorado.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - três capturas acidentais em redes de espera são reportadas para
o Rio de Janeiro. Ressalta-se que estas ocorreram durante uma ocasião especial em que
os golfinhos adentraram a Baía de Guanabara (Lailson-Brito et al., 1998).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque). Monitorar os encalhes na costa brasileira
e possível relação dos encalhes massivos com fenômenos de oscilação climática de
grande escala, especialmente o El Niño.
Golfinho-liso-austral, Lissodelphis peronii
Distribuição - a espécie ocorre em águas temperadas frias e subantárticas do Hemisfério
Sul, aparentemente a convergência Antártica é o limite meridional de sua distribuição. A
presença desta espécie, de hábitos oceânicos, no Brasil é confirmada por apenas um
registro para o estado de São Paulo (Weil et al., 1995).
Identidade da população/estoque - sem informação disponível
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Informações sobre a distribuição da espécie permitem sugerir
que sua ocorrência no Brasil é ocasional.
Status do habitat - o ambiente pelágico dessa espécie apresenta-se pouco deteriorado.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - sem informações reportadas
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-de-Risso, Grampus griseus
Distribuição - habita águas pelágicas de todos os oceanos desde os trópicos à regiões
temperadas, principalmente no talude continental. No Brasil existem registros desta
espécie para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Bahia e Maranhão.
Identidade da população/estoque - informações inexistentes.
Status populacional – A IUCN insere esta espécie dentro da categoria “dados
deficientes” (IUCN, 1994). Não há dados sobre o status da espécie no Brasil.
Status do habitat - o ambiente pelágico, utilizado pela espécie, não apresenta sinais de
deterioração, com exceção às áreas de exploração de petróleo.
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Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - são conhecidos quatro registros de captura acidental desta
espécie: três em espinhel e uma em redes de espera (Bassoi et al. 1996; Soto et al. 1997,
Dalla Rosa, 1998).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Golfinho-cabeça-de-melão, Peponocephala electra
Distribuição – espécie oceânica que habita águas tropicais e subtropicais de todos os
oceanos. Diversos registros de encalhe são conhecidos para o nordeste do Brasil,
incluindo um encalhe massivo de pelo menos 240 exemplares (Lodi et al., 1990). Apenas
um encalhe assinalado no sudeste. Avistagens são raras, sendo apenas um registro
reportado até o presente (Zerbini et al., 1999).
Identidade da população/estoque - informações inexistentes
Status da população - informações inexistentes
Status do habitat - ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração, com
exceção às áreas de exploração de petróleo. O uso de redes de emalhe de superfície
pode representar uma ameaça potencial.
Capturas direcionadas - não reportada para o Brasil.
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Orca-pigméia, Feresa attenuata
Distribuição – As orcas-pigméias apresentam uma distribuição em regiões tropicais,
preferencialmente em águas pelágicas, em todos os oceanos. No Brasil, existe apenas
um registro da espécie para o Estado de São Paulo (Zerbini e Santos, 1997).
Identidade da população/estoque – Sem informação disponível.
Status da população – a IUCN considera esta espécie dentro da categoria ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Sem informações suficientes para estabelecer o status da
espécie no Brasil.
Status do habitat - O ambiente pelágico não apresenta sinais evidentes de deterioração.
Redes de emalhe de superfície empregadas em águas oceânicas podem capturar alguns
exemplares.
Capturas direcionadas – Não existem registros de capturas intencionais desta espécie.
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Capturas acidentais – Não existem registros de capturas acidentais desta espécie no
Brasil.
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa em águas oceânicas
podem obter informações sobre distribuição e abundância da espécie. O monitoramento
das frotas pesqueiras com redes de emalhe de superfície devem ser realizados para
verificar a mortalidade desta espécie. A coleta de animais encalhados permitirá um maior
conhecimento sobre a biologia da espécie.
