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com número de votos maior ou igual a 0,3 e menor que 0,4, enquanto que 

a cor amarela indica os encontros considerados ambíguos (pontuação 

máxima abaixo de 0,3 independente da espécie). O vermelho indica as 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto de Monitoramento de Cetáceos na Bacia de Santos - PMC-BS 

foi concebido e é executado para atender demanda dos Processos de 

Licenciamento Ambiental da PETROBRAS na Bacia de Santos - IBAMA Nº 

02001.114279/2017-80 – conduzidos pela Coordenação Geral de 

Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros – 

CGMAC, da Diretoria de Licenciamento Ambiental – DILIC, do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. O 

PMC-BS teve início em 2015 e desde então é executado pela empresa de 

consultoria ambiental SOCIOAMBIENTAL Consultores Associados, sob a 

supervisão técnica e gerencial da equipe da PETROBRAS. 

Este Relatório Consolidado do PMC-BS apresenta os dados e análises 

relativas aos seis primeiros anos de execução do Projeto, caracterizando sua 

execução no Ciclo de Curto Prazo. É apresentado em três volumes, quais 

sejam: (Vol. I) Apresentação e Discussão de Resultados Orientados aos 

Objetivos; (Vol. II) Guia de Identificação e Síntese do Conhecimento sobre os 

Cetáceos da Bacia de Santos; e (Vol. III) Anexos. O Volume I apresenta a 

consolidação de resultados dos seis primeiros anos de execução do PMC-BS, 

conforme previsto em seu Projeto Executivo, aprovado pelo IBAMA em julho 

de 2015. É baseado no processamento e na análise cumulativa de dados 

gerados pelo projeto. O Volume II igualmente veio sendo revisado ao longo 

dos anos, nos Relatórios Anuais, consolidando o status de conhecimento sobre 

as espécies alcançado até o presente. O Volume III apresenta os Anexos do 

Relatório Consolidado. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

O Relatório Consolidado do PMC-BS apresenta os dados, análises e 

discussões relativas aos seis primeiros anos de execução do Projeto, que 

consistem no seu Ciclo de Curto Prazo, período em que foram realizadas 36 

campanhas de coleta de dados, executadas em doze ciclos semestrais, com a 

aplicação dos diversos métodos amostrais previstos para atender aos objetivos 

do Projeto. Cada ciclo semestral foi composto por uma campanha de 

Avistagem Embarcada e Monitoramento Acústico Passivo (MAP), uma de 

Telemetria e uma de Avistagem Aérea.  

A elaboração dos relatórios anuais considerou o acúmulo crescente de 

dados e a possibilidade de uma abordagem sazonal e de comparação de 

dados de uma série temporal mínima. Também foi aprofundado o cruzamento 

dos dados do PMC-BS com os de outros projetos de monitoramento ambiental 

desenvolvidos pela PETROBRAS na Bacia de Santos. Neste sentido, além de 

serem abordados dados físico-químicos e biológicos disponíveis em base de 

dados oceanográficos, foram atualizados dados a partir dos projetos de 

monitoramento desenvolvidos como o Projeto de Monitoramento do Tráfego 

de Embarcações – PMTE-BS, o Projeto Monitoramento da Atividade Pesqueira 

na Bacia de Santos – PMAP-BS e, com destaque ao cruzamento com o 

Programa de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina – PMPAS-BS.  

Para a elaboração de uma lista comentada de espécies de cetáceos da Bacia 

de Santos também foram utilizados os dados provenientes do Projeto de 

Monitoramento de Praias – PMP-BS. 

O acúmulo de dados e as análises ao longo dos anos permitiram que este 

documento apresentasse a discussão e a consolidação dos dados relativos às 

espécies de cetáceos registradas (riqueza, distribuição, densidade, 

abundância, usos de habitats e alguns padrões de comportamento), além do 

aprofundamento da avaliação de possíveis interferências antropogênicas 

sobre a comunidade de cetáceos.  

A estrutura e a abordagem deste Relatório buscaram a consolidação dos 

aspectos mais importantes da biologia das espécies possíveis de serem 
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contemplados pelo Projeto, promovendo o aprofundamento da abordagem dos 

Relatórios Anuais anteriores. 

Mesmo não se tendo esgotado as possibilidades de análises, considera-

se que os objetivos do PMC-BS para este Ciclo de Curto Prazo, conforme o 

Projeto Executivo de 2015 (PETROBRAS, 2015), foram todos atendidos e 

abordados neste Relatório Consolidado. 
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II. RESUMO EXECUTIVO 

 

Os principais resultados do Projeto de Monitoramento de Cetáceos na Bacia de 

Santos (PMC-BS) são descritos a seguir: 

 

 O PMC-BS vem sendo executado continuamente desde 2015, 

concluindo neste Relatório seu Ciclo de Curto Prazo, um período inicial 

de seis anos de campanhas de coletas de dados na Bacia de Santos; 

 O Projeto adota uma abordagem multi-métodos para investigação de 

diversos aspectos da biologia de cetáceos, utilizando amostragem 

intensa com plataformas embarcada, aérea e aplicação de 

transmissores fixados nos animais; 

 O Projeto é uma condicionante do licenciamento ambiental das 

atividades de exploração e produção de óleo e gás da PETROBRAS na 

Bacia de Santos; 

 O Projeto visa avaliar diferentes aspectos da biologia dos cetáceos 

e os potenciais impactos das atividades de exploração, produção e 

escoamento de petróleo e gás natural da Bacia de Santos sobre 

este grupo, através do monitoramento em longo prazo das populações 

nas áreas costeiras e oceânicas da Bacia de Santos; 

  

Figura II-1: Plataformas de coleta de dados do PMC-BS 

 

 A área de estudo compreende uma faixa que se estende de 

Florianópolis/SC até Cabo Frio/RJ e cobre um grande gradiente de 

profundidade que vai de águas costeiras a oceânicas, atingindo uma 

distância de até 350 km da costa e mais de 2.000 metros de 

profundidade;  
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 Foram executadas 36 campanhas de coleta nos seis anos de Projeto 

entre 2015 e 2021: 12 campanhas de Avistagem Embarcada e MAP, 12 

campanhas de Avistagem Aérea e 12 Campanhas de Telemetria; 

 Neste período foi realizado um esforço de 843 dias de campo e 

percorridos mais de 176 mil quilômetros. Este constitui um esforço 

intensivo e sistemático sem precedentes na costa brasileira, resultando 

em 3.151 detecções visuais e 1.394 detecções acústicas de grupos de 

cetáceos; 

 

   

Figura II-2: Esforço visual e acústico de detecção de cetáceos no PMC 

 

 Foi possível identificar 27 espécies de cetáceos, sendo 19 

odontocetos (golfinhos e baleias com dentes) e 8 misticetos (baleias 

verdadeiras com barbatanas: baleias azul, fin, sei, bryde, minke 

Antártica, minke anã, jubarte e franca), distribuídos em sete famílias; 

 Um total de 7 espécies (25,9%) são classificadas com algum grau 

de ameaça de extinção na lista vermelha da fauna brasileira, sendo 

elas: baleia-azul, baleia-fin, baleia-sei, baleia-franca-austral, cachalote, 

boto-cinza e toninha. 

 Foi observada uma alta riqueza de cetáceos na Bacia de Santos, com 

uma fauna bastante representativa dos cetáceos que ocorrem no Brasil 

e espécies tanto de águas quentes como frias, haja vista que a Bacia 

de Santos faz contato ao sul com a Convergência Subtropical, devido 

ao encontro das grandes massas de águas frias e quentes; 

 A comunidade de cetáceos foi descrita por uma segregação por 

habitats ao longo do gradiente costeiro-oceânico, e pela sazonalidade 
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de algumas espécies migratórias ou mesmo por preferência destas 

espécies pelos períodos mais quentes ou mais frios do ano; 

 Foram caracterizados os habitats críticos de 18 táxons de cetáceos 

com base em modelagens de distribuição potencial. Com a 

combinação das modelagens de habitat foi possível identificar regiões 

com alta adequabilidade de habitats para cetáceos, como as regiões 

do talude da plataforma continental e determinadas regiões costeiras 

como a costa do Rio de Janeiro e costa norte de São Paulo; 

 Os dados de movimentos usando fotoidentificação (n = 2.481 

indivíduos catalogados de 26 espécies) e transmissores satelitais (n = 

77 indivíduos de 13 espécies) mostram dados inéditos sobre migrações 

de grandes baleias entre áreas de alimentação e reprodução; 

movimentos de determinadas espécies para bacias sedimentares 

adjacentes como a Bacia de Pelotas, ao sul, e a Bacia de Campos e 

Espírito Santo, ao norte; e movimentos dentro da Bacia de Santos. 

 Estimativas de densidade e abundância foram geradas para espécies 

abundantes por meio das campanhas embarcadas e campanhas 

aéreas. As populações de delfinídeos e grandes baleias sofreram 

oscilações sazonais, e chegaram a 7.468 misticetos em campanhas 

embarcadas, e 167.964 delfinídeos em campanhas aéreas. 

 Foram realizadas 517 biópsias, permitindo a realização de estudos 

genéticos inéditos sobre diversidade genética (n = 11 espécies), 

proporção sexual (n = 7), estruturação genética (n = 3) e tamanho 

efetivo de populações (n = 5); 

 O comportamento de mergulho foi descrito para 11 espécies por meio 

da colocação de transmissores arquivais e satelitais, descrevendo o 

uso vertical da coluna da água por espécies como a baleia-piloto-de-

peitorais-curtas, cachalote e baleia-sei; 

 O repertório acústico, incluindo assovios e cliques de ecolocalização, 

foi descrito e aprimorado para 13 espécies de cetáceos, incluindo a 

construção de classificadores de assovios para o conjunto de espécies 

mais abundantes; 
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 Os dados sobre detecções de cetáceos coletados pelo Projeto de 

Monitoramento da Paisagem Submarina na Bacia de Santos (PMPAS-

BS) nas campanhas de amostragem acústica por glider revelaram 

diversos registros de espécies importantes: de grandes baleias-de-

barbatana ameaçadas de extinção (baleia-azul, baleia-fin e baleia-sei) 

e da baleia-minke-Antártica. Estas espécies são migratórias e sazonais 

na Bacia de Santos. 
 Foram analisados Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) em 

172 amostras de biópsias de tecido adiposo de vinte espécies de 

cetáceos. Nas amostras analisadas as concentrações totais dos 38 

HPA variaram entre menor que o limite de detecção (LD: entre 0,1 e 

0,6 ng g-1) e 3054 ng g-1 em peso úmido (pu).  De todas as amostras 

analisadas do PMC-BS houve a ocorrência de HPA em 70% das 

amostras e, de forma geral, nessas amostras as concentrações podem 

ser consideradas baixas e sem indícios de contribuições petrogênicas. 

Das 121 amostras em que houve quantificação de HPA, em 112 

amostras o naftaleno foi o HPA predominante. Além do naftaleno, o 

fenantreno, o fluoranteno e o pireno foram os HPA com maior 

destaque; 

 Em relação aos poluentes orgânico persistentes (POP), especialmente 

organoclorados e organobromados, foram analisadas 53 amostras de 

tecido das espécies Balaenoptera brydei, Stenella longirostris e 

Tursiops truncatus. Para todas as espécies as maiores concentrações 

foram encontrados para as classes PCB e DDT. Contudo, as 

concentrações de POP encontradas podem ser consideradas baixas. 

A avaliação da razão p,p’-DDE/DDT indica que não há introdução, ou 

a bioacumulação, recente desses compostos pelos animais. 

 Foram apresentadas análises de biomarcadores moleculares 

transcritos em três espécies de cetáceos (Tursiops truncatus, Stenella 

longirostris e  Balaenoptera brydei). Foi observada uma forte correlação 

dos biomarcadores moleculares avaliados (AhR, CYP1A, ESR2, E2F1, 

HSPA e UGT1) entre si, que pode ser explicada pela sua interação 
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mecanística a nível molecular, bem como correlação entre os níveis 

das classes dos POPs (ΣPBDEs, ΣDDTs, Mirex e ΣPCBs). Também foi 

verificada variação interanual na transcrição de biomarcadores nas 

espécies avaliadas. 

 Considera-se que todos os objetivos delineados para o Ciclo de Curto 

Prazo do PMC-BS foram atendidos de forma satisfatória nestes seis 

anos de coleta de dados, podendo ser verificados pelas informações 

apresentadas nos três Volumes deste Relatório Consolidado. 
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III. MÉTODOS DE COLETA 
 

As grandes plataformas de coleta de dados utilizadas para atender aos 

objetivos do PMC-BS, conforme previsto no Projeto Executivo, resumidamente 

consistem em campanhas de Avistagem Embarcada e Monitoramento Acústico 

Passivo (MAP), campanhas de Telemetria e campanhas de Avistagem Aérea. 

Durante as campanhas embarcadas (Avistagem/MAP e Telemetria), foram usados 

meios para obtenção de biópsia (amostras de pele e gordura) e fotografias que 

permitiam a identificação individual dos cetáceos. Este relatório aborda os dados 

coletados nos seis anos do PMC-BS até o momento, totalizando 36 campanhas de 

campo, sendo que a 10ª Campanha de Avistagem Embarcada e MAP foi 

complementada num esforço adicional, em razão da interrupção desta campanha 

em aproximadamente 50% do esforço, em virtude da pandemia de COVID-19, 

caracterizando na prática uma campanha complementar. As duas frações da 

Campanha 10 realizados em 2020 foram tratados estatisticamente como 

campanhas independentes, pois foram realizadas em épocas do ano diferentes. As 

principais linhas de atuação na coleta de dados do PMC-BS são descritas a seguir: 

 

o Campanhas de Avistagem Embarcada e MAP 

Realizadas semestralmente, as campanhas de Avistagem Embarcada e MAP 

foram executadas durante cerca de 43 dias cada. Os seis primeiros anos de 

implementação do PMC-BS  englobaram a realização de um total de 12 campanhas 

embarcadas, e mais uma complementar conforme descrito acima, usando o 

método de transecções lineares com amostragem de distâncias (Distance 

Sampling). As linhas de transecção foram posicionadas sistematicamente na Bacia 

de Santos e abrangeram tanto águas profundas quanto rasas. Os registros visuais 

e acústicos possibilitaram a busca de dados sobre ocorrência, riqueza, densidade, 

abundância e distribuição das espécies. 

 

o Campanhas de Avistagem Aérea 

Semestralmente, a realização de sobrevoos, executados geralmente em até 

dez dias de mobilização, permitiu que toda a Bacia de Santos fosse amostrada em 
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um curto período. As 12 campanhas aéreas realizadas nos seis primeiros anos do 

PMC-BS adotaram o método de transecções lineares com amostragem de 

distâncias (Distance Sampling), sistematicamente distribuídas na Bacia de Santos. 

Assim, foram-amostrada tanto águas profundas quanto águas rasas, buscando a 

obtenção de dados sobre ocorrência, riqueza, densidade, abundância e distribuição 

das espécies. 

 

o Campanhas de Telemetria 

As campanhas de Telemetria foram executadas semestralmente e tiveram 

como objetivo principal a implantação de transmissores satelitais ou arquivais com 

sistema de rastreamento VHF para a obtenção de dados de movimento, padrões 

comportamentais e de uso de habitat dos cetáceos. Essas campanhas duraram 25 

dias cada, com exceção da Campanha 4 de Telemetria, que se prolongou por 37 

dias. Durante as doze campanhas de Telemetria realizadas nos seis primeiros anos 

do PMC-BS, incluindo o primeiro semestre de 2021, o esforço se concentrou em 

cobrir regiões com maior densidade de cetáceos, como águas mais rasas (até 50 

metros) e mais profundas, na região do talude continental (200 a 1.500 metros). A 

amostragem nessas campanhas foi mais flexível, de maneira a ajustá-la às 

condições do mar e à ocorrência de espécies de cetáceos com potencial para 

marcação, com vistas a aumentar a probabilidade de instalação de transmissores. 

 

o Fotoidentificação 

Os registros de fotoidentificação foram obtidos primariamente durante as 

Campanhas de Telemetria e oportunisticamente nas Campanhas de Avistagem 

Embarcada e MAP. Os registros fotográficos e o uso das marcas naturais 

observadas em diversos cetáceos permitiram realizar a identificação individual de 

alguns espécimes avistados para a análise de padrões de fidelidade e residência 

em determinadas áreas e movimentos individuais em diferentes escalas, assim 

como o registro de patologias de pele que podem contribuir para a análise do 

estado de saúde dos indivíduos. 

 

o Biópsias para Análises Genéticas, de Biomarcadores e de HPA 
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A coleta de biópsias de tecido (amostras de pele e gordura) de cetáceos foi 

realizada prioritariamente nas Campanhas de Telemetria e oportunisticamente nas 

Campanhas de Avistagem Embarcada e MAP. As amostras foram obtidas por meio 

de coleta remota com balestra (besta) e flechas com ponteiras adaptadas para 

retirar um pedaço de pele e gordura. As frações de amostras foram devidamente 

acondicionadas em nitrogênio líquido, geladeira e/ou álcool para envio aos diversos 

laboratórios de análise. As amostras para análise de biomarcadores foram 

remetidas ao Laboratório de Biomarcadores de Contaminação Aquática e 

Imunoquímica, da Universidade Federal de Santa Catarina (LABCAI/UFSC). As 

amostras de HPA foram remetidas ao Departamento de Oceanografia Física, 

Química e Geológica do Instituto Oceanográfico, da Universidade de São Paulo 

(IO-USP). Por último, as análises genéticas foram executadas pelo Laboratório de 

Biologia Genômica e Molecular, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre-RS. 

Os itens seguintes trazem uma descrição sucinta das plataformas e dos 

métodos utilizados para coleta de dados em cada área temática descrita acima. 

Mais detalhes sobre a coleta e o processamento dos dados das diversas áreas 

temáticas estão disponíveis em procedimentos operacionais detalhados, que 

permitem a replicação das coletas e o processamento de dados realizados no 

âmbito do PMC-BS. Os métodos específicos de análise dos dados são descritos no 

item V. Resultados e Discussão Orientados para os Objetivos.  

 
 

III.1 Plataformas de Pesquisa 
 

Uma embarcação do tipo mini supply, de 23,7 metros de comprimento e 6,0 

metros de boca, serviu como plataforma principal para a coleta de dados das áreas 

temáticas de Avistagem Embarcada, MAP e Telemetria (Figura III.1-1). A 

embarcação possui acomodações para 12 pesquisadores e 6 tripulantes, e tem 

autonomia para até 45 dias de mar. A embarcação conta com dois motores 

Cummins de 325 HP cada. 
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Dois a três botes infláveis operaram durante os procedimentos de marcação 

com transmissores nas Campanhas de Telemetria. O bote principal tem 6,3 metros 

de comprimento e motor de popa de 115 HP, e começou a ser usado no PMC-BS 

a partir da Campanha 2. O bote de segurança tem 5 metros de comprimento e 

motor de popa de 50 HP e foi utilizado como bote principal na Campanha 1, 

passando a operar como bote de segurança a partir da Campanha 2 (Figura 

III.1-2). Estes botes possuem uma plataforma de aço inox na proa para facilitar os 

procedimentos de instalação de transmissores, principalmente no caso dos 

implantáveis e dos transmissores arquivais. O bote principal foi a plataforma de 

marcação utilizada na grande maioria dos procedimentos, com exceção da 

segunda campanha, quando a proa do Sea Route também foi utilizada como 

plataforma de marcação dos transmissores satelitais em caráter experimental. Um 

terceiro bote menor, de 4,2 m de comprimento e motor de popa de 50 HP, foi 

utilizado na Campanha 1 como bote de apoio e, a partir da Campanha 2, foi utilizado 

como bote reserva. 

 

 
Figura III.1-1:  Vista geral da embarcação Sea Route, utilizada para as coletas de 

dados embarcados nos seis primeiros anos do PMC-BS. 
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Figura III.1-2:  Vista geral do bote inflável principal (6,3 m), usado nas Campanhas de 

Telemetria do PMC-BS. Ver texto para detalhes. 

 

 
Figura III.1-3:  Vista geral do bote inflável de apoio e segurança da 

instalação de transmissores usado nas Campanhas de 
Telemetria do PMC-BS. Ver texto para detalhes. 
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Uma aeronave AeroCommander 500 (matrícula PT-KUK) de asa alta foi 

utilizada nas Campanhas 1 a 4, 10 e 12 de Avistagem Aérea (Figura III.1-4). A 

aeronave possui dois motores Lycoming convencionais de 290 HP cada, 

envergadura de 14,95 m, comprimento de 11,22 m, peso máximo de 3.060 kg. 

Foram utilizadas aeronaves Cessna 208B Grand Caravan nas Campanhas 5, 6 e 

11 (Matrícula PR-CMD; Figura III.1-5) e Campanha 9 (Matrícula PT-MED; Figura 

III.1-6). Este modelo de aeronave possui motor turboélice Pratt & Whitbney PT6, 

com envergadura de 15,87 m, comprimento de 11,46 m e peso máximo de 3.969 

kg. As campanhas 7 e 8 contaram com uma aeronave Cessna Caravan 208 

(Matrícula PT-WOS; Figura III.1-7). 

As aeronaves estavam equipadas com duas janelas em bolha (uma em cada 

lado), permitindo uma melhor observação das regiões à frente e abaixo da 

aeronave. Esta condição permite que os observadores maximizem a detecção de 

grupos próximos à linha de transecção para satisfazer uma das premissas do 

método de Distance Sampling. 

 

 

Figura III.1-4:  Vista geral da aeronave AeroCommander 500, utilizada nas campanhas 1 
a 4, 10 e 12 do PMC-BS. 
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Figura III.1-5:  Vista geral da aeronave Cessna 208B Grand Caravan, utilizada nas 
campanhas 5 e 6 do PMC-BS. 

 

 
Figura III.1-6:  Vista geral da aeronave Cessna 208B Grand Caravan, utilizada na 

campanha 9 do PMC-BS. 
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Figura III.1-7:  Vista geral da aeronave Cessna Caravan 208, utilizada nas campanhas 7 
e 8 do PMC-BS. 

 
 

III.2 Avistagem Embarcada 
 

A aplicação da metodologia de transecções lineares com amostragem de 

distâncias (Distance Sampling) durante as Campanhas de Avistagem Embarcada 

(BUCKLAND et al., 2001) seguiu as premissas descritas no Projeto Executivo 

(PETROBRAS, 2015) e detalhadas no Procedimento Operacional 03 (Volume III: 

Anexo III.2-1). A metodologia consiste em percorrer um conjunto de linhas de 

transecção e realizar a contagem de cetáceos ao longo dessas linhas (BUCKLAND 

et al., 2001). As linhas foram desenhadas para cobrir a Bacia de Santos de forma 

sistemática e homogênea, permitindo que as contagens sejam extrapoladas para 

toda a área, visando estudar a distribuição, estimar a densidade e abundância. O 

traçado das linhas segue um ziguezague que é deslocado entre 60 e 90 km de uma 

campanha à outra para evitar vieses espaciais na amostragem. O traçado das 

linhas seguiu uma orientação perpendicular à costa, cruzando o gradiente de 

profundidades da área de estudo. 
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A embarcação percorreu as linhas de transecção a uma velocidade média de 

7 nós. O esforço amostral foi realizado durante todo o período de luz natural 

(iniciando entre 6 e 7 horas e finalizando entre 18 e 19 horas), com três 

observadores simultâneos posicionados no ponto mais alto da embarcação, em 

uma torre construída para este fim a uma altura de aproximadamente 7 metros 

acima do nível do mar (Figura III.2-1). Por motivo de segurança e para garantir a 

qualidade das coletas, o esforço amostral visual nas Campanhas de Avistagem 

Embarcada foi realizado até o estado do mar 5 na escala Beaufort. Os três 

observadores rotacionaram a cada 40 minutos as posições, revezando-se com 

outros dois observadores em descanso, consistindo em um turno de 2 horas de 

observação e 1 hora e 20 minutos de descanso. Os observadores em esforço 

procuraram grupos de cetáceos a olho nu e com auxílio de binóculos (7x50 e 

15x50). O esforço amostral foi rigorosamente controlado e registrado, tanto 

temporal como espacialmente (função track do GPS). 

 

 
Figura III.2-1:  Detalhe da torre de observação da embarcação com observadores em 

esforço durante campanhas de Avistagem Embarcada e MAP do PMC-
BS. 
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A cada detecção de um grupo de cetáceo, o ângulo horizontal (com uma 

alidade) e o vertical (com o binóculo reticulado) foram registrados. Isso permitiu a 

obtenção da distância perpendicular e a correção da posição geográfica (registrada 

com um GPS). As informações anotadas adicionalmente para cada detecção de 

cetáceo são as seguintes: hora, espécie ou menor nível taxonômico identificado, 

tamanho e composição do grupo, presença de filhotes e comportamento. O 

reconhecimento das espécies contou com o auxílio de guias de identificação 

(SHIRIHAI & JARRET, 2006; LODI & BOROBIA, 2013; JEFFERSON et al., 2015), 

sempre procurando obter registros fotográficos para auxiliar a identificação.  

Para todas as plataformas de coleta visual de cetáceos (Campanha de 

Avistagem Embarcada, Campanha de Avistagem Aérea e Campanha de 

Telemetria), uma detecção correspondeu a um grupo, definido como um animal 

solitário ou qualquer agregação de indivíduos de uma mesma espécie em uma 

mesma área com comportamento coordenado ou não. 

 

 

III.3 Monitoramento Acústico Passivo (MAP) 
 

O monitoramento acústico passivo (MAP) foi executado conjuntamente com o 

esforço de observação visual durante todas as campanhas de Avistagem e MAP 

do PMC-BS. A embarcação rebocou um arranjo de hidrofones e os sons captados 

foram monitorados continuamente em tempo real. O monitoramento foi feito 

simultaneamente por dois operadores exclusivamente dedicados à operação, com 

o objetivo de detectar, classificar e localizar todas as vocalizações de cetáceos 

durante o esforço do MAP.  

A execução do esforço de MAP foi simultânea ao esforço de avistagem, com 

exceção de períodos em que as condições climáticas implicavam na paralisação 

do esforço visual, permanecendo apenas o esforço acústico. O esforço do MAP só 

era interrompido devido a eventuais problemas técnicos ou condições climáticas 

extremas, que poderiam comprometer a segurança do equipamento e equipe, 

áreas costeiras de profundidade abaixo de 20 metros ou áreas com presença de 

muitas embarcações e redes de pesca.  
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III.3.1 Equipamentos do MAP - Parte Molhada 

O arranjo de hidrofones e o cabo de reboque compõem a parte molhada do 

sistema, unidos por conectores à prova d’água. Ambos ficam armazenados em um 

guincho hidráulico e são lançados ao mar durante o início do esforço e recolhidos 

no final do dia (Figura III.3-1). Os procedimentos de lançamento e recolhimento do 

arranjo de hidrofones estão descritos no Procedimento Operacional 04 (Volume 

III: Anexo III.3-1). 

O PMC-BS dispõe de dois arranjos de hidrofones, denominados de “Bahia” e 

“Turqoise”. Os hidrofones e pré-amplificadores permanecem dentro de um tubo de 

poliuretano de aproximadamente 4 m de comprimento, preenchido com óleo de 

rícino. Na extremidade anterior, o tubo tem um conector que se acopla ao cabo de 

reboque. São 4 hidrofones no total, divididos em pares. Há um par para a detecção 

de eventos acústicos de alta frequência (até 170 kHz) e outro para os eventos 

acústicos de baixa a média frequência (1 kHz - 48 kHz)  

Os sensores de baixa - média frequências são cilindros de cerâmica 

piezoelétrica da marca APC (modelo APC - 4201) conectados a pré-amplificadores. 

O arranjo “Bahia” têm pré-amplificadores com ganho de 33 dB e filtro passa-alta de 

1 kHz”, enquanto o arranjo “Turquoise” têm um ganho de 39 dB e filtro passa-alta 

com frequência de corte em torno de 500 Hz. De início o arranjo “Turquoise” foi 

utilizado como principal, para verificar a possibilidade de monitorar sinais abaixo de 

1 kHz (arranjo possui ganho mais alto e filtro com frequência de corte mais baixa). 

No entanto, logo na primeira campanha do PMC-BS foi verificado que o ruído 

próprio da embarcação (cavitação e vibrações provenientes da própria 

embarcação) contamina e dificulta o monitoramento em bandas de frequência 

abaixo de 1 kHz. Os dois arranjos foram utilizados ao longo das campanhas de 

Avistagem e MAP do PMC-BS, sem que houvesse muitas diferenças nas 

características dos sinais captados. No caso do par de sensores de alta frequência 

foram utilizados hidrofones (RESON TC4013) e pré-amplificadores idênticos em 

ambos os arranjos (ganho de 33dB e filtro passa-alta com frequência de corte em 

1 kHz).  
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Os arranjos também possuem um sensor de pressão hidrostática para o 

monitoramento da profundidade de reboque (Keller - série 7). As informações sobre 

o fabricante, dimensões e espaçamento dos hidrofones utilizados pelo PMC-BS 

estão detalhados na Tabela III.3-1. 
 
 
Tabela III.3-1: Especificações dos hidrofones usados durante o MAP no PMC-BS. 

Característica 
Par de frequências 
baixas a médias 

Par de frequências 
altas 

Fabricante (Modelo) 
APC  
(42-1021) 

Teledyne Reson  
(TC 4013) 

Diâmetro externo (mm) 19,0 ± 0,15 8,0 

Diâmetro interno (mm) 26,0 ± 0,20 
Não fornecido pelo 
fabricante 

Tamanho (mm) 20,0 ± 0,15 22 

Capacitância (nF) 11,6 3,4 

Freq. de ressonância (kHz) 83 >200 

Resposta de frequência (kHz) 1 -100 1 -170 

Espaçamento entre 
hidrofones (m) 

3,80 m (Turquoise) 
2,03 m (Bahia) 

1,01 m (Turquoise) 
0,53 m (Bahia) 

 

O cabo de reboque possui um diâmetro de cerca de 15 mm, com capa externa 

de poliuretano e reforçado com kevlar na parte interna. O cabo de reboque foi 

construído com um comprimento total de 500 m e alocado em um guincho hidráulico 

para lançamento e recolhimento. O cabo de reboque foi lançado com 400m de 

comprimento do cabo a partir da popa da embarcação. Um lançamento mais curto 

(150 m de cabo) foi utilizado para águas muitas rasas (entre 40 e 20 metros de 

profundidade). A Figura III.3-1 ilustra o conjunto cabo de reboque e arranjo de 

hidrofones sendo preparado para o lançamento a partir a partir do guincho.  
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Figura III.3-1: Recolhimento do conjunto cabo de reboque e arranjo de hidrofones a 

partir da popa da embarcação. No canto superior esquerdo está o 
guincho hidráulico para lançar e recolher o cabo de MAP.  

 

III.3.2 Equipamentos do MAP - Parte Seca 

A parte seca do conjunto de equipamentos do MAP consiste no cabo de convés 

e no Sistema de Processamento Acústico (SPA), localizados em uma sala no 

convés superior da embarcação, onde foi instalada a estação de MAP (Figura 

III.3-2). 

O cabo de convés possui cerca de 30 m e foi conectado ao cabo de reboque 

localizado no guincho para transmitir o sinal até a estação, onde é conectado um 

cabo multi-vias que distribui os sinais dos quatro hidrofones para os respectivos 

canais do SPA (1 par de canais para cada subsistema). O SPA inclui diversos 

componentes que condicionam os sinais. Os sinais são amplificados (ganho 

ajustável de 0 a 40 dB), filtrados (filtro passa-alta de 1 kHz) e digitalizados. Nas 

primeiras campanhas o ganho foi variável, mas foi fixado em 20 dB para o sistema 

de frequências baixa - média e em 36 dB para o sistema de alta frequência. 
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Na 1ª Campanha de Avistagem Embarcada e MAP, o SPA foi alugado da 

empresa americana Biowaves Inc. O condicionador de sinais utilizado foi o 

MAGREC e a placa de conversão análogo-digital usada foi a RME FIREFACE 800 

(taxa de amostragem de 192 kHz). A partir da 2ª Campanha do PMC-BS, utilizou-

se um SPA nacional desenvolvido pela empresa brasileira Ecowaves Ltda. A partir 

da Campanha 3, os sinais de cada subsistema passaram por uma filtragem 

adicional, empregando filtro passa-baixas (filtro antialiasing), com frequência de 

corte de 48 kHz para o subsistema de frequências baixas-médias e de 170 kHz 

para o subsistema de frequências altas. As frequências utilizáveis e as placas de 

conversão análogo-digital de cada subsistema foram: (a) frequências baixas-

médias de 1 a 48 kHz (Placa ASUS - taxa de amostragem de 192 kHz); e (b) 

frequências altas de 1 a 170 kHz (Placa NIDAQ USB 6286 - taxa de amostragem 

de 500 kHz). O SPA possui um sistema de GPS (GPS e Antena Garmin) e placa 

MC DAQ para o registro do sensor de profundidade.  
 

 

Figura III.3-2:  Estação de MAP e operadores durante a Campanha de Avistagem 
Embarcada e MAP do PMC-BS. 
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III.3.3 Programas de MAP  

Os programas utilizados foram o PAMGUARD para detecção, localização e 

classificação de cliques de odontocetos (subsistema de alta frequência) (Figura 

III.3-3) e o ISHMAEL para detecção de assovios e cliques de odontocetos e sons 

de misticetos que estejam acima de 1 kHz (subsistema de baixa frequência). O 

PAMGUARD foi configurado com um detector e classificador automático de cliques 

de odontocetos e mapa com informações de GPS integrado para a localização dos 

sinais detectados. Os operadores monitoram os sons captados utilizando fones de 

ouvido a partir dos sinais captados pelo sistema de frequência baixa – média. Os 

cliques de ecolocalização estão na maior parte em frequências inaudíveis e foram 

monitorados a partir do detector automático de cliques do PAMGUARD. O 

ISHAMEL foi utilizado para monitorar visualmente os espectrogramas. Diferente do 

PAMGUARD, o ISHMAEL não possui um mapa integrado para a localização dos 

sinais biológicos e, portanto, ele foi utilizado em conjunto com o software 

WHALETRAK 2.6 (Figura III.3-3). 

Figura III.3-3:  Telas dos programas usados pelo MAP no PMC-BS: detector de clique 
do PAMGUARD (acima à esquerda), mapa para localização do 
PAMGUARD (abaixo à esquerda), software ISHMAEL (acima à direita) 
e programa WHALETRAK para localização (abaixo à direita). 
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Os procedimentos de operação dos programas e coleta de dados das 

detecções acústicas de cetáceos durante o trabalho de campo estão descritos no 

Procedimento Operacional 04 de coleta de dados do MAP (Volume III: Anexo 

III.3-1). O monitoramento foi feito por dois operadores de MAP simultaneamente, 

cada um operando um dos computadores com os respectivos programas. Os 

operadores trabalharam juntos para coletar e registrar os dados referentes às 

detecções acústicas de cetáceos conforme especificado no protocolo. As 

detecções foram feitas conjuntamente pelos dois operadores e, quando possível, 

eram comparadas entre os dois programas para verificar a consistência dos dados 

coletados. A ficha de detecção foi preenchida com os dados da detecção que 

obteve os melhores registros entre os dois programas. Havia sempre três 

operadores na equipe a bordo, revezando-se em turnos de 2 horas de trabalho e 1 

hora de descanso.  

As gravações foram feitas de maneira contínua. Além do áudio, os registros 

incluem os arquivos do banco de dados do PAMGUARD, que incluiu informações 

dos registros do esforço amostral, equipamento e configurações do sistema de 

MAP e detecções acústicas de cetáceos preenchidos pelos operadores, assim 

como os dados do detector automático de cliques, dados do GPS e do sensor de 

profundidade do arranjo de hidrofones. Também foram armazenados os arquivos 

de dados binários do detector de cliques do PAMGUARD, as configurações dos 

programas, arquivos do programa WHALETRAK2.6 e imagens de capturas da tela 

do computador feitas durante a coleta de dados. 

Os arquivos de áudio foram armazenados, sem compressão, no formato 

WAVE. As gravações do PAMGUARD foram configuradas para duração de 5 

minutos e do ISHMAEL 10 minutos. 

Após o término de cada campanha, os dados de MAP foram triados de acordo 

com o horário de registro das detecções acústicas de cetáceos realizadas pelos 

operadores de MAP. Estes dados foram então validados para verificar a presença 

de vocalizações de cetáceos. Os procedimentos de triagem e validação estão 

descritos no Procedimento Operacional 06 de processamento de dados do MAP 

(Volume III: Anexo III.3-2). As planilhas com os registros das detecções acústicas 

de cetáceos validadas para cada campanha foram disponibilizadas no sistema 
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online de armazenamento, gerenciamento e consulta dos dados do PMC-BS 

(SisPMC)1. Amostras de vocalizações com trechos de áudio e respectivos 

espectrogramas de detecções de espécies de cetáceos confirmadas no nível de 

espécie ou gênero também foram disponibilizadas no SisPMC.  

 

III.4 Avistagem Aérea 

As Campanhas de Avistagem Aérea basearam-se na metodologia de 

transecções lineares com amostragem de distâncias (Distance Sampling) 

(BUCKLAND et al., 2001), conforme descrito no Item III.2. Uma malha paralela de 

linhas de transecção foi desenhada para amostragem sistemática da Bacia de 

Santos. As linhas percorrem a área de estudo, cruzando gradientes de 

profundidade, posicionadas perpendicularmente à costa. Optou-se por um desenho 

amostral contendo um conjunto de linhas paralelas, objetivando uma cobertura 

homogênea da área de estudo. O planejamento de cada campanha considerou que 

sua realização fosse realizada em até 15 dias. Tipicamente as linhas foram 

percorridas sequencialmente partindo do Sul para o Norte, dependendo das 

condições climáticas e meteoceanográficas. 

Durante o esforço amostral, a aeronave sobrevoou o mar a uma altitude de 500 

pés nas Campanhas 1 a 7, e 750 pés nas Campanhas 8 a 12. Esta altitude visa 

maximizar as detecções tanto de pequenos quanto de grandes cetáceos. A 

velocidade de sobrevoo é de aproximadamente 240 km/h, que corresponde à 

velocidade mínima permitida à aeronave, levando em consideração a segurança 

do sobrevoo. A função track do GPS registrou o esforço amostral para posterior 

obtenção da posição dos registros realizados. 

Quatro observadores experientes se revezaram nas posições: (1-2) 

observadores das janelas planas; (3-4) observadores das janelas em bolha (Figura 

III.4-1 e Figura III.4-3). A posição inicial dos pesquisadores foi sorteada no início 

de cada sobrevoo. A rotação de posições foi feita no meio e ao final de uma linha 

de transecção, ou seja, no máximo a cada 1 hora de sobrevoo. Os observadores 

procuraram grupos de cetáceos a olho nu de forma independente, sem 

comunicação nem contato visual entre si. Eles concentraram o esforço de procura 

 
1 http://sispmcprd.petrobras.com.br/sispmc 
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na linha e próximo à mesma, “varrendo” periodicamente o horizonte. Os 

procedimentos de coleta de dados utilizados durante as Campanhas de Avistagem 

Aérea estão descritos em detalhes no Procedimento Operacional 07 (Volume III: 

Anexo III.4-1). 

O registro do esforço, posições de início e final da linha de transecção, 

condições ambientais (estado do mar na escala Beaufort, reflexo em cada bordo, 

condições de visibilidade, cobertura do céu) e as informações relacionadas à cada 

detecção (espécie, posição geográfica, hora, tamanho do grupo, presença de 

filhotes, observador e evento que levou à detecção do grupo) contaram com o 

auxílio de um gravador digital. A medição do ângulo vertical ocorreu no momento 

em que o grupo avistado estava perpendicular à aeronave por meio de um 

clinômetro Suunto (Figura III.4-2). O ângulo vertical e a altura da aeronave 

permitiram calcular a distância perpendicular da linha de transecção para cada 

avistagem.  

 

 
Figura III.4-1:  Observador em esforço amostral na janela bolha da aeronave 

durante as Campanhas de Avistagem Aérea do PMC-BS. 



Revisão 00 
Novembro/2021 

III. Métodos de Coleta 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
76 / 707 

 

  

Figura III.4-2: Observador utilizando clinômetro e gravador digital para registrar as 
avistagens durante as Campanhas de Avistagem Aérea do PMC-BS. 

 

 
Figura III.4-3:  Observador fazendo o registro fotográfico das avistagens durante as 

Campanhas de Avistagem Aérea do PMC-BS. 
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A fim de garantir a qualidade dos dados, o planejamento dos sobrevoos levou 

em consideração apenas as condições de observação favoráveis. Os sobrevoos 

nas áreas costeiras foram realizados majoritariamente com mar igual ou abaixo de 

Beaufort 3 (vento entre 7-10 nós) e, nas áreas oceânicas, com mar igual ou abaixo 

de Beaufort 4 (vento entre 11-16 nós). 

 

 

III.5 Telemetria 
 

As 12 campanhas de telemetria realizadas tiveram como objetivo principal a 

instalação de transmissores nos cetáceos. Para tanto, a estratégia nessas 

campanhas foi de percorrer duas rotas em ziguezague, uma na região oceânica 

(plataforma continental externa e talude) e outra na região costeira (plataforma 

interna) de Florianópolis/SC a Arraial do Cabo/RJ.  

O objetivo foi localizar grupos de cetáceos com potencial para a marcação com 

transmissores satelitais e/ou transmissores arquivais (DTAGs), cobrindo o máximo 

possível da área da Bacia de Santos. A utilização experimental de um transmissor 

arquival do modelo CATS começou a partir da sexta campanha. A operação das 

Campanhas de Telemetria seguiu duas fases: (a) fase de busca e (b) fase de 

marcação. Na fase de busca, seguiu-se o mesmo procedimento do esforço visual 

usado nas Campanhas de Avistagem (ver item III.2 e Procedimento Operacional 

08 no Volume III: Anexo III.5-1). A fase de marcação consistiu na aproximação do 

grupo previamente detectado para instalação de transmissores e demais 

procedimentos (fotoidentificação e biópsia). 

A fase de marcação levou em consideração alguns critérios para decidir pela 

tentativa ou não de marcação, avaliando espécie, tamanho do indivíduo, presença 

de filhote e comportamento do animal. A decisão pela marcação ou não de um 

animal foi tomada conjuntamente entre o coordenador de campanha e o 

responsável pela marcação. 

Foram utilizados três tipos de transmissores (Figura III.5-1e Figura III.5-2): (a) 

transmissores satelitais do tipo Splash10 (Wildlife Computers); (b) transmissores 

arquivais do tipo DTAG para registro acústico e de informações sobre o mergulho; 
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e (c) transmissores arquivais do tipo CATS, que também registram dados acústicos 

e de mergulho, além de imagens de vídeo. Quatro configurações de âncoras para 

implantação contribuíram para a performance dos transmissores satelitais: (1) 

configuração implantável com uma âncora acoplada de três pétalas dobráveis (até 

a 3ª Campanha); (2) configuração implantável com uma âncora fixa de três pétalas 

e roseta (a partir da 4ª Campanha); (3) configuração LIMPET com duas âncoras de 

três pétalas (todas as campanhas) e (4) configuração LIMPET com duas âncoras 

de seis pétalas (todas as campanhas). No caso dos DTAGs e do CATS, o sistema 

de fixação é formado por quatro copos de sucção (ventosas).  

Nas três primeiras campanhas, o método de marcação consistiu em um rifle de 

ar comprimido (RESTECH ARTS) para os transmissores satelitais (LIMPET e 

Implantável). A partir da quarta campanha, o equipamento utilizado para inserir os 

transmissores na configuração LIMPET foi uma balestra de 150 libras de pressão 

(EXCALIBUR VIXEN II). Uma vara de fibra de carbono foi o principal método 

utilizado para a fixação de transmissores arquivais (DTAGs/CATS). O rifle  

RESTECH ARTS foi utilizado experimentalmente para a colocação de 

transmissores arquivais até a Campanha 6. A partir da Campanha 7, o rifle 

RESTECH ARTS foi usando somente para colocação de transmissores satelitais 

implantáveis. 

Os transmissores satelitais coletaram as seguintes informações: (a) hora; (b) 

posição geográfica; (c) profundidade de mergulho; (d) duração do mergulho e (e) 

comportamento de mergulho. Esses dados foram condensados e resumidos para 

que pudessem ser enviados via sistema satelital Argos. Durantes todas as 12 

Campanhas de Telemetria, foram definidas diferentes programações para os 

transmissores, considerando conhecimentos existentes na literatura para cada 

espécie, assim como a experiência adquirida ao longo do processo. Os 

transmissores foram programados para transmitir durante 12 ou 13 horas por dia, 

e com um máximo de 650 transmissões por dia, buscando otimizar o uso da bateria 

para os períodos com melhor cobertura de satélites na região de estudo. As 

previsões de passagem de satélites foram obtidas na homepage do Argos para 

determinar os melhores horários do dia para transmissão, considerando a 

passagem dos satélites.  
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Os dados coletados pelo sistema ARGOS apresentam diferentes níveis de 

incerteza na definição da posição geográfica. Cada posição tem um erro associado, 

que é classificado de acordo com sua precisão em sete classes, definidas de 

acordo com o número de mensagens recebidas pelo transmissor durante a 

passagem dos satélites. São elas: “3” (erro menor que 250 m), “2” (entre 250 e 500 

m), “1” (entre 500 e 1.500 m), “0” (maior que 1.500 m), “A” (sem estimativa de 

precisão, três mensagens de satélite), “B” (sem estimativa de precisão, 1 ou 2 

mensagens de satélites) e “Z” (localização inválida). As posições classificadas 

como “Z” foram excluídas de todas as análises. 

 

A  B  C  
Figura III.5-1:  Transmissores satelitais utilizados nas Campanhas de Telemetria do 

PMC-BS: (A) transmissor implantável (modelo SPLASH10-260C); (B) 
transmissor implantável (modelo SPLASH10-302B); e (C) transmissor 
LIMPET (modelo SPLASH10-292A) com âncora de três (esquerda) e 
seis pétalas (direita).  

 

O reduzido tempo de permanência dos cetáceos na superfície da água 

restringe o número de sinais enviados ao satélite, resultando numa elevada 

proporção de posições de baixa qualidade ou de qualidade indefinida. Foi aplicado 

o filtro de Freitas para a filtragem dos pontos (FREITAS et al., 2008) e então 

calculada a distância média percorrida por dia por cada animal, em km. Para alguns 

transmissores, os dados foram muito limitados, o que não permitiu análises 
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posteriores. Esse foi o caso de transmissores que permaneceram um período muito 

reduzido, o que pode estar relacionado a problemas de instalação, à falha do 

transmissor ou mesmo à perda precoce ocasionada pelo comportamento dos 

animais.  

Para todas as espécies que tiveram mais de um indivíduo marcado, foi testado 

o ajuste para o modelo hierárquico de estado-espaço (hDCRWS) (Jonsen et al 

2005; Jonsen 2016) a fim de estimar os parâmetros de movimento e estados 

comportamentais. O ajuste dos modelos foi testado usando simulações de cadeias 

de Markov de Monte Carlo (MCMC) com JAGS (PLUMMER, 2003) por meio do 

pacote bsam (JONSEN et al., 2007; JONSEN, 2014) no programa R (R Core Team 

2018) utilizando diferentes valores para o ajuste, incluindo o número de posições 

estimadas por dia (uma, duas ou três posições diárias). O modelo classifica as 

posições em dois modos comportamentais: deslocamento (modo 1) e busca em 

área restrita (ARS, modo 2). Os comportamentos foram definidos com base nos 

ângulos médios de giro (ɵ) e autocorrelação na velocidade e direção (γ). Esses dois 

modos comportamentais assumem um valor de 1 ou 2 para cada amostra de 

MCMC e o valor de saída corresponde à média das novas amostras de MCMC. O 

resultado é um valor contínuo, entre 1 e 2. Seguindo Jonsen et al. (2006), posições 

superiores a 1,75 foram classificadas como comportamento de “busca em área 

restrita” (ARS), associado a atividades de forrageamento ou reprodução 

(dependendo da espécie), e corresponde a maiores ângulos de giro e alta 

velocidade ou variabilidade de direção; e posições inferiores a 1,25 foram 

classificadas como comportamento de “trânsito”, com baixo ângulo de giro e baixa 

variabilidade de velocidade e direção. Os valores médios foram considerados 

“incertos” (JONSEN et al., 2007). Posições de terra, relacionadas a erros na 

localização do Argos, foram descartadas. Para as espécies em que não houve 

ajuste do modelo, foram utilizadas somente as posições obtidas após a filtragem 

dos dados (filtro de Freitas) para a plotagem da trajetória. 
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III.5.1 Obtenção e análise de informações sobre mergulhos por meio dos 

transmissores satelitais 

 

A análise dos dados de mergulho foi baseada nas informações computadas 

por duas planilhas geradas pelo transmissor (Behavior e Histo). A primeira classifica 

os mergulhos em três categorias, considerando parâmetros preestabelecidos para 

a definição de um mergulho (profundidade e duração mínimas). Não há consenso 

na literatura sobre o valor ideal para cada espécie, mas em geral esta definição 

considera o tamanho de um indivíduo adulto. As três categorias estabelecidas, 

baseadas no formato das imersões, refletem o perfil de mergulho, que pode ser 

classificado em três categorias: Square, U e V. A definição destas categorias 

considera a proporção de tempo que o animal permanece no fundo, descida/subida 

mais rápida ou lenta e tempo em cada profundidade. A segunda planilha agrupa as 

informações de mergulho em categorias previamente definidas, gerando 

informações de três histogramas: proporção de tempo ao longo do dia em que o 

animal permanece em cada categoria de profundidade pré-estabelecida (time-at-

depth, TAD); número de mergulhos em diferentes categorias de profundidade pré-

estabelecidas; e número de mergulhos em diferentes categorias de tempo (duração 

do mergulho) pré-estabelecidas. Para o primeiro foi calculada a frequência média 

entre os indivíduos, enquanto para os outros dois histogramas foi calculada a 

frequência geral, considerando o total de mergulhos de todos os indivíduos juntos. 

Para fins de visualização, as categorias previamente definidas na programação 

foram posteriormente agrupadas em categorias mais amplas. 

Para a análise da relação entre profundidade de mergulho e profundidade local, 

primeiramente estimou-se a posição de mergulho utilizando o pacote Crawl do R, 

por meio do qual as previsões são feitas com base no tempo médio entre o início e 

o fim da mensagem de mergulho. As posições de mergulho estimadas permitiram 

extrair a informação de profundidade local utilizando a base de dados de batimetria 

do NOAA. A relação entre profundidade de mergulho e profundidade local foi 

testada por meio de uma regressão linear, no caso das espécies com apenas um 

indivíduo monitorado (B. physalus e G. griseus), e por meio de uma Análise de 
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Covariância (ANCOVA) no caso das espécies em que foram monitorados dois 

indivíduos ou mais (ZAR, 2010).  

Antes da montagem dos modelos, aplicou-se a transformação de Box-Cox, que 

indica a melhor transformação a ser aplicada na variável resposta com base no 

parâmetro λ que maximiza o logaritmo da verossimilhança (GOTELLI & ELLISON, 

2011). Os modelos tipo ANCOVA foram aplicados com a interação entre os 

indivíduos (variável categórica com níveis = n indivíduos) e a covariável 

profundidade local para investigar se existem diferentes relações entre 

profundidade de mergulho e profundidade local para cada indivíduo. Os modelos 

foram simplificados em duas etapas: 1) retirada da interação (diferença apenas 

entre interceptos) e 2) retirada dos indivíduos (relação independente do indivíduo). 

Os modelos foram comparados entre si (modelo completo vs modelo mais simples), 

sendo selecionado o modelo mais simples sempre que o teste F tenha indicado que 

o aumento da soma dos quadrados dos resíduos não foi significativo (CRAWLEY, 

2013).  

Para visualizar a porção da coluna d´água utilizada pelas espécies, foram 

elaborados gráficos apresentando conjuntamente a profundidade de mergulho e a 

profundidade local, plotadas em função da latitude, considerando a movimentação 

no sentido norte-sul observada para a maioria das espécies, com exceção de B. 

brydei, para a qual foi considerada a longitude, porque sua movimentação ocorreu 

mais no sentido leste-oeste. Todas as análises e gráficos foram realizadas em 

ambiente R (R CORE TEAM, 2018).  

Os DTAGs são dispositivos não invasivos, equipados com quatro ventosas, 

adequados para pesquisa de ecologia comportamental e acústica de cetáceos. 

Estes tags foram usados em todas as campanhas do PMC-BS. São desenvolvidos 

e alugados pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole (WHOI). Contêm sensores 

de pressão, acelerômetros e magnetômetros, que possibilitam descrever a 

orientação do animal nos três eixos e a profundidade de mergulho. Além disso, os 

DTAGs também estão equipados com um par de hidrofones, com taxa de 

amostragem de até 192 kHz, que permitem registrar o áudio, determinar os níveis 

sonoros recebidos e calcular os ângulos de chegada dos sons detectados no DTAG 

(JOHNSON & TYACK, 2003). 
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O acompanhamento do animal focal com o DTAG é realizado com o auxílio de 

antenas direcionais Yagi ligadas a receptores de sinais VHF, que também são 

utilizadas para a recuperação do equipamento depois que ele se desprende do 

corpo do indivíduo. O acompanhado é realizado até o momento em que é 

constatado visualmente que o DTAG se desprendeu do animal. Assim que 

recuperados, os DTAGs são examinados em busca de amostras de pele para 

biópsia, de acordo com o protocolo descrito por Miller et al. (2004). Os dados dos 

DTAGs foram descarregados em um computador via transmissão infravermelha e 

conferidos para verificar se os dados foram coletados e descarregados 

adequadamente.   

As análises foram feitas por meio de algoritmos disponíveis no programa 

MATLAB (Dtag Tools) (JOHNSON et al., 2013). O processamento dos dados 

incluiu: decimação dos dados de 50 Hz (taxa de amostragem padrão) para 5 Hz; 

calibração para a conversão dos dados de pressão para os valores de profundidade 

(metros) e avaliação da posição do DTAG em relação ao eixo do corpo do animal. 

Este último é necessário para calibrar os dados que medem a rotação, inclinação 

e rumo do animal marcado, de maneira a gerar resultados confiáveis (JONHNSON 

& TYACK, 2003). Após essas etapas, as estimativas das taxas de propulsão da 

nadadeira caudal foram calculadas (NOWACEK et al., 2001). A análise dos dados 

processados serviu para quantificar a métrica de mergulho e avaliar manualmente 

a existência de possíveis comportamentos de forrageio, usando as técnicas 

descritas por Goldbogen (2006), Goldbogen et al. (2007), Stimpert et al. (2007) e 

Goldbogen et al. (2013). 

Os registros acústicos foram processados para detectar a presença de sons de 

origem biológica ou quaisquer outros sons considerados relevantes. Sons de 

misticetos foram escaneados seguindo as técnicas descritas por Constantine et al. 

(2015), e as vocalizações encontradas foram quantificadas e descritas utilizando 

os programas MATLAB e RAVEN PRO 1.5. 

O tag arquival denominado CATS – Cam, fabricado pela empresa CATS 

(Customized Animal Tracking Solutions) (Figura III.5-2), é um equipamento 

semelhante ao DTAG. Ele foi adquirido pela Socioambiental e está sendo utilizado 

desde a Campanha 6. Este tag é fixado por quatro ventosas de silicone e possui 

um hidrofone com resposta de frequência de 96 kHz, sensor de profundidade 
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(pressão), acelerômetros e magnetômetros. Adicionalmente, este tag possui uma 

câmera de vídeo que grava em alta resolução. 
 
 

 

  

  

Figura III.5-2:  Transmissores do tipo CATS Cam e DTAG, o primeiro utilizado a partir 
da Campanha 6 e o segundo nas Campanhas de 1 a 10. 

 

III.5.2 Estratégia de marcação 

A principal estratégia utilizada para a marcação dos animais foi a aproximação 

com bote inflável. Em tal caso, os dois botes (bote principal e bote de segurança) 

foram lançados ao mar com suas respectivas equipes (ver Procedimento 

Operacional 08 no Volume III: Anexo III.5-1) (Figura III.5-3 e Figura III.5-4). Pelo 

menos um observador sempre permaneceu no navio para auxiliar no 

monitoramento dos botes, na localização dos animais e no preenchimento das 

fichas de campo, mantendo uma constante troca de informações com os botes via 

rádio. Esse técnico também auxiliou no processamento das biópsias realizadas 

pelos botes e trazidas até o navio. Alguns procedimentos de marcação ocorreram 
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na proa do navio em caráter experimental durante a 2ª Campanha, nos dias em 

que as condições do mar não permitiram a descida dos botes. Mas dada a distância 

entre os animais e o responsável pela inserção dos tags, esta abordagem não foi 

mais utilizada nas campanhas subsequentes. Os registros de todas as informações 

relativas aos procedimentos de marcação integram um formulário específico. 

 

 

 
Figura III.5-3:  Marcação com transmissor satelital do tipo LIMPET utilizando uma 

balestra durante Campanha de Telemetria do PMC-BS.  
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Figura III.5-4:  Marcação com transmissor do tipo CATS utilizando uma vara de fibra de 

carbono durante Campanha de Telemetria do PMC-BS.  
 
 

III.6 Fotoidentificação 
 

A coleta dos dados de fotoidentificação seguiu os padrões previstos no projeto 

executivo, tanto nas Campanhas de Avistagem Embarcada e MAP, quanto nas 

Campanhas de Telemetria. Durante as Campanhas de Avistagem Embarcada e 

MAP, os registros fotográficos foram oportunísticos, enquanto nas Campanhas de 

Telemetria, foram realizadas sessões sistemáticas de fotoidentificação sempre que 

um indivíduo ou grupos de indivíduos de qualquer espécie era observado, conforme 

protocolos tradicionais e bem estabelecidos na literatura (KATONA & WHITEHEAD, 

1981; WÜRSIG & JEFFERSON, 1990; WILLIAMS et al., 1993). 

Após o término de cada campanha, todos os registros fotográficos foram 

armazenados em computadores e HDs externos para posterior triagem, 

catalogação e processamento de identificação (detalhes no Procedimento 

Operacional 09, Volume III: Anexo III.6-1). Em um primeiro procedimento, todos 

os arquivos digitais foram separados por campanha, dia, fotógrafo e espécie. Na 



Revisão 00 
Novembro/2021 

III. Métodos de Coleta 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
87 / 707 

 

sequência, o volume (em número de fotos e GBs) de arquivos a serem processados 

em cada campanha foi quantificado. 

A rotina de análise das fotos respeitou as três etapas estabelecidas no 

Procedimento Operacional 09 (Volume III: Anexo III.6-1): a triagem; a 

catalogação e o processamento de identificação. Durante a etapa de triagem, a 

classificação de cada foto baseou-se na qualidade e nos padrões essenciais para 

sua utilização como fotoidentificação. O critério de qualidade fundamentou-se em: 

(A) excelente; (B+) boa; (B-) razoável; (C) ruim; e (D) péssima. Na triagem também 

foram separadas as fotos com registros de patologias (P), lesões (L) e mutilações 

(M), ou ainda os registros de transmissores (tags) satelitais ou digitais (T), biópsias 

(B) e filhotes (F). Na catalogação, todas as fotos foram reavaliadas e aquelas de 

novos indivíduos (ainda não presentes no catálogo de referência do PMC-BS), de 

qualidade (A) ou (B+), eram incluídas em catálogo de referência continuamente em 

elaboração. Durante a etapa de catalogação, as fotos selecionadas eram 

cuidadosamente comparadas com as fotos preexistentes no catálogo de referência. 

A comparação se deu pela observação de marcas naturais específicas de longa 

duração conforme define a literatura (PAYNE, 1976; WURSIG & WURSIG, 1977; 

KATONA & WHITEHEAD, 1981). Sempre que aparecia uma foto de qualidade, de 

um indivíduo com marcas de longa duração, que ainda não estava presente no 

catálogo de referência, ela recebia um número de nova identificação e era então 

incluída no catálogo. 

Um catálogo de referência e uma matriz de dados gerais de fotoidentificação 

foi construído para cada espécie (arquivo digital em Excel descrito no 

Procedimento Operacional 09, Volume III: Anexo III.6-1). No entanto, o 

procedimento de triagem e de catalogação inicial seguia a ordem cronológica de 

ocorrência do registro. Apenas na última etapa, de processamento de identificação, 

uma terceira rodada de avaliação das fotos era realizada por espécie. Naquele 

momento, todos os registros de qualidade (A), (B+) e (B-) eram comparados com 

os catálogos de referência já elaborados, por espécie, para a busca por 

correspondentes, ou seja, para identificação dos indivíduos. Em caso de 

identificação positiva (matches), o número do indivíduo catalogado era vinculado 

ao registro fotográfico em análise. Em caso de não reconhecimento com os 

indivíduos catalogados, e quando a qualidade da foto não permitia seguramente a 
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catalogação de um novo indivíduo, o registro em análise era classificado como não 

identificado (NI). 

Por fim, na triagem inicial e nas duas últimas rodadas de observação das fotos, 

todas as lesões epidérmicas de interesse e/ou mutilações foram separadas e 

avaliadas. Todos os registros de lesões foram copiados para pastas específicas por 

espécies, seguindo uma avaliação da prevalência de lesões por espécie e uma 

descrição qualitativa das lesões mais explícitas e frequentes. A partir do 6º ciclo, 

repetiu-se a categorização e descrição mais refinada de cada tipo de lesão 

realizada nos ciclos anteriores, além de uma quantificação de cada tipo de lesão 

por espécie. 

Após todas as etapas de processamento dos registros fotográficos, houve um 

acompanhamento do número total de registros utilizados por espécies 

(classificados como de qualidade (A), (B+) e (B-)), bem como um acompanhamento 

do número de indivíduos incluídos em cada catálogo de referência (por espécie). 

Uma avaliação no número de registros identificados por campanha e espécie em 

relação aos registros utilizáveis, permitiu um acompanhamento do sucesso da 

fotoidentificação em identificar indivíduos. Mapas de ocorrência por indivíduo 

incluíram as ‘recapturas’ – reconhecimento de indivíduo já catalogado em outro dia 

de campo – e permitiu uma discussão sobre padrões de movimento e uso de áreas.  

Ao longo de todos os anos, a comparação de catálogos com os de outros 

grupos de pesquisa fez parte dos esforços. A mesma equipe envolvida no 

processamento das fotos do PMC-BS participou de todo procedimento de 

comparação (Dr. Fábio Gonçalves Daura Jorge, e bolsistas Gabriela Oms, 

Fernanda Thiel, Ana Rama). Ou seja, os catálogos de outros grupos de pesquisa 

foram disponibilizados para a coordenação de fotoidentificação do PMC-BS (com 

exceção do catálogo de Balaenoptera musculus, Balaenoptera physalus e 

Balaenoptera borealis – ver adiante). O procedimento de comparação de catálogos 

seguiu os mesmos procedimentos de processamento feitos para as fotos do PMC-

BS. Todos os matches (reconhecimento de indivíduo já catalogado) identificados 

eram planilhados, incluindo data e localização de cada registro. Essas informações 

também foram utilizadas para a confecção de mapas de ocorrência por indivíduos, 

permitindo a discussão de padrões de movimentos entre áreas. 
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III.7 Coleta de biópsias 
 

As biópsias coletadas durante as Campanhas de Avistagem Embarcada/MAP 

e de Telemetria utilizaram balestras (120 e 150 bar de pressão) e dardos flutuantes 

(corpo de fibra de carbono e flutuador de poliuretano) com ponteiras de aço 

inoxidável especialmente desenvolvidas para amostragem de cetáceos (CETA-

DART, Copenhagen, Dinamarca e MYSTICETA RESEARCH, Florianópolis/SC). 

Nas Campanhas de Avistagem Embarcada/MAP, a proa da embarcação serviu 

de base para a realização das biópsias (Figura III.7-1), amostrando delfinídeos 

em comportamento de bow-riding (nadando na frente da proa), de forma 

oportunista. Nas Campanhas de Telemetria, as biópsias foram feitas tanto da 

proa da embarcação quanto do bote inflável utilizado para realizar os 

procedimentos de marcação. A marcação dos cetáceos de pequeno e médio porte 

foi feita por dardos com ponteiras de 25 mm, próprias para pequenos cetáceos, 

disparados pela balestra de 120 bar de pressão. Para cetáceos de grande porte, 

foram utilizados dardos com ponteiras de 40 mm disparados pela balestra de 150 

bar de pressão. 

 

 

Figura III.7-1:  Coleta de biópsia da proa do bote inflável durante Campanha de 
Telemetria do PMC-BS.  
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As amostras de pele que se desprenderam de alguns espécimes de misticeto 

(baleia-de-Bryde, baleia-jubarte e baleia-azul) e de odontoceto (cachalote) também 

foram coletadas na água ou no copo de sucção dos transmissores arquivais. É 

comum que pedaços de pele se desprendam de algumas espécies de cetáceos 

durante os comportamentos aéreos ou as socializações, e sua coleta é uma 

alternativa oportunista e não intrusiva para obter amostras desses animais 

(VALSECCHI et al., 1998). 

O fracionamento de cada amostra de biópsia ocorreu após a coleta (Figura 

III.7-2), separando material biológico para as análises de HPA, de biomarcadores 

e de genética (detalhes do procedimento de análise genética está disponível no 

Procedimento Operacional 10, Volume III: Anexo III.7-1). 

Os procedimentos para o fracionamento, a identificação e o acondicionamento 

das amostras estão descritos em detalhes no Procedimento Operacional 02 

(Volume III: Anexo III.7-2 ). Cada biópsia feita resulta no preenchimento de uma 

ficha de biópsia pelo profissional envolvido na coleta ou no fracionamento da 

amostra, com informações como: data, hora, número da biópsia, responsável pela 

coleta e fracionamento, espécie ou menor nível taxonômico identificado, 

coordenadas geográficas, condição do tempo, estado do mar, tamanho e 

composição do grupo, reação do animal antes, durante e depois da biópsia. 
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Figura III.7-2: Triagem da amostra de biópsia coletada 
durante Campanha de Telemetria do 
PMC-BS. 
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IV. ESFORÇO E TAMANHO AMOSTRAL POR ÁREA TEMÁTICA 

 

Este item apresenta um resumo executivo da coleta de dados por cada área 

temática durante as 36 campanhas executadas no âmbito do PMC-BS nos seis 

primeiros anos do Projeto (Quadro IV-1 ao Quadro IV-6). A ênfase das 

informações apresentadas neste item refere-se ao esforço amostral empregado 

durante os anos do Projeto, cada qual composto por dois ciclos semestrais. O 

tamanho amostral também foi sumarizado, como o número de detecções de grupos 

de cetáceos, número de amostras de biópsia coletadas e número de animais 

fotoidentificados ou marcados com transmissores. Todas as informações contidas 

neste Relatório estão inseridas e disponíveis online no Sistema de Armazenamento 

e Visualização de Dados do PMC-BS (SisPMC)2. 

 
2 http://sispmcprd.petrobras.com.br/sispmc 
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Quadro IV-1: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 1 e 2 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 1 Ciclo 2 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Período da 
Campanha 

07/12/2015 – 
13/12/2015 

27/11/2015 – 
05/01/2016 

22/02/2016 – 
17/03/2016 

28/03/2016 – 
04/04/2016 

10/05/2016 – 
20/06/2016 

10/08/2016 – 
03/09/2016 

Estação do Ano 
Final da 

primavera 
Final primavera / 
início do verão 

Final do verão 
Início do 
outono 

Final do outono Inverno 

Dias de mobilização 12 41 25 9 42 25 

Dias com 
amostragem 

7 
Avistagem: 37 

MAP: 33 
22 7 

Avistagem: 40 
MAP: 40 

24 

Esforço amostral 
(horas) 

24,0 
Avistagem: 389,9 

MAP: 357,2 
246,3 29,0 

Avistagem: 410,9 
MAP: 398,7 

248,2 

Esforço amostral 
(km) 

5.720 
Avistagem: 4.937 

MAP: 4.669 
2.851 4.874 

Avistagem: 5.463 
MAP: 5.191 

2.603 

Detecções de 
cetáceos 

50 
Avistagem: 53 

MAP: 82 
52 73 

Avistagem: 83 
MAP: 100 

96 
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Quadro IV-2: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 3 e 4 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 3 Ciclo 4 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Período da 
Campanha 

20/09/2016 –
30/09/2016 

27/09/2016 – 
06/11/2016 

31/01/2017 – 
24/02/2017 

27/01/2017 – 
06/02/2017 

08/03/2017 – 
18/04/2017 

05/07/2017 – 
29/07/2017 

Estação do Ano 
Início da 

primavera 
Primavera Verão Verão Verão / outono Inverno 

Dias de mobilização 10 41 25 10 42 27 

Dias com 
amostragem 

9 
Avistagem: 36 

MAP: 36 
24 10 

Avistagem: 39 
MAP: 38 

24 

Esforço amostral 
(horas) 

27,5 
Avistagem: 420,1 

MAP: 397,5 
288,4 27,3 

Avistagem: 434,9 
MAP: 409,7 

329,7 

Esforço amostral 
(km) 

7.326 
Avistagem: 5.500 

MAP: 5.236 
3.382 6.547 

Avistagem: 5.542 
MAP: 5.241 

3.387 

Detecções de 
cetáceos 

56 
Avistagem: 121 

MAP: 139 
44 23 

Avistagem: 65 
MAP: 92 

121 
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Quadro IV-3: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 5 e 6 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 5 Ciclo 6 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Período da 
Campanha 

03/12/2017 – 
11/12/2017 

25/08/2017 – 
07/10/2017 

28/10/2017 – 
21/11/2017 

19/04/2018 – 
27/04/2018 

12/01/2018 – 
20/02/2018 

21/03/2018 – 
14/04/2018 

Estação do Ano Primavera 
Inverno / 

primavera 
Primavera Outono Verão Outono 

Dias de mobilização 10 44 29 9 40 27 

Dias com 
amostragem 

9 
Avistagem: 40 

MAP: 40 
25 7 

Avistagem: 37 
MAP: 37 

24 

Esforço amostral 
(horas) 

29,9 
Avistagem: 435,7 

MAP: 408,5 
276,5 26,9 

Avistagem: 444,3 
MAP: 426,5 

261,5 

Esforço amostral 
(km) 

5.989 
Avistagem: 5.584 

MAP: 5.188 
2.921 5.666 

Avistagem: 5.863 
MAP: 5.606 

3.123 

Detecções de 
cetáceos 

59 
Avistagem: 123 

MAP: 134 
64 84 

Avistagem: 77 
MAP: 99 

36 
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Quadro IV-4: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 7 e 8 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 7 Ciclo 8 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Período da 
Campanha 

06/09/2018 – 
12/09/2018 

01/09/2019 – 
20/10/2018 

18/07/2018 – 
11/08/2018 

12/02/2019 – 
22/02/2019 

13/03/2019 – 
26/04/2019 

16/01/2019 – 
09/02/2019 

Estação do Ano Inverno 
Inverno / 

primavera 
Inverno Verão Verão / outono Verão 

Dias de mobilização 7 50 25 11 45 25 

Dias com 
amostragem 

7 
Avistagem: 46 

MAP: 43 
24 8 

Avistagem:37 
MAP: 37 

24 

Esforço amostral 
(horas) 

31,1 
Avistagem: 477,3 

MAP: 435,1 
239,9 28,1 

Avistagem: 425,5 
MAP: 410,4 

298,2 

Esforço amostral 
(km) 

6.067 
Avistagem: 5.931 

MAP: 5.446 
1.273 6.074 

Avistagem: 5.502 
MAP: 5.480 

1.653 

Detecções de 
cetáceos 

132 
Avistagem: 158 

MAP: 120 
101 69 

Avistagem: 88 
MAP: 113 

66 
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Quadro IV-5: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 9 e 10 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 9 Ciclo 10 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP* 

Avistagem 
Embarcada e 
MAP (cont.) 

Telemetria 

Período da 
Campanha 

20/08/2019 – 
01/09/2019 

24/08/2019 –
13/10/2019 

11/07/2019 – 
04/08/2019 

20/02/2020 – 
05/03/2020 

04/03/2020 – 
27/03/2020 

27/10/2020 – 
16/11/2020 

15/01/2020 – 
08/02/2020 

Estação do Ano Inverno 
Inverno / 

primavera 
Inverno Verão Verão Primavera Verão 

Dias de 
mobilização 

13 51 25 15 23 20 25 

Dias com 
amostragem 

8 
Avistagem: 43 

MAP: 41 
23 6 

Avistagem: 21 
MAP: 18 

Avistagem: 19 
MAP: 19 

23 

Esforço 
amostral (horas) 

26,4 
Avistagem: 463,1 

MAP: 415,7 
234,3 24,9 

Avistagem: 235,8 
MAP: 196,8 

Avistagem: 224,3 
MAP: 203,5 

279,1 

Esforço 
amostral (km) 

6.114 
Avistagem: 5.742 

MAP: 5.389 
1.342 6.691 

Avistagem: 3.131 
MAP: 2.587 

Avistagem: 1.660 
MAP: 1.595 

1.811 

Detecções de 
cetáceos 

86 
Avistagem: 181 

MAP: 157 
96 25 

Avistagem: 55 
MAP: 63 

Avistagem: 62 
MAP: 51 

46 

* Campanha interrompida pela metade devido à pandemia da COVID-19 e retomada posteriormente para complementação do esforço amostral originalmente 
previsto.  
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Quadro IV-6: Resumo executivo dos dados coletados por cada área temática durante os Ciclos Semestrais 11 e 12 do PMC-BS. 
 

Indicadores 

Ciclo 11 Ciclo 12 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Avistagem 
Aérea 

Avistagem 
Embarcada e 

MAP 
Telemetria 

Período da 
Campanha 

06/08/2020 – 
12/08/2020 

22/08/2020 – 
07/10/2020 

12/07/2020 – 
05/08/2020 

21/05/2021- 
27/05/2021 

16/01/2021 – 
25/02/2021 

21/11/2020 – 
15/12/2020 

Estação do Ano Inverno 
Inverno / 

primavera 
Inverno Outono Verão Primavera 

Dias de mobilização 7 47 25 7 41 25 

Dias com 
amostragem 

6 
Avistagem: 39 

MAP: 38 
24 4 

Avistagem: 35 
MAP: 34 

24 

Esforço amostral 
(horas) 

25,2 
Avistagem: 424,7 

MAP: 394,3 
242,9 23,9 

Avistagem: 398,6 
MAP: 381,9 

293,9 

Esforço amostral 
(km) 

5.932 
Avistagem: 2.983 

MAP: 2.787 
1.545 5.886 

Avistagem: 2.845 
MAP: 2.808 

1.806,3 

Detecções de 
cetáceos 

71 
Avistagem: 312 

MAP: 126 
79 65 

Avistagem: 71 
MAP: 118 

60 
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IV.1 Avistagem Embarcada 

 

Foram realizadas 12 campanhas de avistagem embarcadas do segundo 

semestre de 2015 ao primeiro semestre de 2021. A embarcação de pesquisa 

percorreu 36.196,0 milhas náuticas em esforço durante 469 dias de campo 

(Figura IV.1-2 e Tabela IV.1-1). Em média, a cada dia, aproximadamente 77,2 

milhas náuticas foram percorridas e 11,1 horas de esforço de procura por 

cetáceos foi realizado. 

A Campanha 10 foi paralisada com metade do esforço amostral realizado 

em decorrência da pandemia de COVID-19. Na ocasião da paralisação da 

campanha (27 de março de 2020), ao final da primeira pernada e metade do 

esforço executado, já havia sérias dificuldades no transporte de passageiros 

para troca de equipe, com voos cancelados e restrições às linhas de ônibus 

intermunicipais e interestaduais. Também havia recomendações de 

autoridades municipais, estaduais e internacionais para a realização de 

quarentena e isolamento social. Para manter a homogeneidade amostral em 

2020, foi realizada a continuação da campanha entre outubro e novembro de 

2020, visando completar o esforço amostral da campanha paralisada por conta 

da pandemia.  

Ao longo das 12 campanhas de avistagem, os observadores de bordo 

detectaram visualmente 1.449 grupos de cetáceos. Desses, o esforço 

sistemático registrou 1.316 grupos (90,8%) e o restante foram em linhas de 

deslocamento fora da malha sistemática de transecções ou durante pausas na 

amostragem para descanso ou abrigo de tempo ruim. Foram identificadas 26 

espécies de cetáceos nas campanhas de avistagem, com uma média de 12,5 

espécies identificadas por campanha (Figura IV.1-1; Tabela IV.1-2). 
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Figura IV.1-1:  Número de avistagens realizadas nas Campanhas de Avistagem 

Embarcada durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, 
identificados pelos diferentes grupos taxonômicos. 
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Figura IV.1-2: Rotas percorridas durante as Campanhas de Avistagem 

Embarcada no Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros anos) do 
PMC-BS. 
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Tabela IV.1-1: Resumo do esforço e tamanho amostral nas Campanhas de Avistagem Embarcada realizadas no Ciclo de Curto Prazo 
(os seis primeiros anos) do PMC-BS. 

Indicador  

Campanhas de Avistagem Embarcada 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7  8  9 10** 11 

10 
(cont.)
** 

12 

Período da campanha Nov/11
-jan/16 

Mai-
Jun/16 

Set-
nov/16 

Mar-
abr/17 

Ago-
out/17 

Jan-
fev/18 

Set-
out/18 

Mar-
abr/19 

Ago-
out/19 

Mar/20 
Ago-
Out/20 

Out-
nov/20 

Jan-
fev/20 --- 

Dias de mobilização 41 42 41 42 44 40 50 45 51 23 47 20 41 527 

Dias com amostragem 38 40 36 39 40 37 46 37 43 21 39 19 34 469 

Esforço amostral 
(horas) 

389,9 410,9 420,1 434,9 435,7 449,0 477,3 425,5 463,1 235,8 424,7 224,3 398,6 5.189,8 

Média de horas por 
dia 

10,8 10,3 10,2 11,2 10,9 12,1 10,4 9,5 9,1 10,2 10,9 11,8 11,7 11,1 

Esforço amostral 
(milhas náuticas) 

2.666 2.950 2.970 2.992 3.016 3.166 3.202 2.965 3.094 1.687 2.983 1.660 2.845 36.196 

Média de milhas 
náuticas por dia 

74,1 73,7 72,4 71,2 75,4 85,6 69,6 65,9 60,7 73,4 76,5 87,2 83,7 77,2 

Número de detecções 
de cetáceos total 

53 83 121 65 123 77 158 88 181 55 312 62 71 1.449 

Detecções de 
cetáceos em esforço 

47 76 115 56 121 69 140 84 148 39 295 60 66 1.316 

Média de detecções 
por dia em esforço 

1,2 1,9 3,2 1,4 3,0 1,9 3,0 2,3 3,4 1,9 7,6 3,2 1,9 2,8 

Número mínimo de 
espécies identificadas* 12 13 14 10 11 11 15 16 14 9 11 13 13 26 

* Inclui espécies observadas fora de esforço sistemático e gêneros sem confirmação da espécie. 
** A Campanha 10 foi interrompida em decorrência da pandemia de COVID-19 (ver texto para detalhes). O esforço amostral não 
realizado devido à paralisação da Campanha 10 foi completado entre os dias 29/10 e 16/11/2020 (Campanha 10 - continuação). 
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Tabela IV.1-2:   Número de avistagens realizadas nas Campanhas de Avistagem Embarcada durante o Ciclo de Curto Prazo (os seis 
primeiros anos) do PMC-BS, identificados pelos diferentes grupos taxonômicos.  

 

Táxon 
Campanhas de Avistagem Embarcada 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10*  12 

Megaptera novaeangliae 0 7 17 0 35 0 52 1 72 0 166 9 0 359 

Balaenoptera acutorostrata 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

Balaenoptera bonaerensis 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 

Balaenoptera borealis 0 1 3 0 3 0 4 0 3 0 4 1 0 19 

Balaenoptera brydei 1 0 3 3 0 5 0 1 2 1 1 0 0 17 

Balaenoptera physalus 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6 

Balaenoptera (minke) 4 0 1 0 0 0 2 4 0 0 1 3 0 15 

Balaenoptera sp. 0 5 4 1 11 1 7 2 11 0 12 8 5 67 

Balaenopteridae 1 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 

Mysticeti 1 12 15 3 21 1 22 2 22 2 55 5 0 161 

Odontoceti 0 3 4 0 3 1 1 0 1 1 2 0 2 18 

Physeter macrocephalus 5 1 0 1 1 0 2 2 0 4 0 2 0 18 

Ziphius cavirostris 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Kogia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Kogia sima 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Delphinidae                    13 6 17 12 14 24 15 24 6 12 15 3 24 185 

Delphinus 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 

Delphinus delphis 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 7 

Feresa attenuata 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 1 9 

Globicephala sp. 2 0 7 0 1 0 4 0 3 0 0 2 2 21 

Globicephala macrorhynchus 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 
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Táxon 
Campanhas de Avistagem Embarcada 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10*  12 

Grampus griseus 2 5 1 3 2 0 2 2 0 0 0 2 0 19 

Lagenodelphis hosei 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Orcinus orca 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 9 

Peponocephala electra 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 

Pseudorca crassidens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Sotalia guianensis 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2 2 1 13 

Stenella attenuata 2 3 2 1 1 0 3 4 1 0 0 2 2 21 

Stenella clymene 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 9 

Stenella frontalis 9 10 8 19 9 26 4 17 5 22 4 6 12 151 

Stenella longirostris 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 3 3 3 28 

Stenella sp. 1 1 2 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 12 

Steno bredanensis 1 3 3 3 0 1 0 2 0 1 0 1 2 17 

Tursiops truncatus 2 4 4 6 3 8 7 8 10 5 4 3 6 70 

Pontoporia blainvillei 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 

Cetacea 4 13 21 6 11 1 17 3 38 1 34 8 0 157 

TOTAL 53 83 121 65 123 77 158 88 181 55 312 62 71 1.449 

*   Esforço complementar da Campanha 10 interrompida pela pandemia de COVID-19.
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IV.2 Monitoramento Acústico Passivo 

 

O Monitoramento Acústico Passivo (MAP) foi realizado durante todas as 12 

campanhas de Avistagem e MAP executadas no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. 

Sempre que possível, o esforço do MAP foi feito em conjunto com o esforço de 

Avistagem, conferindo um caráter complementar entre as duas técnicas para a 

amostragem de cetáceos.   

A Tabela IV.2-1 apresenta o esforço amostral efetivo acumulado do MAP nas 

Campanhas de Avistagem e MAP deste sexto ano do PMC-BS.  sumarizando o 

total e a média de horas de esforço diário, total de milhas náuticas percorridas, 

número de detecções acústicas de cetáceos e o total de espécies identificadas.  

O esforço de coleta de dados do MAP foi cumprido na sua totalidade em todas 

as campanhas. A exceção foi a Campanha 10, interrompida após execução de 

metade do esforço previsto (interrupção devido às recomendações sanitárias da 

pandemia do COVID-19). A outra metade do esforço da Campanha 10 foi realizado 

após a Campanha 11, entre outubro e novembro de 2020.   

O esforço de MAP no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS totalizou 3.835 horas 

e 34.191 milhas náuticas percorridas, sendo registradas 1.394 detecções 

acústicas de cetáceos. A gravação contínua do áudio ocorreu durante todo o 

período de esforço. No total foram gerados 88.484 arquivos de áudio e um volume 

de 44 Terabytes (TB) de gravações estéreo, incluindo as gravações do sistema de 

frequências baixas e médias (taxa de amostragem de 192 kHz no programa 

ISHMAEL), como o sistema de frequências altas (taxa de amostragem de 500 kHz 

no programa PAMGUARD). A Tabela IV.2-2 apresenta o número total de arquivos 

de áudio e o volume de dados gerados para as doze campanhas executadas.  
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Tabela IV.2-1: Lista do número total de arquivos de áudio e volume dos dados gravados 
a partir dos programas PAMGUARD e ISHMAEL, separados por ciclo 
semestral e o total para o Ciclo de Curto de Prazo (os seis primeiros 
anos) do PMC-BS. ISH = gravações do programa ISHMAEL. PG = 
gravações do programa PAMGUARD. TB = Terabytes.  

* A Campanha 10 foi interrompida na metade devido à pandemia da COVID-19 
** Continuação da Campanha 10, realizada para complementar o esforço amostral originalmente 

previsdto.  
 

Foram registradas e validadas 1.394 detecções acústicas de cetáceos durante 

as campanhas de Avistagem e MAP. As detecções acústicas confirmadas 

visualmente pela equipe de avistagem, foram pouco menos de um terço do total 

registrado (28%, n = 391). Não foram inclusas nesta contagem as detecções 

acústicas da baleia-jubarte (n = 127). Isto devido às incertezas para afirmar que os 

indivíduos avistados pela equipe visual eram os mesmos detectados pela equipe 

de MAP.  

Em 285 detecções acústicas confirmadas visualmente a equipe de avistagem 

identificou a espécie ou gênero. O restante foi classificado como delfinídeo (n = 

101) ou odontoceto (n = 5). Para a maior parte das detecções acústicas (72%, n = 

Ciclo 
Número 
Arquivos 
ISH 

Volume 
Total 
ISH (TB) 

Número 
Arquivos 
PG 

Volume 
Total 
PG (TB) 

Total 
Arquivos 
ISH + PG 

Volume 
Total 
ISH + 
PG (TB) 

1 2.341 0,95 4.747 2,55 7.088 3,49 
2 2.566 0,99 5.039 2,61 7.065 3,60 
3 2.519 1,02 5.340 2,63 7.859 3,65 
4 2.715 1,03 5.724 2,67 8.439 3,70 
5 2.652 1,01 5.441 2,67 8.040 3,66 
6 2.944 1,09 5.843 2,78 8.787 3,87 
7 3.056 1,11 5.662 2,84 8.718 3,96 
8 2.862 1,05 5.203 2,69 8.605 3,74 
9 3.110 1,1 5728 2,75 8.838 3,84 
10* 1.424 0,50 2504 1,28 3.928 1,78 
11 2.753 0,99 4.291 2,56 7.044 3,56 
10** 1.329 0,50 2.396 1,30 3.725 1,81 
13 2.655 0,98 4.929 2,41 7.584 3,39 
Total 30.127 12,32 58.041 31,74 88.484 44,05 
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1.003) não houve registros de avistagens que pudessem ser associados aos 

registros da equipe de avistagem.   

Do total de detecções acústicas, foi possível classificar as espécies em 505 

detecções (36%). Foram identificados nos registros do MAP cetáceos pertencentes 

a 18 espécies, gêneros ou mesmo família (no caso das baleias-bicudas da família 

Ziphidae). Estes registros incluíram detecções acústicas identificadas pela equipe 

de avistagem em detecções conjuntas com o MAP, detecções identificadas pela 

própria equipe de MAP ou mesmo espécies que só puderam ser confirmadas pela 

genética. A Tabela IV.2-2 e a Figura IV.2-1 apresentam um sumário do total das 

detecções acústicas feitas pelo MAP com os respectivos táxons associados para o 

acumulado das Campanhas de Avistagem e MAP realizadas no Ciclo de Curto 

Prazo. 

 

 
Figura IV.2-1: Número de detecções acústicas realizadas durante o Ciclo de Curto 

Prazo do PMC-BS, identificados pelos diferentes grupos taxonômicos.  
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Tabela IV.2-2: Resumo do esforço e tamanho amostral nas Campanhas de MAP no Ciclo de Curto Prazo (os primeiros seis anos) do 
PMC-BS. 

Indicadores 

Campanhas de MAP Total 

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10* 11 
10 

(cont.)* 
12  

Período da 
campanha 

Nov/11
-jan/16 

Mai-
Jun/16 

Set-
nov/16 

Mar-
abr/17 

Ago-
out/17 

Jan-
fev/18 

Set-
out/18 

Mar-
abr/19 

Ago-
out/19 

Mar/20 
Ago-

Out/20 
Out-nov/20 

Jan-
fev/20 

- 

Dias de 
mobilização 41 42 41 42 44 40 50 45 51 21 46 20 41 524 

Dias com 
amostragem 33 40 36 38 40 37 43 37 41 18 38 19 34 454 

Esforço amostral 
(horas) 357,2 398,7 397,5 409,7 408,5 426,5 435,1 410,4 415,7 196,8 394,3 203,4 381,8 4.835,6 

Média de horas de 
esforço por dia 10,8 10,0 11,0 10,8 10,2 11,5 10,1 11,1 10,1 10,9 10,3 10,4 11,2 10,6 

Esforço amostral 
(milhas náuticas) 2.521 2.803 2.827 2.830 2.801 3.027 2.940 2.953 2.904 1.394 2.787 1.595 2.808 34.191 

Média de milhas 
náuticas por dia 76,4 70,0 68,9 67,4 73,7 81,8 68,3 79,8 70,8 77,4 73,3 84,0 83,0 75,0 

Número de 
detecções 
acústicas 

82 100 139 92 134 99 120 113 157 63 126 51 118 1.394 

Média de 
detecções (diário) 2,5 2,5 3,9 2,4 3,4 2,7 2,8 3,0 3,8 3,0 3,3 2,8 3,4 3,0 

Número de 
espécies 
identificadas** 

9 9 12 10 9 9 12 12 11 6 9 8 13 18 

*  A Campanha 10 foi interrompida em decorrência da pandemia de COVID-19 (ver texto para detalhes). O esforço amostral não realizado devido à 
paralisação da Campanha 10 foi completado entre os dias 29/10 e 16/11/2020 (Campanha 10 - continuação). 

**  Número de espécies com registros acústicos validados e catalogados. A identificação foi feita pelo método visual ou acústico. Pode incluir táxons com 
identificação por espécie, gênero ou até mesmo família, no caso de espécies mais raras. Detecções acústicas de grupos com mais de uma espécie 
presente (grupos mistos) não foram incluídas.  
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Tabela IV.2-3:  Número de detecções acústicas realizadas por campanha durante o Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros anos) do PMC-
BS, identificados pelos diferentes grupos taxonômicos.  

Táxon 
Campanhas de MAP 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10* 12 

Stenella longirostris 3 2 2 0 1 3 1 1 1 2 2 2 3 23 
Stenella attenuata 2 3 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 15 
Stenella clymene 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 9 
Stenella frontalis 2 10 5 15 8 21 4 16 4 14 2 3 13 117 
Stenella sp. 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 7 
Tursiops truncatus 1 2 0 3 0 4 4 6 4 1 2 3 6 36 
Steno bredanensis 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 
Grampus griseus 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 10 
Globicephala 
macrorhynchus 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Globicephala sp.  1 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 11 
Delphinus delphis 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 5 
Delphinus sp. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 
Feresa attenuata 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 5 
Peponocephala electra 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Orcinus orca  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Pseudorca crassidens  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Physeter rmacrocephalus 8 7 2 2 5 2 8 4 8 4 9 3 0 62 
Kogia sima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Kogia sp. 2 1 4 2 4 1 1 1 4 1 0 3 4 28 
Pontoporia blainvillei 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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Táxon 
Campanhas de MAP 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10* 12 

Ziphiidae 0 0 2 1 4 0 1 1 1 1 3 0 1 15 
Megaptera novaeangliae 0 0 9 0 28 0 13 0 38 0 31 5 3 127 
Odontoceti  7 3 25 14 27 11 9 16 19 4 7 3 17 162 
Delphinidae 53 66 76 49 49 52 71 54 72 36 66 23 60 727 
Grupo Misto  0 0 1 2 3 1 2 3 1 0 0 2 0 15 
Total 82 100 139 92 134 99 120 113 157 63 126 51 118 1.394 

*   Esforço complementar da Campanha 10, que precisou ser interrompida em razão da pandemia de COVID-19
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IV.3 Avistagem Aérea 
 

No Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS foram realizadas 12 Campanhas de 

Avistagem Aérea, durante as quais foram percorridos 72.883 km em esforço 

ao longo de 80 dias de campo (Figura IV.3-2 e Tabela IV.3-1). Em cada dia de 

campo foram realizadas, em média, 4,1 horas de esforço amostral. A 

conclusão de todas as campanhas ocorreu dentro do período previsto de 15 

dias, com eventuais pausas na amostragem em função de condições 

meteorológicas e oceanográficas desfavoráveis à avistagem. 

Houve o registro total de 841 detecções de grupos de cetáceos e 

identificação de 17 espécies e um gênero sem a confirmação de espécie. 

Dessas 17 espécies, cinco pertencem à subordem Mysticeti (Balaenoptera 

acutorostrata; Balaenoptera bonaerensis; Balaenoptera borealis; Balaenoptera 

brydei; Megaptera novaeangliae) e 12 pertencem à subordem Odontoceti 

(Globicephala sp.; Grampus griseus; Orcinus orca; Pseudorca crassidens; 

Sotalia guianensis; Stenella attenuata; Stenella frontalis; Stenella longirostris; 

Steno bredanensis; Tursiops truncatus; Physeter macrocephalus; Pontoporia 

blainvillei). Um indivíduo da família Ziphiidae foi avistado durante a 10ª 

Campanha, porém não foi possível registrá-lo fotograficamente ou identificar 

seu gênero ou espécie. A Tabela IV.3-2 e a Figura IV.3-2 apresentam um 

sumário das detecções que puderam ser identificadas em nível de espécie, 

gênero ou família (n = 559, ou seja, 72% do total de detecções) ao longo das 

Campanhas de Avistagem Aérea realizadas no Ciclo de Curto Prazo. 
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Figura IV.3-1:  Número de avistagens realizadas nas Campanhas de Avistagem 

Aérea durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, identificados 
pelos diferentes grupos taxonômicos. 

 

 
Figura IV.3-2:  Rotas percorridas durante as Campanhas de Avistagem Aérea no 

Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros anos) do PMC-BS. 
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Tabela IV.3-1: Resumo do esforço e tamanho amostral das Campanhas de Avistagem Aérea do Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros 

anos) do PMC-BS. 

Indicadores 
Campanhas de Avistagem Aérea 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Período da campanha Dez/15 
Mar-

Abr/16 
Set/16 

Jan-

Fev/17 
Dez/17 Abr/18 Set/18 Fev-19 

Ago-

set/19 

Fev-

mar/20 
Ago/20 Mai/21 --- 

Dias de mobilização 12 9 12 13 10 8 7 11 13 15 7 7 124 

Dias com 

amostragem 
7 7 7 7 6 7 7 8 8 6 6 4 80 

Esforço amostral 

(horas) 
24,0 34,3 27,5 27,3 29,9 26,9 31,1 28,1 26,4 25,0 25,2 23,9 329,5 

Média de horas por 

dia 
3,4 4,9 3,9 3,9 5,0 3,9 4,4 3,5 3,3 4,2 4,2 6,0 4,1 

Esforço amostral (km) 5.720 4.874 7.326 6.547 5.989 5.666 6.066 6.073 6.114 6.690 5.932 5.886 72.883 

Número de detecções 

de cetáceos total 
50 73 56 23 59 84 132 69 86 25 71 65 841 

Média de detecções 

por dia em esforço 
7,1 10,4 8,0 3,3 9,8 12,0 18,8 8,6 10,8 4,2 11,8 16,3 10,5 

Número de 

espécies/gêneros* 
4 12 5 2 11 14 9 7 8 5 5 6 17 

* Inclui gêneros sem confirmação da espécie. 
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Tabela IV.3-2:  Número de avistagens realizadas nas Campanhas de Avistagem Aérea durante o Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros 
anos) do PMC-BS, identificados pelos diferentes grupos taxonômicos.  

Táxon 
Campanhas de Avistagem Aérea 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Balaenoptera acutorostrata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Balaenoptera bonaerensis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Balaenoptera borealis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

Balaenoptera brydei 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Balaenoptera sp. 0 1 4 2 2 2 4 0 7 2 12 4 40 

Balaenopteridae 2 1 6 0 7 5 9 0 1 0 7 7 45 

Delphinidae 25 25 21 12 28 33 24 30 24 10 19 22 273 

Globicephala sp. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

Grampus griseus 0 0 0 0 0 2 4 2 2 1 1 3 15 

Megaptera novaeangliae 0 0 0 0 0 0 26 0 25 0 27 11 89 

Orcinus orca 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 

Physeter macrocephalus 0 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 

Pontoporia blainvillei 2 1 0 0 2 1 5 1 1 0 2 6 21 

Pseudorca crassidens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sotalia guianensis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 6 

Stenella attenuata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Stenella frontalis 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 

Stenella longirostris 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

Stenella sp. 1 4 2 0 4 2 2 2 0 1 0 0 18 

Steno bredanensis 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 

Tursiops truncatus 0 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 11 
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Táxon 
Campanhas de Avistagem Aérea 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ziphiidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 31 43 39 16 48 57 78 39 64 18 69 57 559 
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IV.4 Telemetria 

As 12 Campanhas de Telemetria efetuadas até o momento totalizaram 

285 dias de amostragem, com 27.697,6 milhas náuticas percorridas e 3.238,9 

horas de esforço amostral (Tabela IV.4-1 e Figura IV.4-1). Foram detectados 

861 grupos de cetáceos pertencendo a pelo menos 23 espécies. 

Noventa e dois transmissores satelitais foram utilizados neste período. 

Quinze foram perdidos por falha durante o procedimento de instalação (16,3%). 

Um total de 77 transmissores (83,7%) foi instalado com sucesso em 13 

espécies de cetáceos, sendo seis misticetos e sete odontocetos. Destes, três 

(3,3%) coletaram poucas informações, que acabaram suprimidas depois da 

filtragem e eliminação das posições mais imprecisas, e seis (6,5%) não 

transmitiram dados, o que pode estar relacionado à posição de fixação do 

transmissor no corpo do animal e/ou ao seu comportamento, não favorecendo 

a transmissão de dados. No total, 68 transmissores (76,1%) forneceram dados 

para as análises, sendo 12 da configuração implantável e 56 da configuração 

LIMPET (Tabela IV.4-2). Balaenoptera borealis (n = 20) foi a espécie com o 

maior número de indivíduos analisados, seguida de Tursiops truncatus (n = 16) 

e de Megaptera novaeangliae (n = 8).  

O maior número de tentativas de marcação com transmissores satelitais 

ocorreu na 2ª e na 7ª Campanha (23 em cada), enquanto com o DTAG foi na 5ª 

Campanha (n = 10). O maior sucesso de marcação ocorreu na 9ª Campanha 

(76,2%). O maior número de cetáceos de grande porte registrados nas 

campanhas de inverno e primavera foi o principal fator relacionado a um maior 

número de tentativas de marcação nas campanhas dessas estações, assim 

como de transmissores utilizados. O tempo de transmissão manteve-se entre 1 

e 60 dias, sendo que 58,8% dos indivíduos marcados transmitiram por mais de 

10 dias (Tabela IV.4-3). 

Ao longo de seis anos, foram colocados tags arquivais (DTAGs) em cinco 

espécies de misticetos e quatro espécies de odontocetos, totalizando 18 

procedimentos de instalação com sucesso. Com relação ao CATS Cam 

(doravante denominado apenas por CATS), ele foi instalado com sucesso em 

três oportunidades, todas com as baleias-sei. 
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Tabela IV.4-1:  Resumo do esforço e tamanho amostral realizado nas Campanhas de Telemetria no Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros 
anos) do PMC-BS. 

Parâmetros 
Campanhas de Telemetria Total 

(média) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Período da campanha 
Fev-
mar/16 

Ago-
set/1
6 

Jan-
fev/1
7 

Jul-
ago/1
7 

Out-
nov/1
7 

Mar-
abr/1
8 

Jul-
ago/1
8 

Jan-
fev/1
9 

Jul-
ago/1
9 

Jan-
fev/2
0 

Jul-
ago/2
0 

Nov-
dez/20 

- 

Dias de campanha 25 25 25 37 25 25 25 25 25 25 25 25 312 (26) 

Dias de esforço 22 24 24 34 24 24 24 24 23 23 24 24 294 (24,5) 

Esforço amostral 
(horas) 

246,3 248,2 288,4 329,7 269,2 261,6 239,9 298,2 234,3 279,1 242,9 293,9 
3.231,7 
(269,3) 

Esforço amostral 
(milhas náuticas) 

1.579 1.406 1.826 1.829 1.819 1.686 1.273 1.653 1.343 1.811 1.546 1.806 
19.576 
(1.631,3) 

Número de detecções 
de cetáceos 

52 96 44 121 64 36 101 66 96 46 79 60 861 (71,7) 

Número de espécies 
registradas 

10 10 9 14 10 9 12 11 14 7 12 10 23 (10,5) 

Número de indivíduos 
registrados 

1.181 1.034 1.267 1.212 1.415 3.598 974 1.886 822 1.293 625 1.535 
16.842 
(1.403,5) 

Número total de 
tentativas de marcação 

13 25 12 21 28 11 29 12 21 4 23 14 213 (17,7) 

Número de tentativas de 
marcação com 
transmissor satelital 

10 23 5 16 18 10 23 10 14 4 19 14 166 (13,8) 
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Parâmetros 
Campanhas de Telemetria Total 

(média) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Número de animais 
marcados com sucesso 
com transmissor 
satelital 

2 14 4 6 4 6 13 2 9 2 10 4 76 (6,3) 

Número de espécies 
marcadas com sucesso 
com transmissor 
satelital 

1 6 1 5 2 2 6 2 5 1 3 2 13 (2,9) 

Número de tentativas de 
marcação com arquivais 
(DTAG/CATS) 

3 2 7 5 10 1 6 2 7 0 4 0 47 (3,9) 

Número de animais 
marcados com arquivais 
(DTAG/CATS) 

1 1 1 3 5 1 3 2 3 0 1 0 21 (1,75) 

Número de espécies 
marcadas com arquivais 
(DTAG/CATS) 

1 1 1 3 2 1 3 2 1 0 1 0 9 (1,3) 

Taxa de sucesso de 
colocação de 
transmissores* 

23,1% 60% 
41,7
% 

42,8
% 

32,1
% 

63,6
% 

55,2
% 

33,3
% 

76,2
% 

50% 
47,8
% 

28,6% (46,2%) 

* O cálculo do sucesso de marcação considerou o percentual de transmissores instalados com sucesso em relação ao número de tentativas de 
marcação (ou seja, foram excluídos desse cálculo apenas os transmissores com problemas no procedimento de instalação). 
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Figura IV.4-1:  Rotas percorridas durante as Campanhas de Telemetria no Ciclo de Curto 

Prazo (os seis primeiros anos) do PMC-BS. 



Revisão 00 
Novembro/2021 

IV. Esforço e Tamanho 
Amostral por Área 
Temática 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
120 / 707 

 

Tabela IV.4-2:  Espécies de cetáceos marcadas com sucesso com transmissores satelitais, 
usando diferentes sistemas de ancoragem, e DTAGs nas Campanhas de 
Telemetria do Ciclo de Curto Prazo (os seis primeiros anos) do PMC-BS. I = 
implantável; L = LIMPET. 

Espécie 
Tipo de transmissor 

Total 
I L DTAG CATS 

Eubalaena australis 0 0 2 0 2 

Balaenoptera musculus 2 0 0 0 2 

Balaenoptera physalus 1 1 1 0 3 

Balaenoptera borealis 3 19 1 3 26 

Balaenoptera brydei 0 3 2 0 5 

Balaenoptera bonaerensis 0 4 0 0 4 

Megaptera novaeangliae 9 0 8 0 17 

Physeter macrocephalus 1 2 1 0 4 

Orcinus orca 0 7 1 0 8 

Globicephala macrorhynchus 0 5 1 0 6 

Peponocephala electra 0 2 1 0 3 

Grampus griseus 0 1 0 0 1 

Steno bredanensis 0 1 0 0 1 

Tursiops truncatus 0 16 0 0 16 

TOTAL 16 61 18 3 98 

 

 

Tabela IV.4-3:  Duração (em dias) da coleta de dados dos transmissores 
satelitais implantados em cetáceos e cujos dados foram 
analisados de acordo com o tipo de ancoragem nas 
Campanhas de Telemetria do Ciclo de Curto Prazo (os 
seis primeiros anos) do PMC-BS. 

Ancoragem 
Duração (dias) 

Mínima Máxima Média 

Implantável 4 60 29,7 

LIMPET 2 59 16,5 
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IV.5 Fotoidentificação 
 

No Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS foram integralmente processados 154.953 

registros fotográficos, com um total de 45.569 registros nas Campanhas de Avistagem 

e MAP e 109.384 registros nas Campanhas de Telemetria. O tempo de 

processamento variou ao longo das Campanhas. Nota-se que nos primeiros ciclos 

semestrais, a taxa de registros processados por dia era baixa, aumentando nos ciclos 

seguintes e voltando a cair nos últimos ciclos (Figura IV.5-1). Nos primeiros ciclos, a 

baixa taxa de processamento diário se deu pela necessidade de aperfeiçoamento de 

protocolos e treinamento de equipe. Nos ciclos finais, a redução nessa taxa reflete o 

aumento nos catálogos de referência por espécie, o que aumenta significativamente 

o tempo de comparação dos registros com as fotos dos catálogos. 

 
Figura IV.5-1: Variação no número de registros fotográficos por ciclo e campanha (A – 

Avistagem e MAP; T – Telemetria) do PMC-BS. Linha pontilhada 
representa a variação, entre ciclos, do número de registros processados 
por dia.  
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Confecção de catálogos de referência 

Para todas as 26 espécies com registros fotográficos no PMC foi possível iniciar 

a elaboração do catálogo de referência. A Tabela IV.5-1 apresenta o 

acompanhamento acumulado do número de indivíduos catalogados por espécie, 

destacando as catalogações no 11º e 12º ciclos. Aproximadamente 27% dos 

indivíduos catalogados até o momento são de Tursiops truncatus, que continua 

dominando amplamente o banco de dados catalogados, seguido por Stenella frontalis 

(~18%). De um total de 26 espécies, 12 já apresentam um catálogo com mais de 50 

indivíduos e 2481 indivíduos já estão catalogados no total. O catálogo de referência 

completo de cada espécie foi disponibilizado no SisPMC, e vem sendo atualizado a 

cada ciclo. A Figura IV.5-2 apresenta o crescimento temporal dos catálogos das 

espécies com maior número de indivíduos até o momento. 
 

Tabela IV.5-1: Número cumulativo de indivíduos em cada catálogo por espécie acumulado 
até o 10º Ciclo e no 11º e 12º Ciclos (T11 – Telemetria do 11º Ciclo; A11 – 
Avistagem e MAP do 11º Ciclo; T12 – Telemetria do 12º Ciclo; A12 – 
Avistagem e MAP do 12º Ciclo). 

Espécie 
Até 10º 
Ciclo 

11º Ciclo 12º Ciclo 
T11 A11 T12 A12 

Balaenoptera musculus 4 6 6 6 6 
Balaenoptera physalus 17 17 18 18 18 
Balaenoptera borealis 40 50 50 50 50 
Balaenoptera brydei 29 29 29 30 30 
Balaenoptera 
acutorostrata 

1 1 1 1 1 

Balaenoptera 
bonaerensis 

5 5 5 11 11 

Megaptera novaeangliae 80 106 119 119 119 
Physeter macrocephalus 5 5 5 5 5 
Kogia sima 2 2 2 2 2 
Ziphius cavirostris 1 1 1 1 1 
Orcinus orca 29 30 30 30 30 
Globicephala sp. 117 117 117 117 117 
Pseudorca crassidens 11 11 11 11 11 
Feresa attenuata 34 44 51 51 51 
Peponocephala electra 271 271 271 271 271 
Sotalia guianensis 106 106 107 107 107 
Steno bredanensis 76 76 76 76 78 
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Grampus griséus 110 119 119 119 119 
Tursiops truncatus 642 657 657 673 673 
Stenella attenuata 40 40 40 41 41 
Stenella frontalis 378 393 397 446 446 
Stenella longirostris 172 173 173 189 192 
Stenella clymene 27 27 27 27 27 
Delphinus sp. 60 60 60 60 60 
Lagenodelphis hosei 14 14 14 14 14 
Pontoporia blainvillei 1 1 1 1 1 
Total 2272 2363 2390 2476 2481 

 

 

 
Figura IV.5-2:  Acompanhamento cumulativo entre campanhas do crescimento dos 

catálogos para as 10 espécies com mais indivíduos catalogados no Ciclo 
de Curto Prazo do PMC-BS. 
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Comparação de catálogos: Processamento final 

Após a triagem inicial, dos 154.953 registros fotográficos, 25.261 foram 

classificados como de qualidade (A), (B+) e (B-) e então analisados no 

processamento final. Destes, 20.034 foram identificados, caracterizando uma taxa de 

sucesso na fotoidentificação de 79%. A Figura IV.5-3 apresenta, por espécie e 

acumulado até o 12º ciclo, da relação entre esse total de registros fotográficos 

utilizáveis e os registros fotoidentificados. Os registros não identificados, quando de 

qualidade suficiente para fotoidentificação, foram tabulados como (NI – não 

identificado) e continuam sendo sistematicamente reavaliados. 
 

 
Figura IV.5-3:  Percentagens (%) de identificações (Ids) em relação ao total de registros 

(Reg) utilizados – qualidade (A), (B+) e (B-) – por espécie. 
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Ao longo de todos os ciclos, há uma tendência de um sucesso de identificação 

maior nos registros procedentes das Campanhas de Telemetria, embora isso possa 

variar entre espécies, dependendo do contexto e condições da amostragem. A Figura 

IV.5-3 sumariza até o 12° ciclo, juntando os registros das Campanhas de Telemetria 

e Avistagem/MAP a porcentagem de registros utilizáveis por espécie. Nota-se muita 

variação por espécie na taxa de sucesso de identificação – algumas são mais 

reconhecíveis que outras. A taxa de sucesso na identificação vem aumentando 

gradualmente, passando neste 12° ciclo de 75 para 80% no total dos dados.  

Além do processamento total dos dados, seguimos o cronograma de atualização 

na comparação de catálogos com outros grupos de pesquisa. A tabela IV.6.1 resumo 

as comparações realizadas até o momento. 

 
Tabela IV.5-2:  Resumo das comparações de catálogos com outros grupos de pesquisa, 

com datas, número de fotos comparadas e reavistagens. Projeto Baleias e 
Golfinhos do Rio de Janeiro-PBGRJ; e Instituto Baleia Jubarte-IBJ; 
Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos-LBEC.  

Catálogos Espécies 
Datas de 
comparação 

Nº Fotos Reavistagens 

PBGRJ 

Balaenoptera 
brydei 

Fevereiro/2018 
Março/2020 

40 1 

Megaptera 
novaeangliae 

Fevereiro/2018 
Fevereiro/2019 
Março/2020 

81 0 

Steno 
bredanensis 

Fevereiro/2018 
Agosto/2019 
Março/2020 

190 25 

Tursiops 
truncatus 

Fevereiro/2018 
Agosto/2019 
Abril/2020 

599 4 

PROBAV 

Balaenoptera 
brydei 

Julho 2020 
Processando 

85 3 

Orcinus orca 
Julho 2020 
Processando 

54 3 

IBJ 

Megaptera 
novaeangliae 

Fevereiro/2018 
Abril/2019 

1080 1 

Steno 
bredanensis 

Fevereiro/2017 
Março/2019 

150 0 
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Catálogos Espécies 
Datas de 
comparação 

Nº Fotos Reavistagens 

Tursiops 
truncatus 

Junho/2017 
Agosto/2018 
Setembro/2019 

340 0 

Projeto 
Talude - 
FURG 

Tursiops 
truncatus 

Março/2018 383 0 

Orcinus  
Orca 

Processando 71 0 

LBEC-UFRRJ 
Tursiops 
truncatus 

Março/2018 
Abril/2019 
Processando 

650 0 

LAMAq/UFSC 
Tursiops 
truncatus 

Março/2028 
Abril/2019 

450 1 

Falklands 
Conservation 

Balaenoptera 
borealis 

Agosto/2018 270 1 

Antarctic Blue 
Whale 
Catalogue 

Balaenoptera 
musculus 

Novembro/2018 
Maio/2020 

Catálogo 
disponibilizado 

0 

Happywhale 
Megaptera 
novaeangliae 

Fevereiro/2020 
Catálogo 
disponibilizado 

1 



Revisão 00 
Novembro/2021 

IV. Esforço e Tamanho 
Amostral por Área 
Temática 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
127 / 707 

 

IV.6 Coleta de Biópsias 

 

Durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, foi coletado um total de 517 

amostras (502 biópsias, 14 amostras de pele solta na água e uma amostra de 

carcaça em decomposição) de cetáceos nas Campanhas de Avistagem e MAP 

e de Telemetria. Foram amostradas e identificadas geneticamente 21 espécies 

de cetáceos (13 odontocetos e oito misticetos) (Tabela IV.6-1). 

A espécie com o maior número de amostras coletadas foi Stenella frontalis 

(25,92%), sendo amostrada em quase todas as campanhas, exceto na primeira 

Campanha de Avistagem e MAP. Outras cinco espécies foram bem amostradas: 

Tursiops truncatus (18,18%), S. longirostris (12,76%), Balaenoptera borealis 

(6,77%), Megaptera novaeangliae (5,99%) e Delphinus delphis (5,22%). Quinze 

espécies apresentaram menos de 5% do total de amostras coletadas, sendo que 

três (Sotalia guianensis, n = 2; B. acutorostrata, n = 1; e Pseudorca crassidens, 

n = 1) foram amostradas em apenas uma campanha (Tabela IV.6-1). 

As campanhas de Telemetria foram as plataformas primárias de coleta de 

biópsias, com um total de 370 amostras (71,56%) (Tabela IV.6-2), e uma média 

de 30 amostras por campanha. Enquanto as campanhas de Avistagem e MAP 

(n = 147) apresentaram uma média de 12 amostras por campanha. No entanto, 

o menor esforço e tamanho amostral para essas campanhas já era previsto 

devido ao procedimento de transecção linear das avistagens embarcadas. 

Nessas campanhas, as biópsias foram oportunísticas e o maior aproveitamento 

da amostragem foi para grupos de delfinídeos (Odontocetos, com 93,87% da 

amostragem) em comportamento de bow-riding na proa da embarcação (Tabela 

IV.6-3). 
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Tabela IV.6-1: Número de amostras coletadas por espécie em cada campanha do PMC-BS. A1 a A12 – Avistagem e MAP do 1° ao 12° ciclo 
semestral; T1 a T12 – Telemetria do 1° ao 12° ciclo semestral. 

Espécie 

A
1 

T
1 

A
2 

T
2 

A
3 

T
3 

A
4 

T
4 

A
5 

T
5 

A
6 

T
6 

A
7 

T
7 

A
8 

T
8 

A
9 

T
9 

A
10

 

T
10

 

A
11

 

T
11

 

A
12

 

T
12

 

T
o

ta
l 

Tursiops truncatus 2 13 4 1 0 7 6 3 1 0 3 5 0 2 3 7 4 3 7 13 0 0 6 4 94 
Sotalia guianensis 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Stenella frontalis 0 3 9 6 3 5 7 6 3 4 13 8 3 3 4 14 3 5 6 8 2 0 6 13 134 
Stenella longirostris 0 5 1 2 0 11 0 0 3 7 6 11 1 0 0 2 0 2 1 6 1 1 2 4 66 
Stenella attenuata 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 2 21 
Stenella clymene 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
Delphinus delphis 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 4 0 1 7 1 0 2 0 27 
Steno bredanensis 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 16 
Globicephala macrorhynchus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 6 19 
Orcinus orca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 8 
Pseudorca crassidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Peponocephala electra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Physeter macrocephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 
Balaenoptera acutorostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Balaenoptera brydei 0 2 0 2 0 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 
Balaenoptera bonaerensis 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 
Balaenoptera borealis 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 2 6 0 0 0 7 0 0 35 
Balaenoptera physalus 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
Balaenoptera musculus 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 
Megaptera novaeangliae 0 0 0 4 0 0 0 10 0 4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 31 
Eubalaena australis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 2 31 17 28 5 30 14 42 7 28 23 41 8 23 12 39 14 27 19 38 7 11 19 32 517 
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Tabela IV.6-2: Número de amostras de Odontocetos e Misticetos coletadas durante as 
campanhas de Avistagem e MAP e de Telemetria no Ciclo de Curto Prazo 
do PMC-BS.  

Ciclo 
Avistagem e MAP  Telemetria Total 

Biópsias Odontoceto Misticeto Total Odontoceto Misticeto Total 
1° 2 0 2 29 2 31 33 
2° 15 2 17 11 17 28 45 
3° 5 0 5 24 6 30 35 
4° 14 0 14 14 28 42 56 
5° 7 0 7 22 6 28 35 
6° 23 0 23 41 0 41 64 
7° 8 0 8 9 14 23 31 
8° 12 0 12 39 0 39 51 
9° 12 2 14 15 12 27 41 
10° 17 2 19 37 1 38 57 
11° 4 3 7 2 9 11 18 
12° 19 0 19 30 2 32 51 
Total 138 9 147 273 97 370 517 
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Tabela IV.6-1: Biópsias realizadas durante as Campanhas de Avistagem Embarcada e 

Telemetria no Ciclo de Curto (os seis primeiros anos) do PMC-BS. 
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO ORIENTADA PARA OS 

OBJETIVOS 
 

V.1 Comunidade de cetáceos 
 

V.1.1 Lista comentada de espécies de cetáceos da Bacia de Santos, com 

identificação molecular das espécies 

Nos últimos seis anos, dois projetos de monitoramento ambiental vem 

coletando dados sobre cetáceos de forma sistemática na Bacia de Santos e, com 

isso, reduzindo a incerteza sobre observações diretas em mar aberto ou origem e 

diagnóstico dos encalhes na costa. A expansão do esforço amostral ocasionado 

pelo Projeto de Monitoramento de Praias na Bacia de Santos (PMP-BS) e Projeto 

de Monitoramento de Cetáceos (PMC-BS) na Bacia de Santos está mudando o 

cenário do conhecimento sobre cetáceos na costa brasileira. Estes projetos 

possibilitaram uma abordagem multi-metodológica e multiespecífica, contando com 

estrutura para amostrar uma grande região de forma sistemática e para detectar 

visual e acusticamente as espécies, contando com apoio de novas tecnologias 

(drones, tags arquivais e satelitais), acesso a uma gama variada de amostras, como 

fragmentos representativos de pele ou de gordura, além da dissecção de carcaças 

com necropsia visando o diagnóstico da causa da morte. 

Este item buscou reunir uma lista anotada de cetáceos que ocorrem na Bacia 

de Santos, sul e sudeste do Brasil. Para chegar nesta lista, foram reunidas 

informações de uma extensa revisão bibliográfica (ver tabela no Anexo V.1.1-1 do 

Volume III) e de novos registros obtidos pelo PMC-BS e PMP-BS entre 2015 e 

2021. 
 

Coleta de dados PMC-BS e PMP-BS 

Os métodos utilizados pelo PMC-BS para a amostragem dos cetáceos na 

Bacia de Santos foram descritos em detalhes no item III. Métodos de Coleta do 
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presente relatório, abrangendo 36 campanhas de coleta embarcada e aérea 

realizadas entre novembro de 2015 e junho de 2021. 

O Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS) abrange uma ampla faixa da 

costa que inclui os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. 

O monitoramento dos primeiros três estados inclui aproximadamente 1.040 km de 

costa e começou em agosto de 2015, enquanto no Rio de Janeiro começou em 

setembro de 2016, adicionando mais 904 km de linha de costa monitorada.  

Todos os animais encalhados, vivos ou mortos, são registrados pelo time de 

campo e seus dados incluídos em um Sistema de gerenciamento de dados 

desenvolvido especialmente para o projeto (SIMBA)3. Os procedimentos 

detalhados de coletas utilizados no PMP-BS estão descritos no seu Projeto 

Executivo (PETROBRAS, 2019c). Para cada animal, os seguintes dados foram 

coletados: taxonomia, localização, condição corporal, marcas externas e outras 

evidências de interações antrópicas, além da biometria completa. Animais mortos 

até a categoria COD#4 (sensu GERACI & LOUSNBURY, 2005) são necropsiados 

para coletar amostras biológicas e determinar a causa da morte, quando possível. 

Animais vivos que precisavam de tratamento foram encaminhados para centros de 

reabilitação.  

 

Identificação taxonômica por genética 

Visto que algumas espécies de cetáceos apresentam diferenças morfológicas 

sutis e difíceis de identificar em campo, a genética molecular tem sido uma 

ferramenta importante para auxiliar na identificação dessas espécies, bem como 

para resolver as incertezas taxonômicas de algumas espécies e/ou subespécies. 

O DNA das 517 amostras coletadas nas Campanhas de Avistagem e MAP e 

de Telemetria, durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, foi sequenciado para a 

região controle do DNA mitocondrial (DNAmt). Dessas, 513 amostras (99,2%) 

apresentaram sequências de boa qualidade e foram identificadas molecularmente 

(Volume III: Anexo V.1.1-2). De acordo com os relatórios anteriores, após a 

geração da sequência consenso das leituras forward e reverse obtidas para cada 

 
3 https://simba.petrobras.com.br/simba/web/  
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amostra no programa SEQUENCHER 5.4.6 (Gene Codes Corporation), para 

identificação da espécie cada sequência foi comparada por análise filogenética 

(neighbor-joining) com as sequências do banco de dados de referência do 

programa DNA Surveillance (ROSS et al., 2003). 

Adicionalmente, as sequências foram comparadas com o banco de sequências 

de DNA do GenBank, por pesquisas de similaridade usando a ferramenta BLAST 

desse banco, em que se verifica a espécie com maior similaridade. Porém, nem 

todas as espécies possuem sequências de referência no GenBank. Assim, nos 

casos de discrepância na identificação entre os resultados do DNA Surveillance e 

a espécie mais próxima no GenBank, optou-se pela identificação oriunda do 

primeiro. 

Um total de 21 espécies (8 misticetos e 13 odontocetos) de cetáceos foram 

confirmadas molecularmente. Todos os haplótipos da região controle do DNAmt 

para todas essas espécies foram depositados no GenBank com os números de 

acesso MZ463845 - MZ464012 e apresentados no SisPMC. 
 

 

Lista comentada de cetáceos da Bacia de Santos 

Trinta e nove espécies de cetáceos distribuídas em sete famílias foram 

confirmadas por avistagens ou animais encalhados na Bacia de Santos, Oceano 

Atlântico Sul ocidental (Volume III: Anexo V.1.1-1). Abaixo segue a lista de 

espécies, com comentários sobre registros da literatura e aspectos taxonômicos 

importantes, avistagens realizadas no âmbito do PMC-BS entre novembro de 2015 

e junho de 2021, e encalhes atendidos pelo PMP-BS entre agosto de 2015 e 

dezembro de 2020. 
 

ORDEM Cetacea Brisson, 1762 

SUBORDEM Mysticeti Flower, 1864 

FAMÍLIA Balaenidae Gray, 1825 

Eubalaena australis (Desmoulins, 1822) 

Baleia-franca-austral 
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 Comentários: sua principal área de concentração reprodutiva no Brasil 

corresponde à região costeira do sul do estado de Santa Catarina (PALAZZO 

& CARTER, 1983; SIMÕES-LOPES et al., 1992; SIMÕES-LOPES & 

XIMENEZ, 1993; RENAULT-BRAGA et al., 2018), mas outras avistagens 

confirmam a presença até o Cabo Frio - RJ (LODI et al., 1996; SANTOS et 

al., 2001; FIGUEIREDO et al. 2019) e mais ao norte até a Bahia. Citada 

previamente como Balaena glacialis (no Müller) Carvalho (1975), e 

Balaenoptera physalus (no Linnaeus) (AZEVEDO et al., 1982) e como 

Eubalaena glacialis (no Müller) entre 20o-50o S (BITTENCOURT, 1984). 

 Avistagens: Dois grupos da espécie foram observados durante campanhas 

embarcadas: um com três adultos ao largo de São Francisco do Sul (SC) e 

outro com dois adultos perto do Arquipélago de Alcatrazes (SP).  

 Encalhes: Um total de 11 encalhes foram registrados pelo PMP-BS, sendo 

mais da metade filhotes (n = 6). 
 

FAMÍLIA Balaenopteridae Gray, 1864 

Balaenoptera musculus Linnaeus, 1856 

Baleia-azul 

 Comentários: Rocha et al. (2019) registrou a avistagem de uma mãe e filhote 

em águas profundas (2.645 m) da Bacia de Campos, sudeste do Brasil 

(22°11′S e 38°58′W). Existe um espécime no Museu Nacional que foi 

coletado em escavação de Ubatuba - SP (SICILIANO & FRANCO, 2005). 

 Avistagens: sete avistagens de animais solitários foram realizadas entre 

2017 e 2020 durante expedições embarcadas na região do talude da Bacia 

de Santos pelo PMC-BS. Quatro indivíduos foram identificados 

geneticamente, mas para confirmação da subespécie depende de análises 

genéticas mais detalhadas, como as análises de atribuição (assignment 

tests) com os conjuntos de dados (genótipos) de referência disponíveis nos 

estudos populacionais para a espécie, ou sequenciamento do genoma. 

 Encalhes: Nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
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Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) 

Baleia-fin 

 Comentários: capturada durante a caça comercial em Cabo Frio - RJ 

(WILLIAMSON, 1975) e dois encalhes confirmados para o estado de São 

Paulo (ZERBINI et al., 1996). Registros recentes incluem um par observado 

perto da Ilha de Trindade em 2010 (WEDEKIN et al., 2014) e três avistagens 

no talude das regiões sul e sudeste durante expedições embarcadas entre 

2009 e 2014 (Projeto TALUDE - DI TULLIO et al., 2016). 

 Avistagens: esforços embarcados do PMC-BS resultaram em 32 avistagens 

da baleia-fin (com 6 avistagens com confirmação da identificação taxonômica 

por genética). Avistagens consistiram principalmente de pares de adultos 

(56%) e indivíduos solitários (31%), mas grupos maiores de até seis baleias 

foram observados também. Filhotes foram observados em dois grupos 

avistados no mês de julho. 

 Encalhes: um único filhote (8.7 m de comprimento) foi registrado pelo PMP-

BS, em setembro de 2016 na costa central do estado de São Paulo. 
 

Balaenoptera borealis Lesson, 1828 

Baleia-sei 

 Comentários: citada para os estados do Espírito Santo (BARROS, 1991; 

HEISSLER et al., 2016), São Paulo (ZERBINI et al., 1997) e Santa Catarina 

(SIMÕES-LOPES & XIMENEZ, 1993).  

 Avistagens: entre 2015 e 2021, 79 avistagens foram realizadas na Bacia de 

Santos, sendo 19 avistagens com identificação confirmada pela genética. 

Vale ressaltar que todas as identificações visuais desta espécie, dada sua 

similaridade com a baleia-de-Bryde, foram realizadas com base na 

visualização da parte superior da cabeça e a presença de uma única quilha 

central na baleia-sei. As detecções mais frequentes foram de animais 

solitários (n = 28; 35,4%) e pares de adultos (n = 21; 26,6%), mas agregações 

maiores de 10 a 35 baleias foram observadas ocasionalmente. Filhotes 

estavam presentes em dois grupos.  
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 Encalhes: somente dois espécimes foram registrados pelo PMP-BS em 

avançado estágio de decomposição em 2016 na região central do estado de 

São Paulo, um em agosto e outro em setembro.  

 

 

Balaenoptera brydei Olsen, 1913 

Baleia-de-Bryde 

 Comentários: geralmente citada como B. edeni, encalhes desta espécie 

foram registrados nos estados do Rio de Janeiro (SICILIANO et al., 2004), 

São Paulo (SICILIANO et al., 2004), Paraná (MILMANN et al., 2020) e Santa 

Catarina (CHEREM et al., 2004). Além disso, a literatura mostra diversas 

avistagens, principalmente em águas costeiras dos estados de São Paulo 

(GONÇALVES et al., 2016) e Rio de Janeiro (FIGUEIREDO et al., 2014). 

Embora o Comitê Taxonômico da Sociedade de Mamíferos Marinhos 

reconhece somente uma espécie, dados genéticos têm identificado e 

reconhecido duas espécies (B. edeni and B. brydei) (conforme SASAKI et al., 

2006; LUKSENBURG et al., 2015). Recentemente, amostras genéticas de 8 

indivíduos do Brasil foram identificadas como B. brydei (PASTENE et al., 

2014). 

 Avistagens: o PMC-BS registrou 86 avistagens desta espécie durante 

campanhas embarcadas e campanhas aéreas. A confirmação da espécie 

teve como premissa a visualização da parte superior da cabeça contendo as 

três quilhas típicas da baleia-de-Bryde. Deste total de avistagens, 11 grupos 

tiveram identificação por genética confirmada, agrupando com maior suporte 

(98%) com as sequências de referência de B. brydei no DNA Surveillance e 

apresentaram maior similaridade com B. brydei no GenBank. A maioria das 

detecções da espécie era de animais solitários (n = 50; 58,1%) e pares de 

adultos (n = 23; 26,7%), e em uma única ocasião um grupo de 10 baleias foi 

observado. Os grupos contendo um filhote corresponderam a 9% do total (n 

= 8).  
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 Encalhes: encalhes desta espécie foram os mais frequentes do gênero 

Balaenoptera, com 16 animais. A maioria destes encalhes (n = 14) foi no 

segundo semestre, e distribuídos ao longo da área costeira monitorada, 

exceto pelo estado do Rio de Janeiro. 
 

Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867 

Baleia-minke-antártica 

 Comentários: citada previamente como Balaenoptera huttoni por Brandão 

(1914), como Megaptera novaeangliae (no Borowski) por Carvalho (1975), e 

como Balaenoptera acutorostrata (no Lacépède) por Simões-Lopes & 

Ximenez (1993) e Ximenez et al. (1987). Todos estes registros foram 

realizados no estado de Santa Catarina. Santos et al. (2010) confirmaram 

seis registros da espécie para o estado de São Paulo. Di Tullio et al. (2016) 

reportam avistagens no talude das regiões sul e sudeste do Brasil. 

 Avistagens: um total de 15 avistagens da baleia-minke-antártica foram 

realizadas pelo PMC-BS, com confirmação taxonômica genética de 5 destas. 

Os animais solitários foram os mais comuns, mas grupos de até quatro 

indivíduos foram observados. Dois grupos contendo filhote foram 

observados.  

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 

Baleia-minke-anã 

 Comentários: citada para os estados do Rio de Janeiro (HASSEL et al., 

2003), São Paulo (SANTOS et al., 2010), e Santa Catarina (BALDÁS & 

CASTELLO, 1986; SIMÕES-LOPES & XIMENEZ, 1993; ZERBINI et al., 

1996). Estes registros se referem à subespécie do Hemisfério Sul (B. 

acutorostrata unnamed subsp., PASTENE et al., 2010). 

 Avistagens: foram realizadas 5 avistagens da espécie na Bacia de Santos, 

com somente uma coleta de biópsia e confirmação da identificação 
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taxonômica por genética. As detecções mais frequentes foram de solitários, 

mas sendo observados grupos de até três indivíduos, mas nenhum filhote.  

 Encalhes: encalhes da baleia-minke-anã foram registrados 13 vezes pelo 

PMP-BS nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Com exceção 

de dois espécimes adultos que encalharam em avançado estágio de 

decomposição, todos os encalhes eram de juvenis ou filhotes, sugerindo que 

a Bacia de Santos possa ser uma área importante para reprodução. 
  

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) 

Baleia-jubarte 

 Comentários: citada para os estados de São Paulo (SANTOS et al., 2010), 

Rio de Janeiro (ANDRIOLO et al., 2010a) e Santa Catarina (SOTO & 

TERNES-SILVA, 1997; CHEREM et al., 2004; BORTOLOTTO et al., 2016). 

 Avistagens: foi a espécie mais frequente de cetáceo no PMC-BS, com um 

total de 674 avistagens entre 2015 e 2021. O tamanho de grupo variou de 1 

a uma agregação pouco usual com aproximadamente 50 baleias, observada 

em 01 de setembro de 2016. O tamanho de grupo mais comum foi de dois 

indivíduos (n = 295; 43,7%) e solitários (n = 248; 36,8%). Filhotes estavam 

presentes em 37 grupos (5,5%). 

 Encalhes: esse foi o misticeto com maior frequência de encalhes na Bacia 

de Santos (n = 112), correspondendo a 72% de todos os encalhes que a 

espécie foi identificada do PMP-BS. Quase um terço dos encalhes (n = 35) 

foi registrado no ano de 2016. Embora os encalhes tenham ocorrido em todos 

os meses, as ocorrências se concentraram entre agosto e outubro (62,5%). 
 

SUBORDEM Odontoceti Flower, 1867 

FAMÍLIA Physeteridae Gray, 1821 

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 

Cachalote 

 Comentários: ocorrência confirmada para os estados do Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina (ver também CHEREM et 
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al., 2004; SANTOS et al., 2020; MAYORGA et al., 2020). Avistagens foram 

registradas no talude das regiões sul e sudeste, com mais frequência no sul 

do Brasil (PINEDO et al., 2002b; DI TULLIO et al., 2016). 

 Avistagens: PMC-BS registrou 36 avistagens do cachalote na Bacia de 

Santos entre 2015 e 2021. Todos os cinco indivíduos com coleta de biópsia 

tiveram o sexo determinado molecularmente e eram fêmeas. O tamanho de 

grupo chegou a 50 animais, mas animais solitários foram os mais comuns (n 

= 16; 44,4%). As duas maiores agregações observadas tinham cerca de 50 

indivíduos, sendo as únicas com 2 e 10 filhotes observados. 

 Encalhes: somente dois cachalotes encalharam na área monitorada pelo 

PMP-BS entre 2016 e 2020, ambas em Santa Catarina e no mês de 

dezembro de 2016 e de 2020. Enquanto o primeiro encalhe era de um animal 

em avançado estágio de decomposição, o segundo era de um filhote fresco 

(3,7 m de comprimento) ainda exibindo dobras fetais. 
 

FAMÍLIA Kogiidae Gill, 1871 

Kogia sima (Owen, 1866) 

Cachalote-anão 

 Comentários: citada para os estados do Espírito Santo (MAYORGA et al., 

2020), São Paulo (SANTOS et al., 2010) e Santa Catarina (CHEREM et al., 

2004). 

 Avistagens: duas avistagens confirmadas da cachalote-anão foram 

realizadas na Bacia de Santos, em março e setembro de 2019. O primeiro 

grupo era de um par mãe e filhote e o segundo grupo era de cinco adultos. 

 Encalhes: cinco espécimes encalharam na Bacia de Santos, nos estados de 

São Paulo e Santa Catarina, sendo que um deles encalhou vivo. 
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Kogia breviceps (Blainville, 1838) 

Cachalote-pigmeu 

 Comentários: citada para os estados do Espirito Santo (MAYORGA et al., 

2020), São Paulo (SANTOS et al., 2010) e Santa Catarina (CHEREM et al., 

2004). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: encalhes do cachalote-pigmeu foram mais frequentes que do 

cachalote-anão, com 13 encalhes registrados nos estados de São Paulo e 

Santa Catarina, sendo que aproximadamente a metade foram encalhes de 

animais vivos.  
 

FAMÍLIA Ziphiidae Gray, 1865 

Ziphius cavirostris Cuvier, 1823 

Baleia-bicuda-de-Cuvier 

 Comentários: citada por Zanelatto et al. (1995) para a Ilha do Mel, estado 

do Paraná (25o29’S e 48o19’W) e para o estado de São Paulo (SANTOS et 

al., 2010). 

 Avistagens: somente uma avistagem confirmada da espécie foi realizada na 

Bacia de Santos. Quatro adultos foram observados no dia 11 de abril de 2019 

ao largo do do estado do Rio de Janeiro. 

 Encalhes: um único espécime de macho adulto da espécie foi registrado em 

Santa Catarina no dia 13 de fevereiro de 2020. 
 

Berardius arnuxii Duvernoy, 1851 

Baleia-bicuda-de-Arnoux 

 Comentários: um único registro isolado para o estado de São Paulo 

(SICILIANO & SANTOS, 2003; SANTOS et al., 2010). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V. Resultadps e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
141 / 707 

 

Hyperoodon planifrons Flower, 1882 

Baleia-bicuda-do-sul 

 Comentários: citada para o estado de Santa Catarina (SIMÕES-LOPES & 

XIMENEZ, 1993). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Mesoplodon mirus True, 1913 

Baleia-bicuda-de-True 

 Comentários: registro isolado citado para o estado de São Paulo (SANTOS 

et al., 2010). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) 

Baleia-bicuda-de-Gervais 

 Comentários: registro isolado citado para o estado de São Paulo (SANTOS 

et al., 2003; 2010). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Mesoplodon layardii (Gray, 1865) 

Baleia-bicuda-de-Layard 

 Comentários: dois registros isolados, um ao norte e outro ao sul da Bacia 

de Santos (estado da Bahia - MAYA-NOGUEIRA & NUNES, 2005; estado do 

Rio Grande do Sul - PINEDO et al., 2002a). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
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Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817) 

Baleia-bicuda-de-Blainville 

 Comentários: citada como Mesoplodon cfr. densirostris para o estado de 

Santa Catarina (SIMÕES-LOPES & XIMENEZ, 1993). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

FAMÍLIA Pontoporiidae Gill, 1863 

Pontoporia blainvillei (Gervais and D’orbigny, 1844) 

Toninha 

 Comentários: habitam principalmente regiões costeiras de até 30 metros de 

profundidade (PRADERI et al., 1989), mas é regularmente avistada ao longo 

do ano dentro da Baía de Babitonga, estado de Santa Catarina (CREMER & 

SIMÕES-LOPES, 2005).  

 Avistagens: 38 avistagens foram realizadas em campanhas embarcadas e 

aéreas pelo PMC-BS entre 2015 até 2021. O tamanho de grupo variou de 1 

a 8 animais (média = 3). Filhotes estavam presentes em três grupos (7,9%). 

 Encalhes: esta foi a espécie de cetáceo mais frequente no PMP-BS (49,6%), 

com 2.830 espécimes encontrados encalhados nas praias entre 2015 e 2020. 

Os encalhes foram distribuídos homogeneamente ao longo dos anos, mas 

uma maior ocorrência foi observada no segundo semestre, considerando 

toda a série temporal. Os encalhes foram mais frequentes nos estados de 

São Paulo (52,0%) e Santa Catarina (42,5%). 
 

FAMÍLIA Delphinidae Gray, 1821 

Steno bredanensis (Lesson, 1828) 

Golfinho-de-dentes-rugosos 

 Comentários: citado para os estados do Rio de Janeiro (LODI & HETZEL, 

1999), São Paulo (SANTOS et al., 2010) e Santa Catarina (SIMÕES-LOPES; 

XIMENEZ, 1993; FLORES & XIMENEZ, 1997). 
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 Avistagens: os esforços embarcados do PMC-BS resultaram em 38 

avistagens da espécie na Bacia de Santos. O tamanho de grupo variou de 2 

a 50 golfinhos (média = 10). Entre um e quatro filhotes estavam presentes 

em nove grupos de golfinhos-de-dentes-rugosos (23,7%). 

 Encalhes: foram registrados 69 encalhes desta espécie, concentrados no 

norte da Bacia de santos, nos estados do Rio de Janeiro (n = 23) e São Paulo 

(n = 28). 
 

Sotalia guianensis (P.J. Van Bénéden, 1864) 

Boto-cinza 

 Comentários: os registros da espécie eram comumentemente referidos 

como Sotalia fluviatilis na literatura antes da separação do gênero em duas 

espécies: uma marinha - Sotalia guianensis – e outra fluvial – Sotalia 

fluviatilis, com base em análises morfométricas cranianas (MONTEIRO-

FILHO et al., 2002) e genéticas (CUNHA et al., 2005). Inúmeros encalhes e 

avistagens costeiras da espécie foram registrados na costa da Bacia de 

Santos, especialmente reportando populações residentes em baías e regiões 

estuarinas (ver LODI & BOROBIA, 2013). Seu limite sul de distribuição é a 

ilha de Santa Catarina, no sul do Brasil (SIMÕES-LOPES, 1988).  

 Avistagens: um total de 42 avistagens do boto-cinza foram registradas na 

Bacia de Santos. O tamanho de grupo variou entre 1 e 300 botos (média = 

31). Filhotes foram observados em 13 grupos (31%). 

 Encalhes: esta foi a segunda espécie de cetáceo mais frequente encalhada 

em praias da Bacia de Santos, com 1.549 animais registrados na área. O 

estado de Santa Catarina, onde está o limite sul de distribuição da espécie, 

apresentou o menor número de registros, enquanto o estado do Rio de 

Janeiro apresentou o maior número de ocorrências. 
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Tursiops truncatus (Montagu, 1821) 

Golfinho-nariz-de-garrafa, boto-da-tainha, boto-de-Lahille 

 Comentários: existem dois ecótipos conhecidos no Oceano Atlântico Sul 

ocidental: um que habita regiões neríticas e oceânicas (golfinho-nariz-de-

garrafa-comum, Tursiops truncatus truncatus), e outro habita regiões 

estuarinas, lagoas costeiras e áreas próximas da costa (boto-de-Lahille, 

Tursiops truncatus geophyreus). O consenso atual é que estes ecótipos 

representem ao menos o status de subespécie (COSTA et al., 2016, 2019; 

SIMÕES-LOPES et al., 2019; COMMITTEE ON TAXONOMY, 2021), mas 

alguns autores recomendam o status de espécie (WICKERT et al., 2016; 

HOHL et al., 2020). 

 Avistagens: um total de 145 avistagens da espécie foram realizadas na 

Bacia de Santos entre 2015 e 2021. Com exceção de uma avistagem de um 

animal solitário de T. t. gephyreus dentro do Rio Itajaí (SC), todas as 

avistagens realizadas no âmbito do PMC foram da subespécie que habita 

mares abertos - T. t. truncatus – baseando a identificação em caracteres 

externos como a coloração, tamanho do rostro e formato da nadadeira dorsal 

(conforme SIMÕES-LOPES et al., 2019) e confirmados por 89 amostras 

identificadas geneticamente. O tamanho de grupo variou de 1 a 200 golfinhos 

(média = 23), com grupos de 10 a 30 indivíduos correspondendo a 45,5% 

das avistagens. Filhotes foram bastante frequentes, presentes em 40,7% das 

detecções (n = 59). 

 Encalhes: esta foi a terceira espécie de cetáceo com mais encalhes 

registrados pelo PMP-BS (n = 305). Houve um aumento do número de 

encalhes do norte (estado do Rio de Janeiro, n = 17) para o sul, até o estado 

de Santa Catarina (n = 196). Este maior número de encalhes no sul pode ter 

relação com a presença da subespécie costeira nesta região mais ao sul, que 

apresentou maior ocorrência de encalhes do boto-de-Lahille. 
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Stenella attenuata Gray, 1846 

Golfinho-pintado-pantropical 

 Comentários: o registro confirmado mais austral da espécie é de um encalhe 

na costa do estado do Rio de Janeiro (22°42’S; MORENO et al., 2005). 

Avistagens da espécie foram reportadas no talude da Bacia de Santos 

(MORENO et al., 2005; DI TULLIO et al., 2016).  

 Avistagens: o esforço embarcado do PMC-BS resultou em 40 avistagens 

desta espécie na Bacia de Santos, incluindo 13 com confirmação da 

identificação taxonômica por métodos genéticos. O tamanho de grupo variou 

entre 4 e 300 golfinhos (média = 73). A presença de um ou mais filhotes foi 

frequente em grupos observados na Bacia de Santos (n = 18; 45%). 

 Encalhes: um único espécime fresco encalhou 20 de dezembro de 2018 no 

estado de São Paulo durante o PMP-BS, com sua identificação taxonômica 

baseada na coloração.  
 

Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829) 

Golfinho-Pintado-do-Atlântico 

 Comentários: inúmeras avistagens e encalhes desta espécie existem para 

toda a Bacia de Santos (CHEREM et al., 2004; MORENO et al., 2005; 

SANTOS et al., 2010; DI TULLIO et al., 2016). 

 Avistagens: um total de 224 avistagens da espécie foram realizadas na 

Bacia de Santos pelo PMC-BS, incluindo 78 detecções com identificação 

taxonômica confirmada por genética. O tamanho de grupo variou de 1 a 300 

animais (média = 37; moda = 50). Os filhotes foram frequentes, sendo 

observados em 95 grupos (42,4%), variando entre 1 a 20 filhotes por grupo. 

 Encalhes: esta foi a espécie do gênero Stenella que mais encalhou com 98 

espécimes registrados pelo PMP-BS. Os encalhes aconteceram em toda a 

extensão da costa e ao longo de todo o ano. 
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Stenella longirostris (Gray, 1828) 

Golfinho-rotador 

 Comentários: uma captura incidental foi registrada entre os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro, e cinco outras avistagens foram reportadas para a 

Bacia de Santos (Moreno et al., 2005). 

 Avistagens: um total de 69 avistagens do golfinho-rotador foram registradas 

na Bacia de Santos, com 42% das detecções confirmadas geneticamente. 

Os grupos variaram entre 3 e 800 golfinhos (média = 114; mediana = 60; 

moda = 20). Mais da metade das avistagens (n = 35; 50,7%) incluíram 1 a 30 

filhotes. 

 Encalhes: houve quatro encalhes do golfinho-rotador registrados pelo PMP-

BS, um em cada estado (SC, PR, SP, RJ). Todos os encalhes ocorreram em 

meses mais quentes: dois em outubro, um em fevereiro e outro em março. 
 

Stenella clymene (Gray, 1846) 

Golfinho-de-Clymene 

 Comentários: citado para o estado de Santa Catarina (SIMÕES-LOPES et 

al., 1993) e duas outras avistagens registradas na Bacia de Santos 

(MORENO et al., 2005). 

 Avistagens: o esforço amostral embarcado do PMC-BS resultou em 16 

avistagens desta espécie, sendo a metade com identificação taxonômica 

confirmada pela genética. O tamanho de grupo variou entre 5 e 700 golfinhos 

(média = 95; mediana = 18; moda = 10). Metade dos grupos avistados 

possuíam 1 a 10 filhotes. 

 Encalhes: um único registro de encalhes foi feito para esta espécie no estado 

de Santa Catarina pelo PMP-BS, em estágio avançado de decomposição e 

identificação taxonômica realizada por genética. 
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Stenella coeruleoalba Meyen, 1833 

Golfinho-listrado 

 Comentários: citado para o estado de São Paulo (encalhes, SANTOS et al., 

2010 e captura incidental, MORENO et al., 2005).  

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: encalhes desta espécie foram raros no PMP-BS, com um animal 

registrado para o estado do Paraná e outros dois para o estado de Santa 

Catarina. 
 

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 

Golfinho-comum 

 Comentários: citado como D. capensis (Gray, 1828) por Simões-Lopes; 

Ximenez (1993) e Cherem et al. (2004) para o estado de Santa Catarina, e 

para o estado de São Paulo (SANTOS et al., 2010). Ainda existe dúvida sobre 

a presença de uma ou duas espécies na costa sul e sudeste do Brasil, mas 

análises de morfologia craniana apontam para a presença de D. capensis 

(ver TAVARES et al., 2010) e genética aponta para D. delphis (CUNHA et al., 

2015). 

 Avistagens: de um total de 10 avistagens identificadas em campo como 

gênero Delphinus  registradas na Bacia de Santos, seis tiveram a 

confirmação genética de identificação como Delphinus delphis. O tamanho 

de grupo variou entre 10 e 60 golfinhos (média = 36), e todos os grupos 

apresentaram 1 a 5 filhotes. 

 Encalhes: um total de 19 animais do gênero Delphinus encalharam na Bacia 

de Santos e foram identificadas como D. delphis seguindo Cunha et al. 

(2015). Os encalhes aconteceram em toda a área, mas com tendência de 

mais encalhes na região mais ao norte (estado do Rio de Janeiro = 6; estado 

de São Paulo = 7). 
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Lagenodelphis hosei Fraser, 1956 

Golfinho-de-Fraser 

 Comentários: citada para os estados de São Paulo (SANTOS et al., 2020) 

e Santa Catarina (CHEREM et al., 2004).  

 Avistagens: somente uma avistagem desta espécie foi realizada durante o 

PMC, em 7 de fevereiro de 2018. Foi observada em um grupo misto com o 

golfinho-cabeça-de-melão (Peponocephala electra). O grupo possuía 30 

golfinhos-de-Fraser, incluindo um filhote. 

 Encalhes: um único espécime foi observado encalhado pelo PMP-BS em 10 

de janeiro de 2016, já em avançado estágio de decomposição, no sul do 

estado de Santa Catarina. 
 

Lissodelphis peronii Lacépède, 1804 

Golfinho-liso-do-sul 

  Comentários: registro isolado citado por Martuscelli et al. (1996) para a 

Estação Ecológica Juréia-Itatins, litoral do estado de São Paulo (24o30’S e 

47o10’W). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812) 

Golfinho-de-Risso 

 Comentários: citado para o estado de Santa Catarina (capturado 

incidentalmente por rede de pesca, GEISE & BOROBIA, 1987; CHEREM et 

al., 2004). Nove avistagens foram reportadas para o sul e sudeste do Brasil 

(DI TULLIO et al., 2016). 

 Avistagens: um total de 67 avistagens do golhinho-de-Risso foram 

realizadas para a Bacia de Santos pelo PMC-BS. O tamanho de grupo variou 

entre 1 e 100 indivíduos (média = 16; moda = 10). Entre 1 e 5 filhotes estavam 

presentes em 14 avistagens (20,9%). 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
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Peponocephala electra (Gray, 1846) 

Golfinho-cabeça-de-melão 

 Comentários: citada para o estado do Espírito Santo (MAYORGA et al., 

2020). 

 Avistagens: quatro avistagens foram registradas pelo PMC-BS, com a 

identificação taxonômica de um dos grupos confirmada geneticamente. 

Todos os grupos eram grandes – com 120, 200 e 300 (n = 2) animais- e 

possuíam múltiplos filhotes (4 a 10 filhotes). 

 Encalhes: um indivíduo encalhou vivo no estado de São Paulo em 2016, com 

sinais de interação com artefato de pesca. Apesar de ter sido transportado 

para o centro de reabilitação para tratamento, acabou morrendo.  
 

Feresa attenuata Gray, 1874  

Orca-pigméia 

 Comentários: citada para o estado de São Paulo (24o06’S - 46o37’W, 

ZERBINI & SANTOS, 1997; SANTOS et al., 2010) e Bacia de Campos, ao 

norte do Cabo Frio (SICILIANO et al., 2007).  

 Avistagens: um total de 13 avistagens foram realizadas pelo PMC-BS. Por 

conta da similaridade entre Peponocephala electra e F. attenuata, todas as 

identificações confirmadas destas espécies tiveram visualização da cabeça 

(melão e região da boca) e/ou características como a demarcação nítida da 

capa dorsal (típica de F. attenuata). A maioria das avistagens confirmadas 

também apresentou fotografias de voucher com caracteres diagnósticos. O 

tamanho do grupo variou entre 3 e 50 animais (média = 15). Quatro grupos 

apresentaram filhotes (30,7%). 

 Encalhes: houve um único encalhe desta espécie, de um indivíduo vivo foi 

registrado pelo PMP-BS em 30 de janeiro de 2018 no estado de São Paulo. 

Chegou a ser transportado para um centro de reabilitação, mas acabou 

morrendo durante o tratamento. 
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Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 

Falsa-orca 

 Comentários: citada para os estados de São Paulo (SANTOS et al., 2010) e 

Santa Catarina (SIMÕES-LOPES & XIMENEZ, 1993). Uma avistagem foi 

reportada no sudeste do Brasil (DI TULLIO et al., 2016). 

 Avistagens: um total de sete avistagens foi realizada pelo PMC-BS, com 

uma delas com identificação taxonômica confirmada geneticamente. O 

tamanho de grupo variou entre 1 e 100 individuos (média = 28; moda = 15). 

Um ou dois filhotes estavam presentes em 4 grupos (57%). 

 Encalhes: um animal encalhado foi registrado em estágio avançado de 

decomposição em 02 de setembro de 2017 pelo PMP-BS, em Mongaguá-SP. 
 

Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 

Orca 

 Comentários: encalhes e avistagens foram reportadas para o estado do Rio 

de Janeiro (LODI & TARDIN, 2018), São Paulo (LODI & HETZEL, 1998; 

SANTOS et al., 2010) e Santa Catarina (BITTENCOURT, 1983; SIMÕES-

LOPES et al., 1993; CHEREM et al., 2004). 

 Avistagens: foram realizadas 33 avistagens da orca na Bacia de Santos pelo 

PMC-BS. O tamanho de grupo variou de 1 a 10 indivíduos (média = 4; moda 

= 5). Filhotes estavam presentes em 11 grupos (33,3%). 

 Encalhes: somente um juvenil encalhou no estado do Paraná durante o 

PMP-BS. 
 

Globicephala melas (Traill, 1809) 

Baleia-piloto-de-peitorais-longas 

 Comentários: citada para os estados de São Paulo (CARVALHO, 1975; 

SCHMIEGELOW & PAIVA FILHO, 1989) e Santa Catarina (SIMÕES-LOPES 

& XIMENEZ, 1993). Diversas avistagens reportadas para o sul e sudeste do 

Brasil na região do talude (n = 17; DI TULLIO et al., 2016). 
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 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS (ver descrição das 

avistagens e identificação por genética de G. macrorhynchus). 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
 

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas 

 Comentários: citado por Schmiegelow & Paiva Filho (1989) para a Ilha 

Comprida, estado de São Paulo (24o54’S e 47o45’W). 

 Avistagens: muitas avistagens do gênero Globicephala foram registradas 

durante o PMC-BS (n = 28), mas dada a dificuldade de distinguir as duas 

espécies no campo baseados em caracteres externos e pela área de estudo 

ser uma provável região de simpatia das duas espécies, adotamos cautela 

em identificar a espécie deste gênero visualmente. Um total de sete grupos 

tiveram a identificação taxonômica confirmada geneticamente como G. 

macrorhynchus (100% das amostras deste gênero). O tamanho de grupo 

variou entre 5 e 100 indivíduos (média = 45), e todos os grupos tiveram 1 a 5 

filhotes. 

 Encalhes: foram registrados três encalhes desta espécie durante o PMP-BS, 

um no estado de São Paulo e dois em Santa Catarina, sendo que o último 

exemplar encalhou cinco dias depois do outro, ambos em condições frescas 

da carcaça. 
 

FAMÍLIA Phocoenidae (Gray, 1825) 

Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865 

Boto-de-Burmeister 

 Comentários: citado para o estado de Santa Catarina (SIMÕES-LOPES & 

XIMENEZ, 1989) e ao norte da Bacia de Santos, no estado do Espírito Santo 

(MAYORGA et al., 2020). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: nenhum encalhe registrado pelo PMP-BS. 
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Phocoena dioptrica Lahille, 1912 

Boto-de-óculos 

 Comentários: o único registro desta espécie no Brasil advém de um encalhe 

que ocorreu em 1994, ao sul da boca da Lagoa dos Patos - 33°S, estado do 

Rio Grande do Sul (PINEDO et al., 2002a). 

 Avistagens: nenhuma detecção realizada pelo PMC-BS. 

 Encalhes: dois encalhes foram observados no estado de Santa Catarina pelo 

PMP-BS, o primeiro muito fresco e o segundo em estágio avançado de 

decomposição. 
 

Discussão sobre a riqueza de cetáceos na Bacia de Santos registrada a partir do PMC-BS 

e do PMP-BS 

Um total de 39 espécies de cetáceos foram registradas para a Bacia de Santos 

pelos esforços do PMC-BS e PMP-BS, além dos dados da literatura. Esta riqueza 

de espécies da Bacia de Santos é bastante representativa da riqueza dos cetáceos 

(85% das 46 espécies) registrados em águas brasileiras.  

Foi evidente a complementariedade dos dois projetos de monitoramento (PMP-

BS e PMC-BS) para descrever a comunidade de cetáceos da Bacia de Santos. O 

PMC-BS registrou 27 espécies enquanto o PMP-BS totalizou 25 espécies de 

cetáceos identificadas. As quatro espécies exclusivamente observadas no PMC-

BS foram espécies de hábitos oceânicos, como a baleia-azul, a baleia-minke-

antártica, o golfinho-de-clymene e o golfinho-de-Risso. As três espécies exclusivas 

do PMP-BS foram a cachalote-pigmeu, de difícil detecção e identificação em 

campo, o boto-de-óculos, que é um vagante do sul, e o golfinho-listrado. 

A frequência de animais encalhados registrados no monitoramento de praias 

realizado pelo PMP-BS representa a fauna de cetáceos mais costeira, com alta 

frequência de encalhes de espécies como o boto-cinza, toninha e o golfinho-nariz-

de-garrafa. O boto-cinza foi uma das espécies que mais encalhou, mas o número 

de mortes no estado do Rio de Janeiro foi influenciado também por uma 

mortalidade não usual no final de 2017 e início de 2018, durante a qual foram 

encontrados 53% das 545 carcaças observadas durante o monitoramento de 
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praias no estado. A alta mortalidade foi causada provavelmente por um surto de 

morbilivírus na região (GROCH et al., 2018). 

A Bacia de Santos está imediatamente ao norte da Convergência Subtropical, 

que funciona como uma zona de ecótono, sendo portanto, uma área de grande 

riqueza de fauna. Tipicamente, espécies de mamíferos marinhos de águas frias 

raramente se deslocam ao norte da Convergência Subtropical, como a foca-de-

Weddel (FRAINER et al., 2018), a foca-leopardo (SIMÕES-LOPES et al., 1995; 

MOURA et al., 2011a), a foca-caranguejeira (SIMÕES-LOPES et al., 1995; Lodi et 

al., 2005; MOURA et al., 2011a), o lobo-marinho-antártico (OLIVEIRA et al., 2014); 

o golfinho-liso-do-sul (MARTUSCELLI et al., 1996), o boto-de-Burmeister 

(SIMÕES-LOPES & XIMENEZ, 1989) e o boto-de-óculos (PINEDO et al., 2002a). 

Estas espécies na Bacia de Santos estão todas além dos limites convencionais de 

distribuição e podem ser considerados registros extra-limite. 

A maior parte das espécies da Bacia de Santos são notavelmente de águas 

quentes tropicais e subtropicais, sendo algumas típicas de regiões costeiras como 

o boto-cinza, o boto-de-Lahille e a toninha. As duas primeiras usam baías 

protegidas e estuários (LODI & BOROBIA, 2013; SIMÕES-LOPES et al., 2019), e 

a toninha prefere águas com profundidades entre 25-30 metros (PRADERI et al., 

1989), mas também podem ser observadas em águas protegidas (CREMER & 

SIMÕES-LOPES, 2005). O golfinho-nariz-de-garrafa (subespécie T. t. truncatus) 

pode usar águas próximas da costa nas latitudes abaixo do estado de São Paulo 

(Guaratuba; 25°51’S) e assume uma distribuição parapátrica com T. t. gephyreus 

(a subespécie costeira) no estado de Santa Catarina em direção ao sul (TOLEDO, 

2013; SIMÕES-LOPES et al., 2019). As espécies oceânicas avistadas ou 

encontradas encalhadas na costa são em maioria também de águas quentes, como 

algumas espécies do gênero Stenella, baleia-piloto-de-peitorais-curtas, golfinho-

de-Risso, orca-pigméia e golfinho-cabeça-de-melão. 

 

Novos registros de cetáceos 

As populações de grandes baleias foram severamente reduzidas pela caça 

comercial no século passado (BEST, 1993). Dentre estas espécies estão baleias 
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migratórias como as três maiores espécies de balaenopterídeos: a baleia-azul, 

baleia-fin e baleia-sei. As avistagens destas três espécies no final do século 

passado e início deste século eram praticamente inexistentes no Brasil 

(WILLIAMSON, 1975; ZERBINI et al., 1997), sendo classificadas tanto nacional 

quanto internacionalmente como ameaçadas de extinção. Esforços recentes de 

pesquisa em regiões oceânicas têm produzido cada vez mais informações 

relevantes sobre estes grandes balaenopterídeos no Brasil (e.g. ANDRIOLO et al., 

2010b; WEDEKIN et al., 2014; DI TULLIO et al., 2016; HEISSLER et al., 2016; 

ROCHA et al., 2019). Os dados obtidos pelo PMC-BS são os conjuntos mais 

significativos de dados coletados para estes balaenopterídeos no Brasil em um 

período recente. Confirmam que a Bacia de Santos é uma importante área de 

reprodução e possivelmente de alimentação para estas espécies ameaçadas. 

Com relação à única baleia residente de águas tropicais e subtropicais, a 

baleia-de-Bryde teve sua identidade taxonômica confirmada molecularmente como 

Balaenoptera brydei na Bacia de Santos por meio de coletas de biópsias pelo PMC-

BS de 11 grupos da espécie, confirmando os resultados obtidos por Pastene et al. 

(2010). 

Outras duas espécies também tiveram sua identidade taxonômica confirmada 

molecularmente com os dados obtidos pelo PMC-BS. Uma delas é o golfinho-

comum (gênero Delphinus), que foi identificado geneticamente pelo PMC-BS como 

Delphinus delphis, concordando com resultados de outros estudos realizados no 

Oceano Atlântico Sul ocidental (CUNHA et al., 2015). A segunda espécie foi a 

baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhynchus), cuja identificação 

em campo pelas características morfológicas é muito difícil e possivelmente ocorre 

em simpatria com a baleia-piloto-de-peitorais longas (G. melas) na Bacia de Santos. 

Todas as amostras genéticas de baleias-piloto coletadas na Bacia de Santos 

agruparam com a espécie tropical do gênero, G. macrorhynchus. 

Dentre as espécies vagantes do sul, o boto-de-óculos (Phocoena dioptrica) 

ocorre no Oceano Atlântico Sul ocidental do Uruguai até a Terra do Fogo 

(GOODAL, 2009). O único registro da espécie no Brasil foi realizado no estado do 

Rio Grande do Sul (PINEDO et al., 2002a). Os dois encalhes observados pelo 
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PMP-BS no estado de Santa Catarina expandem os limites de distribuição 

observada da espécie, correspondendo aos registros mais setentrionais do Oceano 

Atlântico Sul. 
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V.2 Distribuição, Uso de Habitat e Movimentos 
 

V.2.1 Distribuição e uso de habitat 

A dimensão espacial é inerente a todos os processos e pesquisas na ecologia 

(FLETCHER & FORTIN, 2018). A informação espacial mais básica e importante é 

a distribuição, que se define pela ocorrência e arranjo espacial de uma espécie em 

uma área definida num dado período (THOPSON et al., 1998). As plotagens de 

todas as espécies de cetáceos observadas na Bacia de Santos pelo PMC-BS foram 

apresentadas no Volume II deste Relatório Anual (PETROBRAS, 2021), além de 

estarem disponíveis na plataforma WebGIS do Sistema Online de Armazenamento 

e Gestão de Dados do PMC-BS (SisPMC). 

O passo seguinte a descrever a distribuição espacial de uma espécie é 

entender os processos que governam esta distribuição, relacionando a ocorrência 

e frequência da espécie às características dos habitats. A avaliação dos habitats 

das espécies de cetáceos que ocorrem na Bacia de Santos utilizou modelos de 

distribuição de espécies (SDMs – Species Distribution Models), que são 

ferramentas importantes para prever onde uma espécie ocorre e quais variáveis 

são associadas à sua ocorrência. 

Os táxons selecionados para modelagem foram definidos por um critério 

arbitrário de amostra mínima de 20 detecções visuais e acústicas pelas diferentes 

plataformas do PMC-BS. A única exceção foi a Família Ziphiidae que, dada a sua 

importância para conservação e vulnerabilidade, e pela dificuldade em detectar 

visualmente estes animais (por ser um grupo de espécies que realiza mergulhos 

profundos), foi considerada nas modelagens em nível de família e com apenas 17 

detecções (16 detecções acústicas e uma detecção visual). Assim, foram 

consideradas 18 espécies ou táxons supraespécificos de cetáceos. 

O algoritmo de máxima entropia (MAXENT) serviu de base para a construção 

dos modelos de distribuição potencial das espécies de cetáceos, que considera um 

conjunto de características ambientais de células espaciais em que há a presença 

da espécie, para prever a área de distribuição potencial em toda a região de estudo 
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(PHILLIPS et al., 2006). O método segue uma abordagem de aprendizado de 

máquina (machine learning) não supervisionado e é bastante eficiente em prever a 

distribuição potencial de uma espécie, sendo um dos métodos mais utilizados para 

este fim (AUSTIN, 2007). Um modelo de distribuição potencial fornece um mapa 

com valores de adequabilidade de habitat (AH) que vão de zero (habitat totalmente 

inadequado) até um (habitat totalmente adequado). Grosso modo, a 

adequabilidade de habitat pode ser interpretada como a probabilidade de presença 

daquela espécie prevista de acordo com o modelo. A modelagem baseou-se no 

programa MAXENT, versão 3.4.1 (PHILLIPS et al., 2020).  

Considerou-se como habitat adequado de cada espécie valores superiores ao 

limite dado por um método que minimiza a diferença entre sensibilidade e 

especificidade do modelo (ETSS - equal training sensitivity and specificity). A 

sensibilidade é relacionada com o grau de detecção da espécie nos locais onde a 

mesma é prevista pelo modelo, ou seja, os acertos do modelo. A especificidade é 

determinada por quantas vezes o modelo prevê a ocorrência da espécie quando, 

na verdade, a espécie não está presente (falso-positivo). Assim, o método 

escolhido acha um limite de adequabilidade em que os acertos do modelo são tão 

prováveis quanto os falsos-positivos. Este método foi escolhido em contraste com 

a escolha de um valor arbitrário de adequabilidade de habitat como 0,3 ou 0,5 

(p.ex., CHOU et al., 2020) para melhorar a acurácia das previsões do modelo.  

Os dados ambientais ampararam-se no banco de dados MARSPEC, que inclui 

camadas geofísicas e bioclimáticas em alta resolução de 1 km (SBROCCO & 

BARBER, 2013). Foram selecionadas 11 variáveis ambientais para a modelagem 

de distribuição (Tabela V.2-1). 

A avaliação do ajuste dos modelos de distribuição respaldou-se na curva ROC 

– receiving operating characteristic (GUISAN & ZIMMERMANN, 2000). Esta curva 

evidencia a capacidade do modelo em prever a presença ou ausência da espécie, 

por meio da comparação entre os dados reais e as suas predições. Além da análise 

visual do gráfico ROC, o critério quantitativo baseou-se no valor de AUC (Area 

Under the ROC Curve), derivado da curva ROC, que varia de 0 a 1. Quanto maior 
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o valor de AUC, melhores são as predições do modelo, sendo que o valor 1 indica 

um acerto em todas as classificações. 
 
 
Tabela V.2-1: Variáveis ambientais utilizadas para a modelagem de distribuição potencial 

dos táxons de cetáceos da Bacia de Santos. 
Sigla Descrição 
bati Profundidade (m) 
bio5 Distância da costa (km) 
bio6 Declividade (graus) 
bio8 Média anual da salinidade na superfície (psu) 
bio9 Salinidade na superfície no mês mais doce (psu) 
bio10 Salinidade na superfície no mês mais salgado (psu) 
bio11 Amplitude anual da salinidade na superfície (psu) 
bio12 Variância anual da salinidade na superfície (psu) 
bio13 Média anual da temperatura na superfície (°C) 
bio14 Temperatura na superfície do mês mais frio (°C) 
bio15 Temperatura na superfície do mês mais quente (°C) 
bio16 Amplitude anual da temperatura na superfície (°C) 
bio17 Variância anual da temperatura na superfície (°C) 

 

 

Resultados da modelagem de habitats 

Todos os modelos construídos tiveram um bom poder preditivo, ajustando-se 

muito bem aos dados coletados no PMC-BS e apresentaram valores de AUC 

próximos de um (Tabela V.2-2). 

A temperatura média anual na superfície (bio13) e a batimetria (bati) foram as 

variáveis mais representativas dos habitats de cetáceos na Bacia de Santos. A 

média anual da temperatura na superfície foi a variável mais importante em 

descrever os habitats e determinar a distribuição potencial de 13 táxons de 

cetáceos da Bacia de Santos (72,2%; n = 13). Em todos os modelos construídos, a 

média anual da temperatura da superfície (bio13) figurou entre as variáveis mais 

importantes (contribuição para o ajuste do modelo maior que 10%) (Figura V.2-1). 

A batimetria (bati) foi a segunda variável ambiental cuja contribuição foi maior que 

10% para o ajuste dos modelos, aparecendo como variável importante em 77,8% 

dos modelos. 
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Figura V.2-1: Frequências das variáveis ambientais mais relevantes (contribuição maior 

que 10% no ajuste dos modelos) nos modelos de distribuição potencial 
de cetáceos na Bacia de Santos. 

 

A quantidade de habitats disponíveis na Bacia de Santos variou para os táxons 

de cetáceos avaliados (Figura V.2-2 a Figura V.2-19). As espécies mais flexíveis 

com relação ao uso de habitat e que tiveram maior área de habitat disponível na 

Bacia de Santos foram a baleia-jubarte, a orca e o golfinho-nariz-de-garrafa, com 

mais de 80% da área da Bacia de Santos adequada para estas espécies. 

As duas espécies com menor proporção de potencial de ocorrência na Bacia 

de Santos foram a toninha e o boto-cinza, cada uma com cerca de 8 e 9% da área 

da bacia prevista pelos modelos como habitats adequados. As duas espécies 

apresentam uma distribuição estritamente costeira, ocupando uma estreita faixa 

próxima da costa. 
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Tabela V.2-2: Área de abrangência dos habitats de cetáceos sobre a Bacia de Santos. Notação: N = número de detecções; AUC = area under the ROC curve;  
ETSS = Equal Training Sensitivity and Specificity. Foram mostradas as variáveis com mais de 10% de contribuição para o ajuste do modelo, 
dentre as quais, a variável que mais contribui para o modelo explicar a distribuição de uma espécie está destacada em negrito. 

Táxon N AUC ETSS 
Área de habitat 
potencial na BS 
(km2) 

 % da 
área da 
BS 

Variáveis mais importantes (contribuição para o 
modelo em %) 

Baleia-fin 32 0,998 0,247 164.455  60,3 bio13 (43,7), bio16 (34,6), bati (17,2) 

Baleia-sei 79 0,997 0,344 134.881  49,5 bio13 (52,7), bati (32,6) 

Baleia-de-Bryde 86 0,996 0,183 176.198  64,6  bio13 (66,4), bati (26,4) 

Baleia-jubarte 478 0,986 0,442 231.395  84,9 bio13 (56,9), bio12 (37,6) 

Cachalote 72 0,997 0,267 176.378  64,7 bio13 (46,1), bio9 (25,6), bio12 (16,2) 

Kogia spp. 27 0,999 0,373 132.695  48,7 bio17 (32,8), bio13 (26,8), bio9 (15,2), bati (13,1) 

Baleias-bicudas 17 0,999 0,442 142.605  52,3 bati (51,2), bio13 (33,8) 

Baleias-piloto 35 0,998 0,354 121.886  44,7 bio13 (43,0), bati (42,0) 

Golfinho-de-Risso 71 0,997 0,165 215.615  79,1 bio13 (60,7), bati (24,7) 

Orca 33 0,998 0,238 259.805  95,3 bio13 (71,6), bati (17,0) 

Golfinho-pintado-pantropical 38 0,998 0,172 198.973  73,0 bio13 (58,3), bati (15,4), bio17 (13,9) 

Golfinho-pintado-do-Atlântico 151 0,993 0,147 203.318  74,6 bio13 (90,8) 

Golfinho-rotador 28 0,999 0,446 77.716  28,5 bati (66,5), bio13 (29,9) 

Boto-cinza 46 0,999 0,461 24.710  9,1 bati (53,9), bio13 (42,2) 

Golfinho-de-dentes-rugosos 38 0,998 0,332 205.322  75,3 bio13 (77,8), bio12 (10,5) 

Golfinho-nariz-de-garrafa 70 0,996 0,086 272.542  99,9 bio13 (73,6), bati (13,3) 

Delphinus 21 0,999 0,401 82.243  30,2 bio13 (64,2), bati (32,7) 

Toninha 46 0,999 0,442 21.454  7,9 bati (51,2), bio13 (33,8) 
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Figura V.2-2: Distribuição potencial da baleia-fin (Balaenoptera physalus) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 

 

 

Figura V.2-3: Distribuição potencial da baleia-sei (Balaenoptera borealis) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-4: Distribuição potencial da baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) na Bacia 
de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 

 

 

Figura V.2-5: Distribuição potencial da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) na Bacia 
de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-6: Distribuição potencial do cachalote (Physeter macrocephalus) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 

 

 

Figura V.2-7: Distribuição potencial de kogídeos (Kogia spp.) na Bacia de Santos. AH = 
Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-8: Distribuição potencial de baleias-bicudas (Família Ziphiidae) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 

 

 
Figura V.2-9: Distribuição potencial das baleias-piloto (Globicephala spp.) na Bacia de 

Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-10: Distribuição potencial do golfinho-de-Risso (Grampus griseus) na Bacia 

de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
 

 

Figura V.2-11: Distribuição potencial da orca (Orcinus orca) na Bacia de Santos. AH = 
Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-12: Distribuição potencial do golfinho-pintado-pantropical (Stenella attenuata) 

na Bacia de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
 

 
Figura V.2-13: Distribuição potencial do golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) 

na Bacia de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-14: Distribuição potencial do golfinho-rotador (Stenella longirostris) na Bacia 

de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
 

 

Figura V.2-15: Distribuição potencial do boto-cinza (Sotalia guianensis) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-16: Distribuição potencial do golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) 

na Bacia de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
 

 
Figura V.2-17: Distribuição potencial do golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) na 

Bacia de Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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Figura V.2-18: Distribuição potencial do golfinho-comum (Delphinus sp.) na Bacia de 
Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 

 

 
Figura V.2-19: Distribuição potencial da toninha (Pontoporia blainvillei) na Bacia de 

Santos. AH = Índice de Adequabilidade de Habitat. 
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A identificação de regiões com habitats importantes para comunidade de 

cetáceos respaldou-se nos mapas de distribuição potencial dos 18 táxons, que foram 

avaliados por sobreposição. Posteriormente, foi possível gerar a média combinada da 

adequabilidade de habitats (Figura V.2-20). O mapa resultante evidencia a 

importância de toda a região do talude da plataforma continental da Bacia de Santos. 

Dentro desta região, faixas com maior adequabilidade foram evidentes nas áreas dos 

cânions no talude ao largo da Ilha de São Sebastião (SP) e na região norte da Bacia 

de Santos, no talude ao largo do Cabo Frio (RJ). Destaca-se também a plataforma 

continental entre a Ilha de São Sebastião (norte do estado de São Paulo) e o Cabo 

Frio (RJ). 
 

 
Figura V.2-20: Distribuição potencial combinada de 18 táxons de cetáceos na Bacia de 

Santos. 
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Discussão sobre modelagem de habitat 

A modelagem dos habitats para todos os táxons mostra regiões adequadas 

tanto ao norte (Bacia de Campos) quanto ao sul da Bacia de Santos (Bacia de 

Pelotas). Esta conectividade dos habitats é corroborada pelos dados de movimentos 

de diferentes espécies por transmissores satelitais e fotoidentificação com dados do 

PMC-BS, que mostra movimentos de indivíduos para regiões adjacentes da Bacia 

de Santos, muitas vezes retornando para esta bacia posteriormente. 

Diversas espécies tiveram uma ampla distribuição na plataforma continental da 

Bacia de Santos, usando também a borda do talude. Praticamente toda a extensão 

da plataforma continental da Bacia de Santos apresentou uma adequabilidade alta 

(maior que 50%) para o golfinho-pintado-do-Atlântico. Esta alta adequabilidade 

corrobora a alta densidade e abundância desta espécie na bacia (ver item V.3.1 

Estimativas de densidade e abundância de cetáceos). Somente na região costeira 

nas imediações da Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis (SC), é que o modelo 

prevê menor adequabilidade, possivelmente pela menor diversidade de espécies que 

usam a esta região costeira. Mas isso não quer dizer que esta área não seja 

importante para os cetáceos. A região costeira do sul da Bacia de Santos 

sazonalmente é banhada pela massa de água costeira mais fria proveniente do rio da 

Prata e com outros inputs continentais (Jato Costeiro), que exerce influência sobre 

esta região, especialmente no inverno (MÖLLER et al., 2008). Análises preliminares 

realizadas no âmbito do Projeto de Caracterização Regional da Bacia de Santos 

(PCR-BS), condicionante executada pelo CENPES/PETROBRAS, sugerem que a 

ocorrência do Jato Costeiro proporciona maior frequência de avistagens de cetáceos 

à região sul da Bacia de Santos. Além disso a região é importante para as toninhas e 

como área reprodutiva da baleia-franca-austral (LODI & BOROBIA, 2014). 

As outras espécies, cujos habitats mais adequados se encontram sobre a 

plataforma e borda superior do talude (como a orca, golfinhos-de-dentes-rugosos, 

golfinho-nariz-de-garrafa e baleia-de-Bryde), apresentaram um padrão de distribuição 

similar, com menor adequabilidade nas regiões mais costeiras ao sul da Bacia de 

Santos (estados de Santa Catarina e Paraná), e maior adequabilidade na plataforma 

do norte do estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Além da influência da água 
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do Prata na região sul da Bacia de Santos, a menor adequabilidade para estas 

espécies nesta região pode ser determinada pela batimetria da plataforma, 

relativamente mais rasa e mais homogênea do que a plataforma no Rio de Janeiro, 

pela cunha de água doce do complexo de Paranaguá e pela dominância da massa 

de água costeira na plataforma. Em contraste, a maior adequabilidade na costa norte 

de São Paulo e do Rio de Janeiro provavelmente se relaciona com a fisiografia do 

fundo da plataforma continental, relativamente mais profunda, com fundo mais 

heterogêneo e dominância da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), que avança 

sobre a plataforma e confere maior produtividade a esta região. 

Diversas espécies se concentraram no talude, destacando-se dois especialistas 

de habitat desta região: o golfinho-rotador, com menos de 20% de habitats adequados 

na Bacia de Santos, e o golfinho-de-Risso. O golfinho-pintado-pantropical, a baleia-

fin e a baleia-sei também percorreram regiões de alta adequabilidade de habitat ao 

longo do talude. Além do gradiente de profundidade que ocorre no talude, a Corrente 

do Brasil interage com a fisiografia formando vórtices ciclônicos e anticiclônicos que 

resultam em ressurgência da ACAS na quebra da plataforma e platô oceânico 

(SILVEIRA et al., 2000). A região do talude e do platô de São Paulo tem intensa 

atividade vortical (ciclônica e anti-ciclônica, com a chegada de diversos vórtices do 

leste (Prof. Dr. Ilson Silveira, comm. pess.4).  