Falsa-orca, Pseudorca crassidens
Distribuição – encontrado primariamente em águas tropicais e temperadas de todos os
oceanos. Habitam águas profundas e geralmente não ultrapassam os 50º de latitude em
ambos os hemisférios. Na costa brasileira a espécie foi registrada através de encalhes e
capturas acidentais em redes de pesca nas Regiões sul, sudeste e nordeste. (e.g. Pinedo
et al., 1992; Di Beneditto et al., 1998). Pelo menos um encalhe massivo foi reportado para
a costa sul.
Identidade da população/estoque - informações inexistentes
Status populacional – a IUCN considera esta espécie dentro da categoria ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Não existem dados para determinar o status da espécie no
Brasil.
Status do habitat - ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração, com
exceção às áreas de exploração de petróleo. Redes de emalhe podem ser uma possível
fonte de mortalidade para a espécie.
Capturas direcionadas - não reportada para o Brasil.
Capturas acidentais – São conhecidas pelo menos três capturas acidentais em redes de
emalhe no Rio de Janeiro e Santa Catarina (Simões-Lopes e Ximenez, 1992; Di Beneditto
et al., 1998; S. Siciliano, dados não publicados).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
Orca, Orcinus orca
Distribuição – Provavelmente a orca é a espécie de cetáceo com mais ampla distribuição
geográfica, a qual se estende desde a calota polar até o equador em ambos os
hemisférios, incluindo rios em algumas áreas. Ainda que amplamente distribuída, a orca é
mais comum em águas costeiras das regiões temperadas e polares. Na costa brasileira a
espécie foi registrada nas regiões sul, sudeste e nordeste. (e.g. Pinedo et al., 1992; Dalla
Rosa, 1995)
Identidade da população/estoque - informações inexistentes
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Status populacional – a IUCN considera esta espécie dentro da categoria ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Não existem dados para determinar o status da espécie no
Brasil.
Status do habitat - ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração, com
exceção às áreas de exploração de petróleo. Redes de emalhe de superfície empregadas
em águas oceânicas podem capturar alguns exemplares.
Capturas direcionadas - não reportada para o Brasil.
Capturas acidentais – a espécie interage freqüentemente com a pesca oceânica de
espinhel de superfície no sul do Brasil (Secchi e Vaske Jr., 1998). Um exemplar
encalhado com evidências de captura em rede de emalhar foi reportado por Zerbini et al.
(1993).
Necessidade de pesquisa adicional – investigar os fatores que influenciam a aparente
ocorrência sazonal da espécie em águas costeiras do sudeste do Brasil. Avaliar o
comportamento dos grupos de orcas que interagem com a pesca de espinhel.
Baleia-piloto-de-peitorais-longas, Globicephala melas
Distribuição – As baleias-piloto-de-peitorais-longas se distribuem em águas pelágicas e
temperadas de ambos os Hemisférios. No Brasil, a espécie foi registrada em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul (e.g. Secchi et al., 1991; Pinedo et al., 1992; Zerbini et
al., 1998).
Identidade da população/estoque – Sem informação disponível.
Status populacional – a IUCN considera esta espécie dentro da categoria ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Não existem dados para determinar o status da espécie no
Brasil.
Status do habitat - O ambiente pelágico não apresenta sinais evidentes de deterioração.
As redes de deriva são possivelmente a principal ameaça para esta espécie no Brasil.
Capturas direcionadas – Não existem registros de capturas intencionais desta espécie.
Capturas acidentais – Esta é possivelmente uma das espécies mais atingidas pelas
redes de emalha de superfície utilizadas no sul e sudeste do Brasil (Zerbini e Kotas,
1998).
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa em águas oceânicas
podem obter informações sobre distribuição e abundância da espécie. O monitoramento
das frotas pesqueiras com redes de emalhe de superfície devem ser realizados para
verificar a mortalidade desta espécie. A coleta de animais encalhados permitirá um maior
conhecimento sobre a biologia da espécie.
Baleia-piloto-de-peitorais-curtas, Globicephala macrorhynchus
Distribuição – As baleias-piloto-de-peitorais-curtas se distribuem em águas pelágicas e
tropicais de ambos os Hemisférios. No Brasil, a espécie foi registrada desde a Região
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Nordeste (e.g. Best et al., 1986; Zerbini et al., 1999) até o litoral de São Paulo
(Schmiegelow e Paiva-Filho, 1989).
Identidade da população/estoque – Sem informação disponível.
Status da população – a IUCN considera esta espécie dentro da categoria ‘dados
deficientes’ (IUCN, 1996). Sem dados para o Brasil.
Status do habitat - O ambiente pelágico não apresenta sinais evidentes de deterioração.
Capturas direcionadas – Não existem registros de capturas intencionais desta espécie.
Uma possível ameaça são as redes de espera de emalhe de superfície empregadas em
águas afastadas da costa.
Capturas acidentais – A captura de um exemplar em espinhel de superfície (longline) foi
reportada por Siciliano (1994), porém a mortalidade neste tipo de arte de pesca é
ocasional. Embora registros da captura desta espécie em redes de deriva ainda não
tenham sido confirmados, esta arte de pesca possivelmente captura alguns indivíduos
quando empregada acima de 25oS.
Necessidade de pesquisa adicional – Cruzeiros de pesquisa em águas oceânicas
podem obter informações sobre distribuição e abundância da espécie. O monitoramento
das frotas pesqueiras com redes de emalhe de superfície devem ser realizados para
verificar a ocorrência desta espécie nas capturas. A coleta de animais encalhados
permitirá um maior conhecimento sobre a biologia da espécie.
FAMÍLIA PHOCOENIDAE
Golfinho-de-dorsal-espinhosa, Phocoena spinipinnis
Distribuição - esta espécie encontra-se distribuída em águas costeiras da América do
Sul, desde o norte do Peru até o sul do Brasil. Registros confirmados no Brasil estão
concentrados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Pinedo, 1989; Simões-Lopes e
Ximenez, 1993).
Identidade da população/estoque - informações não disponíveis.
Status populacional - A IUCN considera a espécie na categoria ‘dados insuficientes’
(IUCN, 1996). No Brasil, não existem dados disponíveis para determinar o status dos
golfinhos-de-dorsal-espinhosa.
Status do habitat - as águas costeiras encontram-se sob forte influência antrópica, desde
atividades de pesca à degradação ambiental.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada.
Capturas acidentais - uma captura acidental em redes de espera de fundo para cações
foi reportada para o Rio Grande do Sul (Dalla Rosa, 1998).
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros costeiros poderiam ampliar o
conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar alguns parâmetros
populacionais (densidade, tamanho de estoque).
49

Golfinho-de-óculos, Phocoena dioptrica
Distribuição - a espécie é encontrada principalmente na porção sul da América do Sul e
nas ilhas oceânicas do sul do Hemisfério Sul. Devido a dificuldade de avistá-la, acreditase que a espécie apresente uma distribuição circumpolar. No Brasil o golfinho-de-óculos
foi registrado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Dalla Rosa, 1998).
Identidade da população/estoque - informações não disponíveis
Status populacional – A IUCN considera a espécie na categoria ‘dados insuficientes’
(IUCN, 1996). No Brasil, não existem dados disponíveis para determinar o status dos
golfinhos-de-óculos.
Status do habitat - o ambiente pelágico não apresenta sinais de deterioração. As águas
costeiras encontram-se sob forte influência antrópica, desde atividades de pesca à
degradação ambiental.
Capturas direcionadas - nenhuma captura direcionada foi reportada
Capturas acidentais - sem informações reportadas.
Necessidade de pesquisa adicional - cruzeiros oceânicos, principalmente na região sul
do país, poderiam ampliar o conhecimento sobre distribuição e uso do habitat e revelar
alguns parâmetros populacionais (densidade, tamanho de estoque).
ORDEM SIRENIA
FAMÍLIA TRICHECHIDAE
Peixe-boi-marinho, Trichechus manatus
Distribuição - encontrado em águas costeiras desde o sudeste dos Estados Unidos,
Golfo do México, Mar do Caribe e costa Atlântica da América do Sul, até o nordeste do
Brasil. A distribuição atual na costa brasileira está limitada entre os estados do Amapá e
Alagoas. Possivelmente extinto ou com populações muito reduzidas nos estados de
Sergipe e Bahia.