Na região do platô oceânico, a maior disponibilidade de habitats está no norte da 

Bacia de Santos, sobre o platô de São Paulo. Essa área apresentou alta 

adequabilidade de habitats para kogídeos, zifídeos, baleias-piloto e cachalotes. Estes 

grupos realizam mergulhos profundos para capturar suas presas meso e 

batipelágicas (ver item V.4.1 Comportamento de mergulho). Neste mesmo platô se 

encontra a maior parte das atividades de exploração e produção de óleo e gás do 

Pré-Sal da Bacia de Santos e, portanto, estes táxons são mais suscetíveis aos 

potenciais impactos destas atividades. 
  

 
4 Palestra “O Vórtice de São Paulo: nova descoberta na Bacia de Santos”, apresentada em 25 de setembro de 
2020 no canal “Café com Ciência IO USP” do YouTube. 
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V.2.2 Movimentos 

 

Movimentos Registrados por Meio de Fotoidentificação 

Ao longo do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS ocorreram reavistagens de 15 

espécies de cetáceos na Bacia de Santos: 2 reavistagens de Balaenoptera borealis, 

1 reavistagem de Balaenoptera physalus, 6 de Balaenoptera brydei, 2 de Delphinus 

sp., 6 de Feresa attenuata, 2 de Globicephala macrorhynchus, 7 de Grampus griseus, 

2 de Megaptera novaeangliae, 2 de Sotalia guianensis, 34 de Steno bredanensis, 43 

de Tursiops truncatus, 21 de Stenella frontalis, 1 de Stenella longirostris, 5 de Orcinus 

orca e 2 grupos com reavistagem de Peponocephala electra, um com reavistagem de 

26 indivíduos e outro com reavistagem de 17 indivíduos. Assim, o total somou 181 

reavistagens de indivíduos. Abaixo, por espécie, são apresentados espacialmente os 

registros de reavistagens realizadas nos primeiros seis anos, entre dados do PMC-

BS e entre dados do PMC-BS e de outros catálogos, seguidos de discussões 

integradas aos dados de telemetria. 

 
Movimentos Registrados por Telemetria Satelital 

Do total de 77 indivíduos marcados com sucesso com transmissores satelitais, 

foram obtidas informações de 68 indivíduos de 13 espécies de cetáceos durante o 

Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, que permitiram avaliar a movimentação das 

espécies e o uso de habitat na Bacia de Santos (Tabela V.2.2-1 e Tabela V.2.2-2). 

Desses, 33 foram sexados geneticamente, e um gênero (Globicephala) foi identificado 

em nível de espécie (G. macrorhynchus) por meio de amostras coletadas por biópsia 

para outros indivíduos do mesmo grupo. 
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Tabela V.2.2-1: Informações sobre os indivíduos marcados com sucesso com transmissores satelitais (n = 77) nas 12 Campanhas de Telemetria 
do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. PTT = número de identificação do transmissor no sistema Argos; 
Dmarcação= data de marcação do indivíduo; Ptotal = total de pontos de localização registrados para o indivíduo; Pfiltro = total de 
pontos resultantes após a filtragem; %pt_filtro = percentual de pontos remanescentes após a filtragem; Dtotal = distância percorrida 
pelo indivíduo desde a data de marcação até o último ponto registrado, em km; Dmédia = distância média percorrida por dia, em 
km. Não foi possível realizar a biópsia em alguns indivíduos, o que impossibilitou a sexagem genética. 

PTT Espécie Dmarcação Dias Ptotal Pfiltro %pt_filtro Dtotal Dmédia Sexo 
Família Balaenopteridae 
158554* B. musculus 13/07/2019 46 743 609 82 4.075,3 88,6 Fêmea  

197760 B. musculus 20/07/2020 23 230 227 98,7 1.579,9 68,7 Fêmea  

158553 B. physalus 12/07/2019 20 132 77 58,3 2.150,3 107,5 Fêmea  

158549 B. physalus 27/08/2016 2 7 Sem dados após filtro --  

158555* B. borealis 24/08/2016 Falha de transmissão   

158546 B. borealis 25/08/2016 6 87 66 75,9 338,9 56,5 --  

158550 B. borealis 29/08/2016 Falha de transmissão   

162629 B. borealis 31/08/2016 7 34 7 20,6 452,9 64,7 Macho  

162630 B. borealis 01/09/2016 38 409 305 74,6 3.533,1 92,9 --  

34638 B. borealis 06/08/2018 39 304 192 63,1 2.856,4 73,2 --  

34755 B. borealis 07/08/2018 12 131 97 74,1 941,6 78,5 --  

58003 B. borealis 07/08/2018 4 11 Sem dados após filtro --  

58005 B. borealis 08/08/2018 59 894 81 9,1 3.742,8 63,4 Macho  

158555 B. borealis 28/07/2019 46 159 84 52,8 2.874,8 62,5 --  

179332 B. borealis 28/07/2019 3 26 19 73,1 88,4 29,5 Fêmea  

179339 B. borealis 28/07/2019 42 594 483 81,3 3.020,8 71,9 --  

58007 B. borealis 29/07/2019 34 329 248 75,4 2.633 77,4 Macho  
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PTT Espécie Dmarcação Dias Ptotal Pfiltro %pt_filtro Dtotal Dmédia Sexo 

179337 B. borealis 29/07/2019 33 332 263 79,2 2.505,4 75,9 --  

197762 B. borealis 22/07/2020 28 503 407 80,9 2.466,1 88,1 --  

197767 B. borealis 22/07/2020 39 404 401 99,2 3.598,9 92,3 --  

197770 B. borealis 02/08/2020 22 392 314 80,1 1.875,9 85,3 Macho  

197766 B. borealis 02/08/2020 53 1.089 867 79,6 4.804,6 90,6 Macho  

197765 B. borealis 02/08/2020 20 301 245 81,4 1.226,4 61,3 Macho  

179336 B. borealis 03/08/2020 7 57 40 70,2 481,1 68,7 Macho  

179338 B. borealis 03/08/2020 4 20 15 75 113,5 28,4 Fêmea  

179334 B. borealis 04/08/2020 7 113 98 86,7 303,2 43,3 --  

166662 B. brydei 25/07/2017 28 107 69 64,5 1.107,1 39,7 --  

34775 B. brydei 13/11/2017 2 9 7 77,8 34,3 17,1 Fêmea  

58004 B. brydei 01/08/2018 4 39 27 69,2 193,8 48,4 Macho  

166666 B. bonaerensis 13/07/2017 18 174 72 41,4 1.845,9 102,5 Macho  

179333 B. bonaerensis 13/07/2019 17 199 139 69,8 1.641 96,5 --  

208551 B. bonaerensis 21/11/2020 25 533 316 59,3 3.778,4 151,1 Fêmea  

208550 B. bonaerensis 21/11/2020 14 318 209 65,7 1.724,6 123,2 Macho  

158542 M. novaeangliae 10/08/2016 19 296 282 95,3 462,1 24,3 Macho  

158553 M. novaeangliae 20/08/2016 15 187 141 75,4 1.501,2 100,1 --  

158554* M. novaeangliae 21/08/2016 3 11 7 63,6 38,9 12,9 --  

158556 M. novaeangliae 02/09/2016 9 66 59 89,4 117,12 13,0 Fêmea  

34588 M. novaeangliae 20/07/2017 54 697 591 84,8 5.162,7 95,6 Fêmea  

34686 M. novaeangliae 23/07/2017 36 409 330 80,7 2.753,5 76,5 --  

34594 M. novaeangliae 23/07/2018 Falha de transmissão   
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PTT Espécie Dmarcação Dias Ptotal Pfiltro %pt_filtro Dtotal Dmédia Sexo 

34722 M. novaeangliae 26/07/2018 51 631 544 6,2 3.866,9 75,8 Macho  

34738 M. novaeangliae 29/07/2018 4 12 4 33,3 113,8 28,4 --  
Família Physeteridae  

34732 P. macrocephalus 20/11/2017 60 368 308 83,7 3.786,1 63,1 --  

34746 P. macrocephalus 20/11/2017 3 6 2 33,3 4,9 1,6 --  

34792 P. macrocephalus 20/11/2017 4 22 11 50 301,9 75,5 --  

Família Delphinidae  

158547 O. orca 30/08/2016 3 36 30 83,3 147,3 49,1 Macho  

162628 O. orca 30/08/2016 13 170 145 85,3 682,4 52,5 Macho  

158545 O. orca 30/08/2016 Falha de transmissão   

162633 O. orca 30/07/2017 33 555 490 88,3 2.692,5 81,6 Macho  

58014 O. orca 06/08/2018 11 149 105 70,5 634,5 57,7 --  

58013 O. orca 07/08/2018 14 200 167 83,5 634,8 45,3 Macho  

197768 O. orca 02/08/2020 32 512 436 85,1 1.702,2 53,2 Macho  

58016 G. macrorhynchus 24/01/2019 32 467 335 71,7 2.746,1 85,8 --  

179341 G. macrorhynchus 13/07/2019 9 88 63 71,6 441,4 49,5 Macho  

179340 G. macrorhynchus 13/07/2019 25 269 210 78,1 1.522,1 60,9 Macho  

208555 G. macrorhynchus 02/12/2020 8 83 64 77,1 457,3 57,2 Macho  

208554 G. macrorhynchus 02/12/2020 5 58 47 81 245,2 49 --  

34756 P. electra 06/04/2018 6 40 19 47,5 238,8 39,8 --  

34773 P. electra 06/04/2018 7 55 13 23,6 267,5 38,2 --  

58010 G. griseus 08/02/2019 6 76 57 75 268,6 44,8 --  

58015 S. bredanensis 31/07/2018 7 114 57 50 1.000,1 142,9 Macho  
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PTT Espécie Dmarcação Dias Ptotal Pfiltro %pt_filtro Dtotal Dmédia Sexo 

158551 T. truncatus 25/02/2016 8 68 54 79,4 503,2 62,9 --  

158544 T. truncatus 17/03/2016 13 108 89 82,4 918,9 70,7 --  

162631 T. truncatus 06/09/2016 4 9 3 33,3 64,72 16,2 --  

162634 T. truncatus 14/02/2017 4 44 24 54,5 158,7 39,7 Fêmea  

162632 T. truncatus 24/02/2017 7 74 56 75,7 515,7 73,7 Fêmea  

162637 T. truncatus 24/02/2017 10 125 105 84 665,9 66,6 --  

162635 T. truncatus 14/02/2017 Falha de transmissão   

166663 T. truncatus 20/07/2017 14 120 94 78,3 565,9 40,4 --  

166665 T. truncatus 30/03/2018 12 39 19 48,7 361,4 30,1 --  

34751 T. truncatus 30/03/2018 20 316 264 83,5 1.357,5 68,9 --  

34754 T. truncatus 03/04/2018 2 11 5 45,4 14,1 7,1 --  

166664 T. truncatus 30/03/2018 Falha de transmissão   

58017 T. truncatus 28/07/2018 12 195 154 78,9 1.237,7 103,1 --  

162636 T. truncatus 28/07/2018 15 205 114 55,6 1.810,1 120,7 --  

58008 T. truncatus 28/01/2020 7 93 70 75,3 474,5 67,8 --  

58009 T. truncatus 23/01/2020 1 3 Sem dados após filtro Fêmea  
* Canais de transmissão utilizados duas vezes, em campanhas distintas. 
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Tabela V.2.2-2: Resumo das características dos movimentos e uso de habitat das espécies marcadas com transmissores satelitais ao longo 
do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS, considerando os indivíduos para os quais foram obtidas 
informações (n = 68). Faixa latitudinal: mínimo e máximo em graus decimais. Profundidade da área de ocorrência: média ± 
desvio padrão (mínimo – máximo), em metros. 

Espécie 
No 
tags 

Posições 
filtradas 

Dias de 
transmissão 
(média ± DP) 
(mín. - máx.) 

Distância 
média 
percorrida 
(km/dia)  

Faixa 
latitudinal  
(graus 
decimais) 

Profundidade da 
área (média ± DP) 
(mín. - máx.) (m) 

Balaenoptera 
musculus 

2 836 69 78,6 
24,3o – 
45,2oS 

2.692,9 ± 1.917,2 
(76 - 5.864) 

Balaenoptera 
physalus 

1 77 20  107,5 
27,7o – 
39,3oS 

2.849,8 ± 1.536,4 
(404 – 4.983) 

Balaenoptera 
borealis 

20 4.232 
26,3 ± 17,9 
(3 – 59) 

68,6 ± 19,2 
(28,4 – 92,9) 

17,9o – 
39,2oS 

1.191,2 ± 1.190,6 
(29 – 4.824) 

Balaenoptera 
brydei 

3 103 
11,3 ± 14,5 
(2 – 28) 

35,1 ± 16,1 
(17,1 – 48,4) 

22,6o - 
25,6°S 

308,4 ± 248,6 
(12 – 699) 

Balaenoptera 
bonaerensis 

4 211 
18,5 ± 4,6 
(14 – 25) 

118,3 ± 24,7 
(96,5 – 151,1) 

12,9o - 
53,8°S 

1.921,1 ± 1.661,8 
(76 – 5.871) 

Megaptera 
novaeangliae 

8 1.958 
25,4 ± 19,2 
(3 – 54) 

53,3 ± 37,3 
(13 – 100,1) 

 18,2o - 
53,1°S 

1.971,9 ± 2.077,4 
(11 – 5.768) 

Physeter 
macrocephalus 

3 319 
22,3 ± 32,6  
3 e 60 

46,7 ± 39,6 
 (1,6 – 75,5) 

27,4o - 
32,6°S 

1.570,7 ± 450,1 
(641 – 2.897) 

Orcinus orca 6 1.373 
17,7 ± 12,1 
(3 – 33) 

56,6 ± 12,9 
(45,3 – 81,6) 

25,1 - 
36,3°S 

209,5 ± 183,8 
(11 – 1.141) 
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Espécie 
No 
tags 

Posições 
filtradas 

Dias de 
transmissão 
(média ± DP) 
(mín. - máx.) 

Distância 
média 
percorrida 
(km/dia)  

Faixa 
latitudinal  
(graus 
decimais) 

Profundidade da 
área (média ± DP) 
(mín. - máx.) (m) 

Globicephala 
macrorhynchus 

5 719 
15,8 ± 11,9 
(5 – 32) 

60,4 ± 15 
(49 – 85,8) 

20,9o - 
28,3oS 

1.250,1 ± 684,9 
(390 – 3.755) 

Peponocephala 
electra 

2 32 6 e 7 
39 
(38,2 – 39,8) 

24,2o - 
25,0°S 

1.834 ± 285,8 
(1.266 – 2.276) 

Grampus griseus 1 57 6 44,8 
27,5o - 
28,8°S 

979,4 ± 270,9 
(485 – 1.554) 

Steno 
bredanensis* 

1 57 7 142,9 
22,9o - 
23,9°S 

-- 

Tursiops 
truncatus* 

14 1.178 
9,2 ± 5,5 
(1 – 20) 

59,1 ± 32,2 
(7,1 – 120,7) 

20,8o - 
31,0°S 

41 ± 52 
(1,5 – 930) 

TOTAL 68 5.460 1.013 -- - - 
* Para estas espécies, não foi possível obter informações sobre a profundidade dos registros, pois os indivíduos se mantiveram muito próximos 
da costa e a base de dados não tem a precisão necessária. 
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Movimentos de baleia-azul (Balaenoptera musculus) 

Duas fêmeas de baleia-azul foram marcadas com transmissores na 

configuração implantável (PTTs 158554 e 197760), nos dias 13/07/2019 e 

20/07/2020, respectivamente, sendo ambas no inverno. A primeira marcação foi 

realizada no limite sul da Bacia de Santos, com a fêmea iniciando um movimento 

migratório no sentido sul nos dias subsequentes à marcação, chegando nas 

proximidades das ilhas Sandwich do Sul ao final de agosto (45,2º S). O 

monitoramento se estendeu por 46 dias, período no qual o animal se manteve 

em águas oceânicas, afastado do talude, percorrendo 4.075,3 km, com média 

de 88,6 km/dia. A segunda fêmea foi marcada na região central da Bacia de 

Santos, em águas oceânicas e, embora tenha sido marcada no mesmo período, 

permaneceu na Bacia de Santos até o início de agosto, quando iniciou um 

movimento no sentido sul, que foi acompanhado até a latitude de 30 sul, sendo 

monitorada por 23 dias, percorrendo em média 68,7 km/dia (Figura V.2.2-1). Os 

dados obtidos por meio destas marcações revelam as primeiras informações 

sobre movimentos de baleia-azul no Atlântico Sul. É possível que a Bacia de 

Santos represente apenas parte da rota migratória da espécie, mas, 

considerando o comportamento da baleia-azul, é provável que se alimente nesta 

região, como sugere o padrão de movimentação do PTT 197760 

A baleia-azul apresenta grande variabilidade nos seus padrões migratórios. 

A espécie é conhecida por se alimentar também em baixas latitudes, o que faz 

com que os comportamentos de alimentação e reprodução não sejam 

espacialmente segregados (BRANCH et al., 2007; BAILEY et al., 2009), como 

ocorre em geral para os grandes misticetos migratórios (CORKERON & 

CONNOR, 1999). Devido à sua grande demanda energética, a baleia-azul pode 

se alimentar ao longo de todo ano, como registrado na costa leste do Pacífico 

tropical, buscando áreas de maior produtividade nestas regiões (BAILEY et al., 

2009; PALACIOS et al., 2019). No leste do Atlântico Norte, a espécie se alimenta 

em latitudes intermediárias, permanecendo longos períodos na região do 

Arquipélago de Açores (VISSER et al., 2011; SILVA et al., 2013). No norte do 

Oceano Índico ocorre uma população residente (RANDAGE et al., 2014). A costa 
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do Chile, no Pacífico Sul, é uma região de alimentação e cuidado parental 

(HUCKE-GAETE et al., 2004), enquanto a área reprodutiva desta população é o 

Arquipélago de Galápagos (HUCKE-GAETE et al., 2018). Contudo, para muitas 

populações, não há informação alguma sobre sazonalidade, rotas migratórias e 

locais de reprodução, como é o caso do Atlântico Sul ocidental. 
 

 
Figura V.2.2-1: Movimentos de baleia-azul (Balaenoptera musculus) na Bacia de 

Santos registrados para duas fêmeas marcadas com transmissores 
satelitais em 2019 e 2020. 

 

 

Movimentos de baleia-fin (Balaenoptera physalus) 

Um indivíduo de Balaenoptera physalus foi fotoidentificado em 13/07/2017 e 

no dia seguinte, em 14/07/2017 (Figura V.2.2-2). Entre avistagens, o indivíduo 

fez um deslocamento ao norte de aproximadamente 100 km acompanhando a 

linha do talude. Este deslocamento de 100 km de um dia para o outro seguindo 

a linha do talude sugere uma possível atividade de forrageio deste indivíduo. 
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Figura V.2.2-2: Localização da única reavistagem de baleia-fin (Balaenoptera 
physalus) e representação da direção do movimento entre registros. 

 

Dois indivíduos de baleia-fin (Balaenoptera physalus) foram marcados com 

transmissores satelitais na configuração implantável. No entanto, apenas o 

segundo (PTT 158553), implantado em 12/07/2019, permitiu o registro de dados 

de movimento de uma fêmea, permanecendo em funcionamento por 20 dias. 

Essa baleia-fin foi marcada no extremo sul da Bacia de Santos no inverno, 

seguindo no sentido sul/sudeste logo após a marcação, afastando-se do 

continente. Percorreu 2.150,3 km, numa média de deslocamento diário de 107,5 

km (Figura V.2.2-3). Embora a transmissão tenha finalizado no meio do 

Atlântico, na longitude das Ilhas Geórgia do Sul (39,3o S), conhecida como área 

de alimentação de outros balenopterideos (ROSSI-SANTOS et al., 2007; ENGEL 

& MARTIN, 2009), a direção do movimento sugeria um rumo migratório mais 

para o leste.   

A baleia-fin parece não seguir o padrão migratório tradicional de muitos 

balenopterídeos; algumas populações podem permanecer em grandes latitudes 
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durante os meses frios e em baixas latitudes (entre 20o e 30o) durante os meses 

quentes (EDWARDS et al., 2015), como ocorre no Mediterrâneo 

(NOTARBARTOLO DI SCIARA et al., 2013) e no Golfo da Califórnia (TERSHY 

et al., 2005), por exemplo. Contudo, as informações sobre áreas de alimentação, 

reprodução e movimentos migratórios são escassas para o Hemisfério Sul 

(MIZROCH et al., 1984). Baleias-fin marcadas com transmissor satelital na costa 

do Chile permaneceram em águas costeiras, entre as latitudes de 27 a 37oS, 

durante o verão e no início do outono, não realizando os movimentos migratórios-

padrão esperados para o período primavera/verão (SEPULVEDA et al., 2018). 

O único indivíduo que mostrou um movimento migratório consistente naquele 

estudo foi um macho, que se deslocou no sentido sul ao final de maio 

(SEPULVEDA et al., 2018). 
 

 

Figura V.2.2-3: Movimentos de baleia-fin (Balaenoptera physalus) na Bacia de 
Santos obtidos de um indivíduo marcado com transmissor satelital 
em 2019. 
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Movimentos de baleia-sei (Balaenoptera borealis) 

A comparação do catálogo de baleias-sei (B. borealis) do PMC-BS com o 

catálogo das Ilhas Malvinas (Responsável pela comparação: Dra. Caroline Weir, 

Falklands Conservation) permitiu a identificação de uma reavistagem. O 

indivíduo #13 do PMC-BS, registrado em 25/08/2016, foi observado nas Ilhas 

Malvinas em 19/02/2017, representando um deslocamento linear de 

aproximadamente 3.500 km (Figura V.2.2-4; WEIR et al., 2020). Este registro 

representa o maior movimento linear já registrado para um indivíduo da espécie 

e sugere o uso de águas de baixa latitude durante o inverno e alta latitude no 

verão (WEIR et al., 2020). Uma segunda reavistagem de B. borealis, o indivíduo 

#27, foi registrado ao longo de três dias subsequentes, 06/08/2018 a 08/08/2018 

(Figura V.2.2-4). O registro ocorreu na região do talude e coincide com a área 

de maior número de registros da espécie pelo PMC-BS.  
 

 
Figura V.2.2-4: Localização das duas reavistagens de baleia-sei (Balaenoptera 

borealis) e representação de movimentos mínimos entre registros. 
Zoom nas reavistagens na Bacia de Santos.  
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No total, foram marcados 22 indivíduos de Balaenoptera borealis com 

transmissores satelitais, todos no inverno (Tabela V.2.2-1). Dezenove indivíduos 

foram marcados com transmissores na configuração LIMPET e três na 

configuração implantável (Figura V.2.2-5). Do total de indivíduos marcados, dois 

não transmitiram e um não apresentou dados após a filtragem. Foi possível fazer 

a sexagem genética de oito indivíduos, sendo seis machos e duas fêmeas. A 

duração média do monitoramento foi de 24 dias (± 18 dias), com um mínimo de 

três e um máximo de 59 dias. 

Alguns indivíduos seguiram no sentido sul, chegando até as águas do 

Uruguai, sugerindo uma migração para altas latitudes, como o caso dos PTTs 

34638, 58005, 158555, 179337, 179339 e 197768, iniciado entre o final de 

agosto e o final de setembro, e chegando à latitude máxima de 39,2ºS. Estes 

movimentos para o sul coincidem com o período de maior número de registros 

na Argentina (INIGUEZ et al., 2010). Três indivíduos (PTTs 197762, 179337 e 

58007) se deslocaram no sentido norte, sendo que o PTT 58007, um macho, e 

o PTT 197762 foram monitorados até chegar ao norte da Cadeia Vitória-

Trindade, numa latitude máxima de 17,9º S. Estes indivíduos foram marcados no 

final de julho e o movimento no sentido norte foi registrado na primeira quinzena 

de agosto (Figura V.2.2-5).  

De maneira geral, os indivíduos marcados apresentaram uma variada 

movimentação na Bacia de Santos, sem um padrão definido de ocupação. 

Permaneceram principalmente na região do talude, mas também transitaram ao 

longo da plataforma continental, chegando a regiões com profundidade de 29 

metros. Além disso, longos períodos de permanência na região do talude da 

Bacia de Santos foram observados em alguns casos, sugerindo que a região é 

estratégica para a espécie. 
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Figura V.2.2-5: Movimentos de baleia-sei (Balaenoptera borealis) na Bacia de 
Santos obtidos de nove indivíduos marcados com transmissores 
satelitais e monitorados durante o inverno dos anos de 2018, 2019 e 
2020. 

 

A baleia-sei é tipicamente oceânica (OLSEN et al., 2009) e realiza migrações 

latitudinais, como a maioria dos misticetos (CORKERON & CONNOR, 1999; 

WEIR et al., 2001; JEFFERSON et al., 2015), permanecendo no verão em altas 

latitudes para alimentação e no inverno em baixas latitudes para reprodução 

(HORWOOD, 1987). Enquanto as áreas de alimentação são bem conhecidas, 

são escassas as informações sobre as áreas de reprodução das baleias-sei 

(PRIETO, 2014) e sobre suas rotas migratórias. A espécie costuma ocupar a 

região oceânica, mas pode se aproximar da costa para se alimentar (SHILLING 

et al., 1992). O único trabalho realizado até o momento usando telemetria 

satelital com essa espécie ocorreu no Atlântico Norte e registrou uma migração 
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de 4.102 km de distância na primavera, entre a Ilha Faial (Açores) e as águas 

produtivas do mar de Labrador, num intervalo de 43 dias (OLSEN et al., 2009).  

No Brasil, a presença da baleia-sei em anos recentes é pouco documentada. 

DI TULLIO et al. (2016) registraram apenas um indivíduo na região sul, na 

primavera, após oito cruzeiros na região do talude continental entre os anos de 

2009 e 2014, ao longo das regiões sudeste e sul do Brasil. HEISSLER et al. 

(2016) fizeram o registro de baleias-sei na região do Arquipélago de Trindade e 

Martin Vaz, incluindo três grupos com filhotes entre maio e junho de 2015. Este 

dado sugere que as águas do Brasil podem ser utilizadas pelas baleias-sei para 

fins reprodutivos. Em duas oportunidades, em 2017, o PMC-BS registrou a 

presença de filhotes, o que sugere a possibilidade de a Bacia de Santos ser 

utilizada para reprodução. No entanto, a região oceânica da Bacia de Santos, 

em especial durante o inverno, quando as águas se tornam mais produtivas 

(ODEBRECHT & CASTELLO, 2001), parece ser utilizada para alimentação. Os 

dados de DTAG obtidos pelo PMC-BS indicam a ocorrência de comportamentos 

de alimentação (ver item V.4.2). 

 
Movimentos de baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) 

Até o momento foram realizadas duas reavistagens de B. brydei pelo PMC-

BS e uma via comparação de catálogos (Figura V.2.2-6). O indivíduo #03 foi 

observado primeiramente no dia 08/03/2016 nas proximidades do talude e 13 

meses depois foi observado 500 km ao sul, também nas proximidades do talude, 

em 14/04/2017. O indivíduo #09 também foi observado em duas oportunidades, 

porém em áreas costeiras, nas proximidades da Ilha de São Sebastião (Ilhabela-

SP), com um intervalo de 5 meses entre cada observação, uma ocorrendo no 

verão e outra no inverno. A terceira reavistagem foi realizada comparando os 

catálogos do PMC-BS e do Projeto Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro 

(PBGRJ). O indivíduo #15, registrado primeiramente em 11/2017 nas 

proximidades de Ilha Grande (RJ), foi observado em outras 13 oportunidades na 

mesma área pelo PBGRJ. Em 01/2019, o indivíduo #16 foi reavistado nas 

proximidades da Ilha de São Sebastião (SP). Esse mesmo indivíduo foi 
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registrado em 11/2017 nas proximidades de Ilha Grande (RJ). Já o indivíduo #23 

foi observado em 01/2019 próximo a Paraty (RJ), e reavistado 50 km ao sul em 

02/2020. Por fim, o indivíduo 29#, também avistado próximo a Paraty (RJ) em 

01/2020, foi reavistado a aproximadamente 50 km ao sul da Ilha de São 

Sebastião (SP) em 11/2020 (Figura V.2.2-6). 
 

 

Figura V.2.2-6: Localização das 6 reavistagens de baleias-de-Bryde (Balaenoptera 
brydei) e representação da direção do movimento entre registros. 

 

Três baleias-de-Bryde foram marcadas com transmissores na configuração 

LIMPET, todas no inverno. Dois indivíduos foram sexados geneticamente (PTTs 

34775 e 58004). O primeiro indivíduo (#09) foi marcado em 25/07/2017, próximo 

à Ilha de São Sebastião (SP) (PTT 166662), fotoidentificado em 18/02/2017 e 

reavistado no dia da marcação. Essa baleia tinha duas cicatrizes profundas, no 

dorso e no pedúnculo caudal, provavelmente originadas pela colisão com uma 

embarcação bimotor de médio porte. Foi o monitoramento mais longo obtido para 

a espécie até o momento, totalizando 28 dias entre o final de julho e o final de 

agosto (inverno). Neste período, o animal percorreu 1.107 km, com uma média 
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de 39,7 km/dia (Tabela V.2.2-1), permanecendo por 12 dias junto à Baía de 

Castelhanos, na porção norte da Ilha de São Sebastião, deslocando-se depois 

para o sul pela plataforma continental, e atingindo regiões de maior profundidade 

(até mais de 600 metros de profundidade) e afastadas da costa (quase 130 m; 

Figura V.2.2-7), mas permanecendo na Bacia de Santos durante todo o período. 

Em 13/11/2017, uma fêmea foi marcada e transmitiu apenas durante 2 dias, 

percorrendo 34 km nas proximidades de Cabo Frio. Após a filtragem dos dados, 

nenhuma posição foi mantida. O terceiro indivíduo era um macho (PTT 58004) e 

foi marcado em 01/08/2018 na região do talude. Ele percorreu 193,8 km ao longo 

de quatro dias entre as latitudes 23,6º e 24,1º S, com uma média de 48,4 km/dia, 

e se manteve no talude. 

 

 

Figura V.2.2-7: Movimentos de uma baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) na 
Bacia de Santos marcado com transmissor satelital em 2017. 

 

A baleia-de-Bryde não é uma espécie migratória e as evidências indicam 

que ela permanece entre as águas tropicais e temperadas ao longo do ano 
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(KATO; PERRIN, 2009). A espécie já foi registrada na costa sul, sudeste e 

nordeste do Brasil, e há evidências de que as águas brasileiras sejam utilizadas 

tanto para reprodução como para alimentação (SICILIANO et al., 2004; LIMA et 

al., 2006; ANDRIOLO et al., 2010; ATHAYDE et al., 2020). Em Costinha, 

Paraíba, a espécie foi alvo da caça entre os anos 1940 e 1970 (DA ROCHA, 

1984), embora não fosse considerada abundante na região. Registros mais 

recentes na costa nordeste são raros e reportam animais tanto na região costeira 

como oceânica (ANDRIOLO et al., 2010).  

Em cruzeiros realizados no talude das regiões sul e sudeste, a espécie foi 

frequente no Sudeste (DI TULLIO et al., 2006). A utilização de áreas costeiras 

na região do Rio de Janeiro e de Cabo Frio em meses quentes já foi 

documentada para a espécie, indicando um padrão de fidelidade. É comum 

observar o comportamento de forrageio nesta área de alta produtividade (LODI 

et al., 2015). No litoral de São Paulo, a baleia-de-Bryde tem sido registrada ao 

longo de todo o ano, mas com maior frequência entre a primavera e o verão 

(ATHAYDE et al., 2020). Movimentos para áreas costeiras devem ser motivados 

por movimentos de presas pelágicas (TERSHY et al., 1993), como sardinhas, 

Sardinella brasiliensis, que durante o verão e outono se aproximam da costa 

para desovar (PAIVA & MOTTA, 2000). MILMANN et al. (2020), reunindo as 

informações de encalhes, relatam que 60,2% desses movimentos ocorreram 

entre Quissamã, no Rio de Janeiro (22,17º S), e Guaratuba, no Paraná (25,88º 

S), com registros em todas as estações do ano, incluindo filhotes e adultos. As 

três reavistagens do PMC-BS em áreas costeiras foram realizadas no início do 

inverno, quando a área começa a ser menos utilizada, ou final da primavera, 

quando começa a ser reutilizada (MACIEL et al., 2016).  

O movimento do indivíduo #03 coincide com o movimento do PTT 58004, ou 

seja, de deslocamento ao longo do talude. Considerando que os registros 

ocorreram em períodos bem distintos do ano, sugere-se que a espécie possa 

permanecer no talude ao longo do ano e que também utilize a região para 

alimentação (semelhante ao que foi registrado pelo PMC-BS para outros 
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balenopterídeos com dados de DTAG). Contudo, até o momento, tais registros 

são limitados, pois a transmissão ocorreu ao longo de apenas quatro dias. 

 

Movimentos de baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) 

Quatro baleias-minke-Antártica foram marcadas com transmissores 

satelitais na configuração LIMPET, sendo dois machos (13/07/2017 e 

21/11/2020) (PTTs 166666 e 208550), uma fêmea (21/11/2020) (PTT 208551) e 

um indivíduo de sexo não identificado, em 13/07/2019 (PTT 179333). Dois 

indivíduos marcados na mesma data, mas em anos distintos, seguiram sentidos 

opostos, ultrapassando os limites da Bacia de Santos. O macho (PTT 166666) 

estava acompanhado de uma fêmea com filhote no momento da marcação e 

seguiu para o norte, chegando à latitude de 12,9º S após 18 dias de 

monitoramento, enquanto o PTT 179333 seguiu para o sul, chegando à latitude 

de 35,4º S após 17 dias de monitoramento. O segundo macho (PTT 208550), 

marcado em novembro, seguiu uma rota semelhante ao PTT 179333, da mesma 

forma que a fêmea (PTT 208551), marcada no mesmo dia, e que foi 

acompanhada por 25 dias, seguindo além das Ilhas Malvinas, em direção à 

Antártida, chegando à latitude de 53,8º S, com a maior distância média diária 

percorrida de 151 km/dia (Figura V.2.2-8). Não houve nenhuma reavistagem de 

fotoidentificação desta espécie até o momento. 

A baleia-minke-Antártica está distribuída no Hemisfério Sul, e a região 

nordeste do Brasil é considerada uma área reprodutiva da espécie (LUCENA, 

2006; ANDRIOLO et al., 2010). Em Costinha, na Paraíba, cerca de 10.886 

indivíduos foram capturados entre os anos 1960 e 1980, antes da moratória de 

caça (LUCENA, 2006). Nessa região, a espécie foi registrada em águas 

oceânicas, entre 200 e 4.675 m de profundidade, com maior concentração em 

torno de 1.000 m de profundidade e nos meses de agosto a outubro (ANDRIOLO 

et al., 2010). A espécie também já foi registrada na região norte do Brasil (estado 

do Pará) (BALENSIEFER et al., 2014) e ao largo do Banco dos Abrolhos 

(WEDEKIN et al., 2014). No talude da região sul e sudeste, a espécie foi 
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registrada em todas as estações, embora tenha sido rara (DI TULLIO et al., 

2016). 

 

 

Figura V.2.2-8: Movimentos de baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) 
na Bacia de Santos obtidos de quatro indivíduos marcados com 
transmissores satelitais, em 2017, 2019 e 2020. 

 

O reduzido número de filhotes e fêmeas prenhes ou amamentando na costa 

nordeste sugere que a região é utilizada apenas para o acasalamento, com os 

nascimentos ocorrendo em latitudes maiores (LUCENA, 2006). Uma revisão dos 

encalhes de Balaenopteridae sugere que as regiões sudeste e sul do Brasil 

possam ser uma possível área de nascimentos para a baleia-minke-Antártica 

(ZERBINI et al., 1997; MILMANN et al., 2020). Foi reportado o encalhe de dois 

juvenis na costa do Uruguai no mês de outubro (PEREZ et al., 2017). Não há 

dados publicados até o momento sobre os movimentos da espécie no Atlântico 
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Sul. Essas foram as primeiras marcações da espécie com transmissores 

satelitais fora das áreas de alimentação. 

 

Movimentos de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 

A comparação do catálogo de M. novaeangliae do PMC-BS com o catálogo 

do Instituto Baleia Jubarte (IBJ) permitiu a identificação de uma reavistagem. O 

indivíduo #15 do PMC-BS, registrado em 02/09/2016 nas proximidades de São 

Francisco do Sul (SC), fora observado cerca de dois meses antes, em 

17/07/2016, próximo à Ilha de São Sebastião (Ilhabela-SP), o que representa um 

deslocamento linear de aproximadamente 500 km. O indivíduo #03, observado 

em 17/08/2016 próximo ao Arquipélago de Cagarras (RJ), foi reavistado 

posteriormente, em 07/02/2019, próximo à Península Antártica. Essa 

reavistagem seu deu via disponibilização do catálogo de referência do PMC-BS 

na plataforma online Happywhale, uma iniciativa global de integração e 

comparação de catálogos (Figura V.2.2-9).  

Foram marcados com transmissores satelitais na configuração implantável 

nove indivíduos de M. novaeangliae. As marcações ocorreram sempre no 

inverno, entre julho e setembro. Para um dos indivíduos houve falha na 

transmissão, não havendo dados disponíveis. Foi a segunda espécie com maior 

duração das transmissões, que variaram de 3 a 54 dias. Os indivíduos 

apresentaram movimentos variados na Bacia de Santos, ocorrendo desde a 

região do talude até as proximidades da costa (Figura V.2.2-10). Os PTTs 

158553 (subadulto de sexo não identificado) e 34588 (fêmea) seguiram no 

sentido sul logo após a marcação, entre o final de julho e o final de agosto, 

enquanto o PTT 34722, um macho também marcado no final de julho, 

permaneceu ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro até a segunda 

quinzena de agosto, posteriormente também seguindo para sul. Em todos os 

casos, este movimento migratório iniciou na região de Cabo Frio (RJ), afastando-

se da costa, na direção das Ilhas Geórgia do Sul. 
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Figura V.2.2-9: Localização das duas reavistagens de baleias-jubarte (Megaptera 
novaeangliae), e representação de movimentos mínimos entre 
registros. Zoom nas reavistagens na Bacia de Santos.  

 

 

Alguns animais subadultos foram registrados no inverno de 2016 no litoral 

norte de Santa Catarina, onde permaneceram por um período considerável (9 a 

19 dias), sendo observados comportamentos de alimentação. Na mesma região 

ocorreu a reavistagem por fotoidentificação do indivíduo #15, como apresentado 

acima, e foram marcados com transmissores satelitais um macho, PTT 158542 

(10/08/2016), e uma fêmea, PTT 158556 (02/09/2016) (Figura V.2.2.10). Os 

indivíduos PTT 158544 e 34738 foram monitorados por períodos curtos, de 3 e 

4 dias, respectivamente (Figura IV.2.2.10). Ambos estavam nas proximidades 

de Cabo Frio (RJ). 
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Figura V.2.2-10: Movimentos de baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) na 
Bacia de Santos obtidos de seis indivíduos marcados com 
transmissores satelitais nos anos de 2016, 2017 e 2018. 
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A baleia-jubarte é uma das espécies de misticetos mais bem-estudada no 

mundo, embora persistam muitas lacunas de informação sobre sua ecologia no 

Hemisfério Sul (IWC, 2006). A espécie apresenta um padrão migratório bem-

definido e conhecido entre áreas reprodutivas e de alimentação, visitando a costa 

leste do Brasil durante o inverno e a primavera para reprodução (ZERBINI et al., 

2006). A IWC denomina a população que migra anualmente para a costa leste 

da América do Sul de “Estoque reprodutivo A” (IWC, 2005). A região do Banco 

de Abrolhos, no litoral do Brasil, é a principal área de reprodução desse estoque 

(WEDEKIN et al., 2010). 

A abundância relativa na região aumenta gradualmente depois de julho, 

atingindo um pico entre o final de agosto e o início de setembro, e reduzindo 

novamente em novembro, quando a população retorna para as áreas de 

alimentação (MORETE et al., 2008). A rota migratória dessa população indica 

que as Ilhas Sandwich do Sul e Geórgia do Sul são a principal região de 

alimentação desse estoque (ZERBINI et al., 2006; ENGEL & MARTIN, 2009). A 

reavistagem do indivíduo #03 na Península Antártica, no entanto, sugere que a 

população que utiliza essa área para alimentação também pode migrar para a 

costa leste da América do Sul, e não apenas para a costa oeste como indicado 

por estudos anteriores (ver STEVICK et al., 2004). 

A rota percorrida pelos indivíduos PTT 158553 (agosto/2016), PTT 34588 

(fêmea – agosto/2017) e PTT 34722 (macho - julho/2018) seguiu o “corredor 

migratório” dessa população, sendo semelhante às rotas registradas por 

ZERBINI et al. (2006) para uma fêmea acompanhada por filhote e um macho de 

Megaptera novaeangliae, marcados com transmissores satelitais em 2003. 

Contudo, pode-se considerar que a migração desses indivíduos para a região de 

alimentação ocorreu antes do previsto, entre o início de agosto e o início de 

setembro, já que tal movimento costuma ocorrer entre outubro e novembro, ao 

final da temporada reprodutiva (ZERBINI et al., 2006; MORETE et al., 2008). 

O comportamento dos indivíduos PTT 158543 e PTT 158546 pode ser 

considerado atípico para a espécie, pois não há registros na literatura de áreas 

de concentração de baleias-jubarte ao longo do litoral sul do Brasil. Encalhes de 
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animais mortos são documentados há vários anos na região sul (CHEREM et al., 

2004), mas são raros os registros de animais vivos ao longo da costa, incluindo 

o litoral catarinense. Contudo, nos últimos anos, tem sido crescente o número de 

registros de baleias-jubarte no litoral sudeste e sul do Brasil, tanto de animais 

vivos como mortos, conforme registros obtidos pelo PMC-BS e pelo PMP-BS, 

incluindo situações de emalhamento acidental em redes de pesca. É possível 

que o aumento populacional da espécie nos últimos anos esteja ocasionando 

uma maior dispersão da população, que passa a ocupar novas áreas. O 

indivíduo #15, registrado em 14/07/16 na Ilha de São Sebastião (SP) e 45 dias 

depois no litoral norte de Santa Catarina, contribui para o entendimento de que 

a espécie esteja utilizando esta região de formas variadas. Ou seja, é possível 

que a Bacia de Santos não seja utilizada apenas como rota migratória das 

baleias-jubarte, mas que elas também permaneçam na área por períodos 

prolongados, utilizando a região como área de alimentação e reprodução. Alguns 

autores sugerem que a espécie se alimenta de forma oportunista durante a 

migração para áreas de reprodução (WITTEWEEN et al., 2011), incluindo a costa 

do Brasil, onde já foram registrados eventos de alimentação (DANILEWICZ et 

al., 2009). 

Entre 08/2015 e 05/2021 (período de coleta de dados que estava disponível 

até o fechamento deste Relatório), o Projeto de Monitoramento de Praias 

registrou 16 filhotes/fetos de baleias-jubarte nas praias entre os estados de São 

Paulo e Santa Catarina (ver banco de dados online SIMBA5).  

 

Movimentos de cachalote (Physeter macrocephalus) 

Três indivíduos foram marcados na região do talude continental no dia 

20/11/2017. O PTT 34722, marcado com transmissor na configuração 

implantável, teve o maior período de monitoramento por telemetria satelital do 

PMC-BS, chegando a 60 dias, enquanto os PTTs 34746 e 34792, na 

configuração LIMPET, tiveram duração de três e quatro dias, respectivamente. 

Estes dois últimos indivíduos permaneceram ao longo dos dias nas proximidades 

 
5 segurogis.petrobras.com.br/simba/web/login 
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da área de marcação, no talude. O PTT 34722 se deslocou para o sul até a 

latitude de 32,6o S, sempre acompanhando o talude continental, saindo da Bacia 

de Santos e chegando quase até o Uruguai (Figura V.2.2-11). O indivíduo 

percorreu 3.786,1 km, com uma média de 63,1 km/dia. A espécie se manteve na 

faixa de 641 a 2.897 metros de profundidade. 

São escassas as informações sobre os movimentos e padrões de uso de 

habitat de cachalotes no Atlântico Sul. A maior parte das informações provém do 

registro de animais encalhados.  Entre 1967 e 2000, foram registrados 95 

indivíduos encalhados na costa brasileira (RAMOS et al., 2000). Os dados 

indicam um padrão sazonal e espacial nos encalhes, com um maior número de 

encalhes nas grandes latitudes ocorrendo no inverno e maior número de 

encalhes em baixas latitudes ocorrendo entre o verão e o outono. A espécie 

representou 27,8% dos registros na região do talude continental entre o sul e 

sudeste do Brasil (DI TULLIO et al., 2016), com maior concentração nas latitudes 

maiores, ao sul do Cabo de Santa Marta (SC). A espécie foi observada em todas 

as estações, sempre em profundidades maiores do que 1.000 metros.  

Nas ilhas Maurício, no Oceano Índico, foi registrado um padrão sazonal de 

movimentos de acordo com 21 cachalotes marcados com transmissores 

satelitais. Na estação seca, os indivíduos apresentaram maior fidelidade às 

águas costeiras ao longo da costa oeste das ilhas, sendo que a temperatura de 

fundo e a batimetria foram selecionadas como as principais variáveis preditoras, 

indicando uma afinidade por áreas associadas à alta densidade de presas em 

águas mais frias. Na estação chuvosa, os cachalotes naquela região 

apresentaram movimentos mais dispersos (CHAMBAULT et al., 2020). 
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Figura V.2.2-11: Movimentos de cachalote (Physeter macrocephalus) na Bacia de 

Santos obtidos para um indivíduo marcado com transmissor satelital 
em 2017. 

 

Movimentos de orca (Orcinus orca) 

Três indivíduos foram fotoidentificados em um mesmo grupo nas 

proximidades de Cabo Frio (RJ), em 05/03/2016. Via comparação de catálogo 

com o Projeto Baleia à Vista (PROBAV), tais indivíduos foram registrados nas 

proximidades da Ilha de São Sebastião (SP) em três dias diferentes. Os 

indivíduos #1 e #2 em 10/08/2018, o indivíduo #2 também em 13/07/2020 e o 

indivíduo #3 em 30/11/2018 (Figura V.2.2-12). Este registro sugere a 

possibilidade de visitas ocasionais às áreas costeiras, em especial nesta faixa 

de costa. Em 2018 foram registradas as primeiras reavistagens de Orcinus orca 

(Figura V.2.2-12) com os dados do PMC-BS. Dois indivíduos (#10 e #13) em um 

mesmo grupo foram fotoidentificados em 06/08/2017 na região do talude, na 

altura de Paranaguá (PR). O grupo foi reavistado em 06 e 07/08/2018, 

exatamente um ano depois, a apenas 2 km de distância do primeiro registro. 
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Considerando todos os registros de orca do PMC-BS, nota-se que a área de 

ocorrência dessas reavistagens de fotoidentificação coincide com a área de 

maior densidade de registros para a espécie. Este padrão indica a possibilidade 

de visitarem a área sistematicamente, ou mesmo apresentarem algum grau de 

fidelidade e residência nesta área, utilizando-a para atividades de alimentação. 

Destaca-se que as reavistagens ocorreram em intervalos de 1 ou 2 anos, porém, 

exatamente na mesma época do ano, sugerindo algum padrão de sazonalidade.  

 

 
Figura V.2.2-12: Localização das cinco reavistagens de orca (Orcinus orca) e 

representação de movimentos mínimos entre registros. Zoom para 
destacar as reavistagens em áreas oceânicas.  

 

Sete orcas foram marcadas com transmissores na configuração LIMPET até 

o momento, todas no inverno, sendo que para um dos indivíduos as informações 

não foram transmitidas. Foram obtidos dados para quatro machos adultos e um 

indivíduo de sexo não identificado, em águas oceânicas, e um macho na região 

costeira, que chegou a ocupar áreas rasas com até 11 metros de profundidade. 
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No caso dos indivíduos da região oceânica, todas as marcações foram 

realizadas na mesma região, na borda do talude, em regiões com profundidade 

máxima de 1.141 metros, que vem sendo identificada pelo PMC-BS como uma 

região de concentração de cetáceos na Bacia de Santos. Os dois primeiros foram 

marcados em 2016 (machos PTT 158547 e 162628), outros dois em 2018 

(macho PTT 58013 e PTT 58014) e um quinto indivíduo em 2020 (PTT 197768). 

Os animais marcados em 2016 estavam no mesmo grupo, mas, em 2018, os 

animais foram marcados em grupos distintos (embora em dias seguidos). Nos 

dois casos, os animais marcados eram do mesmo grupo daqueles 

fotoidentificados (conforme detalhado acima), sendo um deles o indivíduo #06. 

Os quatro primeiros indivíduos foram monitorados por um curto período, 

variando de 3 a 14 dias, enquanto o PTT 197768 foi monitorado durante 32 dias. 

Em todos os casos, os animais permaneceram todo o tempo na mesma região, 

fazendo um deslocamento latitudinal ao longo do talude, percorrendo em média 

51,2 km/dia, o que foi reforçado pelos dados de fotoidentificação. De maneira 

distinta, o animal marcado nas águas costeiras de Santa Catarina no inverno de 

2017 (PTT 162633) realizou um longo deslocamento em direção até a latitude 

de 36,3oS, paralelamente à costa, e chegou até a desembocadura do estuário 

do rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina, percorrendo em média 81,6 

km/dia. Este macho foi monitorado por um período de 33 dias e apresentou um 

padrão de uso de habitat bastante distinto dos outros indivíduos marcados, 

movendo-se principalmente entre as isóbatas de 10 e 50 metros de profundidade 

e percorrendo 2.692,5 km (Figura V.2.2-13). 

O modelo hierárquico de estado-espaço permitiu identificar a ocorrência dos 

dois estados comportamentais classificados pelo modelo, sendo que, na área 

costeira, não foi identificada nenhuma área de permanência, com predominância 

de um estado comportamental de deslocamento/movimentação. A área do 

talude, por sua vez, inserida na Bacia de Santos, foi identificada como uma área 

de permanência (ARS), que pode estar relacionada a uma região importante de 

alimentação (Figura V.2.2-13). Este resultado reforça a hipótese levantada por 
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meio dos dados de fotoidentificação, ou seja, de que os animais apresentam 

algum grau de fidelidade ou residência a esta região do talude.  

 

 

Figura V.2.2-13: Estados comportamentais estimados para orcas (Orcinus orca) na 
Bacia de Santos pelo modelo hierárquico de estado-espaço 
aplicados aos dados obtidos pelos transmissores satelitais para seis 
indivíduos no inverno de 2016, 2017, 2018 e 2020. Os estados 
comportamentais estimados são 1 = Transiting (deslocamento); 2 = 
ARS (area restricted-search). 

 

Há registros ocasionais de indivíduos solitários de orcas, ou grupos de 

tamanho variado, chegando a 10 indivíduos, no litoral dos estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro, em todas as estações (SICILIANO et al., 1999; SANTOS et al., 

2010; LODI & FARIAS-JÚNIOR, 2011). DI TULLIO et al. (2016) registraram 

apenas dois grupos de orcas na região do talude da Bacia de Santos, ambos no 

outono, enquanto WEDEKIN et al. (2014) registraram dois indivíduos no Banco 

de Vitória, a sudeste do Banco de Abrolhos, no inverno. No sul do Brasil, Orcinus 
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orca foi registrada na região do talude durante interação com a pesca de espinhel 

do atum e peixe-espada (SECCHI & VASKE, 1998; DALLA-ROSA & SECCHI, 

2007), com aparente padrão sazonal ocorrendo entre junho e outubro.  

 

 

Movimentos de baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhyncus) 

A primeira reavistagem de G. macrorhyncus ocorreu depois que um grupo 

de aproximadamente 50 indivíduos foi avistado nas proximidades do talude, em 

30/11/2020, e reavistado a aproximadamente 50 km ao norte em 02/12/2020, na 

mesma campanha. Deste grupo, dois indivíduos foram reavistados (#136 e #138; 

Figura V.2.2-14).  

 

 

Figura V.2.2-14: Localização da reavistagem de baleias-piloto-de-peitorais-curtas 
(Globicephala macrorhyncus) e representação de movimentos 
mínimos entre registros.  

 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
204 / 707 

 

Foram marcados cinco indivíduos da espécie, todos com transmissores 

satelitais na configuração LIMPET. O primeiro foi marcado em 24/01/2019 (PTT 

58016), e em duas ocasiões foram marcados dois indivíduos no mesmo grupo 

(13/07/2019 - PTTs 179340 e 179341) (02/12/2020 – PTTs 208554 e 208555). 

Em todos os casos, a identificação em nível de espécie foi feita por meio da 

análise genética de biópsias coletadas de indivíduos do grupo. A distância média 

percorrida foi de 1.569,9 km (Figura V.2.2-15). 

Todas as marcações foram realizadas na região do talude, tanto no inverno 

como na primavera/verão, e os animais se mantiveram em áreas com 

profundidade entre 390 e 3.755 metros. O PTT 58016, marcado no verão, foi o 

único a sair da Bacia de Santos em direção ao norte, seguindo pelo talude até a 

altura de Cabo Frio (RJ), quando o animal se afastou do talude para uma área 

mais oceânica, chegando na região da Cadeia Vitória-Trindade (20,8oS). A partir 

deste ponto, o animal retornou para o sul, adentrando novamente o talude na 

Bacia de Santos (Figura V.2.2-15).  

Os outros indivíduos, marcados no inverno (PTTs 179340 e 179341) e no 

verão (PTTs 208554 e 208555), permaneceram na mesma região de marcação 

e, em ambos os casos, permaneceram no mesmo grupo. Esta associação entre 

indivíduos já foi registrada para dois machos jovens de G. melas a noroeste do 

Atlântico (NAWOJCHIK et al., 2003) e quatro indivíduos marcados no entorno 

das ilhas Faroe, incluindo dois machos adultos, um jovem e uma fêmea, que 

tinham relações de parentesco (BLOCH et al., 2003).  

As baleias-piloto-de-peitorais-curtas estão distribuídas em águas 

temperadas e tropicais de todos os oceanos, com limite latitudinal em 50oN e 

40oS, geralmente em áreas oceânicas e nas proximidades do talude continental 

(OLSON, 2018). Em geral são nômades, embora algumas populações 

residentes ou semirresidentes tenham sido registradas no Havaí (VAN CISE et 

al., 2017), nas Ilhas Madeira e na costa da Califórnia (OLSON, 2018). Elas têm 

a capacidade de realizar mergulhos profundos para a captura de suas presas, o 

que está relacionado à sua ocorrência no ambiente oceânico, nas proximidades 

do talude (GARRISON, 2007; THORNE et al., 2017). 
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Informações sobre a distribuição e movimentos de baleias-piloto no Atlântico 

Sul Ocidental são escassas e ocasionais. Os dados de telemetria do PMC-BS, 

no entanto, confirmam a importância do talude para a alimentação. Os indivíduos 

marcados no inverno permaneceram mais ao sul da Bacia de Santos, o que pode 

estar relacionado a uma maior disponibilidade de alimento neste período do ano 

na região (ODEBRECHT & CASTELLO, 2001). O único indivíduo que seguiu 

para o norte foi marcado no verão e percorreu 2.746,1 km, com uma média de 

85,8 km/dia, valor bem superior à média dos indivíduos que permaneceram no 

talude da Bacia de Santos, que foi de 54,1 km/dia. A maior área percorrida 

sugere um maior esforço na busca por alimento num período com menor 

concentração de presas. As baleias-piloto (Globicephala spp.) foram mais 

frequentes na região sul do talude, em comparação ao sudeste (com apenas 

dois registros), durante cruzeiros realizados nos anos de 2009 a 2014 (DI 

TULLIO et al., 2016). 
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Figura V.2.2-15: Movimentos de baleias-pilotos-de-peitorais-curtas (Globicephala 
macrorhyncus) na Bacia de Santos obtidos para cinco indivíduos 
marcados com transmissores satelitais nos anos de 2019 e 2020. 
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Movimentos de golfinho-cabeça-de-melão (Peponocephala electra) 

Peponocephala electra foi registrada pela primeira vez em 07/02/2018, 

enquanto o segundo registro ocorreu em 06/04/2018 (Figura V.2.2-16). 

Possivelmente tratava-se do mesmo grupo, já que 26 indivíduos identificados no 

primeiro registro foram identificados também no segundo. Os dois registros 

ocorreram em águas oceânicas, típico da espécie, porém, o segundo ocorreu a 

aproximadamente 100 km ao norte.  

Outro grupo foi registrado no dia 24/03/2019, e 17 indivíduos do grupo foram 

reavistados em 10/04/2019, praticamente na mesma área próxima ao talude 

(Figura V.2.2-16). Como os dois registros computaram mais de 200 indivíduos, 

é muito provável que, mais uma vez, se trate do mesmo grupo em momentos 

diferentes da campanha. Assim, seria o segundo caso de uma reavistagem de 

um mesmo grupo nessa área e nessa época do ano para a espécie. Como não 

foram observadas reavistagens entre os registros de 2018 e de 2019, não é 

possível afirmar que sejam os mesmos indivíduos. Aplicando-se um modelo 

Lincoln-Petersen de marcação-recaptura para as duas reavistagens, de 2018 e 

de 2019, foi possível estimar que, assumindo o pressuposto de que os 

reavistamentos são de um mesmo grupo, a reavistagem de 2018 era de um 

grupo de 142 indivíduos (IC95% = 115-201), enquanto a reavistagem de 2019 

era de um grupo muito maior, de 466 indivíduos (IC95% = 301-722).  
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Figura V.2.2-16: Localização das 2 reavistagens de grupos de golfinhos-cabeças-de-
melão (Peponocephala electra) (28 indivíduos no primeiro grupo 
reavistado e 17 no segundo) e representação de movimentos 
mínimos entre registros. 

 

Dois indivíduos num mesmo grupo foram marcados com transmissores 

satelitais na configuração LIMPET em 06/04/2018. Os transmissores 

permaneceram em funcionamento por 6 e 7 dias, período no qual os animais 

permaneceram próximos e não se afastaram do local de marcação na região do 

talude, em áreas profundas entre 1.266 e 2.276 metros, mais ao norte da Bacia 

de Santos (Figura V.2.2-17). Percorreram em média 39 km/dia, totalizando 

238,8 a 267,5 km durante o período. O local de marcação e permanência destes 

indivíduos coincide com os locais onde foram fotoidentificados e reavistados 26 

e 17 indivíduos, respectivamente em 2018 e 2019. Em todos os casos, os 

animais estavam em grupos muito grandes, estimados entre 100 e 400 

indivíduos. 
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Figura V.2.2-17: Movimentos de golfinhos-cabeças-de-melão (Peponocephala 

electra) na Bacia de Santos obtidos de dois indivíduos marcados 
com transmissores satelitais e monitorados durante o outono de 
2018. 

 

Peponocephala electra é uma espécie de distribuição global, encontrada 

principalmente em regiões oceânicas tropicais e temperadas (PERRYMAN, 

2002). No Atlântico, as informações disponíveis referem-se principalmente às 

regiões do Caribe e do Atlântico Norte (WATKINS et al., 1997). O pouco que se 

sabe sobre a espécie em águas brasileiras vem de registros de encalhes 

reportados na literatura (LODI et al., 1990; BATISTA et al., 2012). Novas 

reavistagens poderão contribuir para reforçar a importância dessa área para a 

espécie, se seu uso tem algum padrão sazonal, se existe tendência à 

manutenção nas composições de grupos e possíveis unidades populacionais. 