Identidade da população/estoque - São reconhecidas duas subespécies: o peixe-boimarinho da Flórida (T. m. latirostris), ocorrendo ao norte do Golfo do México e sudeste
dos Estados Unidos; e o peixe-boi-marinho das Antilhas (T. m. manatus) desde o norte do
México ao nordeste do Brasil, incluindo as ilhas do Caribe.
Status da população – O peixe-boi é considerado dentro da categoria “vulnerável” da
IUCN (IUCN, 1996). Não existem dados precisos sobre o status da espécie no Brasil,
porém presume-se que esta seja uma das espécies de mamíferos marinhos mais
ameaçadas.
Status do habitat - Borobia e Lodi (1992) relacionam as principais ameaças a
sobrevivência do peixe-boi-marinho: práticas agrícolas que causam degradação do habitat
- monocultura extensiva de cana-de-açúcar, produção de açúcar e álcool e conseqüente
liberação de vinhoto; destruição de manguezais e limitação ao acesso a fontes de água
doce.
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Capturas direcionadas - o peixe-boi-marinho sofreu perseguição intensa desde o
período do descobrimento até meados da década de 80. A implantação de um projeto de
proteção da espécie por parte do Governo Federal ajudou a reduzir a pressão de caça e
garantiu a sobrevivência de algumas populações remanescentes na costa brasileira.
Capturas acidentais - alguns casos reportados para a Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Necessidade de pesquisa adicional - estimar, com metodologia adequada, as
populações remanescentes da espécie nos estados do Amapá, Pará e Maranhão. As
vastas reentrâncias e manguezais da costa destes estados podem ainda abrigar
populações significativas do peixe-boi-marinho.
ORDEM PINNIPEDIA
FAMÍLIA OTARIIDAE
Lobo-marinho-antártico, Arctocephalus gazella
Distribuição - Ocorrem em ilhas oceânicas, ao norte e sul da Convergência Antártica. O
arquipélago das Ilhas Geórgia do Sul é uma das mais importantes áreas de concentração
e reprodução da espécie.
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido.
Status da população - Em algumas áreas, após proteção legal, mostram sinais claros de
recuperação populacional. A população da Ilha Geórgia do Sul está estimada em 1.8
milhão de indivíduos (Reeves et al., 1992). São visitantes muito ocasionais da costa
brasileira, sendo apenas registrados em duas oportunidades (Pinedo e Marmontel-Rosas,
1987; Oliveira et al., 1995). No entanto, devido a sua grande semelhança externa com A.
australis, alguns exemplares podem ter sido erroneamente identificados em coletas de
praia.
Status do habitat - o habitat pelágico desta espécie, que alimenta-se em águas
profundas parece estar em boas condições.
Capturas direcionadas - não existem capturas direcionadas.
Capturas acidentais - não se conhece interferência com a pesca em águas brasileiras.
Necessidade de pesquisa adicional - monitorar a ocorrência da espécie na costa
brasileira, pois da mesma forma que o lobo-marinho-subantártico, a ocorrência desta
espécie pode estar relacionada à fenômenos de oscilação climática de grande escala (El
Niño/La Niña).
Lobo-marinho-subantártico, Arctocephalus tropicalis
Distribuição - Ocorrem em ilhas oceânicas, ao norte da Convergência Antártica, locais de
reprodução da espécie, destacando-se: Gough, Tristão da Cunha, Geórgia do Sul, Prince
Edward, Amsterdã e Marion. Alguns exemplares foram encontrados a milhares de
quilômetros de seus locais de reprodução. Esses visitantes ocasionais da costa brasileira
já foram observados tão ao norte quanto Maceió (Alagoas) e Itaparica (Bahia) (e.g. Neves
et al., 1990). Em alguns anos específicos , no período de inverno, são encontrados vários
exemplares nas praias do Rio Grande do Sul (Castello e Pinedo, 1977a, b) ao Rio de
51

Janeiro (Simões-Lopes et al., 1995). A maioria desses indivíduos errantes são machos
adultos e fêmeas jovens (Oliveira, em preparação).