 

Movimentos de orca-pigméia (Feresa attenuata) 

Em 02/2018, 9 indivíduos de Feresa attenuata foram identificados em um 

grupo em águas oceânicas, próximo ao talude. Em 04/2019, 4 destes 9 

indivíduos foram reavistados a aproximadamente 120 km ao norte do primeiro 

registro (Figura V.2.2-18). Embora o grupo do primeiro registro tivesse em torno 

de 30 indivíduos e o do segundo apenas 10, esta reavistagem sugere ao menos 

uma parcial manutenção na composição do grupo, mesmo um ano depois. Em 
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08/2020, um grupo de aproximadamente 50 indivíduos foi observado quase que 

na mesma área do registro do primeiro grupo. Praticamente 50 dias depois, já 

em 09/2020, 2 indivíduos do grupo de 50 (IDs #35 e #36) foram reavistados em 

um grupo menor, de aproximadamente 20 indivíduos, porém a uns 200 km ao 

norte. 

Feresa attenuata é registrada em águas tropicais e temperadas (ROSS & 

LEATHERWOOD, 1994), porém, muito pouco se sabe sobre seus padrões de 

distribuição e movimento. No Brasil, em geral, os registros são de encalhes 

(ZERBINI & SANTOS, 1997; MAGALHÃES et al., 2008), sendo que a primeira 

ocorrência foi reportada para a costa da Bahia, em 2008 (ROSSI-SANTOS et al., 

2006). Globalmente, os registros conhecidos são predominantemente em 

profundidades de 120 a 100 m, com alguns casos de fidelidade a ilhas oceânicas 

(p.ex. BAIRD et al., 2011), e se aproximando de áreas costeiras em águas 

quentes (WADE & GERRODETTE, 1993). Esta é a primeira reavistagem da 

espécie pelo PMC-BS. Assim como nos demais registros, eles ocorreram nas 

proximidades do talude, em águas profundas. Com o aumento do catálogo (ainda 

com poucos indivíduos), novas reavistagem poderão contribuir com padrões 

espaciais dos grupos registrados. 
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Figura V.2.2-18: Localização das 2 novas reavistagens (em mesmo grupo) de orcas-
pigmeias (Feresa attenuata) e das 4 reavistagens anteriores (em 
mesmo grupo) e representação de movimentos mínimos entre 
registros. 

 
Movimentos de golfinhos-de-Risso (Grampus griseus) 

As primeiras reavistagens de Grampus griseus ocorreram em 2019. Dois 

indivíduos (#22 e #23), observados em 08/2016, foram reavistados. O indivíduo 

#22 foi visto em 01/2019 e o #23 em 03/2019. Em 11/12/2020 os indivíduos #54, 

#66 e #67, previamente registrados em 04/2018 e em 12/2020 o indivíduo #100, 

previamente registrado 01/2019. Todos esses registros ocorreram em águas 

oceânicas, em especial próximo ao talude, em movimentos norte-sul (Figura 

V.2.2-19).   

Durante o período de seis anos foi possível a marcação de apenas um 

indivíduo da espécie em 08/02/2019 com transmissor satelital na configuração 

LIMPET (PTT 58010). Da mesma forma que os indivíduos fotoidentificados, ele 

estava na região do talude, permanecendo em áreas com 485 a 1.554 metros de 

profundidade. Seus movimentos foram monitorados por seis dias durante o mês 

de janeiro, período em que ele se movimentou entre as latitudes 27,7º e 28,7º S, 

permanecendo na região do talude (Figura V.2.2-20). Percorreu 268,6 km, com 

média de 44,8 km/dia. 
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Figura V.2.2-19: Localização das seis reavistagens de golfinhos-de-Risso (Grampus 

griseus) e representação da direção do movimento entre registros. 
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Figura V.2.2-20: Movimentos de golfinhos-de-Risso (Grampus griseus) na Bacia de 

Santos obtidos de um indivíduo marcado com transmissor satelital 
em 2019. 

 

Grampus griseus é amplamente distribuído em águas temperadas e 

tropicais, ocorrendo preferencialmente em águas oceânicas, com 200 a 1.000 

metros de profundidade e temperaturas acima de 12o C (BEARZI et al., 2011; 

HARTMAN, 2018). O golfinho-de-Risso é considerada uma espécie restrita a 

áreas costeiras ou ilhas oceânicas, com fidelidade à algumas regiões 

(HARTMAN et al., 2014).  

O Atlântico Sul Ocidental é a região com o menor número de registros da 

espécie, o que possivelmente seja resultado do esforço reduzido de pesquisa 

em áreas distantes da costa (JEFFERSON et al., 2014). Segundo os autores, a 

espécie tem preferência por águas temperadas, entre 30º e 45º em ambos os 

hemisférios. Tanto os animais com reavistagem de fotoidentificação como 
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aquele marcado com transmissor satelital ocorreram em águas oceânicas, nas 

proximidades do talude. Este padrão de movimentação já foi observado para um 

golfinho-de-Risso reabilitado, marcado com transmissor satelital, e liberado no 

Golfo do México, numa região com profundidade de 125 metros, sendo 

monitorado por 23 dias (WELLS et al., 2009). No sul da Bacia da Califórnia, dois 

indivíduos marcados permaneceram nas imediações de ilhas oceânicas 

(FALCONE; SCHORR, 2012).  

 

Movimentos de boto-cinza (Sotalia guianensis) 

Apenas uma reavistagem de Sotalia guianensis tinha ocorrido até 2018, de 

um indivíduo da população residente da espécie na Baía Babitonga, que foi 

reavistado um ano depois próximo à entrada do Complexo de Paranaguá, 60 

quilômetros ao norte. Este registro sugere que ou indivíduos da população 

residente de Sotalia da Baía Babitonga se deslocam para áreas adjacentes, ou 

indivíduos de áreas adjacentes visitam a Baía Babitonga. Movimentos como 

esse não foram registrados anteriormente pelos monitoramentos sistemáticos 

que ocorrem na área (CREMER et al., 2011) e devem ser considerados em 

estudos futuros que avaliam o estado das populações costeiras da espécie. A 

segunda reavistagem foi do indivíduo #51, observado nas proximidades de 

Ubatuba/SP em 08/2018, e reavistado cerca de 20 quilômetros ao norte, 

praticamente na mesma área em 01/2020 (Figura V.2.2-21). Este registro, em 

um grupo de ~80 indivíduos, aparenta ser um movimento de indivíduos que usam 

com frequências essas águas costeiras e abertas. Um esforço futuro de 

comparação de catálogos com grupos de pesquisa que atuam nessas áreas 

pode confirmar a procedência do grupo. 
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Figura V.2.2.21: Localização das duas reavistagens de botos-cinza (Sotalia 
guianensis) e representação da direção do movimento entre 
registros. Zoom para destacar as reavistagens. 

 

Movimentos de golfinhos-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) 

Steno bredanensis é a segunda espécie com maior número de reavistagens. 

33 indivíduos foram observados em múltiplas reavistagens usando um trecho de 

costa que vai da Ilha de São Sebastião (SP) ao Cabo Frio (RJ), passando pela 

Ilha Grande (RJ) e Arquipélago de Cagarras (RJ; Figura V.2.2-22 e V.2.2-23). 

Alguns desses registros compõe o catálogo de fotoidentificação do Projeto 

Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro (PBGRJ). O movimento do indivíduo #34 

é o primeiro registro de um deslocamento de distanciamento da costa, o que 

pode indicar movimentos oportunísticos de forrageio ou uso de áreas muito 

maiores do que as utilizadas com frequência próximo à costa. 
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Figura V.2.2-22: Localização dos nove indivíduos reavistados de golfinhos-de-
dentes-rugosos (Steno bredanensis) e representação de 
movimentos mínimos entre registros. Zoom para destacar as 
reavistagens. 

 

 
Figura V.2.2-23: Localização dos 16 indivíduos reavistados de golfinhos-de-dentes-

rugosos (Steno bredanensis), e representação de movimentos 
mínimos entre registros. Zoom para destacar as reavistagens. 
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Apenas um indivíduo de Steno bredanensis foi marcado com transmissor 

satelital ao longo dos seis anos. Apesar dos vários encontros com a espécie ao 

longo do PMC-BS, incluindo muitas reavistagens por fotoidentificação, a espécie 

está no limite mínimo aceitável para a instalação dos transmissores LIMPET e, 

portanto, as oportunidades de marcação foram reduzidas. O transmissor 

instalado em 31/07/2018 permitiu o monitoramento do indivíduo durante sete 

dias, período em que percorreu 1.000,1 km no total, com média de 142,9 km/dia, 

sendo esta a maior velocidade registrada dentre os odontocetos marcados no 

PMC/BS. A marcação foi realizada ao norte da Baía de Guanabara e o animal 

seguiu em direção ao sul, muito próximo da costa, até as imediações da Baía de 

Sepetiba (Figura V.2.2-24).  

Steno bredanensis é uma espécie de distribuição tropical e subtropical, 

ocorrendo em geral em águas oceânicas profundas entre as latitudes de 40ºN e 

35ºS (PERRIN, 2009). Contudo, em algumas regiões, a espécie ocorre no 

entorno de ilhas oceânicas (BAIRD et al., 2008) ou, como é o caso do Brasil, 

próximo à costa (LODI et al., 2012) ou em bancos rasos, como o Banco dos 

Abrolhos (ROSSI-SANTOS et al., 2006). De maneira geral, a espécie é 

considerada pouco conhecida. Os dados de fotoidentificação e de telemetria 

satelital confirmam um padrão já conhecido de movimentação da espécie ao 

longo do litoral do Rio de Janeiro (LODI et al., 2012) e reforçam a hipótese já 

proposta de um movimento entre as áreas de Ilha de São Sebastião (SP) e Cabo 

Frio (RJ), aparentemente importantes para atividades de forrageio (LODI et al., 

1999). Como as reavistagens ocorreram em geral em anos diferentes, os 

indivíduos provavelmente compõem uma unidade populacional costeira, com um 

possível padrão de residência e/ou fidelidade à área (LODI et al., 2012). No 

entanto, outros registros da espécie foram realizados pelo PMC-BS em áreas 

oceânicas. O movimento do indivíduo #34 é o primeiro registro de um 

deslocamento de distanciamento da costa, o que pode indicar movimentos 

oportunísticos de forrageio ou uso de áreas muito maiores do que as utilizadas 

com frequência próximo à costa. De qualquer forma, não ocorreram outras 
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reavistagens entre indivíduos observados em áreas costeiras e oceânicas, 

sugerindo uma possível estruturação populacional.  

 

 
Figura V.2.2-24: Movimentos de golfinhos-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) 

na Bacia de Santos obtidos de um indivíduo marcado com 
transmissor satelital em 2018. 

 

Movimentos de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

Tursiops truncatus é a espécie com maior número de reavistagens. 13 

indivíduos foram observados em múltiplas reavistagens usando um trecho de 

costa que vai da Ilha de São Sebastião (SP) ao Cabo Frio (RJ), passando pela 

Ilha Grande (RJ) e Arquipélago de Cagarras (RJ; Figura V.2.2-24 e V.2.2-25). 

Alguns desses registros compõem o catálogo de fotoidentificação do Projeto 

Baleias e Golfinhos do Rio de Janeiro (PBGRJ). Estes registros reforçam a 

proposta de ocorrência de uma população costeira e transiente nessa faixa de 
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costa, com algum grau de fidelidade em algumas áreas especificas, como o 

Arquipélago de Cagarras (LODI et al. 2014). 

Outras reavistagem sugerem movimentos maiores, ou em outras áreas. O 

indivíduo #16 foi registrado pela primeira vez no dia 25/02/2016, e reavistado em 

17/03/2016 na mesma campanha, realizando um deslocamento entre Paranaguá 

(PR) e Ilha de Santa Catarina (SC; Figura V.2.2-25). Já o indivíduo #27, 

registrado junto com o #16 no dia 25/02/2016 nas proximidades de Paranaguá 

(PR), foi novamente registrado no dia 14/02/2017, aproximadamente 700 

quilômetros ao norte, próximo a Cabo Frio (RJ). Um terceiro registro do #27 

ocorreu no dia 28/01/2019, nas proximidades de Ilha Grande (RJ; Figura V.2.2-

26). Os indivíduos #35 e #50, praticamente repetem o movimento do indivíduo 

#16, entre Paranaguá (PR) e Ilha de Santa Catarina (SC), em deslocamento 

linear de 100 km, porém em um intervalo de tempo de 4 anos, sendo avistados 

em 2016 e reavistados em 2020 (Figura V.2.2-25). Outras reavistagens indicam 

que movimentos longos próximos à costa são constantes. O indivíduo #315, 

registrado em 07/2018 próximo à Itajaí (SC), e os indivíduos #398 e #413, 

registrados em 01/2019 próximos da Ilha de São Sebastião (SP), também foram 

reavistados nas proximidades da Ilha de Santa Catarina (SC) em 12/2020, um 

movimento de aproximadamente 350 km. Todos estes registros aconteceram em 

áreas costeiras, embora a forma da nadadeira dorsal seja típica do ecótipo 

oceânico da espécie, confirmando que este ecótipo utiliza áreas costeiras com 

frequência (SIMÕES-LOPES et al., 2019). 

A única reavistagem em área oceânica ocorreu em 12/2020. Os indivíduos 

#321, #323 e #331, observados em 09/2018 nas proximidades do talude, na 

latitude da Ilha de Santa Catarina (SC), foram novamente registrados, 

praticamente na mesma área, porém, 27 meses depois. Nas duas ocasiões de 

avistagem, os três indivíduos estavam no mesmo grupo (Figura V.2.2-26). 

Apenas uma reavistagem foi realizada para o ecótipo costeiro, por meio de 

comparação de catálogo. O indivíduo #190 foi fotoidentificado em 01/2017 nas 

proximidades de Itajaí (SC; Figura V.2.2-25). Este indivíduo é observado 

sistematicamente desde 2007 pelo projeto de monitoramento da população 
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residente de T. truncatus em Laguna (SC), a aproximadamente 200 km ao sul, 

realizado pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos da Universidade Federal de 

Santa Catarina (DAURA-JORGE et al. 2013). Este registro do PMC-BS sugere 

que alguns indivíduos desta população de Laguna imigram temporariamente da 

área, apesar do alto grau de residência à área (DAURA-JORGE et al. 2013) e o 

alto grau de isolamento genético desta população costeira (FRUET et al. 2014; 

COSTA et al., 2015). 
 

 

Figura V.2.2-25: Localização de reavistagens de 11 indivíduos de golfinho-nariz-de-
garrafa (Tursiops truncatus) e representação de movimentos 
mínimos entre registros. Zoom para destacar as reavistagens. 
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Figura V.2.2-26: Localização de reavistagens de 20 indivíduos de golfinho-nariz-de-
garrafa (Tursiops truncatus) e representação de movimentos 
mínimos entre registros. Zoom para destacar as reavistagens. 

 

A marcação de 16 Tursiops truncatus foi realizada com transmissores na 

configuração LIMPET (Figura V.2.2-27). Esta é a segunda espécie com o maior 

número de transmissores satelitais instalados até o momento. Contudo, não 

houve a transmissão de dados para dois indivíduos e, para um terceiro, foram 

obtidos poucos registros que, após a filtragem, foram descartados. A duração do 

monitoramento variou de 1 a 20 dias e todos os indivíduos realizaram 

movimentos latitudinais.  

Dentre os 13 transmissores que funcionaram, 12 indivíduos foram marcados 

na região costeira e apenas um indivíduo foi marcado na região oceânica, 

próximo do talude (147,5 metros de profundidade). A distância média percorrida 

foi de 58,3 km/dia, variando de 7,1 a 120,7 km/dia. A maioria dos animais 

marcados se movimentou ao longo da costa sul e sudeste da Bacia de Santos, 

entre 22,2o a 28,4°S. Desses, três animais se movimentaram entre o Paraná e 

Santa Catarina (PTT 158551, marcado em 25/02/2016; PTT 162632, fêmea 

marcada em 24/02/2017; PTT 162637, marcado em 24/02/2017), um animal 
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permaneceu ao longo da costa de Santa Catarina (PTT 158544, marcado em 

17/03/2016), cinco animais se movimentaram ao longo da costa do Rio de 

Janeiro (PTT 162634, fêmea marcada em 14/02/2017; PTT 166663, marcado em 

20/07/2017; PTT 34751, marcado em 30/03/2018; PTT 34754, marcado em 

03/04/2018; e PTT 58008, marcado em 28/01/2020), e dois indivíduos se 

movimentaram entre a costa de São Paulo e Rio de Janeiro (PTT 166665, 

marcado em 30/03/2018; PTT 58017, marcado em 28/07/2018). O PTT 162631, 

marcado em 06/09/2916 próximo ao talude, foi monitorado apenas por quatro 

dias, período no qual se manteve na mesma região. Apenas um indivíduo (PTT 

162636), marcado em 28/07/2018, movimentou-se por uma longa distância, 

percorrendo 1.810 km, com uma média de 120,7 km/dia. Seguiu em direção à 

costa do Rio Grande do Sul até a latitude de 31,0oS. 

Os indivíduos PTT 58017 e PTT 162636 foram marcados no mesmo grupo 

no inverno, na latitude 23,1ºS. Os dados sugerem que eles se mantiveram no 

mesmo grupo por pelo menos três dias e então se separaram. Cinco dias depois 

da marcação, o PTT 162636 deslocou-se para o sul até a latitude de 31,0°S 

durante seis dias, e o PTT 58017 se movimentou para o norte até a latitude de 

22,9ºS. Ambos permaneceram próximo à costa. O PTT 162632 e o PTT 162637 

também foram marcados durante o verão no mesmo grupo próximo à Ilha de 

Santa Catarina (27,3ºS). Os dados indicam que eles se mantiveram no mesmo 

grupo por pelo menos sete dias. O movimento do PTT 166665 também foi similar 

ao do PTT 34751. Esses indivíduos também foram marcados no verão no 

mesmo grupo na latitude de 23,00 S. Neste caso, os dados indicam que a 

permanência dentro de um grupo se prolongou por pelo menos 11 dias, período 

no qual se movimentaram ao longo da costa. 

Todos os indivíduos marcados tinham um padrão de coloração típico do 

ecótipo oceânico da espécie (SIMÕES-LOPES et al., 2019) e as biópsias, 

coletadas de indivíduos de todos os grupos, indicam que eles apresentam 

haplótipos do ecótipo oceânico na região-controle do DNA mitocondrial. Os 

dados apontam que o ecótipo oceânico de T. truncatus realiza deslocamentos 

latitudinais de longa distância, com uma extensa área de vida ao longo da costa 
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sul e sudeste do Brasil. O único indivíduo marcado na região oceânica transmitiu 

por um período reduzido, o que dificultou a análise mais detalhada de seus 

movimentos. Durante quatro dias, o animal permaneceu na mesma região em 

que foi marcado. 

Os dados de 9 indivíduos (animais com períodos muito reduzidos de 

monitoramento não foram descartados da análise) foram utilizados para o 

modelo hierárquico de estado-espaço e permitiram identificar a ocorrência dos 

dois padrões comportamentais classificados pelo modelo, sendo identificadas 

três áreas de permanência (ARS – area restricted-search), que podem estar 

relacionadas a comportamentos de alimentação e/ou reprodução: entre o litoral 

sul do Rio de Janeiro e norte de São Paulo; litoral centro-norte de Santa Catarina; 

e litoral central do Rio Grande do Sul. As outras áreas se caracterizaram como 

sendo de deslocamento/movimentação (Figura V.2.2.26). Este resultado reforça 

a hipótese levantada pelos dados de fotoidentificação, de que os animais 

apresentam algum grau de fidelidade ao longo do litoral da Bacia de Santos.  
 

 

Figura V.2.2-27: Estados comportamentais estimados para golfinho-nariz-de-garrafa 
(Tursiops truncatus) na Bacia de Santos pelo modelo hierárquico 
de estado-espaço ajustados aos dados obtidos pelos transmissores 
satelitais em dez indivíduos marcados nos anos de 2016, 2017 e 
2018. Os estados comportamentais estimados pelo modelo são 1 = 
Transiting (deslocamento); 2 = ARS (area restricted-search); 3 = 
padrão indefinido. 
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Todas as reavistagens de fotoidentificação mostraram movimentos no 

sentido norte-sul ocorrendo justamente dentro das áreas de maior intensidade 

de uso identificadas pela telemetria satelital, que são a região entre o sul do Rio 

de Janeiro e o norte de São Paulo e o Paraná e o norte de Santa Catarina. No 

entanto, os indivíduos #27, #398 e #413 sugerem um movimento semelhante ao 

registrado pelo PTT 161636, ou seja, cruzando a região entre as áreas de maior 

intensidade de uso. Caso o padrão de movimento, em termos sazonais e 

direcionais, se repita em anos seguintes, ele deve indicar um evento 

condicionado ao movimento de presas específicas.  

Tursiops truncatus é uma espécie de ampla distribuição. Ela ocorre em 

águas tropicais e temperadas e ocupa uma variedade de habitats, incluindo 

águas pelágicas, baías costeiras e estuários ao longo de toda a sua distribuição. 

No Brasil, a espécie está distribuída de forma contínua ao longo da costa de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o ecótipo costeiro forma populações 

residentes em quatro diferentes sistemas estuarinos, desde Laguna, SC, até a 

Lagoa dos Patos, RS (SIMÕES-LOPES & FABIÁN, 1999; FRUET et al., 2014), 

que são as mais conhecidas em todo o Atlântico Sul Ocidental.  

A fotoidentificação ajudou a descrever movimentos de indivíduos do ecótipo 

costeiro a uma distância de até 314 km, entre o Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (SIMÕES-LOPES & FABIÁN, 1999). No litoral do Rio de Janeiro, houve 

o registro do deslocamento de oito indivíduos por uma distância de 100 km ao 

longo da costa (LODI et al., 2008). Ao norte da Ilha de Santa Catarina (SC), 

também há registros de grupos com até 200 indivíduos próximos à costa 

(WEDEKIN et al., 2008). As reavistagens aqui apresentadas reforçam esses 

longos movimentos. Já a região oceânica proporciona registros pontuais de 

ocorrência da espécie, não havendo informações disponíveis sobre os padrões 

de distribuição e movimento de tais populações (WEDEKIN et al., 2014). No 

entanto, este relatório apresenta a reavistagem, com intervalo de tempo 

considerável, de três indivíduos em uma área oceânica, nas proximidades do 

talude, sugerindo uma possível utilização recorrente de áreas com alta 

disponibilidade de recurso. 
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Movimentos de golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) 

A primeira reavistagem de Stenella frontalis, indivíduo #83, ocorreu apenas 

em 2017, embora seja uma das espécies mais frequentes nos registros de 

fotoidentificação. Este foi o primeiro relato de movimento individual registrado 

para a espécie em águas brasileiras, que é observada com frequência ao longo 

da plataforma continental (MORENO et al., 2005). O primeiro registro ocorreu 

em 25/07/2017, enquanto o segundo ocorreu no dia 28/03/2018 (Figura V.2.2-

28). Apesar do intervalo de 9 meses entre um registro e outro, a distância entre 

eles foi de apenas 30 km, sugerindo que uma mesma área foi revisitada em 

momentos subsequentes.  

Em 2018 ocorreu o registro de outras 13 reavistagens de Stenella frontalis 

(Figura V.2.2-28). Desses, algumas são reavistagens de grupos previamente 

observados, porque mais de um indivíduo já catalogado foi observado 

novamente. Os indivíduos #35, #42 e #38 foram registrados em 16/08/2016, no 

mesmo grupo, nas proximidades de Paraty (RJ), e novamente em 26/07/2018, a 

65 km de distância, nas proximidades da Ilha Anchieta (Ubatuba-SP), também 

no mesmo grupo. Os indivíduos #65 e #69 foram registrados em 18/02/2017 nas 

proximidades da Ilha de São Sebastião (SP) e, em 23/07/2018, a 170 km de 

distância ao sul de Santos (SP). Os indivíduos #126, #129, #140, #142 e #143 

foram observados no mesmo grupo em 28/03/2018, nas proximidades da Ilha de 

São Sebastião, e reavistados em 26/07/2018, a 45 km de distância, nas 

proximidades da Ilha Anchieta (Ubatuba-SP). O indivíduo #144 foi registrado em 

28/03/2018, no mesmo grupo dos indivíduos #126, #129, #140, #142 e #143, nas 

proximidades da Ilha de São Sebastião, e reavistado em 02/08/2018 a 100 km 

de distância, nas proximidades de Paraty (RJ). O indivíduo 146# foi avistado no 

dia 26/07/2018 nas proximidades de Paraty (RJ), e reavistado no dia 02/08/2018, 

na mesma campanha, nas proximidades da Ilha Anchieta (Ubatuba-SP).  

Os indivíduos #337 e #343, que tinham sido observados um pouco ao norte 

da Ilha de São Sebastião (SP) em 23/01/2020, foram reavistados em 25/07/2020 

próximos a Ilha Grande (RJ), 6 meses depois. O indivíduo #157, e os indivíduos 

#332, #337 e #343, registrados anteriormente nas proximidades da Ilha de São 
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Sebastião em 15/07/2019 e em 23/01/2020, foram reavistados em 28/11/2020, 

também na Ilha de São Sebastião (SP). 

Existe a possibilidade de que estes registros sejam do mesmo grupo, ou no 

máximo 2 ou 3 grupos diferentes, que aparentemente visitam essa área costeira 

próxima da Ilha de São Sebastião (SP) tanto no verão quanto no inverno. Este 

padrão reforça a ideia de uma relação da espécie, ou de uma população 

específica, com o ambiente costeiro (MORENO et al., 2005). No entanto, ao 

observar os registros de ocorrência da espécie pelo PMC-BS, nota-se uma 

distribuição ampla ao longo de toda a Bacia de Santos. Assim, as reavistagens 

aqui observadas podem indicar a ocorrência de uma (ou mais) unidade 

populacional costeira, com algum grau de residência e/ou fidelidade à área 

adjacente a Ilha de São Sebastião (SP). Análises genéticas de amostras do 

PMC-BS, todavia, sugerem uma única população de S. frontalis na Bacia de 

Santos, sem a ocorrência de estruturação entre indivíduos costeiros e oceânicos.  

 

 

Figura V.2.2-28: Localização das 16 reavistagens de golfinhos-pintado-do-Atlântico 
(Stenella frontalis) e representação de movimentos mínimos entre 
registros. Zoom para destacar as reavistagens. 
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Movimentos de golfinho-rotador (Stenella longirostris) 

A única reavistagem de Stenella longirostris ocorreu em 2020 (Figura V.2.2-

29). O indivíduo #153, observado em 28/07/2019 nas proximidades da latitude 

24 em área oceânica na região do talude continental, foi reavistado em 

02/02/2020, também no talude, porém cerca de 400 quilômetros ao sul (~25ºS). 

Também ocorreu uma reavistagem, confirmada via análises genéticas, de um 

indivíduo primeiro amostrado em 04/05/2018 e depois em 02/08/2018, sendo 

ambas as amostragens também em área oceânica próxima ao talude. Stenella 

longirostris ocorre em águas tropicais, subtropicais e, de forma menos frequente, 

em águas temperadas. Na costa do Brasil, a ocorrência da espécie em águas 

mais ao sul provavelmente dependa da influência da corrente do Brasil durante 

o verão (SECCHI & SICILIANO, 1995). De fato, esta reavistagem caracteriza um 

movimento norte-sul coincidente com o aumento sazonal das temperaturas. 

 

 
Figura V.2.2-29: Localização da única reavistagem por fotoidentificação de golfinho-

rotador (Stenella longirostris) e de uma recaptura registrado por 
genética e representação da direção do movimento entre registros. 
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Movimentos de golfinho-comum-de-bico-curto (Delphinus delphis) 

A primeira reavistagem de Delphinus delphis ocorreu em 2020 (Figura 

V.2.2-30). O indivíduo #03, observado em 28/02/2016 nas proximidades da Ilha 

de São Sebastião (SP), e o indivíduo #22, observado em 10/10/2018 nas 

proximidades de Peruíbe (SP), ~120 quilômetros ao sul, foram reavistados em 

05/02/2020, no mesmo grupo, entre esses dois pontos, nas proximidades de 

Guarujá (SP). O registro ocorreu em um grupo de 150 indivíduos e aparenta ser 

um movimento de um estoque com hábitos costeiros ocorrente no sudeste do 

Brasil, em profundidades de 18 a 70 metros, geralmente associado a áreas de 

maior produtividade (TAVARES et al., 2010).   
 

 
Figura V.2.2-30: Localização das duas reavistagens de golfinho-comum-de-bico-

curto (Delphinus delphis) e representação da direção do movimento 
entre registros. 
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V.2.3 Estrutura de populações por genética 

 

A identificação de populações distintas de cetáceos é fundamental para 

definir estratégias adequadas de proteção e manejo para as populações 

consideradas Unidades Evolutivamente Significativas (Evolutionarily Significant 

Unit - ESU). Embora não existam barreiras físicas óbvias nos oceanos que 

impeçam o fluxo gênico e a maioria dos cetáceos possuam alta capacidade de 

dispersão, várias espécies possuem maior estrutura populacional do que seria 

esperado, devido à adaptação e evolução a diferentes habitats ou mesmo em 

simpatria como resultado de especializações alimentares. 

A genética molecular tem sido amplamente utilizada para análise de 

estrutura populacional em cetáceos, sendo de grande importância para 

identificar unidades de conservação e estimar fluxo gênico entre as populações 

(HOELZEL, 2002). Portanto, a técnica pode auxiliar na avaliação da estrutura 

populacional das diferentes espécies de cetáceos da Bacia de Santos e, 

consequentemente, fornecer importantes informações sobre ocorrência, 

distribuição e uso de habitat. 

Durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, a estrutura genética 

populacional foi investigada para as duas espécies com maior número amostral 

(T. truncatus e S. frontalis), e que foram amostradas tanto em áreas costeiras 

quanto em áreas oceânicas. A estrutura populacional e as relações filogenéticas 

entre as baleias-sei (B. borealis) amostradas na Bacia de Santos, Oceano 

Atlântico Sul Ocidental, e a população de B. borealis do Oceano Atlântico Norte 

também foram investigadas. 

 

Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

Ao longo do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, o golfinho-nariz-de-garrafa 

foi a segunda espécie com maior amostragem (n = 92), e uma das únicas que 

possuem dados genéticos publicados no Brasil, para comparação. Os ecótipos 

costeiro e oceânico de T. truncatus no Oceano Atlântico Sul Ocidental são 

diferenciados geneticamente e morfologicamente e, recentemente, foram 
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validados como duas subespécies diferentes (COSTA et al., 2016; WICKERT et 

al., 2016; FRUET et al., 2017). O boto-de-Lahille (T. truncatus gephyreus), 

considerado anteriormente como ecótipo costeiro, é maior e possui um rostro 

mais longo, enquanto o golfinho-nariz-de-garrafa (T. truncatus truncatus), 

conhecido como ecótipo oceânico, possui uma coloração mais escura e a 

nadadeira dorsal mais falcada (SIMÕES-LOPES et al., 2019). 

Enquanto o ecótipo costeiro ou boto-de-Lahille tem uma distribuição restrita 

às águas rasas (< 18 metros) do litoral sul do Brasil (acima de 27°S) e estão 

associados à foz dos rios, estuários e lagoas (SIMÕES-LOPES & FÁBIAN, 1999; 

LAPORTA et al., 2016), o ecótipo oceânico tem uma ampla distribuição, incluindo 

águas costeiras e profundas (> 150 metros), até a quebra da plataforma 

continental (> 100 km) (DI TULLIO et al., 2016; SIMÕES-LOPES et al., 2019). 

No entanto, os dois ecótipos vivem em simpatria em uma restrita área nas águas 

do Sul do Brasil (27°S - 35°S). 

Nas campanhas do PMC-BS, embora a maioria das amostras de T. 

truncatus tenha sido coletada próximo à costa (n = 65), em profundidades 

menores que 60 metros, e o restante (n = 27) coletado em áreas oceânicas, no 

talude continental (Figura V.2.3-1), os indivíduos amostrados apresentaram uma 

morfologia característica do ecótipo oceânico, com a coloração mais escura, a 

nadadeira dorsal falcada e o rostro mais curto (SIMÕES-LOPES et al., 2019). 
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Figura V.2.3-1: Locais de coleta de biópsia de indivíduos de golfinho-nariz-de-garrafa 
(Tursiops truncatus) na Bacia de Santos. 

 

Para identificar a qual ecótipo ou subespécie pertencem os indivíduos de T. 

truncatus amostrados na Bacia de Santos, os 19 haplótipos da região controle 

do DNAmt encontrados em 89 indivíduos foram comparados com os haplótipos 

(números de acesso no GenBank: MF405801 - MF405833; KC896604 e 

KC896608; KP404604 - KP404611; MK610131 - MK610239) reportados em 

estudos genéticos que englobam amostras dos dois ecótipos no Sul do Brasil, 

além de amostras da Bacia de Campos e da Bacia de Santos, do Nordeste, e da 

população oceânica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) 

(CASTILHO et al., 2015; COSTA et al., 2015; FRUET et al., 2017; OLIVEIRA et 

al., 2019). 

Primeiramente, as sequências foram encurtadas em 458 pares de bases e 

foram comparadas com os 33 haplótipos (MF405801 - MF405833) encontrados 

nos dois ecótipos reportados por Fruet et al. (2017) e dois haplótipos (KC896604 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
232 / 707 

 

e KC896608) encontrados na população do ASPSP (COSTA et al., 2015). O 

alinhamento das 124 sequências (89 sequências da Bacia de Santos, 33 

haplótipos do sul do Brasil e 2 haplótipos do ASPSP) resultou em 47 haplótipos. 

Desses haplótipos, seis foram compartilhados entre os indivíduos da Bacia de 

Santos e os haplótipos HAP009, HAP012, HAP013, HAP016, HAP026 e HAP028 

(MF405815, MF405812, MF405816, MF405818, MF405813 e MF405820, 

respectivamente) encontrados em indivíduos do ecótipo oceânico, sendo que 

três haplótipos (HAP009, HAP012 e HAP016), apresentaram maior frequência 

de indivíduos (16, 30 e nove indivíduos, respectivamente) amostrados na Bacia 

de Santos. Não houve compartilhamento entre as outras sequências da Bacia 

de Santos e os haplótipos do ecótipo costeiro e do ASPSP. 

Posteriormente, todas as 124 sequências foram encurtadas em 317 pares 

de bases e foram comparadas com 8 (KP404604 - KP404611) e 32 haplótipos 

(MK610131 - MK610239) reportados por Costa et al. (2015) e Oliveira et al. 

(2019), respectivamente, que englobam amostras dos dois ecótipos. O 

alinhamento das 164 sequências (89 sequências da Bacia de Santos, mais 33, 

2, 8 e 32 haplótipos reportados nos estudos anteriores) resultou em 67 

haplótipos. Uma rede de haplótipos (network) median-joining (MJ) foi construída 

para avaliar as relações filogenéticas dos 67 haplótipos usando o programa 

NETWORK 10.2.0.0 (BANDELT et al., 1999). Dez haplótipos encontrados nos 

indivíduos amostrados na Bacia de Santos foram compartilhados com aqueles 

encontrados no ecótipo oceânico (Figura V.2.3-2), indicando que os indivíduos 

de T. truncatus amostrados tanto na área costeira quanto oceânica da Bacia de 

Santos pertencem à subespécie T. truncatus truncatus.  
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Figura V.2.3-2: Rede de haplótipos median-joining das 164 sequências (317 pares 
de base) da região controle do DNAmt de golfinho-nariz-de-garrada 
(Tursiops truncatus) do Oceano Atlântico Sul Ocidental. Os círculos 
representam os 67 haplótipos encontrados e seus tamanhos são 
proporcionais à frequência de haplótipos sobre os 89 indivíduos 
amostrados na Bacia de Santos e os haplótipos dos ecótipos costeiro 
e oceânico, e dos indivíduos amostrados no Nordeste e Guiana 
Francesa, publicados no GenBank. Os traços representam os passos 
mutacionais entre os haplótipos, enquanto os pontos vermelhos 
representam os haplótipos extintos ou não amostrados. As elipses 
separam dois grupos, um com os 13 haplótipos do ecótipo costeiro e 
outro com 5 haplótipos do Nordeste. 
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Para avaliar as relações filogenéticas e frequências relativas dos 19 

haplótipos encontrados nos 89 indivíduos amostrados na Bacia de Santos, 

também foi construída uma rede de haplótipos (network) median-joining (MJ). 

Dos 19 haplótipos, nove foram exclusivos de indivíduos costeiros, cinco foram 

exclusivos de indivíduos oceânicos e cinco foram compartilhados entre ambos. 

Dentre esses, os haplótipos H_3, H_5 e H_11 exibiram uma frequência maior de 

indivíduos costeiros, e o H_1 e H_2 apresentaram uma frequência maior de 

indivíduos oceânicos (Figura V.2.3-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V.2.3-3: Rede de haplótipos median-joining das sequências (675 pares de base) 

da região controle do DNAmt de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 
truncatus) da Bacia de Santos. Os círculos representam os 19 haplótipos 
encontrados e seus tamanhos são proporcionais à frequência de 
haplótipos sobre os 89 indivíduos amostrados. Os traços representam os 
passos mutacionais entre os haplótipos, enquanto os pontos vermelhos 
representam os haplótipos extintos ou não amostrados. 
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No entanto, para avaliar se existe uma estrutura populacional entre os 

indivíduos costeiros e oceânicos de T. truncatus truncatus dentro da Bacia de 

Santos, a diferenciação genética populacional foi estimada por meio dos índices 

FST e ΦST (WEIR & COCKERHAM, 1984) para as sequências da região-controle 

do DNAmt e FST para os locos de microssatélites usando o programa ARLEQUIN 

3.5 (EXCOFFIER & LISCHE, 2010). Todas as análises foram realizadas com 

10.000 permutações. Embora os dois índices para DNAmt apresentassem baixa 

diferenciação genética (FST = 0,028, P = 0,041; ΦST = 0,032, P = 0,061) entre os 

indivíduos costeiros e oceânicos, a diferenciação foi somente significativa para 

FST. A análise dos locos de microssatélites também evidenciou uma baixa 

diferenciação significativa (FST = 0,021, P = 0,000) entre os T. truncatus truncatus 

costeiros e oceânicos. 

A existência de estruturação genética e o provável número de populações 

(k) de T. truncatus truncatus na Bacia de Santos foi também avaliada usando os 

locos de microssatélites e uma abordagem de agrupamento Bayesiano 

implementada no programa STRUCTURE 2.3.3 (PRITCHARD et al., 2007). 

Primeiro, foram realizadas cinco corridas independentes para cada número de 

agrupamento (K) entre 1 e 4, com nenhuma informação sobre local de 

amostragem, usando os modelos de "admixture" e "correlated allele 

frequencies", com eliminação das 500.000 primeiras iterações (burn-in) e uma 

amostragem de 1.000.000 iterações na Cadeia de Markov. Uma segunda série 

de análises foi realizada usando os mesmos parâmetros, mas, com a informação 

sobre o local de amostragem separando indivíduos amostrados em áreas 

costeiras (n = 65) daqueles amostrados em áreas oceânicas (n = 27), para 

auxiliar na identificação de agrupamentos.  

Os resultados gerados foram processados no STRUCTURE HARVESTER 

0.6.94 (EARL & VONHOLDT, 2012), que determina o melhor número de 

agrupamentos usando o método de Evanno (EVANNO et al., 2005). Os múltiplos 

resultados gerados pelo STRUCTURE foram resumidos no CLUMPP 
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(JAKOBSSON & ROSENBERG, 2007) e exibidos graficamente pelo DISTRUCT 

(ROSENBERG, 2004).  

Embora os resultados do STRUCTURE, com e sem informação sobre local 

de amostragem, apresentassem a maior probabilidade posterior (Mean LnP(K) 

= -3032) de K = 1, indicando uma única população de T. truncatus truncatus na 

Bacia de Santos, esses resultados não foram corroborados pelo método ΔK de 

Evanno, que favoreceu K = 3 (Figura V.2.3-4) nas duas análises. Além disso, a 

maioria dos indivíduos oceânicos exibiram altos valores de atribuição (> 95%) 

para um único grupo no gráfico para K = 2, e a maioria dos indivíduos costeiros 

apresentaram aproximadamente 70% dos valores de atribuição para um 

segundo grupo e compartilharam 30% com os oceânicos (Figura V.2.3-5). Para 

K = 3, enquanto a maioria dos indivíduos costeiros exibiram 95% dos valores de 

atribuição para um grupo, a maioria dos indivíduos oceânicos exibiram 75% dos 

valores de atribuição a um segundo grupo, e compartilharam aproximadamente 

25% com os costeiros. No entanto, um indivíduo (G58) amostrado na costa 

apresentou forte sinal de atribuição (80%) ao grupo oceânico, e 10 indivíduos 

amostrados em cinco localizações (nas proximidades de Florianópolis, Joinville, 

Peruíbe, Ilha Bela e Ilha Grande) diferentes na costa apresentaram de 20 a 80% 

dos valores de atribuição a um terceiro grupo (Figura V.2.3-5).  

 

 
Figura V.2.3-4: ΔK calculado usando STRUCTURE HARVESTER para 

agrupamentos de 1 a 4 dos golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops 
truncatus truncatus) da Bacia de Santos. a) sem informação sobre 
local de amostragem e b) com informação sobre local de 
amostragem. 
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Figura V.2.3-5: Gráfico do STRUCTURE com a proporção de associação de cada 
indivíduo de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus 
truncatus) a cada agrupamento para K = 2 a K = 4 com o local de 
amostragem na Bacia de Santos informado (costeiro x oceânico). 
Cada indivíduo é representado por uma barra vertical dividida em 
segmentos coloridos com o comprimento indicando o coeficiente de 
associação a cada agrupamento. 

 

A discrepância nos resultados do STRUCTURE pode ser causada por uma 

subestruturação nos indivíduos costeiros, como indicada pelo método ΔK de 

Evanno com e sem informação sobre local de amostragem (K = 3), e, pelo 

gráfico, com os valores de atribuição para K = 3. Entretanto, pode também ser 

falha do STRUCTURE (estimando K = 1 pelo Mean LnP(K)) para detectar 

diferenças entre os indivíduos costeiros e oceânicos devido à baixa 
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diferenciação genética nuclear, pois o programa não detecta estrutura de 

população fraca (FST < 0,02). Além disso, o baixo valor de FST para os 

microssatélites e a dificuldade para detectar estruturação pelo STRUCTURE 

também sugerem um recente fluxo gênico entre os grupos costeiros e oceânicos.  

Os resultados apresentados neste Relatório do PMC-BS reforçam que os 

indivíduos de T. truncatus amostrados na Bacia de Santos pertencem ao ecótipo 

oceânico ou subespécie T. truncatus truncatus, que apresenta maior diversidade 

genética e menor diferenciação genética do que ecótipo costeiro, no qual as 

populações são restritas às águas rasas e apresentam uma baixíssima 

diversidade genética e alta diferenciação genética (COSTA et al., 2015; FRUET 

et al., 2014; 2017). Da mesma forma, a fraca estruturação genética do ecótipo 

oceânico corrobora os dados sobre movimentos da espécie por transmissores 

satelitais e fotoidentificação (ver item V.2.2. Movimentos), que indicaram 

deslocamentos latitudinais de longa distância ao longo da costa sul e sudeste do 

Brasil. 

Apesar de preliminares, esses resultados são importantes para a 

compreensão da estrutura genética populacional dessa espécie na Bacia de 

Santos. O monitoramento em longo prazo, com constante amostragem, 

aumentando principalmente o n amostral da região oceânica, e análises mais 

robustas, deverão aprimorar os resultados em escala mais fina. 

 

Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) 

A espécie com maior amostragem nas campanhas do PMC-BS, ao longo do 

Ciclo de Curto Prazo, foi o golfinho-pintado-do-Atlântico (n = 129), sendo que 64 

indivíduos foram amostrados próximo à costa (profundidade abaixo de 80 

metros) e 65 indivíduos em áreas oceânicas (Figura V.2.3-6). No entanto, existe 

uma carência de informações sobre a espécie e quantas populações existem em 

toda a sua área de distribuição. 

No oeste do Oceano Atlântico Norte, dois morfotipos distintos de S. frontalis 

são encontrados: indivíduos costeiros são grandes e mais pintados, enquanto os 

indivíduos oceânicos são menores e quase não têm manchas. No entanto, os 
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golfinhos-pintados-do-Atlântico das ilhas dos Açores e Madeira são similares ao 

morfotipo oceânico do oeste do Atlântico Norte (PERRIN et al., 1987). Estudos 

moleculares recentes demonstraram uma alta diferenciação genética entre os 

dois morfotipos, podendo até mesmo ser considerados subespécies (VIRICEL & 

ROSEL, 2014). Além disso, para o morfotipo costeiro foram identificadas três 

subpopulações: uma do oeste do Atlântico Norte, uma do oeste do Golfo do 

México e outra do leste do Golfo do México. Por outro lado, nenhuma 

diferenciação genética foi encontrada entre os S. frontalis do morfotipo oceânico 

do oeste do Atlântico Norte e dos Açores, que estão separados por 

aproximadamente 4500 km (VIRICEL & ROSEL, 2014). 

No Atlântico Sul Ocidental, a distribuição dos golfinhos-pintado-do-Atlântico 

é descontínua com ocorrência na costa e no talude, com profundidade variando 

entre 20 e 200 metros, além de registros na isóbata de 1000 metros ou mais. 

Além disso, no Brasil existem duas regiões de concentração com uma 

descontinuidade entre elas: uma no sul-sudeste, estendendo até o sul do Banco 

dos Abrolhos, e outra ao norte em águas acima de 6°S (MORENO et al., 2005). 

Foi sugerido que a população no sul-sudeste (21-33°S) está reprodutivamente 

isolada das populações no nordeste do Brasil e no Caribe. De fato, análises 

genéticas indicaram diferenciação entre as populações do sul-sudeste do Brasil 

e do Caribe (CABALLERO et al., 2013). No entanto, não se sabe se existe 

diferenciação genética populacional entre os indivíduos costeiros e oceânicos da 

região sul-sudeste como ocorre no oeste do Atlântico Norte. 
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Figura V.2.3-6: Locais de coleta de biópsia de indivíduos de golfinho-pintado-do-
Atlântico (Stenella frontalis) na Bacia de Santos. 

 

Um total de 14 haplótipos da região controle de DNAmt foi encontrado em 

129 indivíduos e, para avaliar suas relações filogenéticas e frequências relativas, 

foi construída uma rede de haplótipos (network) median-joining (MJ) usando o 

programa NETWORK 10.2.0.0. Dos 14 haplótipos, três foram exclusivos de três 

indivíduos costeiros, três foram exclusivos de quatro indivíduos oceânicos, e oito 

foram compartilhados entre ambos, sendo que três (H_2, H_3 e H_5) 

apresentaram uma frequência maior de indivíduos oceânicos e três (H_7, H_8, 

H_9) uma frequência maior de indivíduos costeiros (Figura V.2.3-7). 
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Figura V.2.3-7: Rede de haplótipos median-joining das sequências (685 pares de 
base) da região controle do DNAmt de golfinho-pintado-do-Atlântico 
(Stenella frontalis) da Bacia de Santos. Os círculos representam os 
14 haplótipos encontrados, e seus tamanhos são proporcionais à 
frequência de haplótipos sobre os 129 indivíduos amostrados. Os 
traços representam os passos mutacionais entre os haplótipos, 
enquanto os pontos vermelhos representam os haplótipos extintos ou 
não amostrados. 

 

No 4º Relatório Anual  do PMC-BS (PETROBRAS, 2019), a comparação 

entre os haplótipos encontrados nos indivíduos de S. frontalis amostrados na 

Bacia de Santos e os haplótipos (números de acesso no GenBank: KC204733 - 

KC204735; KC204737, KC204738 e KC204740) encontrados em indivíduos do 
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sudeste do Brasil e do Caribe (CABALLERO et al., 2013) apresentou 

compartilhamento de haplótipos do Brasil, mas não do Caribe, sendo que dois 

dos três haplótipos compartilhados foram encontrados tanto em indivíduos 

amostrados na costa quanto em indivíduos amostrados no Talude. 

Adicionalmente, os haplótipos de S. frontalis da Bacia de Santos foram 

comparados (Ver 4º Relatório Anual) com os haplótipos (números de acesso no 

GenBank: EF682650 - EF682840; JX414567 - JX414596) encontrados em 

indivíduos do oeste do Oceano Atlântico Norte, do Golfo do México, do 

Arquipélago dos Açores e do Arquipélago de Madeira (QUEROIUL et al., 2010; 

VIRICEL & ROSEL, 2014). O compartilhamento de haplótipos entre os indivíduos 

amostrados na Bacia de Santos e aqueles amostrados em águas oceânicas de 

todas essas localidades sugerem que a população de S. frontalis da Bacia de 

Santos faz parte do morfotipo oceânico descrito por Perrin et al. (1987). No 

entanto, Viricel & Rosel (2014) encontraram cinco haplótipos compartilhados 

entre os morfotipos da plataforma continental e oceânica, e sugerem que esses 

haplótipos são ancestrais e ainda não alcançaram uma "complete lineage 

sorting", que significa a segregação completa desses haplótipos dentro das 

linhagens. Além disso, uma análise filogenética de Neighbor-Joining (dado não 

apresentado), realizada no programa no MEGA 7.0.18 (TAMURA et al., 2013) 

com as sequências do GenBank e aquelas provenientes dos indivíduos da Bacia 

de Santos, apresentou dois clados bem distintos, mas em ambos estão incluídos 

os dois morfotipos. 

Para avaliar se existe uma diferenciação genética populacional entre os 

indivíduos costeiros e oceânicos dentro da Bacia de Santos, os índices FST e ΦST 

foram estimados para as sequências da região controle do DNAmt e o FST para 

os locos de microssatélites usando o programa ARLEQUIN 3.5. Todas as 

análises foram realizadas com 10.000 permutações. Uma diferenciação 

significativa moderada (FST = 0,096, P = 0,000; ΦST = 0,064, P = 0,001) para o 

DNAmt foi encontrada entre os indivíduos costeiros e oceânicos. Para os locos 

de microssatélites, também foi encontrada uma diferenciação significativa (FST = 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
243 / 707 

 

0,009, P = 0,000) entre os S. frontalis costeiros e oceânicos, mas bem mais fraca 

do que aquela obtida com o DNAmt. 

Adicionalmente, a existência de estruturação genética e o provável número 

de populações (K) de S. frontalis na Bacia de Santos foram avaliados usando os 

locos de microssatélites por meio da análise bayesiana no programa 

STRUCTURE 2.3.3. Cinco corridas independentes para cada agrupamento (K 

entre 1 e 4) foram realizadas usando os mesmos parâmetros, modelos e 

comprimento descritos acima para T. truncatus. Da mesma forma, uma segunda 

análise foi realizada com informação prévia sobre local de amostragem, 

separando indivíduos amostrados em áreas costeiras (n = 64) daqueles 

amostrados em áreas oceânicas (n = 65). Os resultados gerados foram 

processados no STRUCTURE HARVESTER, resumidos no CLUMPP e exibidos 

graficamente pelo DISTRUCT. 

Embora ambas as análises (com e sem informação sobre local de 

amostragem) apresentassem a maior probabilidade posterior (Mean LnP(K) = -

5134 e -5251, respectivamente) para uma única população (K = 1) de S. frontalis 

na Bacia de Santos, o método ΔK de Evanno indicou duas populações (K = 2) 

(Figura V.2.3-8) na análise sem a informação sobre a origem das amostras, e 

três populações (K = 3) na análise com informação sobre o local de amostragem. 

Esse resultado contradiz o esperado de que a informação prévia sobre local de 

amostragem, separando os indivíduos amostrados na costa daqueles 

amostrados no Talude, favoreceria K = 2. 

No entanto, os indivíduos oceânicos apresentaram aproximadamente 85% 

dos valores de atribuição para um único grupo no gráfico para K = 2, enquanto a 

maioria dos indivíduos costeiros exibiram aproximadamente 40% dos valores de 

atribuição a um segundo grupo e compartilharam 60% com os oceânicos (Figura 

V.2.3-9).  Para K = 3, a maioria dos indivíduos oceânicos apresentaram 75% dos 

valores de atribuição a um grupo e 25% a um segundo, e os indivíduos costeiros 

foram misturados em três grupos, cada um apresentando aproximadamente 70% 

dos valores de atribuição a um determinado grupo e compartilhando 30% com 

outro grupo (Figura V.2.3-9).  
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Figura V.2.3-8: ΔK calculado usando STRUCTURE HARVESTER para 
agrupamentos de 1 a 4 dos golfinhos-pintados-do-Atlântico (Stenella 
frontalis) da Bacia de Santos. a) sem informação sobre local de 
amostragem e b) com informação sobre local de amostragem. 

 

 

Figura V.2.3-9: Gráfico do STRUCTURE com a proporção de associação de cada 
indivíduo de golfinhos-pintados-do-Atlântico (Stenella frontalis) a cada 
agrupamento para K = 2 a K = 4 com o local de amostragem na Bacia de 
Santos informado (costeiro x oceânico). Cada indivíduo é representado 
por uma barra vertical dividida em segmentos coloridos com o 
comprimento indicando o coeficiente de associação a cada agrupamento. 
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Embora os resultados do STRUCTURE não tenham detectado diferenças 

(estimando K = 1 pelo Mean LnP(K)) entre os indivíduos costeiros e oceânicos, 

tanto o método ΔK de Evanno (k = 3) quanto os gráficos de valores de atribuição 

indicaram uma subestruturação na população, sendo que, no gráfico k = 3, 

alguns indivíduos amostrados na costa apresentaram valores de atribuição a um 

terceiro grupo, sugerindo uma terceira população na área costeira. No entanto, 

Waples & Gaggiotti (2006) indicaram que o programa falha ao detectar mais de 

um agrupamento quando o grau de divergência genética populacional é inferior 

a 0,025, o que corresponde a 10 migrantes por geração. De fato, o resultado da 

diferenciação genética baseado nos locos de microssatélites, apresentou uma 

significativa estrutura genética populacional entre os indivíduos de S. frontalis 

amostrados em águas costeiras e oceânicas, mas muito baixa, sugerindo 

também um recente fluxo gênico realizado principalmente pelos machos. 

Considerando a escassez de dados sobre S. frontalis no Atlântico Sul 

Ocidental, os resultados apresentados neste Relatório do PMC-BS, apesar de 

preliminares, são importantes para a compreensão da estrutura genética 

populacional da espécie na Bacia de Santos. Portanto, uma constante 

amostragem com o aumento do n amostral em longo prazo deverá possibilitar 

análises mais robustas e resultados mais acurados para a espécie. 

 

Baleia-sei (Balaenoptera borealis) 

A baleia-sei foi a espécie de misticeto com maior amostragem (n = 35) nas 

campanhas do PMC-BS no Ciclo de Curto Prazo (Figura V.2.3-10). O ciclo anual 

migratório da baleia-sei entre as baixas e altas latitudes é similar ao padrão 

migratório anual da maioria dos misticetos, com uma separação antitropical 

temporal entre populações em diferentes hemisférios. Portanto, a população de 

cada bacia oceânica deve representar um estoque distinto ou mesmo subespécie 

diferente. 

Um estudo genético recente comparando as populações de baleia-sei dos 

Oceanos Atlântico Norte e Pacífico Norte, baseado na genealogia das 

sequências da região controle do DNAmt, apresentou uma clara divisão dos 
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haplótipos em dois clados, representando cada oceano. No entanto, um 

haplótipo (Hap 6) encontrado em um indivíduo amostrado no Arquipélago dos 

Açores foi incluído no clado do Pacífico Norte (HUIJSER et al., 2018). Os autores 

sugeriram que esse haplótipo deve representar uma recente linhagem maternal 

imigrante do Oceano Atlântico Sul ou uma linhagem do DNAmt rara do Atlântico 

Norte. 

 

 

Figura V.2.3-10: Locais de coleta de biópsia de indivíduos de baleia-sei 
(Balaenoptera borealis) na Bacia de Santos. 

 

No Hemisfério Sul, a principal concentração de verão de baleias-sei está 

entre 40° e 50° S e, no inverno, a ocorrência da espécie está correlacionada com 

águas pelágicas e com a quebra da plataforma continental. No entanto, a espécie 

é uma das baleias menos estudadas, e sua estrutura genética populacional no 

Oceano Atlântico Sul Ocidental é totalmente desconhecida. Além dos dados 

baleeiros, há poucos registros da espécie em águas argentinas e brasileiras.  
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Registros recentes da espécie no Arquipélago de Trindade e Martins Vaz, 

incluindo grupos com filhotes (HEISSLER et al., 2016), e as avistagens regulares 

na área oceânica da Bacia de Santos durante as campanhas de inverno do PMC-

BS, sugerem que essas águas fazem parte da área de reprodução da espécie 

no Oceano Atlântico Sul Ocidental. Além disso, a reavistagem de um indivíduo 

fotoidentificado no inverno na Bacia de Santos e, posteriormente, no verão nas 

Ilhas Falkland (WEIR et al. 2020), descreve o movimento mais longo para a 

espécie nesse oceano, sugerindo a ligação entre essas áreas de reprodução e 

alimentação. 

Portanto, para investigar a estrutura genética das baleias-sei amostradas na 

Bacia de Santos, os 21 haplótipos encontrados até o momento foram 

comparados com os sete haplótipos (números de acesso no GenBank: 

MH035689 - MH035695) encontrados em 84 indivíduos do Atlântico Norte 

(HUIJSER et al., 2018). O alinhamento (708 pares de bases) das 35 sequências 

da Bacia de Santos foi encurtado para 481 pares de bases para incluir as 

sequências dos sete haplótipos publicados. Esse alinhamento de 119 

sequências resultou em 27 haplótipos definidos por 24 sítios polimórficos. Como 

comentado no 5º Relatório Anual (PETROBRAS, 2020), um merecido destaque 

foi o compartilhamento do haplótipo (Hap 6) encontrado no indivíduo do 

Arquipélago dos Açores com o haplótipo de uma fêmea (G381) amostrada na 

Bacia de Santos no dia 06 de setembro de 2019, durante a Campanha de 

Avistagem e MAP do ciclo 9. 

A relação ancestral entre os haplótipos de DNAmt encontrados nos dois 

oceanos foi avaliada por meio de uma árvore filogenética, construída usando o 

método de máxima verossimilhança implementado no MEGA 7.0.18. O modelo 

Kimura's 2-parameter foi selecionado, e a árvore consenso e o suporte para cada 

nó foram inferidos por 10.000 réplicas de amostragem (FELSENSTEIN, 1985). 

A genealogia foi enraizada com as sequências homólogas da região controle do 

DNAmt de uma balei-fin (B. physalus) e uma baleia-de-Bryde (B. brydei) 

amostradas na Bacia de Santos. Adicionalmente, as relações filogenéticas entre 

esses haplótipos e suas frequências relativas em cada população foram 
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avaliadas por meio de uma rede de haplótipos (network) median-joining (MJ) 

construída com NETWORK 10.2.0.0, usando os parâmetros padrões (BANDELT 

et al., 1999). 

A reconstrução filogenética dos haplótipos de DNAmt abrangeu dois clados, 

um contendo os seis haplótipos encontrados nos indivíduos do Atlântico Norte, 

e outro contendo os 21 haplótipos encontrados nos indivíduos do Atlântico Sul, 

incluindo o haplótipo Hap 6 encontrado em um indivíduo amostrado no 

Arquipélago dos Açores e em um indivíduo amostrado na Bacia de Santos 

(Figura V.2.3-11). Além disso, a rede de haplótipos apresentou dois grupos de 

haplótipos separados por um mínimo de oito passos mutacionais, um haplogrupo 

incluindo os seis haplótipos do Atlântico Norte, e outro haplogrupo com os 21 

haplótipos (Hap 8 a Hap 27) do Atlântico Sul, incluindo o haplótipo Hap 6 do 

Atlântico Norte (Figura V.2.3-12). Interessantemente, o haplogrupo do Atlântico 

Norte apresentou um haplótipo central (Hap 3) mais frequente (n = 43) e outros 

cinco haplótipos partindo desse, todos diferindo por um único passo mutacional, 

característico de uma rede haplotípica em formato de estrela, que é um indício 

de expansão populacional (Figura V.2.3-12). 
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Figura V.2.3-11: Árvore filogenética da máxima verossimilhança dos haplótipos de 
DNAmt de baleia-sei (Balaenoptera borealis) dos oceanos Atlântico 
Sul e Norte. Haplótipo Hap 6 do Atlântico Norte destacado no clado 
do Atlântico Sul. 
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Figura V.2.3-12: Rede de haplótipos median-joining das sequências (481 pares de 
base) da região controle do DNAmt de baleia-sei (Balaenoptera 
borealis) dos oceanos Atlântico Sul e Norte. Os círculos 
representam os 27 haplótipos encontrados e seus tamanhos são 
proporcionais à frequência de haplótipos sobre os 119 indivíduos 
amostrados. Os traços representam os passos mutacionais entre os 
haplótipos, enquanto os pontos vermelhos representam os haplótipos 
extintos ou não amostrados. A elipse destaca o haplogrupo do 
Atlântico Norte em forma de estrela. 

 

A diferenciação genética entre as populações dos dois oceanos foi também 

estimada com base nos índices FST e ΦST para as sequências da região- controle 
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do DNAmt usando o programa ARLEQUIN 3.5. Todas as análises foram 

realizadas com 10.000 permutações. Os índices apresentaram alta e elevada 

diferenciação significativa (FST = 0,193; ΦST = 0,767, P = 0,000) entre as 

populações de baleia-sei dos Oceanos Atlântico Norte e Sul. 

Finalmente, o tamanho de cada população em escala de mutação (ϴ = 2Neμ) 

e as taxas de migração em escala de mutação (M = m/μ) foram estimados 

usando uma abordagem coalescente Bayesiana implementada no programa 

MIGRATE-N 4.4.0 (BEERLI, 2008). As análises foram conduzidas para 6 

réplicas, com 50.000 genealogias registradas a cada 100ª estimativa 

genealógica, com eliminação das 50.000 primeiras iterações (burn-in). O número 

efetivo de migrantes (Nem) por geração foi estimado multiplicando ϴ e M. 

As análises coalescentes no MIGRATE estimaram um ϴ similar para as 

populações de baleia-sei do Atlântico Sul e do Atlântico Norte (Figura V.2.3-13). 

Esse resultado não corrobora a menor diversidade genética (h = 0,520 e π = 

0,20%) encontrada nas baleias-sei do Atlântico Norte comparada àquela da 

população amostrada na Bacia de Santos (h = 0,956 e π = 0,84%). Apesar disso, 

as estimativas de fluxo gênico maternal entre os dois oceanos são assimétricas, 

sendo maior do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, corroborando o 

compartilhamento do haplótipo Hap 06, que provavelmente é uma recente 

migração da linhagem maternal do Sul para o Norte. No entanto, elas foram 

muito baixas, consistindo em apenas um migrante ou menos por seis gerações 

(Figura V.2.3-13). 

 

 

 

 

 

 
Figura V.2.3-13: Diagrama mostrando as estimativas coalescentes de ϴ (dentro dos 

círculos) e fluxo gênico maternal de longo prazo (setas) entre as 
populações de baleias-sei (Balaenoptera borealis) do Atlântico 
Norte (AN) e do Atlântico Sul (AS). A largura das setas corresponde 
ao número de imigrantes por geração (Nem) entre as populações. 
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Os resultados, baseados nos dados de DNAmt, apresentados neste 

Relatório do PMC-BS, indicaram que as baleias-sei dos oceanos Atlântico Norte 

e Sul são geneticamente distintas. A alta diferenciação entre essas populações 

era esperada devido à oposição sazonal do ciclo migratório, pois quando as 

baleias do norte estão em águas tropicais, as suas coespecíficas estão em águas 

polares e, seis meses mais tarde, a situação se inverte. Além disso, a população 

de baleias-sei do Atlântico Norte apresentou uma diversidade genética 

intermediária, e a rede haplotípica em formato de estrela indica uma expansão 

populacional, como já foi sugerido em estudo anterior (HUIJSER et al., 2018). 

No entanto, o compartilhamento do haplótipo Hap 6 encontrado em um 

indivíduo do Arquipélago dos Açores e uma fêmea amostrada na Bacia de 

Santos sugere uma recente migração da linhagem maternal do oceano Atlântico 

Sul para o Atlântico Norte. Embora preliminares, estes resultados são os 

primeiros para a espécie no Oceano Atlântico Sul Ocidental e são importantes 

para a compreensão da estrutura genética populacional, das conexões 

migratórias e do isolamento das baleias-sei nesse oceano. 
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V.2.4 Modelagem de habitat considerando interferências antrópicas 

A distribuição dos cetáceos e suas presas pode responder a variáveis 

estáticas (p.ex. batimetria, distância da costa) e/ou dinâmicas que variam em 

diferentes escalas temporais e espaciais (p.ex. temperatura, salinidade, clorofila, 

correntes). Para entender os fatores que governam a distribuição dos cetáceos 

na Bacia de Santos e se ela pode ser afetada por atividades humanas, procurou-

se modelar estatisticamente a variação espacial no número de detecções de 

misticetos e odontocetos na Bacia de Santos em função de diversas variáveis 

ambientais e antrópicas.  

 

Variáveis ambientais e antrópicas 

Para as análises, utilizou-se inicialmente um grid com 974 quadrantes ou 

blocos de aproximadamente 16 km de lado. Cada bloco corresponde à unidade 

amostral utilizada para a modelagem de habitat e foram caracterizados de 

acordo com as variáveis ambientais e antrópicas descritas a seguir.  

- BATIMETRIA: Os dados batimétricos foram obtidos do General Bathymetric 

Chart of the Oceans (GEBCO)6, que corresponde ao modelo de elevação do 

fundo dos oceanos em metros (Figura V.2.4-1). O conjunto de dados GEBCO 

inclui modelos mundiais que estão disponíveis para download em uma grade 

global de intervalo de 30 segundos (2014) e 1 minuto (2008). Os dados 

batimétricos seguiram o formato raster, possibilitando o processamento em 

ambiente SIG e a construção de modelos hipsométricos e clinográficos (Figura 

V.2.4-2) do assoalho oceânico na área do projeto e no seu entorno. 

 

 
6 Disponível em: 
<http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/> 
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Figura V.2.4-1: Profundidade média (em metros) nos blocos da Bacia de Santos. A 

linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 metros. 
 

 
Figura V.2.4-2: Declividade média (em graus) nos blocos da Bacia de Santos. A 

linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 metros. 
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- DISTÂNCIA DA COSTA: A distância da costa foi calculada em linha reta da 

borda do bloco mais próxima da costa para o ponto mais próximo da costa, 

medida em milhas náuticas (Figura V.2.4-3). 

- TEMPERATURA: Os dados de temperatura da superfície do mar (SST) medida 

em escala Celsius (ºC) (Figura V.2.4-4) incluíram duas fontes distintas com 

informações geradas diariamente pelo sensoriamento remoto: (a) dados obtidos 

da base operacional pela Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica 

(REMO) do Laboratório de Meteorologia Aplicada da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (LMA / UFRJ)7; e (b) dados do Instituto Meteorológico 

Dinamarquês (DMI)8. Detalhes das duas fontes de informações coletadas via 

satélite estão descritos no Relatório Anual 3 do PMC-BS (PETROBRAS, 2018). 

- CORRENTES OCEÂNICAS: Os dados sobre a velocidade das correntes 

oceânicas, medidas em m/s (Figura V.2.4-5) foram obtidos do projeto Ocean 

Surface Current Analyses - Real Time (OSCAR) da NOAA, que publica 

estimativas globais das correntes de superfície do oceano, combinando 

observações de satélites que medem a altura da superfície do mar9, os 

dispersores que estimam os vetores de vento do oceano10 e sensores de 

temperatura da superfície do mar11. O objetivo do projeto OSCAR é fornecer 

estimativas de corrente oceânica mais precisas do que aquelas baseadas em 

altimetria, particularmente em regiões tropicais, ao combinar a dinâmica 

geostrófica de cisalhamento, Ekman e Stommel e um termo complementar do 

gradiente de flutuação da superfície (BONJEAN & LAGERLOEF, 2002). 

 

 
7 Disponível em: <https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/REMO_OI_SST_5km-UFRJ-L4-
SAMERICA-v1.0> 
8 Disponível em: <https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/DMI_OI-DMI-L4-GLOB-v1.0> 
9 por exemplo, TOPEX / Poseidon. 
10 por exemplo, QuikSCAT 
11 por exemplo, AVHRR 
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Figura V.2.4-3: Distância da costa (em milhas náuticas) dos blocos na Bacia de 

Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 

 

 
Figura V.2.4-4: Temperatura média da água na superfície (em °C) nos blocos da 

Bacia de Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 
200 metros. 
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Figura V.2.4-5: Velocidade média das correntes marítimas (em m/s) nos blocos da 

Bacia de Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 
200 metros. 

 

- CLOROFILA: Os dados de concentração de clorofila “a” foram obtidos do 

Grupo OceanColor da NASA GSFC12, que disponibiliza dados climatológicos em 

formato raster para um produto de Imagem Padrão Nível 3 (SMI) (Figura V.2.4-

6). O OceanColor Group da NASA Goddard Space Flight Center (GSFC) publica 

uma variedade de produtos de imagem de satélite derivados de observações de 

cores oceânicas feitas por sensores em órbita polar, como MODIS, SeaWiFS, 

OCTS e CZCS. Segundo o projeto, o algoritmo fornece a concentração 

superficial de clorofila-a em mg/m³ (ver mais detalhes em PETROBRAS, 2018).  

SALINIDADE: Os dados de salinidade da água na superfície foram obtidos do 

projeto HYCOM (Figura V.2.4-7). O projeto é mantido como um único código 

fonte escalável/portátil mantido pelo Centro de Recursos Compartilhados 

Maiores do Office Oceanográfico Naval (NAVOCEANO). O modelo de 

 
12 Disponível em: <https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/atbd/chlor_a/> 
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forçamento para o oceano vem da Reanálise do Sistema de Previsão Climática 

do Centro Nacional de Previsão Ambiental (NCEP) (SAHA et al., 2010). As 

condições de limite aberto são fornecidas pela reanálise HYCOM global. Os 

dados são interpolados para uma grade uniforme de 1/25° (GOMu0.04), 

convertidos para NetCDF e interpolados para 40 níveis. Os resultados obtidos 

para salinidade são medidos em PSU (Practical Salinity Unit). 

 

 
Figura V.2.4-6: Concentração média de clorofila “a” (em mg/m3) nos blocos da Bacia 

de Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 
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Figura V.2.4-7: Salinidade média da água na superfície (PSU) nos blocos da Bacia 

de Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 

 

- TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES: Esta variável antrópica foi descrita pela 

intensidade de tráfego marítimo em cada bloco amostral, medido pelo logaritmo 

da distância percorrida pelas embarcações em metros dentro do bloco (Figura 

V.2.4-8). Esses dados foram fornecidos em caráter mensal pelo Programa de 

Monitoramento do Tráfego de Embarcações (PMTE) da Bacia de Santos, cujos 

dados abrangem a frota monitorada pelo sistema AIS. Foram considerados todos 

as embarcações monitoradas, incluindo embarcações da Petrobras e de 

terceiros. A grande diferença de escala de valores do tráfego de embarcações 

em relação às outras variáveis levou os valores trafegados em cada bloco a 

serem transformados pelo logaritmo natural antes da modelagem. 

- PROXIMIDADE DE UNIDADES DE PERFURAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO 

E GÁS: Esta variável consistiu na menor distância (em km) da borda do bloco 

até a unidade de exploração/produção de petróleo e/ou gás do Pré-Sal mais 

próxima (Figura V.2.4-9).  
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Figura V.2.4-8: Intensidade de tráfego de embarcações (em log de metros 

navegados) nos blocos da Bacia de Santos. A linha tracejada branca 
corresponde à isóbata de 200 metros. 

 

 
Figura V.2.4-9: Distância (em km) da unidade de exploração/produção de petróleo 

e/ou gás do Pré-Sal mais próxima. A linha tracejada branca 
corresponde à isóbata de 200 metros. 
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- ATIVIDADES DE PESCA: Os eventos de pesca foram registrados pelo Projeto 

de Monitoramento da Atividade Pesqueira na Bacia de Santos (PMAP-BS) e 

representados pela quantidade de kg de pescados capturada no bloco (10’ de 

lado) (Figura V.2.4-10).  

- PAISAGEM ACÚSTICA: A caracterização da paisagem acústica submarina foi 

feita pela medição dos níveis de pressão sonora (SPL) do ruído ambiente da 

região da Bacia de Santos medidos em dB re 1μPa2, no âmbito do Projeto de 

Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina da Bacia de Santos (PMPAS-

BS). Foram utilizados dados de perfiladores lagrangeanos (PABLO) e gliders em 

quatro frequências (63, 125, 500 e 1.000 Hz; ver PETROBRAS, 2021) coletados 

nos anos de 2016 a 2020, considerando a faixa de profunidade de 0 a 1100 m. 

Na Figura V.2.4-11 é apresentado o mapa com a intensidade de ruído na 

frequência de 125 Hz, que é uma das frequências de interesse para mensurar 

os ruídos antropogênicos (PETROBRAS, 2021). 

 

 
Figura V.2.4-10: Intensidade de atividades de pesca artesanal e industrial (em log+1 

de kg de pescado capturado) por blocos na Bacia de Santos. A linha 
tracejada branca corresponde à isóbata de 200 metros. 
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Figura V.2.4-11: Nível médio de pressão sonora (SPL) na frequência de 125 Hz (em 

dB re 1μPa2) nos blocos na Bacia de Santos. A linha tracejada 
branca corresponde à isóbata de 200 metros. 

 

Processamento dos dados ambientais 

Todos os dados satelitais analisados neste estudo contaram com o auxílio 

da ferramenta Marine Geospatial Ecology Tools (MGET), também conhecida 

como o pacote GeoEco Python. O MGET é uma “caixa de ferramentas” de 

geoprocessamento de fonte aberta projetada para pesquisas em ambientes 

costeiros e marinhos e analistas de GIS que trabalham com dados ecológicos e 

oceanográficos. Ele permite o acesso aos dados oceanográficos; a identificação 

de características oceanográficas ecologicamente relevantes em imagens de 

sensoriamento remoto; e a detecção de padrões espaço-temporais em dados de 

séries temporais. 

O acesso aos dados foi realizado com base nas datas de cada uma das 

campanhas e no tipo de informação que se desejou obter, gerando, assim, a 

média das informações em cada intervalo. Os dados são adquiridos em formato 
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raster, cuja informação fica relacionada ao pixel, e vão corresponder, 

respectivamente, à resolução espaço-temporal de cada sensor. 

O processamento desses dados resultou em arquivos raster de toda a área 

do Projeto e adjacências, de cada um dos parâmetros analisados, para o período 

de cada uma das campanhas realizadas. De posse da setorização dos blocos 

de análise, realizou-se o cruzamento dos setores com os dados de satélite, 

resultando, assim, no valor médio de cada parâmetro, em cada bloco. 

Dependendo da variável, também foram medidas as mínimas, as máximas a e 

variabilidade no bloco entre as campanhas. Assim, uma variável ambiental ou 

antrópica deu origem a diferentes variáveis explanatórias, utilizadas para a 

modelagem. Por exemplo, a variável ambiental batimetria deu origem às 

variáveis explanatórias (utilizadas na modelagem): Profundidade média, 

Profundidade máxima, Profundidade mínima, Variação da profundidade, 

Declividade média e Variação da declividade. 

A ferramenta Zonal Estatistical as Table em ambiente GIS possibilitou esse 

processo. Ela resume os valores de um raster dentro das zonas de outro 

conjunto de dados e repassa os resultados para uma tabela. Dessa maneira, a 

média ou outro parâmetro dos registros dos pixels existentes naquela região foi 

extraída de dentro da área de cada bloco de análise. 

 

Análises dos dados 

A modelagem estatística foi uma ferramenta analítica importante, pois 

permite descrever e gerar previsões sobre a abundância relativa de cetáceos 

nos blocos em função de fatores ambientais e antrópicos. 

Duas análises, com dois conjuntos de modelos para misticetos e 

odontocetos, foram realizadas com os dados das Campanhas de Avistagem 

Embarcada: (a) uma para toda a Bacia de Santos e (b) outra somente para a 

região do talude e oceânica. Nos dois casos, a variável resposta foi o número de 

grupos detectados visualmente no bloco durante as campanhas realizadas no 

Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS (Figura V.2.4-12 e Figura V.2.4-13).  
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O número de detecções foi corrigido pelo esforço amostral em milhas 

náuticas navegadas em cada quadrante. O esforço amostral nos quadrantes 

considerados para modelagem foi relativamente homogêneo (Figura V.2.4-14). 

Após a eliminação dos quadrantes com menos de uma milha náutica percorrida, 

o esforço variou entre 1,1 e 130,6 milhas náuticas (média = 41,0 ± 15,1). Este 

esforço foi transformado pelo logaritmo natural (ZUUR et al., 2007) do somatório 

total de rotas navegadas dentro do bloco e incluído como um termo offset nos 

modelos (MCCULLAGH & NELDER, 1989). Este termo implica na correção das 

contagens pelo esforço, o equivalente às taxas de encontro ou avistagem por 

unidade de esforço. 

Do conjunto de 933 quadrantes restantes filtrados pelo esforço amostral, 

uma nova filtragem resultou na eliminação de quadrantes que não possuíam 

dados para todas as variáveis explanatórias. Assim, foram utilizados 880 (94,3%) 

quadrantes que possuíam dados de todas as variáveis ambientais para análise 

em toda a Bacia de Santos. 

As variáveis relacionadas à paisagem acústica foram as que tiveram a 

menor cobertura espacial de amostragem na Bacia de Santos, pois as coletas 

foram direcionadas para a região ao largo da plataforma continental do estado 

do Rio de Janeiro, para o talude e para a região oceânica da Bacia de Santos. A 

modelagem que considerou a paisagem acústica passou por uma nova filtragem 

dos dados. Ela levou em conta somente a região oceânica e talude, e usou 

somente as detecções de espécies em águas mais profundas, cujos resultados 

foram 446 quadrantes para análise.  
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Figura V.2.4-12: Número de detecções visuais de grupos de misticetos por blocos 

durante as Campanhas de Avistagem Embarcada na Bacia de 
Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 

 

 
Figura V.2.4-13: Número de detecções visuais de grupos de odontocetos por blocos 

durante as Campanhas de Avistagem Embarcada na Bacia de 
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Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 

 

 
Figura V.2.4-14: Milhas náuticas navegadas em esforço nos blocos pelas 

Campanhas de Avistagem Embarcada na Bacia de Santos. 
 

Em função da grande quantidade de quadrantes com nenhuma detecção 

(55,5% para odontocetos e 66,1% para misticetos), optou-se por uma 

distribuição que considera a sobredispersão dos dados, como a distribuição 

Binomial Negativa. Os dados foram analisados usando Modelos Generalizados 

Lineares (GLM) com distribuição de erros Binomial Negativa (MCCULLAGH & 

NELDER, 1989). 

Foram consideradas 29 variáveis explanatórias para a modelagem conforme 

descrição na Tabela V.2.4-1, baseadas nos diferentes dados ambientais e 

antrópicos citados acima. As variáveis foram avaliadas aos pares quanto à sua 

correlação, pois a colinearidade (correlação entre variáveis explanatórias) pode 

ser um problema para os GLM (ZUUR et al., 2007). Algumas variáveis 

explanatórias estavam fortemente correlacionadas, tanto positivamente quanto 
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negativamente (Figura V.2.4-15). No caso de variáveis com coeficiente de 

correlação de Pearson maior que 0,5 ou menor que -0,5, indicando uma 

correlação alta positiva ou negativa, apenas uma das variáveis foi incluída em 

um mesmo modelo.  

Como estratégia de construção de modelos e pela grande quantidade de 

zeros, optou-se por construir modelos mais simples, contendo apenas uma 

variável. Os melhores modelos com uma variável permitiram adicionar uma 

segunda variável explanatória, ou até mais variáveis, quando pertinente. Além 

da definição a priori de não inclusão de variáveis altamente correlacionadas em 

um mesmo modelo, após a construção do modelo foi avaliado também o fator de 

inflação da variância (VIF), como diagnóstico a posteriori de colinearidade. 

Foram excluídos modelos que tivessem alguma variável com VIF maior que 2,5. 

O melhor modelo foi escolhido com base no menor valor de Critério de 

Informação de Akaike (AIC), que reflete o bom ajuste do modelo aos dados e 

penaliza aqueles com maior número de parâmetros (BURNHAM & ANDERSON, 

2002).  
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Tabela V.2.4-1: Variáveis explanatórias consideradas na modelagem de habitat dos 
cetáceos na Bacia de Santos. 

Abreviação Variável 
Ambientais 
Prof_m Profundidade média (em metros) 
Prof_u Profundidade máxima (em metros) 
Prof_i Profundidade mínima (em metros) 
Prof_r Variação da profundidade (em metros) 
Decli_m Declividade média (em graus) 
Decli_r Variação da declividade (em graus) 
Dist Distância da costa (em quilômetros) 
Corr_m Velocidade média da corrente (em m/s) 
Corr_v Variabilidade (desvio padrão) da velocidade da corrente (em 

m/s) 
Temp_m Temperatura média da superfície (em graus Celsius) 
Temp_u Temperatura máxima (em graus Celsius) 
Temp_i Temperatura mínima (em graus Celsius) 
Temp_r Variação da temperatura (em graus Celsius) 
Sal_m Salinidade média (psu) 
Sal_u Salinidade máxima (psu) 
Sal_i Salinidade mínima (psu) 
Sal_r Variação na salinidade (psu) 
Cloro_m Clorofila “a” média (mg/m3) 
Cloro_u Clorofila “a” máxima (mg/m3) 
Antrópicas 
Plats Distância de unidade de produção de óleo ou gás do Pré-Sal 
Barcos Intensidade do tráfego de embarcações (em metros navegados 

no quadrante) 
Pesc_t Intensidade de atividades de pesca (em kg de pescado 

capturado) 
Pesc_a Intensidade de atividades de pesca artesanal (em kg de 

pescado capturado) 
Pesc_i Intensidade de atividades de pesca industrial (em kg de pescado 

capturado) 
Pesca_e Intensidade de atividades de pesca de emalhe (em kg de 

pescado capturado) 
SPL_63 Intensidade de ruído (SPL) na faixa de frequência de 63 Hz 
SPL_125 Intensidade de ruído (SPL) na faixa de frequência de 125 Hz 
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Abreviação Variável 
SPL_500 Intensidade de ruído (SPL) na faixa de frequência de 500 Hz 
SPL_1000 Intensidade de ruído (SPL) na faixa de frequência de 1000 Hz 

 

 

Figura V.2.4-15: Correlação entre as variáveis explanatórias consideradas na 
modelagem de uso de habitat. 

 

Modelagem de habitat – Bacia de Santos 

Foram construídos 55 modelos considerando o número de grupos de 

odontocetos detectados por bloco na Bacia de Santos em função de diferentes 

variáveis explanatórias. A Tabela V.2.4-2 traz os dez melhores modelos de 

acordo com o AIC. O melhor modelo levou em consideração três variáveis e 

todos os coeficientes de regressão (β) foram significativos: variação de 
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profundidade (Prof_r: β = 0,001; z = 10,3; p < 0,05), distância da costa (Dist_mn: 

β = -0,005; z = -8,8; p < 0,05), e intensidade do tráfego de embarcações (Barcos: 

β = 0,08; z = 4,5; p < 0,05).  Os gráficos dos valores preditos para a variável 

resposta em função de cada variável explanatória do melhor modelo estão na 

Figura V.2.4-16. O melhor modelo mostra a maior concentração de grupos de 

odontocetos na região do talude, especialmente num trecho ao largo de Santos 

e da Ilha de São Sebastião - SP, região entre dois cânions submarinos (Figura 

V.2.4-17). Os desvios residuais do modelo tiveram uma distribuição 

relativamente homogênea na Bacia de Santos, sem nenhum padrão aberrante 

ou concentração de resíduos, indicando um bom ajuste do modelo aos dados 

(Figura V.2.4-18). 
 

Tabela V.2.4-2: Modelos Generalizados Lineares (GLM) considerando os efeitos de 
variáveis ambientais e antrópicas no número de grupos de 
odontocetos durante o PMC-BS. Melhor modelo marcado com ***. k = 
número de parâmetros. AICc = Critério de Informação de Akaike. Ver 
texto para detalhes sobre Delta e Peso AICc. 

Modelos k AICc 
Delta 
AICc 

Peso 
AICc 

Prof_r + Dist_mn + Barcos*** 5 6.285,5 0,0 0,53 
Prof_r + Dist_mn + Pesca_e 5 6.287,4 1,9 0,21 
Prof_r + Sal_d + Dist_mn 5 6.288,5 3,0 0,12 
Prof_r + Dist_mn + Pesca_a 5 6.289,4 3,9 0,08 
Prof_m + Sal_d + Dist_m 5 6.290,4 4,9 0,05 
Prof_m + Temp_i + Cloro_u + Dist_mn 6 6.293,2 7,7 0,01 
Prof_r + Dist_mn + Plats_mn 5 6.294,7 9,2 0,01 
Prof_r + Cloro_u + Dist_mn 5 6.297,3 11,8 0,00 
Prof_r + Temp_i + Dist_mn 5 6.297,5 12,0 0,00 
Prof_r + Temp_m + Dist_mn 5 6.299,0 13,5 0,00 
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Previsão de modelos 

Odontocetos 

Bacia de Santos 

 

Figura V.2.4-16: Previsões do melhor GLM para o número de detecções de 
odontocetos em blocos de análise na Bacia de Santos durante as 
Campanhas de Avistagem Embarcada do PMC-BS. 
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Figura V.2.4-17: Predições do melhor modelo linear generalizado (GLM) para o 
número de detecções de odontocetos por blocos na Bacia de Santos. 
A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 metros. 
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Figura V.2.4-18: Desvios residuais do melhor modelo linear generalizado (GLM) 

para o número de detecções de odontocetos por blocos na Bacia de 
Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 

 

Foram construídos 53 modelos para os misticetos. A Tabela V.2.4-3 traz a 

descrição dos dez melhores modelos de acordo com o AIC para o uso espacial 

dos misticetos na Bacia de Santos. O melhor deles considerou as seguintes 

variáveis explanatórias e todas tiveram os coeficientes de regressão (β) 

significativos (Figura V.2.4-19): a temperatura máxima (Temp_u: β = 0,58; z = 

9,0; p < 0,05), a salinidade média (Sal_m: β = 1,39; z = 9,0; p < 0,05), a 

profundidade média (Prof_m: β = 0,0001; z = 3,2; p < 0,05), e a intensidade média 

das correntes (Corr_m: β = 2,53; z = 4,7; p < 0,05). De acordo com as previsões 

do melhor modelo, a maior taxa de avistagens de misticetos se dá na região do 

talude, especialmente na região ao largo de Santos e Ilha de São Sebatião, entre 

dois cânions submarinos, e na região da plataforma continental do estado do Rio 

de Janeiro e norte do estado de São Paulo, entre Cabo Frio e arredores da Ilha 
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de São Sebastião (Figura V.2.4-20). Os desvios residuais do melhor modelo não 

apresentaram nenhum padrão de distribuição aparente, indicando um bom 

ajuste do modelo aos dados (Figura V.2.4-21). 
 

Tabela V.2.4-3: Modelos Generalizados Lineares (GLM) considerando os efeitos de 
variáveis ambientais e antrópicas no número de detecções de 
misticetos observados durante o PMC-BS. Melhor modelo marcado 
com ***.  k = número de parâmetros. AICc = Critério de Informação de 
Akaike. Ver texto para detalhes sobre Delta e Peso AICc. 

Modelo k AICc 
Delta 
AICc 

Peso 
AICc 

Prof_m + Sal_m + Temp_u + Corr_m*** 6 5503,2 0,0 0,501 
Sal_m + Temp_u + Cloro_u + Corr_m*** 6 5504,0 0,8 0,340 
Sal_m + Temp_u + Corr_m + Plats_mn 6 5506,2 3,0 0,113 
Prof_r + Sal_m + Temp_u + Plats_mn 6 5509,5 6,3 0,021 
Sal_m + Temp_u + Corr_m + Decli_m 6 5511,2 8,0 0,009 
Sal_m + Temp_u + Corr_m 5 5511,6 8,4 0,007 
Sal_m + Temp_u + Corr_m + Barcos_t 6 5512,2 9,0 0,005 
Sal_m + Temp_u + Corr_m + Pesca_t 6 5513,6 10,4 0,003 
Sal_m + Temp_u + Decli_r 5 5521,9 18,7 0,000 
Prof_m + Sal_m + Temp_u 5 5523,2 20,0 0,000 
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Previsão de modelos – Misticetos – Bacia de 

Santos   

  

  

Figura V.2.4-19: Previsões do melhor GLM para o número de detecções de 
misticetos em blocos de análise na Bacia de Santos durante as 
Campanhas de Avistagem Embarcada do PMC-BS. 
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Figura V.2.4-20: Predições do melhor modelo linear generalizado (GLM) para o 

número de detecções de misticetos por blocos na Bacia de Santos. A 
linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 metros. 

 
Figura V.2.4-21: Desvios residuais do melhor modelo linear generalizado (GLM) 

para o número de detecções de misticetos por blocos na Bacia de 
Santos. A linha tracejada branca corresponde à isóbata de 200 
metros. 
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Modelagem de habitat – região oceânica 

A modelagem na região oceânica buscou avaliar principalmente a influência 

dos ruídos produzidos pelas atividades de produção de óleo e gás na frequência 

de detecções de grupos de cetáceos nos blocos. Foram filtrados os blocos com 

profundidade máxima menor que 200 metros, restando os blocos em regiões 

mais profundas.  

Nesta análise foram eliminadas as espécies que não usam as regiões 

oceânicas, especialmente algumas espécies que usam a região da plataforma 

continental e costeira, mas também ocasionalmente a borda do talude (p.ex. 

baleia-de-Bryde), ou espécies exclusivas do talude (p.ex. golfinho-rotador). Por 

conta da amostra ainda pequena para alguns grupos, as espécies foram 

agrupadas considerando diferenças nas características biológicas (Tabela 

V.2.4-4). Nesta análise também foram usados dados de alguns táxons 

específicos que podem ser diferenciados pelo seu repertório acústico, como o 

cachalote, kogídeos e zifídeos. 

 
Tabela V.2.4-4: Grupos de cetáceos considerados para análise na região oceânica da 

Bacia de Santos, detectados visualmente e acusticamente em 
Campanhas de Avistagem Embarcada e MAP. 

Categoria ou 
táxons 

Táxons  
(Características 

biológicas) 

Detecções 

Avistagens Acústicas Total 

Balaenoptera 
spp. 

 Balaenoptera musculus, 
B. physalus, B. borealis e 

B. bonaerensis 
(Grandes baleias 

migratórias, reprodução 
oceânica) 

31 - 31 

Baleia-jubarte 

Megaptera novaeangliae 
(Grande baleia 

migratória, área de 
reprodução costeira) 

153 - 153 

Cachalote 
Physeter macrocephalus. 

(Grande odontoceto, 
mergulhador) 

18 61 79 
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Categoria ou 
táxons 

Táxons  
(Características 

biológicas) 

Detecções 

Avistagens Acústicas Total 

Mergulhadores 
de grandes 
profundidades 

Ziphiidae, Kogia spp., 
Globicephala spp. 

(Realizam mergulhos em 
grandes profundidades) 

28 44 72 

Golfinhos 
oceânicos 

Stenella attenuata, 
Stenella clymene, Steno 
bredanensis, Tursiops 

truncatus 
(Golfinhos que usam 
habitats oceânicos) 

62 - 62 

Black-fish 

Grampus griseus, Feresa 
attenuata, 

Peponocephala electra, 
Orcinus orca, Pseudorca 

crassidens 
(Golfinhos da Sub-

Família Globicephalinae 
de porte médio a grande) 

38 - 38 

 

As quatro variáveis que caracterizam a paisagem acústica estavam 

altamente correlacionadas (Figura V.2.4-22). Portanto, foi considerada somente 

a pressão sonora média para as frequências de 63 e 125 Hz, que estão mais 

correlacionadas com os ruídos antrópicos (PETROBRAS, 2021). 
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Figura V.2.4-22: Correlação entre as variáveis explanatórias sobre a paisagem 

acústica utilizadas na modelagem de uso de habitat da região 
oceânica. 

 

Devido à grande quantidade de quadrantes sem nenhuma detecção de 

cetáceos (entre 83,4 a 93,9% do total de quadrantes, dependendo do grupo de 

cetáceos analisado), os modelos foram construídos com no máximo duas 

variáveis em cada modelo. A realização de uma Análise de Componentes 

Principais (PCA) auxiliou na verificação de quais variáveis contribuíram mais 

para a variabilidade da região oceânica, a fim de melhor caracterizar os 

gradientes ambientais desta região. Estas variáveis foram escolhidas pelos 

maiores autovalores (maior que 0,3 ou menor que -0,3) dos cinco primeiros 

componentes (PC1 a PC5). 

A Tabela V.2.4-5 mostra os melhores modelos (GLM Binomial Negativo) 

para cada grupo. Os modelos plausíveis foram considerados aqueles cujo Delta 

AIC foi menor que 2. A tabela também descreve os coeficientes de regressão (β) 

que indicam se a variável explanatória do modelo teve efeito positivo ou negativo 

sobre a variável resposta, qual a magnitude deste efeito, e se o efeito foi 

significativo (p < 0,05).  
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Tabela V.2.4-5: Melhores modelos para contagem de grupos de cetáceos na região 
oceânica da Bacia de Santos. Quando dois foram plausíveis (Delta 
AIC < 2) o melhor modelo, com menor valor de AIC, está indicado com 
(1). 

Categoria Modelos plausíveis β p 

Balaenoptera spp. (1) Corr_m 
(2) Temp_m 

-6,9 
-0,9 

< 0,05* 
< 0,05* 

Baleia-jubarte (Megaptera 
novaeangliae) Plats_mn -0,02 < 0,05* 

Cachalote (Physeter 
macrocephalus) Prof_r 0,001 < 0,05* 

Mergulhadores de 
grandes profundidades 

(1) Corr_m 
(2) Temp_m 

6,3 
0,95 

< 0,05* 
< 0,05* 

Golfinhos oceânicos (1) Sal_m 
(2) SPL_125 

-1,2 
-0,04 

< 0,05* 
< 0,05* 

Black-fish Prof_r 0,003 < 0,05* 

 

A frequência de baleias do gênero Balaenoptera (azul, fin, sei e minke-

Antártica) foi maior em quadrantes com menor intensidade de correntes (Figura 

V.2.4-23). Outro modelo plausível evidenciado pelo AIC considerou a 

temperatura média como fator importante para o número de detecções, 

prevendo que as baleias deste gênero ocupam de forma mais intensa os blocos 

com temperaturas menores. 
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Figura V.2.4-23: Detecções de grupos do gênero Balaenoptera (baleias azul, fin, 
sei e minke-Antártica) na região oceânica da Bacia de Santos e 
intensidade média das correntes nos quadrantes. 

 

A baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) ocupou a região oceânica da 

Bacia de Santos de forma heterogênea, sendo que a variável que melhor 

explicou a sua distribuição em águas profundas foi a proximidade com as  

unidades de produção (Figura V.2.4-24). As baleias-jubarte usaram de forma 

mais frequente as regiões próximas das plataformas, na região norte da Bacia 

de Santos. 

O cachalote usou toda a região oceânica, mas, de acordo com o melhor 

modelo, sua frequência foi maior em regiões com grande gradiente de 

profundidade, no talude continental (Figura V.2.4-25). 
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Figura V.2.4-25: Detecções da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) na região 
oceânica da Bacia de Santos e distância das plataformas do Pré-Sal. 

 

 

Figura V.2.4-26: Detecções de cachalote (Physeter macrocephalus) na região 
oceânica da Bacia de Santos e variação da profundidade. 
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As espécies mergulhadoras de grandes profundidades (zifídeos, kogídeos e 

baleias-piloto) foram mais frequentes em águas com maior intensidade de 

correntes, concentrando-se ao longo do talude (Figura V.2.4-26). O grupo de 

cetáceos denominados popularmente como Black-fish estavam concentrados na 

região do talude também, com mais frequência de detecções quanto maior o 

gradiente de profundidade (Figura V.2.4-27). 

A categoria dos golfinhos oceânicos compreende duas espécies do gênero 

Stenella (o golfinho-pintado-pantropical, Stenella attenuata, e o golfinho-de-

Clymene, Stenella clymene), Steno bredanensis e Tursiops truncatus,  sendo as 

espécies da Família Delphinidae que usam a região oceânica da Bacia de 

Santos, excluindo os Black-fish e baleia-piloto (gênero Globicephala). Os 

golfinhos desta categoria foram mais frequentes em águas com maior salinidade 

(Figura V.2.4-28). Dentre os modelos plausíveis, houve uma relação negativa 

com os níveis de pressão sonora, SPL na frequência de 125 Hz. 
 

 

Figura V.2.4-26: Detecções de cetáceos mergulhadores de grandes profundidades 
(exceto cachalote) na região oceânica da Bacia de Santos e 
intensidade média de correntes em m/s. 
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Figura V.2.4-27: Detecções de cetáceos Black-fish (Grampus griseus, Feresa 
attenuata, Peponocephala electra, Orcinus orca, Pseudorca 
crassidens) na região oceânica da Bacia de Santos e variação da 
profundidade em metros. 

 

Figura V.2.4-28: Detecções de golfinhos oceânicos (Stenella attenuata, Stenella 
clymene, Steno bredanensis, Tursiops truncatus) na região 
oceânica da Bacia de Santos e salinidade média em PSU. 
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Discussão sobre a modelagem de uso de habitat 

Os modelos estatísticos utilizados aqui foram bastante úteis em mostrar as 

relações da frequência de detecções de cetáceos com diferentes variáveis 

ambientais e antrópicas. Ajudam a entender e simplificar um sistema que é 

naturalmente complexo, com múltiplas variáveis e interações entre espécies, que 

possuem características ecológicas e comportamentais distintas. Neste cenário 

ecológico complexo e dinâmico, os modelos possibilitam separar o que é “ruído” 

da correlação, mas é ainda um desafio estabelecer as relações causais ou 

possíveis relações espúrias entre a variável resposta e as variáveias ambientais 

e antrópicas. 

Dentre as incertezas, que reduzem o poder de inferência, cabe destacar o 

grande número de blocos da malha amostral sem nenhuma detecção. Este 

excesso de “zeros” pode gerar incertezas na modelagem, com potenciais 

distorções e erros maiores na estimação de parâmetros (ZUUR et al., 2009).  

Outra incerteza que merece atenção é que, apesar do conjunto expressivo 

de 29 variáveis ambientais utilizadas, o processamento de alguns dados 

ambientais dinâmicos (p.ex. correntes, temperatura e salinidade) para 

modelagem espacial pode diluir e homogeneizar efeitos importantes de 

processos oceanográficos eventuais e transitórios, mas possivelmente 

relevantes para os cetáceos, como ressurgências, ou a presença e localização 

de vórtices da Corrente do Brasil (ver PALMA & MATANO, 2009; BRANDINI et 

al., 2018). A inclusão do componente temporal nos modelos gera complexidade 

e dificuldades analíticas, contudo, esta variável deve ser incorporada na 

modelagem para uma melhor compreensão da biologia dos cetáceos da Bacia 

de Santos. O agrupamento de espécies em grande grupos de um mesmo táxon 

(como misticetos e odontocetos) ou com base em características 

comportamentos (como mergulhadores) e morfológicas (Black-fish) certamente 

não é a forma ideal de analisar os dados, considerando que as espécies podem 

responder de diferentes formas às variáveis de habitat (p.ex. BAUMGARTNER 

et al., 2001; ROSSI-SANTOS et al., 2006) e aos distúrbios de origem antrópica. 
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Com o aumento da amostra no médio prazo, também deverá ser possível gerar 

modelos específicos para as diferentes espécies que ocorrem na Bacia de 

Santos e, assim, deverá ser possível entender de forma mais precisa sobre o 

uso de habitat pelos cetáceos e possíveis interferências antrópicas. 

Como direcionamento de futuras análises, no Ciclo de Médio Prazo, com 

acúmulo de dados, existe a possibilidade de utilizar outros modelos para as 

análises, como os modelos com zeros inflados e modelos com autocorrelação 

espacial, além de ajustar a malha amostral para incluir quadrantes de maior 

tamanho que o atual, de 16x16 km. Também espera-se avançar em modelos 

que incluam o componente dinâmico-temporal ou sazonal da Bacia de Santos. 

O uso intensivo do talude foi o resultado mais evidente da modelagem de 

habitats para misticetos e odontocetos, de uma forma geral. A sobreposição de 

habitats potenciais de diferentes espécies também evidencia a região do talude 

como sendo uma das mais importantes para os cetáceos, com altos índices de 

adequabilidade para a maioria das espécies avaliadas (ver item V.2.1 

Distribuição e uso de habitat). Estudos pretéritos focados na região do talude 

da Bacia de Santos e de Pelotas, ao sul, já indicavam uma grande riqueza de 

espécies de cetáceos para esta área (DI TULLIO et al., 2016). Os dados do PMC-

BS confirmam esta riqueza, considerando neste caso todo o gradiente de 

habitats, da costa até a região oceânica. 

O talude continental reúne algumas características interessantes que 

contribuem para que esta região apresente uma maior frequência e diversidade 

de cetáceos. É um habitat de transição entre a plataforma continental e a região 

oceânica. O platô de São Paulo é um importante habitat oceânico de cetáceos 

que realizam mergulhos mais profundos, se alimentando de organismos 

mesopelágicos. Os vórtices recorrentes de São Paulo e de Cabo Frio contribuem 

para a ocorrência de ressurgências de quebra de plataforma e costeira, trazendo 

água com nutrientes do fundo (PALMA & MATANO, 2009). Estas águas 

enriquecidas do fundo emergem resultando provavelmente em maior 

produtividade primária e secundária, consequentemente propiciando maior 

disponibilidade de presas para os cetáceos nas regiões sob influência destas 
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ressurgências. A frequência do cachalote e outros cetáceos mergulhadores na 

Bacia de Santos é maior na borda do talude em relação ao platô de São Paulo.  

Algumas espécies só foram observadas associadas ao talude, como alguns 

delfinídeos denominados popularmente de black-fish (Sub-família 

Globicephalinae), incluindo predadores de topo como a orca e a falsa-orca. O 

golfinho-rotador (Stenella longirostris) também ficou restrito ao talude, com 

grupos de centenas de animais. Das espécies da região costeira e de plataforma, 

muitas também usam o talude superior (p.ex. baleia-de-Bryde – Balaenoptera 

brydei, golfinho-nariz-de-garrafa – Tursiops truncatus, golfinho-pintado-do-

Atlântico – Stenella frontalis), e também existem as espécies mais flexíveis que 

podem usar desde regiões costeiras até oceânicas, como a baleia-jubarte 

(Megaptera novaeangliae) e o golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis). 

Os modelos para odontocetos e misticetos sugerem a importância de uma 

determinada região entre dois cânions submarinos ao longo do talude, ao largo 

de Santos e da Ilha de São Sebastião, no estado de São Paulo, entre as latitudes 

24,65°S a 26,65°S. Em diferentes regiões do mundo a presença de cânions 

submarinos já foi identificada como um ambiente importante para cetáceos (p. 

ex. HOOKER et al., 1999), pois podem promover a agregação de suas presas 

(MOORS-MURPHY, 2014). 

Para os odontocetos, além do gradiente de profundidade, a proximidade da 

costa também foi uma variável importante, com os odontocetos se concentrando 

também em regiões próximas da costa. Estas regiões também são de grande 

produtividade primária, conforme mostram os mapas de clorofila “a”. A 

associação de odontocetos com áreas de maior tráfego de embarcações 

provavelmente não tem relação de causalidade, mas está associada ao maior 

tráfego de embarcações na região entre Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Esta 

região concentra grande número de cetáceos por ser uma região dominada por 

águas mais produtivas graças às ressurgências da Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS) na região costeira e na quebra da plataforma (PALMA & MATANO, 

2009), conforme mencionado anteriormente. As frentes termais na plataforma 

continental da ressurgência de Cabo Frio se propagam em direção ao sul, 
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irrigando a região da plataforma interna com nutrientes e água mais fria 

(BRANDINI et al., 2018) 

Os misticetos também se concentraram em regiões costeiras e no talude, 

mas duas variáveis dinâmicas também foram importantes, principalmente para 

a baleia-jubarte. A maior frequência de misticetos nos blocos do norte da Bacia 

de Santos teve relação com os maiores valores de salinidade e temperatura, o 

que é coerente com as baleias migratórias buscando águas mais quentes e 

salinas. A relação da temperatura mais quente com as áreas de reprodução da 

baleia-jubarte já foram demonstradas em outras áreas de reprodução 

(RASMUSSEN et al., 2007). Esta maior salinidade é encontrada principalmente 

na região norte da Bacia de Santos, ao largo de Cabo Frio, pois a plataforma 

continental da região sul da Bacia de Santos recebe mais aportes continentais 

de água doce dos rios locais e de sistemas mais ao sul, como o da Lagoa dos 

Patos e do rio da Prata (MARTA-ALMEIDA et al., 2021). No sul também pode 

existir influência da zona de confluência das Correntes das Malvinas e do Brasil. 

A associação da baleia-jubarte com a proximidade das unidades de 

produção de petróleo e gás natural, conforme sugere um modelo, coincide com 

a região de retorno e provável chegada do corredor migratório desta espécie, ao 

largo de Cabo Frio, norte da Bacia de Santos. Os dados de telemetria satelital 

mostram que a maior parte dos indivíduos segue este corredor migratório 

(ZERBINI et al., 2006; 2011; ver também o item V.2.2 Movimentos deste 

relatório). Muitos indivíduos da espécie já foram registrados frequentando a 

região reprodutiva no Brasil há mais de 15 anos e em múltiplos anos (WEDEKIN 

et  al., 2010). A rota migratória pode ser determinada por fatores ambientais 

(como temperatura da água e fotoperíodo), mas também por outros, que 

dependem do comportamento e memória individual.  

A distribuição dos golfinhos oceânicos foi relacionada com a salinidade 

média mais alta, típica de águas tropicais. Um dos modelos selecionados indicou 

uma relação negativa dos golfinhos oceânicos com o nível de ruído da paisagem 

acústica. O modelo sugere que conforme aumenta a intensidade dos ruídos na 

frequência de 125 Hz no ambiente, menor é a frequencia de golfinhos. A audição 
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dos cetáceos é um dos sentidos mais importantes e as diferentes espécies de 

golfinhos utilizam uma ampla variedade de sons e uma ampla faixa de 

frequências para sua comunicação, alimentação, coesão de grupo e 

ecolocalização (RICHARDSON et al., 1995). Uma das reações documentadas 

para cetáceos em resposta a níveis intensos de ruídos de origem antrópica é o 

afastamento da fonte, o que equivale à perda de habitat (RICHARDSON & 

WÜRSIG, 1997; TYACK, 2008). A região oceânica da Bacia de Santos é 

justamente onde ocorrem os maiores níveis de ruído, relacionados com o intenso 

tráfego de embarcações, atividades de perfuração e de operação das unidades 

de produção de produção de petróleo, e eventualmente de pesquisas sísmicas. 

Entretanto, mais estudos são necessários para investigar possíveis reações dos 

cetáceos aos ruídos provocados pelo homem, especialmente nessa região, 

inclusive com distinção de diferentes ruídos, como atividades sísmica, 

embarcações e das unidades de produção. Apesar de não ser possível ainda 

determinar o tamanho amostral mínimo necessário para a modelagem 

apresentada aqui, um incremento da amostra de dados coletados pelo PMC-BS 

no médio prazo e o aperfeiçoamento dos modelos estatísticos (com a utilização 

de modelos com inflação de zeros ou com alguma estrutura de autocorrelação 

espacial) podem ajudar nas análises e inferências futuras. 
 

 

Sumário da modelagem de habitat 

Os resultados apresentados aqui e no item V.2.1 Distribuição e uso de 

habitat mostram que os cetáceos ocupam todos os habitats da Bacia de Santos, 

desde águas costeiras até oceânicas. Uma boa parte da comunidade de 

cetáceos observada se concentra na quebra da plataforma continental, que é um 

habitat crítico para um grande número de espécies na área de estudo. Especial 

atenção deve ser dada uma pequena região no entorno de dois cânions 

submarinos ao largo de Santos e Ilha de São Sebastião, em São Paulo, onde foi 

registrada uma elevada frequência de cetáceos. 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
290 / 707 

 

As diferentes variáveis ambientais – físicas, dinâmicas e antrópicas – 

interferem na distribuição de toda a comunidade de misticetos e odontocetos da 

Bacia de Santos. A continuação do Ciclo de Médio Prazo do PMC-BS deve 

contribuir com o incremento das amostras e melhor entendimento das questões 

oceanográficas, sazonais e sobre possíveis interferências antrópicas na 

distribuição e uso espacial pelos cetáceos.  
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V.3 Biologia populacional 
 

V.3.1 Estimativas de densidade e abundância de cetáceos 

 

No âmbito do PMC-BS, o monitoramento populacional consiste em 

mensurar repetidamente ao longo do tempo a densidade e a abundância de 

populações de interesse. Uma abordagem robusta para estimar parâmetros 

populacionais como densidade é o método de transecções lineares com 

amostragem de distâncias (BUCKLAND et al., 2001). Uma vantagem é que este 

método lida com um problema comum em amostragens de populações animais, 

que é a detecção imperfeita. Um dos potenciais problemas em contagens ao 

longo de linhas de transecção é o fato de que a detectabilidade dos grupos 

diminui com a distância do observador. Este método procura corrigir este viés 

considerando o processo de detecção de grupos e a influência de diferentes 

variáveis numa função/curva de detecção ajustada aos dados. 

Este item apresenta estimativas de densidade e abundância em campanhas 

de avistagem embarcada e aérea num período de seis anos entre 2015 e 2021 

na Bacia de Santos pelo PMC-BS.  

 

Análise dos dados 

Para as campanhas de avistagem embarcada, a distância radial de cada 

grupo de cetáceo foi calculada por meio do ângulo horizontal da avistagem e 

altura dos observadores na torre de observação (7 metros). O ângulo foi obtido 

pela leitura do número de retículos de binóculos 7x50 e utilizando as conversões 

de retículos disponíveis na literatura que consideram a curvatura da Terra 

(LERCZAK & HOBBS, 1998; KINZEY & GERRODETTE, 2001). A distância 

perpendicular da detecção em relação à linha de transecção, que foi usada para 

modelar a curva de detecção, foi estimada usando a distância radial do grupo 

calculada pelo retículo e o ângulo vertical entre a avistagem e a rota do navio, 

medida por uma alidade.  
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A abordagem para estimar a distância perpendicular em campanhas de 

avistagem aérea foi semelhante, porém mais simples. A distância do grupo foi 

obtida quando o mesmo estava perpendicular à aeronave, dispensando a 

mensuração da distância radial. A diferença é que o ângulo vertical foi medido 

com um clinômetro, que foi usado para obter a distância perpendicular 

considerando a altura de sobrevoo da aeronave. Para as campanhas de 

avistagem embarcada, foram excluídas das análises todas as linhas de 

transecção com menos de 5 milhas náuticas percorridas em esforço. 

Uma vantagem das campanhas de avistagem aérea é a configuração de 

observadores independentes, que permite corrigir o viés de percepção, ou a 

detecção imperfeita causada pela falha do observador em detectar um grupo. 

Em cada bordo da aeronave, dois observadores realizam o esforço de busca por 

cetáceos e registro dos grupos avistados de maneira independente, sem 

qualquer contato entre eles. Dessa forma, é necessário que as avistagens 

coincidentes entre observadores do mesmo bordo sejam identificadas a fim de 

serem contabilizadas uma única vez na análise dos dados, evitando assim inflar 

as estimativas. A identificação das avistagens coincidentes é feita a cada troca 

de posição dos observadores, seja no meio ou no fim da linha de transecção. 

Para determinar uma avistagem coincidente, os observadores do mesmo bordo 

conferem os seguintes critérios: (1) horário da avistagem (a diferença entre 

registros não deve ultrapassar 10 segundos); (2) ângulo vertical (a diferença 

entre registros não deve ultrapassar 10 graus); e (3) coerência de identificação 

taxonômica entre observadores, tamanho e comportamento do grupo. 

Considerando a grande velocidade da aeronave e o viés de percepção, nas 

campanhas de avistagem aérea não é possível garantir que a detecção seja 

perfeita na linha de transecção. Assim, utilizou-se uma abordagem analítica que 

combina modelos de amostragem de distância e modelos de marcação-

recaptura (Mark-Recapture Distance Sampling - MRDS). Esta é uma abordagem 

amplamente usada para estimar densidade e abundância quando não é possível 

cumprir essa premissa da abordagem convencional, ou seja, a probabilidade de 

detecção na distância zero é menor do que um. Esta abordagem permite estimar 
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a probabilidade de detecção na linha e incorporá-la na probabilidade de detecção 

geral, resultando em melhores estimativas de densidade e abundância.  

Os modelos de detecção foram construídos com os dados de distância 

perpendicular das detecções usando o programa Distance (THOMAS et al., 

2010). Antes da modelagem, as observações mais distantes foram eliminadas 

(truncagem de dados), de acordo com a inspeção dos histogramas de distâncias 

das detecções. Testaram-se modelos que consideram diferentes fatores que 

podem afetar a distância com que os cetáceos são observados, que foram 

inseridos nos modelos de detecção como covariáveis (MARQUES & 

BUCKLAND, 2003). Foram testadas duas funções básicas de detecção: curva 

meia-normal e curva taxa-de-risco, além de ajustes de série visando melhorar o 

ajuste das funções de detecção (cosseno, polinomial simples e polinomial de 

Hermite). 

O melhor modelo foi escolhido com base no menor valor de AIC – Critério 

de Informação de Akaike (BURNHAM & ANDERSON, 2002), que considera o 

bom ajuste do modelo aos dados e penaliza pelo número de parâmetros no 

modelo. A diferença no AIC do melhor modelo (Delta AIC = 0) para os outros 

modelos, que constitui o Delta AIC, determina quais modelos são mais 

plausíveis. Um Delta AIC de até dois indica os modelos que devem ser 

considerados como os melhores. 

Foram consideradas diferentes covariáveis nos modelos para a curva de 

detecção em campanhas embarcadas e aéreas (Tabela V.3.1-1). Como 

estratégia de modelagem, partiu-se do modelo nulo (mais simples) e 

posteriormente adicionou-se uma ou no máximo três variáveis por modelo para 

os conjuntos de estimativas com mais dados. Nas campanhas de avistagem 

embarcada, em estimativas para grupos com mais de uma espécie (como para 

Mysticeti e Delphinidae), o táxon também foi incluído como covariável. A inclusão 

do táxon justifica-se por conta de comportamentos distintos – atração ou 

repulsão – pelas espécies em relação à embarcação, ou ainda diferentes 

comportamentos que favorecem ou dificultam a detecção, como os 

comportamentos aéreos. 
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Tabela V.3.1-1: Variáveis utilizadas para modelar a curva de detecção durante as 
Campanhas de Avistagem Embarcada e Aérea do PMC-BS. 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO EMBARCADA AÉREA 
Meio de 
detecção  

Olho nu, Binóculo 7x50, 
Binóculo 15x50 

X  

Pista de 
detecção  

Borrifo, corpo ou 
comportamento aéreo 

X  

Visibilidade 
Péssima, Ruim, Boa, 

Excelente 
X  

Estado do mar 
1 a 5 na escala Beaufort 

como variável contínua ou 
categórica 

X  

Reflexo do sol 
Percentual do través até a 
proa dos dois bordos com 

reflexo do sol 
X  

Cobertura de 
nuvens 

Percentual do céu encoberto X  

Estado do tempo 
Bom, Parcialmente nublado, 
Nublado sem chuva, Chuva 

fraca 
X  

Profundidade 
Profundidade da detecção em 

metros 
X  

Distância 
Distância perpendicular da 

detecção em metros 
 X 

Tamanho 
Número de indivíduos na 

detecção 
 X 

Observador Janela plana, Janela bolha  X 
 

 

Estimativas a partir do Monitoramento Acústico Passivo (MAP) 

O método de transecções lineares com amostragem de distâncias 

(BUCKLAND et al., 2001) pode ser aplicado para os dados do MAP utilizando as 

detecções acústicas registradas pelos hidrofones ao longo dos transectos para 

gerar os modelos e fazer os cálculos de abundância e densidade. Apesar de o 

princípio dos métodos visual e acústico serem os mesmos, existem 

particularidades entre as técnicas. O MAP depende de animais vocalmente 
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ativos, ou seja, o viés de detectabilidade está relacionado ao comportamento 

acústico das espécies (estão disponíveis para detecção apenas quando estão 

vocalizando). Para os dados de avistagem, este viés está relacionado à 

disponibilidade dos animais para detecção visual, que depende mais do 

comportamento de mergulho das espécies (estão disponíveis para detecção 

apenas quando estão na superfície). Outro fator que pode afetar a probabilidade 

de detecção visual é o estado do mar, enquanto, para o MAP, este efeito é 

menor.  

São três etapas de processamento dos dados de acústica necessários para 

gerar dados de estimativa e densidade populacional: detecção, classificação e 

localização dos sinais biológicos da espécie de interesse. Estas etapas podem 

ser executadas manualmente ou com base em algoritmos que automatizam os 

processos (BARLOW & TAYLOR, 2005; MORRISSEY et al., 2006).  A conversão 

das vocalizações detectadas (pistas acústicas) em número de indivíduos 

propriamente ditos (THOMAS & MARQUES, 2012; MARQUES et al., 2013) é 

uma das principais dificuldades para estimativas de densidade pelo MAP. Para 

isso, é necessário estabelecer a taxa de vocalização dos indivíduos e converter 

as pistas acústicas em número de indivíduos, o que, presentemente, foi feito em 

estudos pontuais e com poucas espécies (MARQUES et al., 2009; MARQUES 

et al., 2011; WARD et al., 2012). 