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido.
Status da população - Em algumas áreas, existem sinais claros de expansão
populacional. A população mundial foi estimada em 270.000 indivíduos em 1983 (Reeves
et al., 1992).
Status do habitat - o habitat pelágico desta espécie, que alimenta-se em águas costeiras
e profundas parece estar em boas condições.
Capturas direcionadas - não existem capturas direcionadas.
Capturas acidentais - não interferem com a pesca artesanal ou industrial em águas
brasileiras.
Necessidade de pesquisa adicional - monitorar a ocorrência da espécie na costa
brasileira. A ocorrência desta espécie fora de suas áreas usuais de reprodução pode estar
relacionada à fenômenos de oscilação climática de grande escala, especialmente o El
Niño (Guinet et al., 1994).
Lobo-marinho-sul-americano, Arctocephalus australis
Distribuição - espécie sul-americana, distribuindo-se desde o sul do Peru, Chile,
Argentina, Ilhas Malvinas, Uruguai e sul do Brasil. Freqüentemente registrado nos meses
de inverno e primavera para os estados costeiros do sul e sudeste. O registro mais
setentrional assinalado na costa brasileira seria Itaúnas (19°S), extremo norte do Espírito
Santo.
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido, porém há indícios
de formas geográficas.
Status da população - As populações da costa do Atlântico mostram sinais de
recuperação populacional. A população da costa uruguaia está estimada em 280.000
exemplares. No Brasil não existem colônias de reprodução, mas chegam com freqüência
nos meses de inverno às praias do Rio Grande do Sul favorecidos em seus
deslocamentos de forrageio pela corrente das Malvinas. Todas as classes etárias foram
registradas em coletas regulares de praia no Rio Grande do Sul, no entanto há um
predomínio de machos jovens (L. Oliveira, em preparação).
Status do habitat - O habitat costeiro está sujeito à contaminação por metais pesados e
pesticidas organoclorados em função da poluição química. O habitat pelágico apresentase menos impactado.
Capturas direcionadas - não há registros de capturas direcionadas.
Capturas acidentais - não há registros de capturas acidentais da espécie.
Necessidade de pesquisa adicional - continuidade aos estudos morfométricos e
genéticos para a avaliação das formas geográficas, de dinâmica de populações
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envolvendo marcação e recaptura para análise dos movimentos de dispersão; e de
contaminação para avaliação do grau de degradação dos ambientes costeiros.
Leão-marinho-sul-americano, Otaria flavescens
Distribuição - espécie sul-americana, ocorrendo desde o Peru, Chile, Argentina, Ilhas
Malvinas, Uruguai e sul do Brasil. Freqüentemente registrado nos meses de inverno e
primavera para os estados costeiros do sul e sudeste (Rosas et al., 1994), havendo,
porém, uma ocorrência para a Bahia (Castello, 1984).
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido, porém novos
estudos indicam a possível ocorrência de variação geográfica.
Status da população - Em algumas áreas, após proteção legal, parecem mostrar sinais
de recuperação populacional. Estimativas para o Peru apontam uma população de 33.000
exemplares. A população da costa argentina é estimada em pelo menos 170.000
exemplares. No sul do Brasil, pequenos grupos habitam a Ilha dos Lobos, no município de
Torres e o molhe leste da barra de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Status do habitat - O habitat costeiro em função da poluição está sujeito a contaminação
por metais pesados e pesticidas organoclorados. Alimenta-se na plataforma continental e
procura ilhas costeiras para descanso. Pode sofrer deterioração com a poluição industrial
que acarreta contaminação das águas.
Capturas direcionadas - não há capturas direcionadas para consumo humano.
Capturas acidentais - É a única espécie sul-americana de pinípede que apresenta
interação com as pescarias, especialmente a artesanal. Existem poucos registros de
animais capturados (Oliveira, em preparação). Costumam seguir embarcações e danificar
redes de pesca no litoral do Rio Grande do Sul, sendo os freqüentemente molestados por
pescadores, que alegam interferência com a pesca.