O PMC-BS utilizou até agora dados de cachalotes para aplicação de 

estimativas de densidade e de abundância. Isto porque esta é uma espécie que 

produz sons facilmente reconhecíveis, o que permite fazer a localização de 

indivíduos usando o método acústico. A estimativa de densidade com base em 

transectos lineares empregando cabo de hidrofones rebocado já foi utilizada e 

validada em estudos anteriores (HASTIE et al., 2003; BARLOW & TAYLOR, 

2005; LEWIS et al., 2007; LEWIS et al., 2018; GORDON et al., 2020).  Os dados 

para outras espécies, ainda não foram suficientes para gerar estimativas 

populacionais (o tamanho amostral ideal seria acima de 60 detecções conforme 

BUCKLAND et al., 2003). No caso dos delfinídeos, a classificação e estimativa 

do tamanho dos grupos ainda são fatores limitantes para gerar as estimativas. 
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Detecção, classificação e localização de cliques de cachalote 

Assume-se que os operadores, treinados e experientes, registrem todas as 

vocalizações detectadas durante a coleta de dados. Os cliques dos cachalotes 

são característicos quanto a seu conteúdo espectral e temporal (frequência ~15 

kHz e ICI 0,05 - 1,0 s) (MOHL et al., 2003; MADSEN et al., 2002).  Os cliques 

estão em frequências audíveis ao ouvido humano, mas acima dos ruídos 

próprios da embarcação. Estes fatores possibilitam a fácil detecção. Para 

registrar as detecções de cliques dos cachalotes em campo, foi feito tanto o 

monitoramento aural (fones de ouvido) como o uso dos espectrogramas do 

programa ISHAMEL (Figura V.3.1-1), além do detector de cliques do PamGuard 

(Figura V.3.1-2). Todas as detecções registradas foram validadas 

posteriormente por um pesquisador experiente para confirmar os registros feitos 

em campo.  

As gravações contendo os cliques de cachalote foram processadas no 

detector de cliques da PamGuard para extrair os dados necessários para a 

estimativa de densidade.  Para isso, foram utilizadas as gravações do sistema 

de alta frequência coletadas pelo MAP no PMC-BS (ver item III.3 Métodos de 

coleta - Monitoramento Acústico Passivo) e um classificador específico para 

os cliques de cachalote. Os dados gerados pelo detector de cliques foram 

carregados na versão off-line do PamGuard (Viewer Mode) e inspecionados 

manualmente por um analista experiente, a fim de identificar as sequências de 

cliques dos grupos de cachalote detectados. As sequências de cliques que 

puderam ser identificadas como de um único individuo foram selecionadas e 

agrupadas em “eventos” no programa PamGuard. Os indivíduos puderam ser 

identificados pela regularidade e informações dos ângulos de direção dos cliques 

produzidos. Assume-se que os animais estavam estacionários ou se 

movimentando em velocidade menor que a do navio e, conforme a embarcação 

se deslocava em linha reta pelo transecto, os ângulos de direção dos cliques 

aumentaram progressivamente (Figura V.3.1-2). As sequências de cliques são 

então identificadas como eventos e cada evento representa um indivíduo 
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detectado. As informações dos ângulos de direção são utilizadas para fazer a 

localização e estimativa da distância perpendicular do animal em relação ao 

transecto. O ponto de convergência dos ângulos é definido como a localização 

do indivíduo (Figura V.3.1-3). O próprio PamGuard é utilizado para localizar os 

indivíduos usando os eventos selecionados manualmente. O programa utiliza 

diferentes algoritmos para fazer o cálculo e seleciona a estimativa de distância 

perpendicular que melhor se adéqua aos dados. A localização é feita no plano 

bidimensional (como se os animais estivessem na superfície, ou seja, não leva 

em consideração a variável profundidade). A Figura V.3.1-3 ilustra um exemplo 

de um indivíduo localizado no PamGuard utilizando esta técnica, conhecida 

como “análise do alvo em movimento”.  
 

 

Figura V.3.1-1: Espectrograma do programa ISHMAEL mostrando uma detecção de 
cliques regulares de cachalote (Physeter macrocephalus) durante 
Campanha embarcada de Avistagem e MAP do PMC-BS. 
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Figura V.3.1-2: Detector dos cliques do PamGuard no modo de visualização (Viewer 
Mode) destacando uma sequência de cliques de um cachalote 
(Physeter macrocephalus) (janela de 15 minutos). Note que o 
ângulo de direção dos cliques aumenta progressivamente ao longo 
do tempo conforme a embarcação se desloca ao longo do transecto. 
Abaixo, características de um clique de cachalote (forma da onda, 
espectro de frequência e gráfico de Wigner). 
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Figura V.3.1-3: Exemplo de localização e cálculo da distância perpendicular de dois 
indivíduos (1 e 2) de cachalotes (Physeter macrocephalus) 
detectados pelo MAP na Campanha 10 de Avistagem e MAP 
(Pm_PMC_10_A49). 

 

As estimativas de densidade e abundância de cachalotes foram obtidas 

usando o pacote Distance no ambiente de programação R (versão 1.0.3; MILLER 

et al., 2019). Os métodos analíticos são derivados da descrição bioestatística de 

Buckland et al. (2005). A determinação de uma estimativa de densidade e 

abundância utilizando a amostragem de distância requer a avaliação da 

probabilidade de detecção (por exemplo, g (0)) para animais ao longo de um 

conjunto aleatório de transectos, com a detecção ao longo do transecto 

estendendo-se até uma largura de faixa para ambos os lados da embarcação 

(distância de truncamento). O monitoramento acústico passivo permite a 

detecção de mamíferos marinhos enquanto imersos, e um g (0) de 1 (ou seja, 

detecção de 100% dos indivíduos ao longo da linha ou distância zero) foi 

assumido para esta análise (por causa da produção consistente de cliques de 

ecolocalização por cachalotes enquanto submersos). A taxa de vocalização dos 
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cachalotes na região não foi determinada e incorporada na análise. Portanto, 

caso os cachalotes não estejam emitindo cliques constantemente, ela pode 

resultar em um viés na análise indicando uma subestimação dos animais. Vários 

modelos foram avaliados durante este processo (curva meia-normal, curva taxa 

de risco e uniforme, além de curvas meia-normal e taxa de risco com ajustes 

cosseno, polinomial simples e polinomial de Hermite). Foram testadas 

covariáveis que pudessem influenciar na disponibilidade de cachalotes na 

região, tal como o estrato de profundidade (Talude e Oceânico), e a estação do 

ano. O modelo com o melhor ajuste foi escolhido de acordo com o menor valor 

do Critério de Informação de Aikaike (AIC) (BURNHAM & ANDERSON, 2002).  

A área total, considerando os estratos de talude 200 – 2.000 m de 

profundidade) e oceânico (acima de 2000 m de profundidade), foi de 136.353,9 

km2 (64.550,5 km2 talude e 71.803,4 km2 oceânico). A área da plataforma 

continental foi excluída, pois não representa o habitat utilizado pelos cachalotes. 

As linhas de transecção com menos de 5 milhas náuticas de extensão também 

foram excluídas das análises.  

 

Estimativas em campanhas de avistagem embarcada e MAP 

Um total de 727 linhas de transecção percorridas em 12 campanhas foi 

considerado para as análises, totalizando 35.547,7 milhas náuticas ou 65.834,3 

km percorridas na Bacia de Santos (Tabela V.3.1-2). Com os dados de 

avistagem embarcada foi possível estimar a densidade e abundância para 

misticetos (Tabela V.3.1-4; Figura V.3.1-4) e delfinídeos (Tabela V.3.1-7; Figura 

V.3.1-5), além de outras três espécies com amostra suficiente para rodar os 

modelos: baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae; Tabela V.3.1-5), golfinho-

pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis; Tabela V.3.1-8) e golfinho-nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus; Tabela V.3.1-9). 
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Tabela V.3.1-2: Esforço amostral e dados sobre avistagens de cetáceos observados durante as Campanhas de Avistagem Embarcada no 
Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. Notação: Camp = campanha; mn = milhas náuticas; DP = desvio 
padrão. 

Camp 
Estação 
do ano 

Linhas de 
transecção 

Esforço 
(mn) 

Grupos Indivíduos 
Tamanho de 

grupo 
Cetáceos 

(total) 
Mysticeti Delphinidae Total 

Indivíduos 
por mn 

Média 
± DP 

Min - 
Máx 

1 
Primav. / 

verão 
57 2.767,2 47 7 31 335 0,121 

7,1 ± 
10,8 

1 - 50 

2 Outono 67 2.941,4 76 28 33 1.215 0,413 
16,0 ± 
36,1 

1 - 
200 

3 Primavera 53 2.996,3 115 44 47 499 0,167 
4,3 ± 
6,7 

1 - 40 

4 
Verão / 
outono 

70 2.988,2 56 7 42 860 0,288 
15,4 ± 
25,5 

1 - 
100 

5 
Inverno / 
primav. 

58 2.957,1 119 72 32 1.334 0,451 
11,2 ± 
65,1 

1 - 
700 

6 Verão 62 3.053,8 68 5 61 1.284 0,420 
18,9 ± 
31,0 

1 - 
200 

7 
Inverno / 
primav. 

64 2.965,9 154 95 39 1.184 0,399 
7,7 ± 
27,2 

1 - 
300 

8 Verão 54 2.886,8 84 8 69 1.681 0,582 
20,0 ± 
42,0 

1 - 
300 

9 
Inverno / 
primav. 

66 3.029,6 171 106 25 770 0,254 
4,5 ± 
15,3 

1 - 
150 
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Camp 
Estação 
do ano 

Linhas de 
transecção 

Esforço 
(mn) 

Grupos Indivíduos 
Tamanho de 

grupo 
Cetáceos 

(total) 
Mysticeti Delphinidae Total 

Indivíduos 
por mn 

Média 
± DP 

Min - 
Máx 

10* Verão 26 1.524,0 37 3 27 646 0,424 
17,5 ± 
27,3 

1 - 
120 

11 
Inverno / 
primav. 

56 2.924,5 303 238 33 987 0,337 
3,3 ± 
8,7 

1 - 
100 

10 
(cont.)* 

Primavera 37 1.670,3 60 27 25 353 0,211 
5,9 ± 
8,5 

1 - 60 

12 Verão 57 2.842,6 67 5 62 1.424 0,501 
21,3 ± 
44,2 

1 - 
300 

TOTAL 727 35.547,7 1.357 645 526 12.572 - - 
1 - 
700 

MÉDIA 57,7 2.881,0 104,4 49,6 40,5 967,1   

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida em março/2020 em decorrência da pandemia 

de COVID-19 – “Campanha 10” – e retomada em outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”.  
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Para os dados de misticetos, foram eliminadas todas as observações a uma 

distância maior que 2.500 metros da linha de transecção. Foram construídos um 

total de 18 modelos para a curva de detecção de misticetos na Bacia de Santos 

(Tabela V.3.1-3). O melhor modelo teve como variáveis explanatórias a pista de 

detecção, o meio de detecção e o táxon.  

Conforme demonstrado nos anos anteriores, os grupos avistados com 

binóculos e apresentando comportamento aéreo (p.ex. salto) no momento da 

detecção foram avistados a uma distância maior da linha de transecção. Dada a 

facilidade de identificar a baleia-jubarte por diferentes características 

morfológicas (coloração da cauda, nadadeira dorsal e peitoral) e seu 

comportamento geralmente mais ativo, esta espécie foi detectada a maiores 

distâncias da linha de transecção. 

 
Tabela V.3.1-3: Modelos de detecção para misticetos na Bacia de Santos ordenados 

pelo menor valor de AIC (Critério de Informação de Akaike). Notação: k 
= número de parâmetros; (cat) = variável categórica; (cont) = variável 
contínua. 

Modelo k AIC Delta AIC 
Pista de detecção + Meio de detecção + Táxon 14 8.729,5 0,0 
Pista de detecção + Meio de detecção + Visibilidade 
(cont) 

6 8.736,7 7,2 

Pista de detecção + Meio de detecção 5 8.750,8 21,3 
Pista de detecção + Táxon 12 8.754,3 24,7 
Pista de detecção + Visibilidade (cont) 4 8.765,4 35,8 
Pista de detecção 3 8.779,5 50,0 
Pista de detecção + Beaufort (cont) 4 8.781,5 51,9 
Táxon 10 8.819,8 90,2 
Nulo 2 8.831,9 102,4 
Visibilidade (cont) 2 8.833,0 103,5 
Visibilidade (cat) 4 8.836,3 106,8 
Meio de detecção 3 8.840,6 111,1 
Beaufort (cat) 6 8.843,4 113,9 
Beaufort (cont) 2 8.848,6 119,1 
Reflexo 2 8.851,8 122,3 
Nuvens 2 8.852,2 122,7 
Tempo (cont) 2 8.852,4 122,8 
Tempo (cat) 5 8.853,5 124,0 
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A densidade média estimada de misticetos foi de 0,64 indivíduos por 100 

km2 ao longo de todo o período amostrado (IC 95% = 0,5 – 0,8; CV = 8,7%). 

Entretanto, houve uma grande variabilidade da densidade entre as campanhas, 

oscilando de 0,06 a 2,8 indivíduos por 100 km2 (Tabela V.3.1-4). Conforme 

esperado por causa do comportamento migratório da maior parte das baleias, as 

maiores abundâncias foram observadas nas campanhas em estações mais frias, 

do inverno e início da primavera (Figura V.3.1-4). Nos períodos mais frios, as 

estimativas de baleias variaram entre 2.358 e 2.732 indivíduos. As campanhas 

que abrangeram o verão apresentaram abundâncias menores, variando entre 

169 e 285 indivíduos. 

 
Tabela V.3.1-4: Estimativa de densidade e abundância de misticetos durante as 

campanhas de Avistagem Embarcada no Ciclo de Curto Prazo do PMC-
BS. IC = intervalo de confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Camp Detecções 
Densidade Abundância 

Indivíduos 
/ 100 km2 

IC 
95% 

Estimativa IC 95% CV% 

1 7 0,10 
0,05 – 
0,18 

262 142 - 483 30,6 

2 25 0,33 
0,24 – 
0,47 

882 623 – 1.248 17,2 

3 40 0,52 
0,33 – 
0,84 

1.377 856 – 2.214 23,5 

4 7 0,09 
0,03 – 
0,28 

243 73 - 809 64,8 

5 68 0,90 
0,65 – 
1,25 

2.367 
1.706 – 
3.284 

16,2 

6 5 0,06 
0,03 – 
0,15 

169 72 - 399 43,8 

7 87 1,11 
0,80 – 
1,53 

2.910 
2.096 – 
4.042 

16,3 

8 8 0,11 
0,06 – 
0,20 

285 153 - 534 31,2 

9 87 1,13 
0,74 – 
1,72 

2.973 
1.943 – 
4.550 

21,1 

10* 3 0,08 
0,02 – 
0,30 

202 53 - 780 69,1 
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Camp Detecções 
Densidade Abundância 

Indivíduos 
/ 100 km2 

IC 
95% 

Estimativa IC 95% CV% 

11 212 2,84 
2,05 – 
3,92 

7.468 
5.399 – 
10.330 

16,1 

10 
(cont.)* 

26 0,61 
0,42 – 
8,82 

1.601 
1.103 – 
2.323 

18,1 

12 5 0,07 
0,03 – 
0,17 

181 72 - 460 47,8 

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 – “Campanha 10” – em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 

 

 
Figura V.3.1-4: Abundância de misticetos observados ao longo das Campanhas de 

Avistagem Embarcada no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. Círculos 
preenchidos em azul indicam campanhas realizadas no 
inverno/primavera, círculos preenchidos em laranja, no verão, e 
círculos não preenchidos, na primavera ou outono 
predominantemente. 

 

Para a baleia-jubarte, o melhor modelo de detecção considerou a visibilidade 

como covariável contínua e o meio de detecção. Foram feitas estimativas para 

as campanhas com avistagens da espécie, que abrangeram os meses de junho 
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a novembro (Tabela V.3.1-5), sem avistagens nas campanhas de avistagem 

embarcada restantes. As campanhas abrangendo os meses de agosto e 

setembro (Campanhas 7, 9 e 11) foram as que apresentaram as maiores 

abundâncias, estimadas em 1.468, 1.623 e 4.607 baleias-jubarte, 

respectivamente. 

 
Tabela V.3.1-5: Estimativa de densidade e abundância da baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) durante as campanhas de Avistagem Embarcada no 
Ciclo de Curto Prazo ( seis primeiros anos) do PMC-BS. IC = intervalo 
de confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Camp Detecções 
Densidade Abundância 

Indivíduos 
/ 100 km2 

IC 95% 
Estimati

va 
IC 95% 

CV
% 

2 6 0,07 0,03 – 0,17 195 83 – 457 43,5 
3 15 0,17 0,09 – 0,35 463 231 - 925 34,8 
5 33 0,40 0,25 – 0,64 1.059 665 – 1.684 23,1 
7 49 0,56 0,36 – 0,86 1.468 949 – 2.272 21,7 
8 1 0,01 0,002 – 0,07 32 6 - 176 99,5 
9 53 0,61 0,33 – 1,16 1.623 863 – 3.052 31,8 
11 146 1,75 1,20 – 2,57 4.607 3.140 – 6.760 19,0 
10 
(cont.)* 

8 0,17 0,11 – 0,26 441 284 - 685 21,4 

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 – “Campanha 10” – em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 

 

Para a construção da curva de detecção de delfinídeos, foram eliminadas 

todas as observações mais distantes de 1.000 metros da linha de transecção. 

Foram construídos 13 modelos de detecção utilizando diferentes covariáveis 

(Tabela V.3.1-6). O melhor modelo considerou somente o táxon como variável 

afetando a distância das detecções. A heterogeneidade entre os táxons na 

distância de detecção é esperada pelos distintos comportamentos e 

características morfológicas. Várias espécies de delfinídeos (p. ex. gênero 

Stenella) costumam aproximar-se da embarcação para nadar na proa (bow-

riding), e isto resulta em detecções a distâncias menores da linha. Outras 

espécies não se aproximam nem nadam na proa, além de ter caraterísticas que 
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facilitam a detecção a maiores distâncias (grande nadadeira dorsal), como o 

golfinho-de-Risso e a orca. 

 
 
Tabela V.3.1-6: Modelos de detecção para delfinídeos na Bacia de Santos ordenados 

pelo menor valor de AIC (Critério de Informação de Akaike). Notação: k 
= número de parâmetros; (cat) = variável categórica; (cont) = variável 
contínua. 

Modelo k AIC Delta AIC 
Taxon 18 36,0 0,0 
Taxon + Detec 20 40,0 4,0 
Taxon + Visibilidade 21 42,0 6,0 
Null 2 5.770,5 5.734,5 
Visibilidade (cat) 4 5.786,5 5.750,5 
Detec 3 5.792,6 5.756,6 
Visibilidade (cont) 2 5.800,3 5.764,3 
Beaufort (cat) 7 5.805,3 5.769,3 
Beaufort (cont) 2 5.807,7 5.771,7 
Reflexo 2 5.809,6 5.773,6 
Cue 4 5.827,4 5.791,4 
Tempo (cont) 2 5.834,7 5.798,7 
Nuvens 19 5.845,3 5.809,3 

 

A estimativa média de delfinídeos para todo o período de seis anos de coleta 

foi de 26.824 delfinídeos (IC 95% = 22.064 – 32.610; CV = 10,0%). As 

estimativas de abundância de delfinídeos oscilaram de 15 a 38 mil indivíduos 

entre as campanhas do PMC-BS (Tabela V.3.1-7), sendo o grupo mais 

biodiverso (ver item V.1.1 Lista comentada de espécies de cetáceos da Bacia 

de Santos) e abundante na Bacia de Santos. As campanhas realizadas no verão 

apresentaram as maiores abundâncias, enquanto as realizadas no final do 

inverno e início da primavera apresentaram as menores densidades (Figura 

V.3.1-5). 
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Tabela V.3.1-7: Estimativa de densidade e abundância de delfinídeos durante as 
campanhas de Avistagem Embarcada no Ciclo de Curto Prazo (seis 
primeiros anos) do PMC-BS. IC = intervalo de confiança; CV = 
Coeficiente de variação. 

Campanha Detecções 

Densidade Abundância 

Indivíduo
s / 100 

km2 
IC 95% Estimativa IC 95% 

CV
% 

1 30 8,91 5,65 – 14,05 24.473 
14.896 – 
36.987 

22,7 

2 32 8,97 6,31 – 12,77 23.633 
16.608 – 
33.629 

17,7 

3 41 11,22 8,16 – 15,43 29.549 
21.489 – 
40.632 

16,0 

4 40 11,02 7,82 – 15,51 29.017 
20.608 – 
40.856 

17,2 

5 28 7,75 4,76 – 12,61 20.406 
12.545 – 
33.195 

24,4 

6 49 13,19 8,93 – 19,49 34.739 
23.510 – 
51.332 

19,6 

7 34 8,96 6,12 – 13,09 23.587 
16.135 – 
34.479 

19,1 

8 51 14,47 9,87 – 21,21 38.099 
25.986 – 
55.858 

19,1 

9 22 5,98 3,98 – 8,98 15.741 
10.480 – 
23.642 

20,4 

10 21 11,27 6,87 – 18,48 29.671 
18,086 – 
48.677 

23,8 

11 27 7,56 5,17 – 11,06 19.912 
13.609 – 
29.135 

19,1 

10 (cont.)* 20 9,79 7,11 – 13,49 25.784 
18.720 – 
35.514 

15,9 

12 48 13,84 
10,19 – 
18,79 

36.444 
26.846 – 
49.472 

15,4 

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 (Campanha 10) em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 
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Figura V.3.1-5: Abundância de delfinídeos observados ao longo das Campanhas de 

Avistagem Embarcada do PMC-BS entre 2015 e 2021. Círculos 
preenchidos em azul indicam campanhas realizadas no 
inverno/primavera, círculos preenchidos em laranja, no verão, e 
círculos não preenchidos, na primavera ou outono 
predominantemente. 

 

As detecções do golfinho-pintado-do-Atlântico mais distantes que 1.000 

metros da linha de transecção foram eliminadas. O melhor modelo para o 

golfinho-pintado-do-Atlântico foi a curva taxa-de-risco sem nenhum ajuste de 

série ou variável afetando a distância de detecção (Figura V.3.1-6). A 

abundância estimada variou acentuadamente entre as campanhas, de 2.863 a 

27.525 indivíduos, acompanhando a variação sazonal observada na abundância 

de delfinídeos (Tabela V.3.1-8). A abundância média ao longo de todas as 

campanhas foi de 12.821 indivíduos (IC 95% = 311 – 8.168; CV = 23,2%). 
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Figura V.3.1-6: Curva de detecção do golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella 

frontalis) nas Campanhas de Avistagem Embarcada no Ciclo de 
Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. 

 

Tabela V.3.1-8: Estimativa de densidade e abundância do golfinho-pintado-do-
Atlântico (Stenella frontalis) durante as campanhas de Avistagem 
Embarcada no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. IC = intervalo de 
confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Campanha Detecções 

Densidade Abundância 

Indivíduo
s / 100 

km2 
IC 95% Estimativa IC 95% 

CV
% 

1 7 4,04 
1,23 – 
13,22 

10.632 
3.247 – 
34.809 

63,7 

2 9 4,89 2,41 – 9,95 12.903 
6.355 – 
26.200 

36,6 

3 6 3,19 1,55 – 6,54 8.394 
4.089 – 
17.234 

37,0 

4 15 8,02 
4,69 – 
13,71 

21.123 
12.360 – 
36.099 

27,6 
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Campanha Detecções 

Densidade Abundância 

Indivíduo
s / 100 

km2 
IC 95% Estimativa IC 95% 

CV
% 

5 6 3,22 1,39 – 7,47 8.489 
3.662 – 
19.676 

43,7 

6 20 10,45 
4,95 – 
22,07 

27,525 
13.038 – 
58.109 

38,6 

7 3 1,53 0,43 – 5,48 4.040 
1.131 – 
14.434 

69,7 

8 14 7,71 
3,71 – 
16,03 

20.302 
9.763 – 
42.221 

37,7 

9 4 2,13 0,65 – 6,94 5.600 
1.715 – 
18.289 

63,8 

10 10 10,42 
4,33 – 
25,06 

27.428 
11.398 – 
66.002 

44,2 

11 2 1,09 0,37 – 3,16 2.863 985 – 8.321 56,5 

10 (cont.)8 5 4,75 
1,90 – 
11,91 

12.513 
4.992 – 
31.365 

47,3 

12 8 4,48 2,09 – 9,57 11.791 
5.513 – 
25.216 

39,2 

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 – “Campanha 10” – em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 

 

 

As detecções do golfinho-nariz-de-garrafa mais distantes que 800 metros da 

linha de transecção foram eliminadas. O melhor modelo para a espécie 

considerou o estado do mar na escala Beaufort afetando a distância de detecção 

(Figura V.3.1-7). Em mares mais calmos (Beaufort 1 e 2), a probabilidade de 

detecção a distâncias maiores da linha de transecção foi maior do que em mares 

mais agitados (Beaufort 3 e superior).  

A abundância média do golfinho-nariz-de-garrafa ao longo de todas as 

campanhas do PMC-BS entre 2015 e 2021 foi de 4.154 indivíduos (IC 95% = 

2.598 – 6.643; CV = 24,1%). A abundância da espécie variou entre as 

campanhas de 1.841 a 8.242 golfinhos (Tabela V.3.1-9).  
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Figura V.3.1-7: Curva de detecção do golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 

truncatus) nas Campanhas de Avistagem Embarcada em seis anos 
do PMC-BS. 

 

Tabela V.3.1-9: Estimativa de densidade e abundância do golfinho-nariz-de-garrafa 
(Tursiops truncatus) durante as campanhas de Avistagem Embarcada 
em seis anos do PMC-BS. IC = intervalo de confiança; CV = Coeficiente 
de variação. 

Campanha Detecções 
Densidade Abundância 

Indivíduos / 
100 km2 

IC 95% Estimativa IC 95% 
CV
% 

1 2 0,85 
0,29 – 
2,47 

2.235 767 – 6.515 56,7 

2 3 1,20 
0,51 – 
2,81 

3.165 1.352 – 7.407 44,2 

3 3 1,17 
0,47 – 
2,90 

3.088 1.250 – 7.629 47,1 

4 3 1,18 
0,35 – 
4,00 

3.109 917 – 10.535 66,3 

5 2 0,79 
0,21 – 
2,93 

2.082 561 – 7.725 71,9 

6 5 1,92 
0,88 – 
4,19 

5.063 
2.324 – 
11.031 

40,3 

7 4 1,51 
0,58 – 
3,89 

3.964 
1.533 – 
10.245 

50,0 
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Campanha Detecções 
Densidade Abundância 

Indivíduos / 
100 km2 

IC 95% Estimativa IC 95% 
CV
% 

8 7 2,84 
1,28 – 
6,26 

7.470 
3.382 – 
16.497 

41,0 

9 8 3,13 
1,63 – 
6,00 

8.242 
4.299 – 
15.800 

33,5 

10 2 1,53 
0,62 – 
3,78 

4.037 1.636 – 9.959 45,5 

11 3 1,20 
0,59 – 
2,42 

3.160 1.566 – 6.376 36,2 

10 (cont.)* 1 0,70 
0,33 – 
1,46 

1.841 880 – 3.853 37,7 

12 5 2,06 
0,96 – 
4,41 

5.423 
2.531 – 
11.620 

39,4 

* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 – “Campanha 10” – em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 

 

Estimativas de densidade de cachalotes a partir do MAP 

O conjunto de dados total incluiu todas as 12 campanhas de Avistagem e 

MAP executadas pelo PMC-BS no período de seis anos. Foram selecionados e 

processados para cálculos de distância 64 eventos no PamGuard que 

representaram as sequências de cliques individuais dos cachalotes detectados 

pelo MAP. Esses dados foram obtidos de 16 dos 168 transectos percorridos. Em 

termos de distância, isto representa 830 km do total de 31.680 km percorridos. 

A Tabela V.3.1-10 apresenta os resultados do esforço amostral, número de 

indivíduos detectados e taxa de encontro separados por campanha e o total 

acumulado no período de seis anos. As estações do ano em que cada campanha 

foi executada também fazem parte da Tabela V.3.1-10.  
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Tabela V.3.1-10: Estação do ano, esforço amostral e taxa de encontro das 12 
Campanhas de Avistagem e MAP que foram utilizadas para gerar as 
estimativas de abundância e densidade de cachalotes (Physeter 
macrocephalus) pelo MAP no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. 

Campanha Estação 
Linhas de 

transecção 
Detecções 

(indivíduos) 

Total 
percorrido 

(km) 

Taxa de 
encontro 
(ind/km) 

1 Primavera/Verão 41 43 2.670 0,016 

2 Outono 44 12 2.656 0,0045 

3 Primavera 38 1 2.824 0,0003 

4 Verão/Outono 41 1 2.741 0,0004 

5 Inverno/Outono 42 0 2.605 0 

6 Verão 43 0 2.772 0 

7 Inverno/Outono 37 0 2.212 0 

8 Verão/Outono 41 1 2.419 0,0004 

9 Inverno/Outono 45 1 2.691 0,0004 

10 Verão 26 4 1.377 0,002 

11 Inverno/Outono 43 1 2.630 0,0004 

10 (cont.)* Primavera 20 0 1.305 0 

12 Verão 42 0 2.778 0 

TOTAL - 168 64 31.680 0,024 
* A 10ª Campanha de Avistagem Embarcada foi realizada em duas etapas, pois foi interrompida 
em março/2020 – “Campanha 10” – em decorrência da pandemia de COVID-19 e retomada em 
outubro/2020 para complementar o esforço amostral – “Campanha 10 (cont.)”. 

A distância de truncamento foi definida em 5% (4,24 km). Quatro detecções 

foram excluídas após a aplicação da distância de truncamento, portanto, do total 

de 64 detecções, 59 foram consideradas nos modelos. Um total de oito modelos 

foram testados na etapa inicial da análise para avaliar o melhor ajuste para as 

estimativas de densidade e abundância. A Tabela V.3.1-11 inclui os valores do 

AIC associados a cada modelo, bem como detalhes adicionais dos termos de 

ajuste utilizados. Inicialmente, o modelo de uma curva meia-normal com a 

covariável estação do ano parecia ser o melhor entre os modelos (AIC mais 

baixo). No entanto, os resultados do teste de adequação de Cramer-von Mises 

indicaram um valor p comparativamente baixo (0,058) e alta variabilidade 
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encontrada para a detectabilidade média. Uma avaliação adicional do gráfico q-

q indicou um ajuste relativamente inferior do modelo aos dados em comparação 

com todos os outros modelos. O modelo com o próximo valor de AIC mais baixo 

(meia-normal com a covariável de estratos de profundidade) parecia mais 

razoável devido à qualidade dos testes de ajuste, mas não convergiu, ou houve 

muito poucas detecções em algumas temporadas para ser considerado um 

modelo plausível. O próximo conjunto de modelos com o AIC mais baixo foram 

os modelos meia-normal, que obteve o mesmo valor do AIC para os modelos 

com ou sem ajustes. Portanto, de acordo com o princípio da parcimônia, o 

modelo meia-normal sem nenhum ajuste foi o melhor. A Figura V.3.1-8 

apresenta a curva de deteção para este modelo. Uma largura da faixa efetiva de 

2,65 km (CV = 0,12) foi obtida. A taxa de encontro foi responsável por 91,72% 

da variação no conjunto de dados, provavelmente devido à baixa taxa de 

encontro de cachalotes e ao tamanho da amostra relativamente baixo, dada a 

alta cobertura da área amostrada.  

Em virtude do baixo número amostral de detecções de cachalote nas 

campanhas, foi estimada uma única densidade global da população de cachalote 

na Bacia de Santos para o período de seis anos do PMC-BS. A população total 

foi de 47 indivíduos (CV = 0,419 e IC 95% = 22-105) e a densidade de 0,34 

indivíduos/1.000 km2. Esta estimativa relativamente baixa de abundância e 

densidade não é inesperada dado o baixo tamanho da amostra de cachalotes 

detectado acusticamente para uma área relativamente grande.  

 
Tabela V.3.1-11: Modelos de probabilidade de detecção acústica de cachalotes 

(Physeter macrocephalus) na Bacia de Santos, ordenados pelo menor 
valor de AIC (Critério de Informação de Akaike). Notação: CvM = valor 
p do teste de adequação de Cremer-von Mises; GL = graus de 
liberdade; EP = erro padrão. 

Termo de Ajuste GL 
CvM 

p-valor 
Detectabilidade 

AIC 
Delta 
AIC Média EP 

Covariável 
Estação do ano 

1 0,058 0,495 37,984 151,9 0 

Covariável 
Estrato Profundidade 

1 0,536 0,598 0,134 156,5 4,55 

Nenhum 1 0,854 0,626 0,076 160,3 8,28 



Revisão 0 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
316 / 707 

 

Termo de Ajuste GL 
CvM 

p-valor 
Detectabilidade 

AIC 
Delta 
AIC Média EP 

Cosseno 2 0,854 0,626 0,076 160,3 8,28 
Polinomial de 
Hermite 

2 0,854 0,626 0,076 160,3 8,28 

Cosseno 1 0,745 0,607 0,061 160,9 8,89 
Nenhum 5 0,896 0,702 0,085 162,6 10,60 
Polinomial simples 2 0,896 0,702 0,085 162,6 10,60 

 

 

Figura V.3.1-8: Curva da probabilidade de detecção de cachalotes (Physeter 
macrocephalus) em função do conjunto de dados coletados no Ciclo 
de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. 

 

Estimativas em campanhas de avistagem aérea 

Em 12 campanhas de avistagem aérea foram amostradas 195 linhas de 

transecção, somando 68.508,1 km de esforço de procura por cetáceos. Foram 

avistados 777 grupos de cetáceos no total, sendo 254 de misticetos e 474 de 

delfinídeos (Tabela V.3.1-12). Os dados obtidos nas campanhas de avistagem 

aérea permitiram estimar a densidade e abundância para misticetos e 

delfinídeos, além da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) ─ a única espécie 

com amostra suficiente para rodar os modelos.  
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Tabela V.3.1-12: Esforço amostral e dados sobre avistagens de cetáceos observados durante as campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo de 
Curto Prazo do PMC-BS. Camp = campanha; km = quilômetros; DP = desvio padrão. 

Camp 
Estação do 

ano 
Linhas de 

transecção 
Esforço 

(mn)1 

Grupos2 Indivíduos Tamanho de grupo 
Cetáceos 

(total)3 
Mysticeti Delphinidae Total 

Indivíduos 
por mn 

Média ± 
DP 

Min - 
Máx 

1 Primavera 17 5.751,0 49 5 38 818 0,142 16,7 ± 71,9 1 - 500 

2 Outono 16 5.756,8 74 11 58 2.588 0,450 35,1 ± 82,0 1 - 500 

3 Primavera 16 5.666,3 58 21 32 972 0,172 16,8 ± 34,8 1 - 150 

4 Verão 16 5.731,4 24 5 18 358 0,062 14,9 ± 28,3 1 - 100 

5 Primavera 16 5.705,4 56 11 43 682 0,120 12,2 ± 26,7 1 - 140 

6 Outono 16 5.665,0 83 9 63 1.197 0,211 14,4 ± 34,7 1 - 200 

7 Inverno 16 5.680,1 120 59 54 574 0,101 4,8 ± 10,2 1 - 50 

8 Verão 17 5.778,2 66 3 53 1.204 0,208 18,2 ± 30,9 1 - 150 

9 Inverno 16 5.666,3 86 56 30 587 0,103 7,0 ± 32,3 1 - 300 

10 Verão 17 5.777,4 25 2 21 299 0,052 12,0 ± 22,7 1 - 100 

11 Inverno 16 5.705,4 71 48 23 390 0,099 5,0 ± 12,5 1 - 70 

12 Outono 16 5.624,8 65 24 41 478 0,085 7,4 ± 17,1 1 -120 

TOTAL 195 68.508,1 777 254 474 10.147 - - 1 - 500 

MÉDIA 16,3 5.709,0 64,8 21,2 39,5 845,6   
1 Esforço de procura por cetáceos nas linhas de transecção. Não inclui as manobras para rodízio dos observadores e registros fotográficos. 
2 Considera os registros feitos pelos quatro observadores, descontando as avistagens coincidentes. 
3 Além das detecções da subordem Mysticeti e família Delphinidae, o número total de detecções de cetáceos inclui outras detecções da subordem 
Odontoceti, assim como detecções que não puderam ser identificadas a nível de subordem.
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Para os dados de misticetos, todas as observações com distâncias menores que 

71 metros (início da sobreposição entre os observadores das janelas bolha e plana) 

e maiores que 700 metros da linha de transecção foram eliminadas, restando 158 

observações. Foram considerados cinco modelos para a curva de detecção de 

misticetos na Bacia de Santos (Tabela V.3.1-13). Os valores de AIC indicaram que o 

modelo MRDS com melhor ajuste foi o modelo de amostragem de distâncias com a 

função taxa de risco sem variáveis explanatórias; e o modelo marcação-recaptura 

com as covariáveis distância e tamanho de grupo (Figura V.3.1-9). 

 
Tabela V.3.1-13: Modelos de detecção para misticetos na Bacia de Santos ordenados pelo 

menor valor de AIC (Critério de Informação de Akaike). MR = modelo de 
marcação-recaptura. 

Modelo 
Delta 
AIC 

AIC 

Nulo (taxa de risco); MR Distância + Tamanho 0,00 2.288,7 
Nulo (taxa de risco); MR Observador 4,80 2.293,5 
Nulo (taxa de risco); MR Distância 4,99 2.293,7 
Tamanho (taxa de risco); MR Distância 6,52 2.295,2 
Nulo (meia-normal); MR Distância 9,01 2.297,7 
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Figura V.3.1-9: Curva de detecção de misticetos (o histograma representa as distâncias 

perpendiculares observadas) nas Campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo 
de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. Pontos (círculos) indicam 
a probabilidade de detecção para cada avistagem, dada a sua distância 
perpendicular. (a) Detecções do observador 1 (janela bolha); (b) Detecções 
do observador 2 (janela plana); e (c) Todas as detecções. 
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A densidade e abundância de misticetos variaram consideravelmente entre as 

campanhas, de acordo com as estações do ano, devido ao comportamento migratório 

da maioria das espécies. A densidade estimada de grandes baleias na Bacia de 

Santos variou nas campanhas entre 0,08 e 1,54 indivíduos por 100 km2 (Tabela V.3.1-

14). As campanhas realizadas durante o inverno, época de reprodução das baleias 

em águas brasileiras, foram as que apresentaram as maiores estimativas de 

abundância, em torno de 4.000 indivíduos. As campanhas realizadas durante o verão 

apresentaram abundâncias menores, variando entre 208 e 419 indivíduos (Figura 

V.3.1-10). 

 
Tabela V.3.1-14: Estimativa de densidade e abundância de misticetos durante as campanhas 

de Avistagem Aérea no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. IC = intervalo de 
confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Campanha Detecções 
Densidade Abundância 

Inds / 
100 km2 

IC 95% Estimativa IC 95% CV% 

1 2 0,08 0,02 – 0,29 208 56 – 772 68,9 

2 11 0,49 0,17 – 1,43 1.285 438 – 3.766 54,7 
3 11 0,67 0,31 – 1,47 1.774 811 – 3.883 38,8 
4 4 0,16 0,05 – 0,51 419 131 – 1.341 59,9 
5 10 0,55 0,27 – 1,14 1.460 710 – 3.001 35,7 
6 6 0,24 0,10 – 0,58 636 266 – 1.522 43,9 
7 30 1,52 0,78 – 2,93 3.991 2.064 – 7.717 34,5 
8 3 0,12 0,04 – 0,35 311 106 - 918 55,4 
9 28 1,54 0,79 – 3,02 4.065 2.076 – 7.960 33,3 
10 2 0,08 0,02 – 0,30 208 53 - 804 71,7 
11 31 1,52 0,87 – 2,67 4.015 2.294 – 7.027 27,9 
12 20 0,97 0,54 – 1,76 2.558 1.414 – 4.626 29,6 
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Figura V.3.1-10: Abundância de misticetos observados ao longo das campanhas de 
Avistagem Aérea no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. Círculos 
preenchidos em azul indicam campanhas realizadas no inverno/primavera, 
círculos preenchidos em laranja, no verão, e círculos não preenchidos, na 
primavera ou outono predominantemente. 

 

Para a baleia-jubarte, todas as observações com distâncias menores que 71 

metros (início da sobreposição entre os observadores das janelas bolha e plana) e 

maiores que 700 metros da linha de transecção foram eliminadas, restando 71 

observações. O modelo MRDS com melhor ajuste foi o modelo de amostragem de 

distâncias com a função meia-normal sem variáveis explanatórias; e o modelo 

marcação-recaptura com a covariável observador (Figura V.3.1-11). Foram geradas 

estimativas somente para as campanhas em que houve avistagens da espécie 

(Campanhas 7, 9, 11 e 12; Tabela V.3.1-15). As campanhas realizadas no inverno 

(Campanhas 7, 9 e 11) apresentaram maiores abundâncias, estimadas em 984, 1.335 

e 1.095 baleias-jubartes, respectivamente. A abundância para a campanha realizada 

no outono (Campanha 12) foi menor, estimada em 701 baleias-jubarte. 
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Figura V.3.1-11: Curva de detecção de baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae) (o 

histograma representa as distâncias perpendiculares observadas) nas 
Campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. 
Pontos (círculos) indicam a probabilidade de detecção para cada avistagem, 
dada a sua distância perpendicular. (a) Detecções do observador 1 (janela 
bolha); (b) Detecções do observador 2 (janela plana); e (c) Todas as 
detecções. 
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Tabela V.3.1-15: Estimativa de densidade e abundância de baleias-jubarte (Megaptera 
novaeangliae) durante as campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo de Curto 
Prazo do PMC-BS. IC = intervalo de confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Camp Detecções 
Densidade Abundância 

Inds / 
100 km2 

IC 95% Estimativa IC 95% CV% 

7 17 0,37 
0,11 – 
1,30 

984 283 – 3.414 64,4 

9 23 0,51 
0,19 – 
1,33 

1.335 507 – 3.515 48,7 

11 19 0,42 
0,15 – 
1,18 

1.095 387 – 3.096 52,6 

12 12 0,27 
0,10 – 
0,72 

701 259 – 1.900 50,2 

 

Para os dados de delfinídeos, todas as observações com distâncias menores que 

71 metros (início da sobreposição entre os observadores das janelas bolha e plana) 

e maiores que 500 metros da linha de transecção foram eliminadas para a construção 

da curva de detecção, restando 285 observações. Com base nesses dados, foram 

construídos quatro modelos de detecção (Tabela V.3.1-16). Os valores de AIC 

indicaram que o modelo MRDS que melhor se ajustou aos dados foi o modelo de 

amostragem de distâncias com a função meia-normal sem variáveis explanatórias; e 

o modelo marcação-recaptura com distância e tamanho de grupo como variáveis 

explanatórias (Figura V.3.1-12). 

 

Tabela V.3.1-16: Modelos de detecção para delfinídeos na Bacia de Santos ordenados pelo 
menor valor de AIC (Critério de Informação de Akaike). MR = modelo de 
marcação-recaptura. 

Modelo 
Delta 
AIC 

AIC 

Nulo (meia-normal); MR Distância + Tamanho 0,00 3.905,65 
Nulo (meia-normal); MR Distância 38,91 3.944,56 
Nulo (meia-normal); MR Observador  39,04 3.944,69 
Nulo (taxa de risco); MR Distância 44,38 3.950,03 
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Figura V.3.1-12: Curva de detecção de delfinídeos (o histograma representa as distâncias 
perpendiculares observadas) nas Campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo 
de Curto Prazo do PMC-BS. Pontos (círculos) indicam a probabilidade de 
detecção para cada avistagem, dada a sua distância perpendicular. (a) 
Detecções do observador 1 (janela bolha); (b) Detecções do observador 2 
(janela plana); e (c) Todas as detecções. 
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As estimativas de abundância de delfinídeos oscilaram de 17 a 167 mil indivíduos 

entre as campanhas do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, sem nenhuma relação 

evidente com as estações do ano (Figura V.3.1-13; Tabela V.3.1-17).  
 

Tabela V.3.1-17: Estimativa de densidade e abundância de delfinídeos durante as 
campanhas de Avistagem Aérea no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. IC = 
intervalo de confiança; CV = Coeficiente de variação. 

Camp Detecções 
Densidade Abundância 

Inds / 
100 km2 

IC 95% Estimativa IC 95% 
CV
% 

1 22 29,7 7,8 – 113,6 78.254 20.472 – 299.127 70,3 
2 30 63,8 33,5 – 121,4 167.964 88.251 – 319.678 31,1 
3 22 28,6 13,3 – 61,6 75.404 35.029 – 162.318 37,4 
4 11 13,9 3,9 – 50,7 36.759 10.128 – 133.410 66,6 
5 27 20,4 10,5 - 39,5 53.703 27.694 – 104.138 32,2 
6 42 47,6 17,1 – 132,7 125.400 45.005 – 349.408 51,2 
7 30 16,3 7,0 – 37,8 42.971 18.546 – 99.560 41,4 
8 34 44,3 20,6 – 95,3 116.589 54.145 – 251.043 37,6 
9 18 6,5 3,8 – 11,2 17.174 9.964 – 29.600 26,8 
10 14 9,9 3,9 – 25,6 26.317 10.264 – 67.472 46,9 
11 15 11,7 5,6 – 24,5 30.686 14.619 – 64.409 36,2 
12 20 15,6 6,9 – 35,3 41.090 18.176 – 92.889 40,0 
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Figura V.3.1-13: Abundância de delfinídeos observados ao longo das campanhas de 
Avistagem Aérea no Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos)do PMC-BS. 
Círculos preenchidos em azul indicam campanhas realizadas no inverno, e 
círculos preenchidos em laranja, no verão, e círculos não preenchidos, na 
primavera ou outono. 

 

Discussão sobre densidade e abundância 

As estimativas de abundância geradas para misticetos mostraram um padrão 

sazonal que reflete o comportamento migratório da maioria das espécies de grandes 

baleias, com uma maior abundância no inverno, temporada de reprodução em águas 

brasileiras. As estimativas de abundância de misticetos no verão provavelmente se 

referem à baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei), a única espécie de grande baleia 

que não migra e é avistada em águas brasileiras durante todo o ano, apesar de nem 

todos os registros terem sido identificados em nível de espécie. Esta estimativa 

fornece uma ordem de grandeza de poucas centenas de indivíduos para a 

abundância desta espécie que, por se alimentar exclusivamente em águas brasileiras, 

tem grande importância ecológica para a Bacia de Santos. 
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A espécie de misticeto mais abundante na Bacia de Santos foi a baleia-jubarte 

(Megaptera novaeangliae). As estimativas geradas pelas campanhas de Avistagem 

Aérea e Avistagem Embarcada mostram que esta espécie representa entre 25 e 50% 

da abundância de misticetos da Bacia de Santos no inverno, dependendo da 

plataforma utilizadas. As estimativas para baleias-jubarte com base nas campanhas 

de Avistagem Aérea apresentadas neste relatório são um avanço com relação aos 

relatórios anteriores. Devido à dificuldade de identificação a nível de espécie a partir 

dos sobrevoos, a baleia-jubarte foi a única espécie com número de observações 

suficiente para rodar modelos específicos. A dificuldade na identificação também 

pode explicar a menor representatividade das baleias-jubarte nas estimativas de 

misticetos a partir da Avistagem Aérea em relação à Avistagem Embarcada. 

No inverno de 2019 foi realizada uma colaboração com o Projeto Baleia Jubarte 

(Instituto Baleia Jubarte/Petrobras) e PMC-BS para realizar um grande levantamento 

aéreo cobrindo toda a região reprodutiva da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 

na costa brasileira. O sobrevoo foi dividido em duas etapas consecutivas. A primeira 

etapa foi realizada na Bacia de Santos, sob responsabilidade do PMC-BS. A segunda 

etapa cobriu a região do Cabo Frio (RJ) até o estado do Rio Grande do Norte, sob 

responsabilidade do Projeto Baleia Jubarte, patrocinado pela Petrobras. As duas 

etapas usaram a mesma aeronave e com metodologia padronizada. A estimativa de 

abundância da baleia-jubarte para toda a área de estudo, sem considerar o viés de 

percepção, foi de 14.618 baleias (IC 95% = 8.185 – 26.108; CV% = 26,07). Os dados 

de estimativa apresentados aqui indicam que a abundância de baleias-jubarte na 

Bacia de Santos durante a sua temporada reprodutiva representa cerca de 5 a 10% 

da abundância total desta espécie na costa brasileira. 

As estimativas de abundância geradas para delfinídeos durante as campanhas 

de Avistagem Embarcada também apresentaram um padrão sazonal, porém inverso 

ao padrão dos misticetos, com maiores abundâncias no verão. Essa flutuação 

sazonal na abundância de delfinídeos na Bacia de Santos sugere um padrão de 

movimentação desses animais.  

A variação na distribuição e abundância dos delfinídeos entre campanhas pode 

estar relacionada a condições oceanográficas e núcleos de maior produtividade. Os 

golfinhos do gênero Stenella, que são os mais abundantes na Bacia de Santos, têm 

preferência por águas mais quentes, da Corrente do Brasil. No verão, a intensidade 
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desta corrente é maior e provavelmente exista maior movimento de grupos de 

golfinhos provenientes do norte, como as Bacias de Campos e do Espírito Santo. 

Além disso, a dinâmica da formação de meandros e vórtices na Corrente do Brasil, 

assim como a ressurgência induzida pelos ventos de Nordeste, a qual é comum nos 

meses de verão, contribuem para a penetração da Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS) na região da plataforma na Bacia de Santos, provendo nutrientes às águas 

pobres sobre a plataforma (SILVEIRA et al., 2000). 

As estimativas geradas para delfinídeos nas campanhas de Avistagem 

Embarcada oscilaram entre 15 mil e 38 mil indivíduos. As estimativas durante a 

Avistagem Aérea foram consideravelmente maiores em várias campanhas, quando 

comparadas à Avistagem Embarcada, algumas vezes, passando dos 115 mil 

indivíduos. Vários fatores podem estar contribuindo para essa diferença entre as 

estimativas. O tamanho médio geral dos grupos nas Campanhas de Avistagem 

Embarcada foi menor (10,6 ± 33,9) do que nas Campanhas de Avistagem Aérea (18,1 

± 49,1). Isto sugere que a perspectiva aérea permite uma melhor contagem do 

número de indivíduos em um grupo, ocasionando a subestimação dos tamanhos de 

grupo nas Campanhas de Avistagem Embarcada. Outros possíveis fatores são a 

reação dos animais à embarcação ou outras questões relacionadas à detectabilidade. 

Com base nos dados coletados nas campanhas de Avistagem Embarcada, foi 

possível gerar estimativas para o golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) e 

para a subespécie oceânica do golfinho-nariz-de-garrafa (Tusiops truncatus 

truncatus), dentre as mais frequentes dos delfinídeos. As duas estimativas são 

pioneiras para a costa brasileira. A estimativa para Stenella frontalis chegou a 

aproximadamente 27.500 golfinhos e segue um padrão sazonal de maior abundância 

no verão (Tabela V.3.1-8), conforme as estimativas para todos os delfinídeos. Já o 

Tursiops truncatus apresentou uma abundância que chegou a cerca de 8.200 

golfinhos em uma campanha, mas não apresentou uma sazonalidade definida 

(Tabela V.3.1-9), sugerindo que a dinâmica das populações e os movimentos destas 

espécies são distintos. 

 

Estimativas de densidade de cachalotes a partir do MAP 

Os resultados trazem informações inéditas sobre a densidade e abundância de 

cachalotes na Bacia de Santos. A densidade no período de seis anos de amostragem 
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se manteve baixa (0,3 indivíduos/1.000 km2). Com exceção das campanhas 1 e 2 

(responsáveis por mais de 85% dos indivíduos detectados), a maior parte das 

campanhas detectou poucos ou nenhum indivíduo. A maior agregação foi observada 

na campanha 1, com um total de 14 indivíduos detectados e a menor agregação foi 

de um único indivíduo. Cinco campanhas não tiveram detecções acústicas de 

cachalotes que pudessem ser utilizadas nas análises e outras cinco tiveram apenas 

um indivíduo detectado. Por isto, como esperado, a densidade e abundância 

reportada no segundo ano do PMC-BS (PETROBRAS, 2017) foi maior do que para 

todo o período de seis anos. Diversas hipóteses podem ser levantadas para explicar 

os dados observados e indicam que esta é uma estimativa mínima da população.   

Quando comparado aos dados de detecção visual, todos os registros visuais 

também incluíram detecções acústicas conjuntas de cachalote no PMC-BS.  Porém, 

nem todas as detecções acústicas puderam ser usadas para a estimativa. Isto porque 

os animais precisam estar produzindo vocalizações de forma consistente e regular 

para possibilitar a localização e cálculo da distância. Animais que produziram 

vocalizações irregulares não puderam ser incluídos, apesar de terem sido detectados 

pelo MAP. Por exemplo, na campanha 5, houve uma detecção de cachalote na qual 

foram detectados cliques que oscilaram entre períodos de cliques fortes, cliques 

fracos e períodos de aparente silêncio. Foi até possível observar que a detecção tinha 

cliques de diferentes direções, sugerindo a presença de dois animais. Minutos depois, 

a equipe visual confirmou a avistagem de um grupo de dois indivíduos de cachalote. 

No entanto, durante o processamento, não foi possível fazer uma localização 

confiável para cálculo da distância perpendicular e inclusão desses indivíduos na 

estimativa (os cliques produzidos pelos animais não foram suficientes). Na Campanha 

7, houve uma avistagem de 3 indivíduos de cachalote, na qual o MAP registrou cliques 

cerca de 10 minutos após a avistagem. Foram poucos minutos de vocalização e 

nenhuma informação da localização pode ser obtida. Na Campanha 8, novamente a 

avistagem registrou um indivíduo de cachalote e o MAP detectou cliques por poucos 

minutos, cerca de 20 minutos depois. Portanto, parece razoável assumir que a 

probabilidade de detecção do MAP envolve fatores comportamentais relacionados à 

taxa de vocalização dos animais. Se os animais não produzem cliques regulares e 

consistentes durante todo o tempo, não estarão disponíveis para detecção. Mesmo 

que possam ser detectados, se a taxa de vocalização não for suficiente para localizá-



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
330 / 707 

 

los, não é possível incluir na análise. Uma comparação mais detalhada entre os 

registros visuais e acústicos do cachalote é necessária para esclarecer até que ponto 

estas discrepâncias entre os animais avistados e detectados pela acústica estão 

relacionadas às questões comportamentais ou à distância do animal em relação ao 

transecto. Vale ressaltar que as distâncias perpendiculares das detecções acústicas 

reportadas no PMC-BS são relativamente curtas. Distâncias de truncamento muito 

maiores do que as observadas no PMC-BS foram reportadas em outros estudos do 

cachalote usando técnicas similares. Umas das possíveis causas é o fato de que o 

ruído da embarcação Sea Route é notavelmente alto e isto tem um efeito na distância 

em que as detecções acústicas podem alcançar. Lewis et al. (2018) reportaram uma 

distância de truncamento de 24 km comparada a 4,24 km para o PMC-BS. No entanto, 

no estudo de Lewis et al. (2018) foi utilizado um veleiro com motor auxiliar, o que 

provavelmente tem um efeito drástico na diminuição do ruído, comparado com uma 

embarcação do tipo supply com dois propulsores e motores em alta rotação, como é 

o caso do Sea Route. Outra questão é o fato de que a maioria dos outros estudos foi 

feita em águas temperadas (BARLOW & TAYLOR, 2005; GORDON et al., 2020) onde 

existe uma maior quantidade de machos adultos, que são maiores e talvez produzam 

cliques mais fortes. Além disso, os efeitos das diferentes condições de propagação 

do som em ambientes temperados versus tropical/subtropical, como no PMC-BS, 

também podem influenciar na detectabilidade.  

A ecologia e comportamento acústico dos cachalotes na Bacia de Santos precisa 

ser mais bem compreendida para que os dados de densidade e abundância gerados 

pelo MAP possam ser mais bem interpretados. Estes dados são importantes, por 

exemplo, para calcular a probabilidade de detecção dos animais que estão em na 

linha do transecto (g(0)), assumido em nossa análise como 1 (100% dos animais a 

uma distância 0 do transecto são detectados). Se a probabilidade for menor do que 

1, significa que os cálculos de abundância e densidade foram subestimados. Nos 

estudos de densidade acústica de cachalotes geralmente assume-se que o g(0) é 1 

ou próximo disso. Isto porque os cachalotes passam a maior parte de seu tempo 

realizando mergulhos profundos para capturar presas (WHITEHEAD, 2003) e, em 

cerca de 80 a 85% do tempo de mergulho, os cachalotes emitem cliques (JAQUET et 

al., 2001; TELONI, 2005; WATWOOD et al., 2006). Informações sobre o 

comportamento acústico do cachalote obtidas por um DTAG no PMC-BS não são 
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adequadas para análise do comportamento acústico e alimentar da espécie, uma vez 

que o animal era uma fêmea com o filhote que praticamente não realizou grandes 

mergulhos de forrageio durante o tempo em que o DTAG permaneceu no corpo do 

animal (ver item V.4.1 Comportamento de mergulho). Outra questão relacionada ao 

comportamento vocal da espécie foi a presença de cliques “lentos” em muitas 

detecções acústicas de cachalote feitas pelo PMC-BS. Os cliques deste tipo foram 

breves e irregulares e não puderam ser utilizados nas estimativas. Os cliques lentos 

são um tipo de vocalização produzido pelos machos, provavelmente associado ao 

cortejo das fêmeas ou competição entre os machos (WEILGART & WHITEHEAD, 

1988) e se propagam por longas distâncias (mais de 60 km em determinadas 

condições, de acordo com Madsen et al., 2002). Outro tipo de vocalização dos 

cachalotes são os codas, produzidos por grupos em atividades de socialização. O 

repertório de codas representa uma forma de “dialeto” compartilhado entre grupos 

matrilineares formados pelas fêmeas adultas e indivíduos imaturos (RENDELL & 

WHITEHEAD, 2003; RENDELL & WHITEHEAD, 2004). Os codas são produzidos de 

forma irregular, geralmente quando os animais estão socializando na superfície ou 

subsuperfície, e normalmente não são detectados por hidrofones rebocados 

(GORDON et al., 2020). Portanto, nesses períodos de socialização os animais não 

estariam disponíveis para detecção acústica. Em sumário, o g(0) igual a 1 assumido 

neste estudo pode ter tido um efeito de subestimar a população. No entanto, o g(0) 

igual ou próximo de 1 é geralmente aceitável dado que o comportamento de mergulho 

para forrageio dos cachalotes parece ser estereotipado entre as bacias oceânicas e 

populações (WATWOOD et al., 2006; GORDON et al., 2020). Outra questão 

relacionada à detectabilidade diz respeito ao efeito comportamental da presença da 

embarcação nos cachalotes, o que não é bem compreendido. Se houver uma reação 

dos animais, isto pode influenciar na detectabilidade e nas estimativas (subestimação, 

se a reação for negativa, ou superestimativa, se a reação for positiva). Fatores 

sazonais e a distribuição da espécie nos diferentes estratos da Bacia de Santos 

podem ter implicações importantes para as estimativas, mas não puderam ser 

avaliados devido ao pequeno tamanho da amostra.  

O método de transectos lineares com hidrofones rebocados vem sendo aplicado 

há décadas em estudos para estimativa de densidade e abundância de cachalotes 

(HASTIE et al., 2003; BARLOW & TAYLOR, 2005; LEWIS et al., 2007; LEWIS et al., 
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2018; GORDON et al., 2020). Métodos similares foram aplicados pelo PMC-BS para 

gerar as estimativas. As diferenças na detectabilidade dos cachalotes entre os 

estudos, conforme discutido, podem estar relacionadas a diferentes fatores, desde 

características do equipamento utilizado, tipo de embarcação, contexto e 

comportamento acústico dos indivíduos até diferenças nas condições de propagação 

do som entre regiões.  