Necessidade de pesquisa adicional - avaliação sobre as interações entre as atividades
pesqueiras e o leões-marinhos. Estudos sobre alimentação e dinâmica populacional.
Estudos genéticos, morfométricos e etológicos para a avaliação da possível variação
geográfica da espécie
FAMÍLIA PHOCIDAE
Elefante-marinho-do-sul, Mirounga leonina
Distribuição - espécie circumpolar, reproduz-se na maioria das ilhas subantárticas. Na
América do Sul, ocorre a maior colônia reprodutiva da espécie fora da área circumpolar,
na Península de Valdés. Existem registros também da espécie para a Ilha Juan
Fernandez no Chile. Observações ocasionais da espécie foram assinalados para o Brasil,
incluindo quase todos os estados costeiros do sul e sudeste, e ainda sul da Bahia e
arquipélago de Fernando de Noronha (Castello, 1984; Lodi e Siciliano, 1989; Carvalho e
Gonchorosky, 1992).
Identidade da população/estoque - três estoques são reconhecidos no mundo.
Status da população - Em algumas áreas, após o quase extermínio, as populações
voltaram a atingir números próximos ao período pré-exploratório. Atualmente, a única
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colônia com evidências de crescimento populacional está localizada na Península de
Valdés, Argentina.
Status do habitat - o habitat pelágico da espécie não apresenta sinais de deterioração.
Capturas direcionadas - não existem capturas direcionadas.
Capturas acidentais - não se conhecem capturas acidentais na costa brasileira.
Necessidade de pesquisa adicional - monitorar os registros na costa brasileira como
forma de avaliação de movimentos entre diferentes áreas reprodutivas e relação com
alterações nos padrões de correntes marinhas em grande escala.
Foca-caranguejeira, Lobodon carcinophagus
Distribuição - ocorre em águas pelágicas circumpolares. Registros de indivíduos errantes
foram assinalados para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro,
nos meses de verão, outono e inverno.
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido, é a espécie mais
abundante de pinípede, porém com números populacionais confusos. A população
mundial pode estar entre 5 a 25 milhões de indivíduos (Laws, 1984).
Status da população - espécie abundante na Antártica.
Status do habitat - o habitat pelágico desta espécie apresenta-se em boas condições.
Capturas direcionadas - não existem capturas direcionadas na costa brasileira. Um
expedição comercial soviética capturou mais de 4000 focas-caranguejeiras entre 1986-87
na Antártica. Protegida pela Convenção para a Conservação de Focas Antárticas.
Capturas acidentais - não são conhecidos casos de captura acidental em águas
brasileiras.
Necessidade de pesquisa adicional - realizar um monitoramento permanente dos
registros como forma de avaliação de movimentos de larga escala.
Foca-leopardo, Hydrurga leptonyx
Distribuição - ocorre em águas antárticas até as proximidades de ilhas subantárticas.
Alguns indivíduos podem alcançar o extremo sul da América do Sul, auxiliados no
deslocamento pela Corrente das Malvinas e pelo gelo flutuante. Poucos registros na costa
brasileira, incluindo um exemplar encontrado no estômago de um tubarão-tigre
(Galeocerdo cuvieri) no litoral norte do Rio de Janeiro.
Identidade da população/estoque - um único estoque é reconhecido.
Status da população - a maioria das estimativas consideram a população mundial de
focas-leopardo acima de 100.000 indivíduos, ou ainda em torno de 200.000 (Reeves et
al., 1992).
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Status do habitat - o habitat em águas antárticas não apresenta sinais de degradação
acelerada.
Capturas direcionadas - não existem capturas direcionadas na costa brasileira.
Capturas acidentais - não são conhecidos casos de captura acidental em águas
brasileiras.
Necessidade de pesquisa adicional - realizar um monitoramento permanente dos
registros como forma de avaliação de movimentos de larga escala.
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