A comparação entre estudos se limitou aos estudos que utilizaram técnicas 

similares, não sendo incluídas, por exemplo, estimativas derivadas de amostragem 

visual (WHITEHEAD et al., 2002). No Pacífico Norte temperado, BARLOW & TAYLOR 

(2005) estimaram uma densidade de 4,2 indivíduos/1.000 km2 e abundância de 

32.000 baleias para uma área de aproximadamente 7,8 milhões de km2. Neste 

estudo, foi feita uma média dos tamanhos dos grupos detectados pela acústica, e as 

análises mostraram que os cliques de ecolocalização e os cliques lentos 

apresentaram distância de truncamento diferentes (18 e 37 km respectivamente). A 

embarcação rebocou o hidrofone a 100 m metros de profundidade, o que pode ter 

contribuído para minimizar o ruído e permitiu a detecção a grandes distâncias. 

Outros dois estudos utilizando acústica passiva obtiveram valores de densidade 

menores. No canal entre as Ilhas Faroe e Shetland no Atlântico Norte, HASTIE et al. 

(2003) estimaram uma densidade de 1,44 indivíduos/1.000 km2, e LEWIS et al. (2007) 

estimaram uma abundância de 62 indivíduos no mar Iônico e zero no Estreito da 

Sicília, ambos no Mar Mediterrâneo. Lewis et al. (2018) apresentaram resultados de 

diversos levantamentos feitos em diferentes regiões do Mar Mediterrâneo, mostrando 

diferenças marcantes na densidade entre regiões, que variou entre 2,1 e 0,12 

indivíduos/1.000 km2. Nas águas temperadas da Irlanda no Atlântico Norte, as 

estimativas entre diferentes blocos amostrados mostraram densidade que foi de 1 a 

4,6 indivíduos/1.000 km2 (GORDON et al., 2020). No comparativo com esses estudos, 

os resultados observados na Bacia de Santos são semelhantes àqueles em que foi 

observada uma baixa densidade, enquanto  em regiões com alta densidade, os 

valores chegaram a uma magnitude de três a mais de 20 vezes maior. Nenhum destes 

estudos foi realizado em áreas tropicais, como é o caso da Bacia de Santos.  O habitat 

potencial dos cachalotes definido para a Bacia de Santos apresenta profundidade 

maior do que 200 m. Se os cachalotes na Bacia de Santos não utilizam águas dos 

extratos do limite inferior (200 m), é possível que isto gere uma subestimativa. Por 
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outro lado, se os animais utilizam áreas mais profundas fora do limite da área de 

estudo, a densidade é então superestimada. Os registros de cachalote no PMC-BS 

foram em profundidades maiores do que 391 m para avistagem e 457 m para o MAP. 

As maiores profundidades foram 2.506 m para avistagem e 3.047 m para o MAP. Um 

indivíduo marcado com transmissor satelital pelo PMC-BS se manteve em águas de 

641 a 2.897 metros de profundidade durante cerca de 60 dias (ver item V.4.1 

Comportamento de mergulho). Mesmo que os valores de densidade e abundância 

reportados para o período de curto prazo do PMC-BS possam ser considerados como 

valores mínimos para a população da Bacia de Santos, ainda assim não se espera 

que estes valores aumentem substancialmente. Os dados da avistagem parecem 

apontar para a mesma conclusão, mas com um número de grupos e indivíduos 

avistados ainda menor, que não permitiu gerar estimativas confiáveis. Os dados de 

avistagem aérea também confirmaram que os cachalotes foram pouco frequentes, 

sendo observados em seis das 12 campanhas aéreas realizadas. 

A necessidade de ajustes relacionados à detectabilidade acústica dos animais 

precisa ser mais bem compreendida para refinar os modelos e elucidar aspectos da 

dinâmica populacional dos cachalotes na região. Os dados de avistagem e telemetria 

podem colaborar neste entendimento, tanto na questão da detectabilidade acústica e 

visual dos grupos de cachalote, assim como agregar informações importantes sobre 

os movimentos e comportamento de mergulho, no caso dos dados de telemetria. O 

cachalote marcado com um transmissor satelital monitorado por cerca de dois meses 

revelou movimentos para além do limite sul da área amostrada pelo PMC-BS. Os 

animais se movimentaram para águas adjacentes da região do cabo de Santa Marta 

(latitude 28 o S) até próximo do Uruguai (32 o S), sempre acompanhando o talude 

continental. Esta região tem maior influência de águas frias e produtivas, e a 

abundância de presas do cachalote, como a lula argentina (Illex argentinus), é maior 

ao sul do Cabo de Santa Marta (HAIMOVICI et al., 2013). Se estas regiões forem 

mais propícias em termos de recursos alimentares, é possível que os cachalotes 

estejam presentes em maior número nessas regiões (DI TULIO et al., 2016).  Os 

grupos de cachalote detectados na Bacia de Santos seriam parte de uma população 

maior que faz movimentos para dentro e fora da área estudo, como foi observado 

para o indivíduo tagueado. Porém, mais estudos (p. ex: movimentos, uso de habitat, 

genética, repertório acústico) são necessários para confirmar esta hipótese.  



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
334 / 707 

 

Os resultados aqui apresentados fazem parte de estimativas inéditas de 

abundância e densidade para a região. Os cachalotes possuem área de distribuição 

potencial que se sobrepõe com aquelas onde está em andamento ou está  planejado 

o desenvolvimento das  atividades de exploração e produção de óleo e gás. Os 

potenciais impactos das atividades de E&P na população de cachalotes precisam ser 

mais profundamente investigados, assim como para outros cetáceos oceânicos de 

hábitos similares, tais como as populações de zifídeos, de kogídeos e da baleia-piloto. 
 
 

V.3.2 Estimativa do tamanho efetivo da população 

 

As estimativas do tamanho de censo (Nc) e do tamanho efetivo (Ne) da população 

estão entre os parâmetros mais importantes para a gestão e a conservação das 

espécies, mas são difíceis de estimar em muitas populações naturais, incluindo as 

dos cetáceos. O tamanho efetivo da população está diretamente relacionado aos 

processos evolutivos, como taxas de deriva genética e perda de variabilidade 

genética, níveis de endogamia e eficácia da seleção (FRANKHAM, 2002). O Ne 

representa o número de indivíduos que contribuem com os genes para a próxima 

geração, e é afetado pela proporção sexual, variação no sucesso reprodutivo, 

estrutura etária, migração e outros fatores demográficos. Geralmente o Ne é muito 

menor do que o tamanho de censo, demonstrando que simplesmente contar os 

indivíduos é insuficiente para prever as taxas de mudança evolutiva. Assim, as 

reduções em Ne estão relacionadas à redução da viabilidade populacional (LEBERG, 

2005). Portanto, o tamanho efetivo da população é um parâmetro-chave a longo prazo 

e essencial para a genética populacional, a biologia evolutiva e a biologia da 

conservação. 

Vários métodos genéticos têm sido desenvolvidos para estimar Ne (LEBERG, 

2005). Algumas abordagens estimam o Ne contemporâneo e outras o Ne histórico, 

sendo que a comparação de ambos fornece importantes informações sobre a 

dinâmica populacional (se a população está crescendo ou diminuindo). Além disso, 

se a taxa Ne/Nc é conhecida ou pode ser estimada, a estimativa de Ne pode fornecer 

informações sobre a abundância da população. Um dos métodos que estima o 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
335 / 707 

 

tamanho efetivo da geração parental (contemporâneo) por meio de dados genotípicos 

é baseado no desequilíbrio de ligação (linkage disequilibrium - LD), sendo de maior 

interesse para as ações de manejo e gestão das espécies ameaçadas (WAPLES & 

ENGLAND, 2011). 

Neste item, o tamanho efetivo contemporâneo da população foi estimado para as 

cinco espécies de delfinídeos (T. truncatus, S. frontalis, S. longirostris S. attenuata e 

D. delphis) que apresentaram o maior número de amostras (número amostral maior 

que 20 indivíduos) coletado na Bacia de Santos durante o Ciclo de Curto Prazo do 

PMC-BS. Adicionalmente, cada população foi avaliada para uma possível redução 

demográfica recente. 

 

Análise dos dados 

O programa NeEstimator v.2.01 (DO et al., 2014) foi usado para estimar o 

tamanho efetivo contemporâneo (Ne) das populações do golfinho-nariz-de-garrafa, do 

golfinho-pintado-do-Atlântico, do golfinho-rotador, do golfinho-pintado-pantropical e 

do golfinho-comum-de-bico-curto com base nos dados dos locos de microssatélites 

dessas cinco espécies. O programa baseia-se no método de desequilíbrio de ligação 

e calcula estimativas separadas usando diferentes critérios para excluir alelos raros. 

O modelo de acasalamento aleatório e os seguintes valores críticos (Pcrit): 0,05, 0,02 

e 0,01, com intervalos de confiança de 95%, foram usados. No entanto, o valor Pcrit 

de 0,02 foi escolhido para reduzir o viés para alelos de baixa frequência, fornecendo 

melhor precisão e estimativas mais confiáveis. 

Para avaliar se essas populações sofreram uma redução demográfica recente, 

dois métodos implementados no programa BOTTLENECK v. 1.2.0.2 (PIRY et al., 

1999) foram usados: 1) teste para um déficit de alelos raros em uma amostra de locos 

(método gráfico); e 2) teste para excesso de heterozigosidade observado, baseado 

no two-phase model (TPM) através de 10.000 iterações usando o one-tailed Wilcoxon 

signed-rank test. Um nível de probabilidade abaixo de 0,05 foi considerado 

significativo. 

 

Estimativas de tamanho efetivo contemporâneo da população 

O tamanho efetivo (Ne) contemporâneo estimado com NeEstimator para os 

golfinhos-nariz-de-garrafa da Bacia de Santos foi de 330 indivíduos (IC 95% = 176 - 
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1550; tamanho médio da amostra harmônica = 87,7) para o Pcrit de 0,02 (Tabela 

V.3.2-1). As análises com BOTTLENECK não forneceram evidências para uma 

redução demográfica recente, tanto para o teste de excesso de heterozigosidade não 

significativo (P = 0,156), quanto para o teste de déficit de alelos raros, com a 

distribuição das frequências dos alelos em forma de L. 

Para os golfinhos-pintados-do-Atlântico, o Ne contemporâneo foi estimado em 

437 indivíduos (IC 95% = 267 - 1060; tamanho médio da amostra harmônica = 127) 

para o Pcrit de 0,02 (Tabela V.3.2-1). Não houve evidência para um declínio 

populacional recente, sendo que o teste para excesso de heterozigosidade com base 

no modelo TPM não foi significativo (P = 0,065) e a distribuição das frequências dos 

alelos foi claramente em forma de L. 

Já para os golfinhos-rotadores da Bacia de Santos foi estimado um Ne 

contemporâneo de 474 indivíduos (IC 95% = 194 - ∞; tamanho médio da amostra 

harmônica = 63,8) para o Pcrit 0,02 (Tabela V.3.2-1), e não houve evidência para um 

declínio populacional recente, sendo que o teste para excesso de heterozigosidade 

não foi significativo (P = 0,101) e a distribuição das frequências dos alelos foi em 

forma de L. 

Para os golfinhos-pintados-pantropical e golfinhos-comum-de-bico-curto da 

Bacia de Santos, os Nes contemporâneos foram estimados em 192 (IC 95% = 73 - ∞; 

tamanho médio da amostra harmônica = 20) e 765 indivíduos (IC 95% = 72 - ∞; 

tamanho médio da amostra harmônica = 27), respectivamente, para o valor crítico 

0,02. Para ambas as espécies, não houve evidências de redução demográfica 

recente, tanto para o teste de excesso de heterozigosidade (P = 0,312 e P = 0,578, 

respectivamente para S. attenuata e D. delphis), quanto para o teste de déficit de 

alelos raros, com a distribuição das frequências dos alelos em forma de L. 

 
Tabela V.3.2-1: Estimativas de tamanho efetivo contemporâneo das populações de cinco 

delfinídeos (T. truncatus, S. frontalis, S. longirostris, S. attenuata e D. 
delphis) amostrados no Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS para os diferentes 
valores críticos (Pcrit). IC = intervalo de confiança. 

Espécies 
Pcrit 0,01 Pcrit 0,02 Pcrit 0,05 

Estimati
va 

IC 95% 
Estimati

va 
IC 95% 

Estimati
va 

IC 95% 

Tursiops 
truncatus 

379 214 - 1280 330 
176 – 
1550 

425 166 - ∞ 
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Espécies 
Pcrit 0,01 Pcrit 0,02 Pcrit 0,05 

Estimati
va 

IC 95% 
Estimati

va 
IC 95% 

Estimati
va 

IC 95% 

Stenella frontalis 569 349 - 1388 437 
267 – 
1060 

317 187 - 827 

Stenella 
longirostris 

435 202 - ∞ 474 194 - ∞ ∞ 238 - ∞ 

Stenella 
attenuata 

192 73 - ∞ 192 73 - ∞ 185 55 - ∞ 

Delphinus 
delphis 

∞ 105 - ∞ 765 72  - ∞ 194 50 - ∞ 

 

Embora as estimativas de Ne contemporâneo tenham variado entre os diferentes 

valores de Pcrit para cada espécie (Figura V.3.2-1), a estimativa recomendada para o 

Pcrit 0,02, que exclui alelos com frequências inferiores a 0,02, foi intermediária entre 

as outras duas estimativas e congruente com a diversidade genética nuclear (Ver item 

V.3.3. Diversidade Genética) encontrada nessas espécies, exceto para D. delphis 

que apresentou um Ne superestimado (Ne = 765) e tem a menor diversidade genética 

nuclear entre as cinco espécies. Essa superestimativa de Ne para D. delphis 

provavelmente deve estar relacionada ao tamanho amostral (n = 27) usado para a 

espécie. Waples et al. (2014) indicaram que, se o tamanho da amostra for menor do 

que 30 indivíduos, isso pode influenciar nas estimativas de Ne. Portanto, as 

estimativas de Ne tanto para D. delphis quanto para S. attenuata são preliminares e 

espera-se com o aumento do número amostral obter estimativas mais precisas para 

as duas espécies. 

 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
338 / 707 

 

 

Figura V.3.2-1: Estimativas de Ne contemporâneo para os diferentes valores críticos 
para Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella longirostris, 
Stenella attenuata e Delphinus delphis da Bacia de Santos. 

 

Franklin & Frankham (1998) sugeriram que o tamanho populacional mínimo 

viável a curto prazo é Ne > 50, e o tamanho populacional mínimo viável a longo prazo 

é Ne > 500. Um bottleneck genético recente não foi detectado para as populações 

desses cinco delfinídeos e, com base nas estimativas de Ne (> 50), elas não estão 

ameaçadas pela depressão por endogamia, mas todas as estimativas (exceto de D. 

delphis que foi superestimada) estão abaixo do limite recomendado de 500 

indivíduos, considerado necessário para preservar o potencial evolutivo dessas 

populações. 

Estudos recentes apresentaram estimativas de Ne contemporâneo para os 

golfinhos-nariz-de-garrafa do Arquipélago de Bocas Del Toro, no Panamá; para os 

golfinhos-burrunan (Tursiops australis) na costa sudeste da Austrália; para os 

golfinhos-rotadores em Fernando de Noronha; para as toninhas na costa do Espírito 

Santo (FMAIa); e para os golfinhos-de-hector (Cephalorhynchus hectori hectori) na 

Nova Zelândia (CHARLTON-ROBB et al., 2014; BARRAGÁN-BARRERA et al., 2017; 

HAMNER et al., 2017; FARIA et al., 2020; DE OLIVEIRA et al., 2020).  

A população de T. truncatus do Panamá apresentou uma baixa diversidade 

genética e o tamanho efetivo estimado variou entre 73 (95% CI 18 - ∞) e 122 (95% CI 
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22 - ∞) indivíduos para os Pcrit 0,05 e 0,02, respectivamente (BARRAGÁN-BARRERA 

et al., 2017). Da mesma forma, as populações de T. australis da Baía de Port Phillip 

e dos Lagos de Gippsland, no sudeste da Austrália, apresentaram baixa diversidade 

genética tanto para o DNA mitocondrial quanto para o DNA nuclear, e as estimativas 

de Ne foram de 81,5 (95% CI 30 - 290) indivíduos para a população da Baía de Port 

Phillip e de 65,5 (95% CI 38 - 144) indivíduos para a população dos Lagos de 

Gippsland para o Pcrit de 0,05 (CHARLTON-ROBB et al., 2014).  

A população de toninhas da FMAIa, na costa do Espírito Santo, apresentou a 

menor diversidade genética de todas as outras FMAs e o Ne estimado foi de 117 (95% 

CI 27 - ∞) indivíduos (DE OLIVEIRA et al., 2020). Apesar de um bottleneck genético 

recente não ter sido detectado para essas populações, elas são pequenas, isoladas, 

geneticamente distintas e com baixos níveis de diversidade genética, o que é 

preocupante uma vez que populações com Ne menos que 100 indivíduos têm um 

risco maior de extinção. Ao contrário, as populações de T. truncatus, S. frontalis e S. 

longirostris na Bacia de Santos têm uma alta diversidade genética mitocondrial e 

nuclear, e os Nes estimados foram bem acima do requerido para manter a saúde 

genética populacional a curto prazo.  

Embora a população de S. longirostris de Fernando de Noronha tenha 

apresentado uma diversidade genética muito baixa, o tamanho efetivo 

contemporâneo foi estimado em 491 indivíduos (95% CI 153 - ∞) (FARIA et al., 2020), 

similar ao Ne estimado para a população da espécie na Bacia de Santos, que 

apresentou uma elevada variabilidade genética. Por outro lado, o Ne contemporâneo 

da população de C. hectori hectori, que possui uma alta diversidade genética, foi 

estimado em 272 indivíduos (95% CI 236 - 323) (HAMNER et al., 2012; 2017), similar 

ao estimado para a população de T. truncatus da Bacia de Santos. 

No entanto, o método de estimativa de Nem, baseado em desequilíbrio de ligação, 

presume população fechada com gerações discretas (sem sobreposição de 

gerações), acasalamento aleatório e contribuição igual de indivíduos para a próxima 

geração, e essas suposições raramente são completamente satisfeitas em 

populações naturais. Além disso, uma das fontes de potencial viés é o fluxo gênico 

entre populações adjacentes, sendo que taxas de migração de aproximadamente 

10% ou mais podem resultar em uma estimativa de Ne da metapopulação (WAPLES 

& ENGLAND, 2011). Portanto, a compreensão da estrutura genética populacional e 
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das conexões migratórias dessas espécies na Bacia de Santos é fundamental para 

estimativas de tamanho efetivo populacional mais robustas. 

Finalmente, embora as taxas de Ne/Nc não sejam conhecidas para essas 

espécies, possibilitando estimar a abundância, as estimativas de Ne corroboram as 

estimativas de abundância (ver item V.3.1. Estimativas de densidade e abundância) 

para duas dessas espécies, que foram maiores para S. frontalis (média de 

aproximadamente 12.821 indivíduos) do que para T. truncatus (média de 

aproximadamente 4.154 indivíduos). Além disso, enquanto as estimativas de 

abundância são da população atual, naquele período (curto prazo), as estimativas de 

Ne contemporâneo, baseadas em desequilíbrio de ligação, são da geração parental, 

portanto, representando o número efetivo dos pais que produziram indivíduos da 

amostra atual. 

As estimativas do Ne contemporâneo para essas cinco espécies que ocorrem na 

Bacia de Santos são preliminares, mas são importantes e auxiliarão o monitoramento 

dessas populações em longo prazo. Para isso, uma recomendação é a obtenção de 

estimativas de Ne comparáveis a cada geração das espécies, tentando também 

reduzir as incertezas dos parâmetros-chave, como por exemplo, aumentando o 

número de locos de microssatélites para cada espécie, e o n amostral para D. delphis 

e S. attenuata da Bacia de Santos.  
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V.3.3 Diversidade genética 

O conhecimento da diversidade genética é importante para avaliar o status de 

conservação e para definir estratégias adequadas de proteção e manejo de espécies 

que estão atualmente expostas a uma variedade de impactos antropogênicos. 

Ao longo do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, os níveis de diversidade genética 

mitocondrial e nuclear foram estimados para cada espécie de cetáceo amostrada na 

Bacia de Santos, com um número amostral mínimo de cinco indivíduos. Com esse 

tamanho amostral mínimo é possível ter uma estimativa bem preliminar da 

diversidade genética, mas quanto maior o n amostral maior será a precisão do 

parâmetro estimado. De acordo com Takezake & Nei (1996) um tamanho amostral 

entre 10 e 50 indivíduos é requerido para estimativas mais realísticas. Portanto, 

adotou-se um tamanho amostral de pelo menos 10 indivíduos como critério para se 

considerar uma espécies de cetáceo como bem amostrada . 

Amostras duplicadas (reamostragem ou recaptura do mesmo indivíduo) foram 

detectadas pela identificação individual por meio dos genótipos (ver abaixo), do 

haplótipo do DNA mitocondrial (DNAmt) e do sexo do indivíduo. Essas amostras 

duplicadas não foram incluídas nas análises seguintes.  

 

Diversidade genética mitocondrial 

O número de haplótipos e os índices de diversidade genética para o DNAmt, 

como diversidade haplotípica (h) e nucleotídica (π), foram estimados usando o 

programa DNASP 6.12.1 (ROZAS et al., 2017). 

O golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) é a espécie com o maior 

número amostral do PMC-BS. Do total de 134 amostras coletadas ao longo dos seis 

anos, cinco foram duplicadas e, portanto, foram removidas das análises seguintes. O 

alinhamento das 129 sequências da região controle do DNAmt (685 pares de base) 

resultou em 14 haplótipos definidos por 19 sítios polimórficos. O golfinho-nariz-de-

garrafa (Tursiops truncatus) foi a segunda espécie mais amostrada. Das 94 amostras 

coletadas, 91 forneceram sequências de alta qualidade para a região controle do 

DNAmt. Após a remoção de duas amostras duplicadas, o alinhamento de 89 

sequências (675 pares de base) resultou em 19 haplótipos definidos por 37 sítios 

polimórficos (Tabela V.3.3-1). 
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Das 66 amostras do golfinho-rotador (Stenella longirostris), duas amostras 

duplicadas foram removidas das análises, e o alinhamento das 64 sequências (686 

pares de base) resultou em 30 haplótipos definidos por 40 sítios polimórficos. Das 21 

amostras do golfinho-pintado-pantropical (Stenella attenuata), uma amostra 

duplicada foi removida das análises, e o alinhamento das 20 sequências (698 pares 

de base) resultou em cinco haplótipos definidos por 14 sítios polimórficos. Para as 

outras espécies de delfinídeos, não houve amostras duplicadas e o número de 

haplótipos variou de dois (Globicephala macrorhynchus) a nove (Delphinus delphis). 

Entretanto, o alinhamento das sequências das oito amostras de orca (Orcinus orca) 

resultou em apenas um haplótipo (Tabela V.3.3-1). 

Durante os seis anos do PMC-BS, a baleia-sei (Balaenoptera borealis) foi a 

espécie de misticeto mais amostrada, com um total de 35 amostras coletadas, para 

as quais foram detectados 21 haplótipos (708 pares de base) definidos por 18 sítios 

polimórficos. A segunda espécie de baleia mais amostrada é a baleia-jubarte 

(Megaptera novaeangliae). Um total de 34 amostras foram obtidas (incluindo três 

amostras coletadas na costa norte de Santa Catarina), sendo que 33 forneceram 

sequências de alta qualidade para a região controle do DNAmt e três duplicadas 

foram removidas das análises seguintes. Portanto, para as 30 amostras foram 

detectados 23 haplótipos (690 pares de base) definidos por 36 sítios polimórficos 

(Tabela V.3.3-1). Dezenove haplótipos já haviam sido previamente encontrados 

nessa população de baleia-jubarte que frequenta o litoral brasileiro, considerada 

estoque reprodutivo A (CYPRIANO-SOUZA et al., 2017). 

Para a baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei), 14 amostras foram coletadas ao 

longo dos seis anos, e o alinhamento das sequências (677 pares de base) resultou 

em apenas três haplótipos definidos por seis sítios polimórficos. Já os alinhamentos 

das sequências (694 e 720 pares de base, respectivamente) das seis amostras (após 

remoção de uma duplicada) de baleia-fin (Balaenoptera physalus) e das oito amostras 

de baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) resultaram em seis e oito 

haplótipos definidos por 13 e 29 sítios polimórficos, respectivamente para cada 

espécie (Tabela V.3.3-1). 

As diversidades haplotípicas (h) e nucleotídicas (π) para cada espécie, com um 

número amostral mínimo de 5 indivíduos, são apresentadas na Tabela V.3.3-1. 

Dentre os odontocetos bem-amostrados (n > 10 amostras), S. longirostris foi a 
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espécie que apresentou a maior diversidade haplotípica (h = 0,942) e nucleotídica (π 

= 1,65%), enquanto Steno bredanensis apresentou a menor diversidade genética 

mitocondrial (h = 0,575 e π = 0,28%). Para as espécies de misticetos bem amostradas 

(n > 10 amostras), enquanto M. novaeangliae e B. borealis exibiram uma diversidade 

genética elevada, B. brydei apresentou uma diversidade genética mitocondrial muito 

baixa (h = 0,275 e π = 0,14%). 

 
Tabela V.3.3-1: Diversidade do DNA mitocondrial das espécies de cetáceos amostradas na 

Bacia de Santos. n = número de amostras, Seq. (pb) = sequência em pares 
de bases, S = sítios polimórficos, H = haplótipos, h = diversidade haplotípica, 
π = diversidade nucleotídica (%). 

Espécie n Seq. (pb) S H H π % 
Eubalaena australis 2 682 - 2 - - 
Balaenoptera musculus 4 698 19 4 - - 
Balaenoptera physalus 6 694 13 6 1,000 0,77 
Balaenoptera borealis 35 708 18 21 0,956 0,84 
Balaenoptera brydei 14 677 6 3 0,275 0,14 
Balaenoptera bonaerensis 8 720 29 8 1,000 1,30 
Megaptera novaeangliae 30 690 36 23 0,982 1,35 
Physeter macrocephalus 5 731 3 2 0,400 0,16 
Orcinus orca 8 668 - 1 - - 
Peponocephala electra 5 700 7 4 0,900 0,48 
Globicephala macrorhynchus 19 696 2 2 0,105 0,00 
Tursiops truncatus 89 675 37 19 0,873 1,27 
Steno bredanensis 16 659 6 4 0,575 0,28 
Sotalia guianensis 2 704 - 1 - - 
Stenella frontalis 129 685 19 14 0,834 0,49 
Stenella longirostris 64 686 40 30 0,942 1,65 
Stenella attenuata 20 698 14 5 0,726 0,56 
Stenella clymene 11 684 19 8 0,945 0,91 
Delphinus delphis 27 696 8 9 0,783 0,18 

 

 

Diversidade genética nuclear 

Para identificar possíveis alelos nulos (alelos não amplificados) e erros de 

genotipagem para os locos foi usado o programa MICRO-CHECKER, versão 2.2.3 

(VAN OOSTERHOUT et al., 2004). Para a análise o programa requer um número 
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amostral mínimo de 10 indivíduos. Portanto somente as espécies bem amostradas (n 

> 10 amostras) foram avaliadas. Nenhuma evidência de erro de genotipagem foi 

encontrada nos locos analisados para as 11 espécies (8 odontocetos e 3 misticetos). 

Embora tenha havido indicação de alelos nulos para alguns poucos locos (D08, 

TexVet5 e TexVet7) em algumas espécies de delfinídeos, eles não foram excluídos 

das análises posteriores porque a remoção desses locos não afeta os resultados. 

Posteriormente, a identidade de genótipos (identificação individual) foi 

investigada por meio do programa GENECAP (WILBERG & DREHER, 2004), o qual 

compara cada genótipo de multilocos individuais com todos os outros genótipos para 

determinar aqueles que são idênticos (recaptura ou repetição). O programa também 

calcula a probabilidade de identidade (P(ID) e P(ID)sib) e cria histórias de captura. 

Conforme relatado nos 4º e 5º Relatórios Anuais  do PMC-BS (PETROBRAS, 

2019; 2020), foram identificados genótipos idênticos para as amostras (G208 e G209; 

G239 e G240) de dois machos de golfinho-nariz-de-garrafa (T. truncatus); duas 

amostras (G412 e G413) de um macho de golfinho-rotador (S. longirostris), as 

amostras (G204 e G205; G439 e G440) de duas fêmeas de cachalote (Physeter 

macrocephalus); as amostras (GM1 e GM2; G146 e G147; G156 e G157) de três 

machos de baleia-jubarte (M. novaeangliae); duas amostras (G129 e G130) de um 

macho de baleia-fin (B. physalus); e cinco amostras (G160 a G164) de pele de baleia-

azul (B. musculus) coletadas na água, que pertenciam à um único indivíduo. 

Para o golfinho-pintado-do-Atlântico (S. frontalis), além da reamostragem de três 

machos (amostras: G200 e G201; G337 e G338; G392 e G393) nos anos anteriores, 

dois genótipos idênticos foram identificados entre as amostras (G472 e G473; G490 

e G492) de duas fêmeas amostradas na 12ª Campanha de Telemetria . Um genótipo 

idêntico também foi detectado para duas amostras (G480 e G481) de um macho do 

golfinho-pintado-pantropical (S. attenuata), na mesma campanha, as quais 

apresentaram o mesmo haplótipo (HSA5) de DNAmt, confirmando reamostragem do 

mesmo indivíduo. Todas as reamostragens ocorreram durante a mesma avistagem. 

O golfinho-rotador (S. longirostris) apresentou o único caso de recaptura em 

diferentes avistagens. Uma fêmea que foi recapturada (amostra G246) em um grupo 

misto de S. longirostris e S. clymene 56 dias após ela ser amostrada (amostra G215) 

pela primeira vez em um grupo de aproximadamente 800 indivíduos (ver item V.2.2 

Movimentos). Não foram identificados genótipos idênticos entre as amostras das 
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outras espécies, portanto, os genótipos das 517 amostras de cetáceos coletadas na 

Bacia de Santos correspondem a 497 indivíduos diferentes. 

A diversidade genética nuclear foi estimada como número de alelos por loco (K), 

número médio de alelos por loco (A), heterozigozidade observada (HO) e esperada 

(HE), supondo equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada um dos locos, usando o 

programa CERVUS, versão 3.0 (KALINOWSKI et al., 2007), para as espécies com 

um número amostral mínimo de cinco indivíduos, e cada amostra contendo pelo 

menos seis locos de microssatélites. 

O Anexo V.3.1-1 (Volume III) exibe o número de alelos por loco (K) para cada 

espécie. Todas as espécies apresentaram todos ou a maioria dos locos polimórficos. 

A Tabela V.3.3-2 traz o número médio de alelos por loco (A), a heterozigozidade 

observada (HO) e a esperada (HE) para as 16 espécies com um número amostral 

mínimo de 5 indivíduos. 

Dentre as oito espécies de odontocetos bem amostradas (n > 10 amostras), o 

número de alelos por loco (exceto o loco MK6 de Steno bredanensis que foi 

monomórfico) variou de 2 (TexVet7) em Steno bredanensis a 24 (EV1) em Stenella 

frontalis (Volume III: Anexo V.3.1-1). Enquanto o golfinho-pintado-do-Atlântico (S. 

frontalis) exibiu o maior número médio de alelos por loco (A = 12,80) e a baleia-piloto-

de-peitorais-curtas (G. macrorhynchus) teve a maior heterozigozidade média 

observada (HO = 0,782), o golfinho-de-dentes-rugosos (S. bredanensis) apresentou a 

menor diversidade genética nuclear (A = 4,67 e HO = 0,446) (Tabela V.3.3-2). 

Para os três misticetos bem-amostrados (n > 10 amostras), o número de alelos 

por loco (exceto o loco EV37 de B. brydei que foi monomórfico) variou de 2 (EV94) 

em B. brydei a 19 (EV37) em B. borealis (Volume III: Anexo V.3.1-1). Enquanto a 

baleia-sei (B. borealis) foi a espécie de misticeto com maior diversidade genética 

nuclear (A = 12,44 e HO = 0,782), a baleia-de-Bryde (B. brydei) apresentou a menor 

diversidade, com o número médio de alelos por loco de 3,78 e heterozigozidade 

média observada de 0,448 (Tabela V.3.3-2). 
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Tabela V.3.3-2: Diversidade dos locos de microssatélites dos cetáceos amostrados na Bacia 
de Santos. n = número de amostras, N = número de locos, A = número médio 
de alelos por loco, HO = heterozigozidade observada, HE = heterozigozidade 
esperada, P(ID) e P(ID)sib = probabilidades de identidade. 

Espécie n N A HO HE P(ID) P(ID)sib 
Balaenoptera physalus 6 9 6,89 0,749 0,856 7,56 x 10-12 1,18 x 10-4 
Balaenoptera borealis 35 9 12,44 0,782 0,823 9,74 x 10-14 7,76 x 10-5 
Balaenoptera brydei 13 9 3,78 0,448 0,527 7,80 x 10-6 5,39 x 10-3 
Balaenoptera bonaerensis 8 9 8,33 0,873 0,881 2,90 x 10-13 6,38 x 10-5 
Megaptera novaeangliae 30 9 10,33 0,708 0,789 5,67 x 10-12 1,49 x 10-4 
Physeter macrocephalus 5 10 3,40 0,645 0,654 2,19 x 10-7 1,19 x 10-3 
Orcinus orca 8 10 4,60 0,502 0,622 3,48 x 10-8 9,60 x 10-4 
Peponocephala electra 5 9 4,22 0,688 0,676 1,43 x 10-7 1,47 x 10-3 
Globicephala macrorhynchus 19 8 8,38 0,782 0,813 2,39 x 10-10 3,73 x 10-4 
Tursiops truncatus 91 8 12,38 0,731 0,820 2,91 x 10-11 2,49 x 10-4 
Steno bredanensis 16 9 4,67 0,446 0,489 2,46 x 10-6 6,11 x 10-3 
Stenella frontalis 129 10 12,80 0,741 0,822 1,00 x 10-13 3,00 x 10-5 
Stenella longirostris 64 9 12,67 0,697 0,798 3,53 x 10-13 1,03 x 10-4 
Stenella attenuata 20 10 11,20 0,765 0,839 2,29 x 10-14 2,86 x 10-5 
Stenella clymene 11 10 9,70 0,755 0,875 1,88 x 10-14 2,48 x 10-5 
Delphinus delphis 27 8 8,88 0,662 0,764 1,03 x 10-9 5,72 x 10-4 

 

Discussão sobre diversidade Genética 

Para as espécies de odontocetos, ambos os marcadores, mitocondrial (exceto 

para G. macrorhynchus) e nuclear, revelaram moderados a altos níveis de 

diversidade genética para sete (T. truncatus, S. frontalis, S. longirostris, S. attenuata, 

S. clymene, D. delphis e G. macrorhynchus) das oito espécies bem amostradas na 

Bacia de Santos, similares aos valores encontrados para outras populações dessas 

espécies (OREMUS et al., 2007; 2009; QUEROUIL et al., 2007; 2010; MIRIMIN et al., 

2009; CABALLERO et al., 2013; COURBIS et al., 2014; LOUIS et al., 2014; 

LOWTHER-THIELEKING et al., 2014; VIRICEL & ROSEL, 2014). Essa elevada 

variabilidade genética é característica das grandes populações panmíticas, que 

apresentam altos níveis de mobilidade em seu habitat. 

O golfinho-pintado-do-Atlântico (S. frontalis) está atualmente classificado como 

"Baixo Risco" (LC) pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) 

(BRAULIK & JEFFERSON, 2018) e no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 

de Extinção como "Deficiente em Dados" (DD) (ICMBio, 2011b). A carência de 
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informações sobre a espécie e a ausência de estimativas confiáveis do tamanho 

populacional podem afetar a conservação da espécie que está exposta a uma 

variedade de impactos antropogênicos. 

No entanto, os golfinhos-pintados-do-Atlântico amostrados na Bacia de Santos 

apresentaram uma alta variabilidade genética, corroborando a maior diversidade 

haplotípica e nucleotídica do DNAmt para a população que ocorre no Sudeste do 

Brasil comparado à população que ocorre no Caribe (CABALLERO et al., 2013). 

Embora pouco se saiba sobre a estruturação populacional de S. frontalis no Brasil, 

estes níveis elevados de diversidade genética são similares àqueles encontrados nos 

indivíduos do grupo oceânico da população do oeste do Oceano Atlântico Norte e da 

população das Ilhas dos Açores, que foram maiores do que os níveis encontrados 

nos indivíduos do grupo da plataforma continental do oeste deste oceano, o que é um 

indicativo de uma população maior panmítica (VIRICEL & ROSEL, 2014). 

Recentes estudos genéticos das populações do golfinho-nariz-de-garrafa (T. 

truncatus) no Oceano Atlântico Sul Ocidental encontraram uma alta diversidade 

genética nas populações do ecótipo oceânico (com exceção da população do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo) e baixa nas populações do ecótipo costeiro 

(COSTA et al., 2015; FRUET et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2019). Esses ecótipos são 

diferenciados geneticamente e morfologicamente, e recentemente foram validados 

como duas subespécies diferentes (COSTA et al., 2016; FRUET et al., 2017; IWC, 

2018) ou espécies diferentes (WICKERT et al., 2016).  

Embora T. truncatus tenha sido amostrado tanto em áreas costeiras quanto em 

áreas oceânicas na Bacia de Santos, os indivíduos amostrados apresentaram uma 

morfologia característica do ecótipo oceânico ou subespécie T. truncatus truncatus 

(conforme SIMÕES-LOPES et al., 2019). Além disso, o compartilhamento dos 

haplótipos encontrados nos indivíduos da Bacia de Santos com aqueles encontrados 

na subespécie de T. truncatus truncatus (ver item V.2.3 Estrutura de Populações 

por Genética) e a alta variabilidade genética encontrada nesses indivíduos, similar 

àquela encontrada no ecótipo oceânico, principalmente no grupo amostrado nas 

Bacias de Campos e Santos (OLIVEIRA et al., 2019), confirmam que os golfinhos-

nariz-de-garrafa amostrados tanto na área costeira quanto oceânica da Bacia de 

Santos pertencem ao ecótipo oceânico. 
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Os níveis de diversidade genética dos golfinhos-rotadores (S. longirostris) 

amostrados na Bacia de Santos foram os mais altos de todas as espécies de 

odontocetos, e similares àqueles das populações da espécie no Arquipélago da 

Sociedade (Polinésia Francesa), nas Ilhas Mariana, nas Ilhas Samoa e no 

Arquipélago de Maiote (OREMUS et al., 2007; ANDREWS et al., 2013; MARTIEN et 

al., 2014; VIRICEL et al., 2016). Recentemente, um estudo genético revelou que a 

população de S. longirostris do Arquipélago de Fernando de Noronha, Oceano 

Atlântico Sul Ocidental, tem a mais baixa diversidade genética mitocondrial de todas 

as populações de golfinho-rotador do mundo, e que essa população tem um maior 

isolamento genético do que as outras populações de ilhas de diferentes bacias 

oceânicas (FARIA et al., 2020). No entanto, os autores sugerem que pode haver um 

fluxo gênico restrito entre essa população de Fernando de Noronha e os golfinhos-

rotadores de outras localidades da costa do Brasil. Mas, para testar essa hipótese, é 

necessário avaliar a relação genética entre os indivíduos da Bacia de Santos e do 

Arquipélago. 

Embora os indivíduos de S. attenuata da Bacia de Santos tenham apresentado 

uma diversidade genética mitocondrial menor do que a das outras espécies de 

Stenella, essa diversidade haplotípica foi maior do que a encontrada para a espécie 

nas ilhas do Havaí. No entanto, a diversidade genética nuclear foi um pouco menor 

do que os níveis encontrados nessa mesma população do Havaí (COURBIS et al., 

2014). Esses dados são importantes para o conhecimento do status da espécie 

considerada como "Deficiente em Dados" (DD) no Brasil (ICMBio, 2011b). 

O golfinho-comum-de-bico-curto (D. delphis) está classificado como "Baixo 

Risco” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas (BRAULIK et al., 2021), e como 

"Deficientes em Dados" (DD) no Brasil. Além disso, existe uma escassez de dados 

genéticos para a espécie no Oceano Atlântico Sul Ocidental. Os indivíduos de D. 

delphis da Bacia de Santos apresentaram uma diversidade genética menor quando 

comparada àquela das populações da espécie tanto no oeste quanto no leste do 

Oceano Atlântico Norte (MIRIMIN et al., 2009). 

Por outro lado, o golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) mostrou a 

menor diversidade genética mitocondrial e nuclear das espécies de delfinídeos bem-

amostrados, e similar ao que foi encontrado para as populações das Ilhas da 

Sociedade para a região controle do DNAmt, e das Ilhas Samoa para microssatélites 
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(ALBERTSON et al., 2016). A espécie está classificada como "Baixo Risco" (LC) na 

Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (KISZKA et al., 2020) e como 

"Deficiente em Dados" (DD) no Brasil. No entanto, seus hábitos costeiros no Atlântico 

Sul Ocidental fazem a espécie mais suscetível a ameaças antrópicas, tais como 

degradação de habitat, poluição química e sonora, e emalhamento em redes de 

pesca. Interessantemente, os quatro haplótipos de S. bredanensis encontrados na 

Bacia de Santos não foram compartilhados com os cinco haplótipos encontrados em 

42 indivíduos da espécie, amostrados na costa sul (Rio grande do Sul, n = 10; Santa 

Catarina, n = 1) e sudeste (Rio de Janeiro, n = 27; e Espírito Santo, n = 4) do Brasil 

(DA SILVA et al., 2015). 

Embora as 19 amostras da baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala 

macrorhynchus tenham apresentado apenas dois haplótipos (sendo que 18 

indivíduos possuíam o mesmo haplótipo) de DNAmt, uma diversidade nuclear 

relativamente elevada foi encontrada nesses indivíduos. Estudos genéticos têm 

encontrado níveis extremamente baixos de diversidade genética na região controle 

do DNAmt para as espécies de Globicephala por causa de uma divergência recente 

das populações dessas espécies. De fato, o haplótipo mais frequente (n = 18) 

encontrado nas baleias-piloto-de-peitorais-curtas da Bacia de Santos foi 

compartilhado com o haplótipo A (FJ513328) encontrado principalmente nas baleias-

piloto-de-peitorais-curtas do Oceano Pacífico Sul, e encontrado nos indivíduos do 

Arquipélago dos Açores, no Oceano Atlântico Norte (OREMUS et al., 2009).  

O conhecimento da variabilidade genética mitocondrial e nuclear para as três 

espécies de misticetos bem amostradas é importante, principalmente para a baleia-

sei (B. borealis) e a baleia-de-Bryde (B. brydei), considerando a ausência ou 

escassez, respectivamente, de dados genéticos para suas populações no Oceano 

Atlântico Sul Ocidental. 

Como as outras baleias, as baleias-sei foram caçadas comercialmente no século 

XX e as populações foram severamente reduzidas. A espécie está atualmente 

classificada como "Em Perigo" (EN) (COOKE, 2018). No Oceano Atlântico Sul, as 

capturas de baleias-sei ocorreram desde a Península Antártica até o norte do Brasil, 

sendo as maiores capturas feitas por frotas pelágicas antárticas que mataram cerca 

de 130.000 baleias nas águas ao sul de 40° S (HORWOOD, 1987).  
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No entanto, a população de baleia-sei que ocorre na Bacia de Santos, Oceano 

Atlântico Sul Ocidental, apresentou altos níveis de diversidade genética mitocondrial 

e nuclear, os quais foram muito maiores do que aqueles das populações do Oceano 

Atlântico Norte e do Pacífico Norte (HUIJSER et al., 2018). Este resultado indica que 

as baleias-sei do Atlântico Sul mantiveram uma alta variabilidade genética mesmo 

sendo mais exploradas pela caça comercial. Entretanto, a menor diversidade genética 

das baleias-sei no Hemisfério Norte deve ser reflexo dos processos climáticos do 

Pleistoceno, resultando na diminuição da variabilidade genética nesses oceanos 

(ALTER et al., 2015). 

Até meados da década de 1980, a baleia-de-Bryde foi alvo da caça comercial de 

baleias no Oceano Atlântico Sul Ocidental, quando aproximadamente 390 indivíduos 

foram capturados em águas brasileiras. No entanto, a espécie não era oficialmente 

distinguida da baleia-sei até 1967 nas estações baleeiras de Costinha e Cabo Frio, o 

que dificulta uma estimativa precisa das capturas de ambas as espécies 

(WILLIAMSON, 1975). A baleia-de-Bryde é classificada como "Baixo Risco" (LC) 

(COOKE & BROWNELL, 2018), mas no Brasil a espécie é considerada como 

“Deficiente em Dados” (DD) (ICMBIO, 2011a).  

As baleias-de-Bryde amostradas na Bacia de Santos apresentaram níveis de 

diversidade genética mitocondrial e nuclear muito baixos comparados àqueles das 

outras espécies de baleia e das outras populações de baleia-de-Bryde nos Oceanos 

Pacífico e Índico (KANDA et al., 2007). Tal resultado também corrobora recentes 

estudos genéticos que encontraram somente dois e três haplótipos de DNAmt em oito 

e 17 indivíduos, respectivamente, na população de baleia-de-Bryde do Brasil 

(PASTENE et al., 2015; MILMANN, 2020).  

O baixo nível de diversidade genética pode ser explicado por vários fatores, como 

um evento histórico natural, persistência por longo prazo em um tamanho 

populacional pequeno ou um evento de impacto antropogênico recente como a caça. 

Milmann et al. (2020) sugerem que essa baixa diversidade genética encontrada na 

população brasileira deve-se a uma colonização relativamente recente (efeito 

fundador) ao invés de um bottleneck causado por atividades antrópicas. No entanto, 

para um maior entendimento dessa baixa variabilidade, faz-se necessário a análise 

de um número maior de amostras e de marcadores nucleares. 
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Como discutido nos 4º e 5º Relatórios Anuais  do PMC-BS (PETROBRAS, 2019; 

2020), as baleias-jubarte (M. novaeangliae) amostradas na Bacia de Santos que 

fazem parte do estoque reprodutivo A apresentaram uma alta diversidade genética 

mitocondrial e nuclear, similar às outras populações de baleia-jubarte do Hemisfério 

Sul. Cypriano-Souza et al. (2017) sugerem que, embora a caça comercial tenha 

reduzido essas populações durante o século XX, a ausência de perda da diversidade 

genética nessas populações deve-se à curta duração do bottleneck (~ três gerações), 

à longevidade da espécie (provavelmente mais que 70 anos (GABRIELLE et al., 2010) 

e ao tamanho populacional mínimo absoluto alcançado (Nmin = 500 em 1950, de 

acordo com ZERBINI et al., 2011). 

 

V.3.4 Proporção Sexual 

 

O conhecimento da proporção sexual em populações de mamíferos é de extrema 

importância para a compreensão do comportamento reprodutivo, da dinâmica 

populacional, incluindo a tendência à dispersão em função do gênero, e da densidade 

demográfica (BROWN et al., 1991). Embora a proporção sexual esperada seja de 1:1 

(mesmo número de fêmeas e machos), em algumas populações de cetáceos essa 

proporção desvia da taxa esperada de 1:1 (CASTILHO et al., 2015; GREEN et al., 

2011). 

Durante o Ciclo de Curto Prazo (seis anos) do PMC-BS, um total de 511 amostras 

das 520 (incluindo as três baleias-jubarte - GM1 a GM3 - amostradas no norte de 

Santa Catarina), coletadas nas Campanhas de Telemetria e de Avistagem Embarcada 

e MAP, tiveram o sexo determinado geneticamente, resultando na identificação de 

279 fêmeas e 232 machos. 

Após a identificação das 21 espécies de cetáceos (ver item V.1.1 Lista 

comentada de espécies de cetáceos da Bacia de Santos) e a identificação 

individual para cada amostra (ver item V.3.3 Diversidade Genética), 17 amostras 

identificadas como reamostragem (quatro fêmeas e 12 machos) ou recaptura do 

mesmo indivíduo (uma fêmea de S. longirostris) foram removidas, resultando em 494 

indivíduos sexados (274 fêmeas e 220 machos). A Tabela V.3.4-1 e a Figura V.3.4-
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1 apresentam o número de machos e fêmeas para cada espécie amostrada. A 

proporção sexual foi estimada para cada espécie bem amostrada (número amostral 

maior que dez indivíduos) e comparada à proporção esperada de 1:1 usando um 

Teste Binomial Exato. 

 

Tabela V.3.4-1: Número de machos e fêmeas identificados geneticamente e proporção 
sexual (F:M = fêmeas para machos) para cada espécie amostrada nas 
campanhas de Telemetria e de Avistagem Embarcada e MAP do Ciclo de 
Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. *Inclui 2 amostras (1 macho 
e 1 fêmea) coletadas no norte do estado de Santa Catarina. 

 

 

Espécie Macho Fêmea Total 
Proporção 

(F:M) 
Valor de p 

Eubalaena australis 2 0 2 - - 
Balaenoptera musculus 1 3 4 - - 
Balaenoptera physalus 3 3 6 - - 
Balaenoptera borealis 17 18 35 1,05:1 1,000 
Balaenoptera brydei 4 9 13 2,25:1 0,267 
Balaenoptera acutorostrata 0 1 1 - - 
Balaenoptera bonaerensis 4 4 8 - - 
Megaptera novaeangliae* 18 10 28 1:1,80 0,185 
Physeter macrocephalus 0 5 5 - - 
Orcinus orca 7 1 8 - - 
Pseudorca crassidens 0 1 1 - - 
Peponocechala electra 1 3 4 - - 
Globicephala 
macrorhynchus 

11 8 19 1:1,37 0,648 

Tursiops truncatus 41 50 91 1,21:1 0,402 
Steno bredanensis 5 11 16 2,20:1 0,210 
Sotalia guianensis 1 1 2 - - 
Stenella frontalis 60 69 129 1,15:1 0,481 
Stenella longirostris 22 42 64 1,90:1 0,017 
Stenella attenuata 8 12 20 1,50:1 0,503 
Stenella clymene 5 6 11 1,20:1 1,000 
Delphinus delphis 10 17 27 1,70:1 0,248 
Total 220 274 494 - - 
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Figura V.3.4-1: Frequência de machos e fêmeas identificados geneticamente para cada 

espécie de cetáceo amostrada nas campanhas de Telemetria e de 
Avistagem Embarcada e MAP durante o Ciclo de Curto Prazo (seis 
primeiros anos) do PMC-BS. 

 

Das 11 espécies bem amostradas (n > 10 indivíduos), a maioria (n = 9) 

apresentou um número maior de fêmeas, principalmente todos os delfinídeos do 

gênero Stenella, T. truncatus, S. bredanensis e D. delphis, além de dois misticetos 

bem-amostrados (B. borealis e B. brydei) (Figura V.3.4-1). No entanto, a proporção 

sexual foi significativamente enviesada para fêmeas (1,90:1; p = 0,017), diferindo da 

taxa esperada de 1:1, somente em S. longirostris. Apesar de cinco espécies (S. 

clymene, S. attenuata, Steno bredanensis, D. delphis e B. brydei) apresentarem um 
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número expressivo de fêmeas em comparação aos machos, o número amostral é 

ainda pequeno.  

 

Discussão sobre proporção sexual 

Estudos genéticos têm apresentado diferentes proporções sexuais para as 

espécies de delfinídeos. Por exemplo, para o golfinho-comum foi encontrada uma 

proporção sexual enviesada para fêmeas (2:1) tanto na população oceânica quanto 

na população costeira da Nova Zelândia (STOCKIN et al., 2014). Entretanto, o mesmo 

número de fêmeas e de machos de D. delphis foi encontrado na costa leste do 

Oceano Atlântico Norte, corroborando a proporção sexual esperada de 1:1 (AMARAL 

et al., 2007). Da mesma forma, uma razão sexual ligeiramente maior para fêmeas de 

S. frontalis foi encontrada no oeste do Atlântico Norte e no Golfo do México (1,2:1), e 

na Ilha de Grande Bahamas (1,4:1) (GREEN et al., 2011; VIRICEL & ROSEL, 2014). 

Ambos os estudos reportaram razão sexual com tendência em relação às fêmeas. Os 

golfinhos-pintados-do-Atlântico da Bacia de Santos apresentaram um número maior 

de fêmeas até o momento, mas, além de muito pouca, a diferença na proporção 

sexual não diferiu significantemente da taxa esperada de 1:1. 

Ao contrário dessa tendência em relação às fêmeas encontrada para as espécies 

de delfinídeos amostradas na Bacia de Santos, a razão sexual foi maior para machos 

em S. longirostris no Arquipélago da Sociedade, Polinésia Francesa (1,7:1), e no 

Arquipélago de Fernando de Noronha (1,6:1); em S. frontalis na Ilha da Madeira 

(3,3:1) e no Arquipélago dos Açores (1,3:1); em S. attenuata (1,3:1) nas ilhas do 

Havaí; nas populações oceânicas de T. truncatus no Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo (1,8:1) e no Arquipélago dos Açores (2,8:1) (OREMUS et al., 2007; QUEROUIL 

et al., 2007; 2010a; COURBIS et al., 2014; CASTILHO et al., 2015; FARIA et al., 

2020). Alguns autores sugeriram que uma tendência na amostragem pode explicar 

essa diferença, já que as fêmeas com filhote evitaram se aproximar do barco 

(QUEROUIL et al., 2007; 2010b; CASTILHO et al., 2015). No entanto, nas campanhas 

do PMC-BS, as fêmeas com filhote das espécies do gênero Stenella e de T. truncatus 

se aproximaram da embarcação e, assim como os machos, apresentaram o 

comportamento de nadar na proa do barco (bow-riding). 

Conforme relatado no 5º Relatório Anual  do PMC-BS (PETROBRAS, 2020), 

todas os cachalotes amostrados (n = 5) até o momento são fêmeas, corroborando a 
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distribuição dos grupos de fêmeas e imaturos em águas tropicais e subtropicais, 

enquanto os machos permanecem mais solitários em águas temperadas e 

circumpolares (WHITEHEAD & WEILGART, 2000). 

Tanto a baleia-jubarte quanto a baleia-piloto apresentaram um número maior de 

machos (Figura V.3.4-1), mas a proporção sexual também não diferiu 

significantemente (p > 0,05) da taxa esperada de 1:1 (Tabela V.3.4-1). Estudos 

genéticos de baleia-jubarte têm revelado uma proporção maior de machos nas áreas 

de reprodução e uma proporção maior de fêmeas ou uma taxa de 1:1 nas áreas de 

alimentação (OLAVARRIA et al., 2007; CARVALHO et al., 2014; SCHMITT et al., 

2014; CYPRIANO-SOUZA et al., 2017).  

Provavelmente, essa proporção maior de machos de jubarte nas áreas de 

reprodução deve-se ao custo energético da reprodução e migração, já que as fêmeas 

tendem a permanecer nas áreas de alimentação por mais tempo para acumular a 

energia que será gasta durante a lactação e a migração. Além disso, o tempo de 

permanência das fêmeas na área de reprodução é mais curto do que o dos machos 

e é temporalmente alternado em função do curto estro e da assincronia deste entre 

as fêmeas (CRAIG & HERMAN, 1997; CERCHIO et al., 2005). Embora a razão sexual 

foi maior para machos (1,2:1) na população de baleias-jubarte que frequenta o litoral 

do Brasil, considerada estoque reprodutivo A, essa taxa não diferiu da taxa esperada 

de 1:1 (CYPRIANO-SOUZA et al., 2017). 
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V.3.5 Estimativa de Idade de Baleia-jubarte 

 

O conhecimento da idade cronológica dos cetáceos é fundamental para a 

compreensão dos fatores relacionados à maturidade sexual, à frequência reprodutiva 

e consequentemente, ao sucesso reprodutivo da população, além dos fatores 

relacionados à sobrevivência e ao ciclo de vida das populações (HERMAN et al., 

2009; POLANOWSKI et al., 2014; JARMAN et al., 2015). Porém, uma das principais 

limitações para o alcance desse conhecimento é a dificuldade de estimar a idade 

desses animais de vida livre que não tem características externas que mudam com a 

idade. 

Métodos baseados em biomarcadores químicos ou moleculares envolvidos nos 

processos do envelhecimento tem sido desenvolvidos para estimar idade de animais 

vivos, utilizando técnicas de amostragem minimamente invasivas como as biópsias 

(HERMAN et al., 2009; POLANOWSKI et al., 2014). Um desses métodos é baseado 

no perfil lipídico de dois ácidos graxos encontrados na camada de gordura externa de 

duas espécies de cetáceos (O. orca e M. novaeangliae). No entanto, esse método 

requer a calibração para cada população amostrada a partir de indivíduos com idade 

conhecida pois os lipídios acumulados derivam da dieta (HERMAN et al., 2009). 

Recentemente, uma técnica molecular epigenética baseada na metilação de 

genes específicos do DNA relacionados com a idade foi desenvolvida para estimar a 

idade aproximada das baleias-jubarte do leste da Austrália (POLANOWSKI et al., 

2014). Neste método, foram identificados três sítios CpG (um sítio em cada gene) de 

baleia-jubarte em que os níveis de metilação da citosina têm forte relação de 

regressão com a idade. Esse método epigenético, conhecido como Humpback 

Epigenetic Age Assay (HEAA), pode ser usado para estimar a idade das baleias-

jubarte de qualquer população. Portanto, o HEAA foi testado para estimar a idade 

aproximada das baleias-jubarte amostradas na Bacia de Santos. 

Durante os seis anos do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, um total de 34 

amostras (incluindo três amostras - GM1 a GM3 - coletadas na costa norte do estado 

de Santa Catarina) de baleia-jubarte foram coletadas. Após a identificação individual 

para cada amostra (ver item V.3.3 Diversidade Genética), três amostras 

identificadas como reamostragens dos mesmos indivíduos (três machos) foram 
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removidas do conjunto para análise de estimativa de idade. Além disso, uma amostra 

não teve DNA após a extração e a amostra coletada de uma carcaça em 

decomposição apresentou baixa quantidade e qualidade do DNA. A amostra GM1 

também apresentou baixa qualidade do DNA e não foi incluída na análise de 

estimativa de idade. 

Adicionalmente, três amostras do mesmo macho que foi amostrado com cinco 

anos de diferença (2003, 2008 e 2013) no Banco dos Abrolhos, pelo Instituto Baleia 

Jubarte (IBJ), foram incluídas na análise de estimativa de idade como controle, 

totalizando 31 amostras.  

 

Processamento das amostras e análise dos dados 

As 31 amostras de DNA foram enviadas para processamento no Australian 

Genome Research Facility (AGRF) em Perth, Austrália, onde a metodologia para a 

estimativa da idade das baleias-jubarte foi desenvolvida. 

O DNA das amostras foi convertido com bissulfito usando o Epitect Bisulphite 

Conversion Kit (QIAGEN). Os fragmentos dos genes TET2 (138 pares de base), 

CDKN2A (125 pares de base) e GRIA2 (159 pares de base) foram amplificados 

usando um primer marcado com biotina e um primer padrão específico para cada 

gene, e o PyroMark PCR kit (Qiagen), seguindo as mesmas condições de PCR 

descritas em Polanowski et al. (2014). Os produtos de PCR foram purificados com 

Streptavidin Sepharose HP (GE Healthcare) e pirosequenciados em um PyroMark 

Q24 do AGRF. O programa PyroMark Q24 gerou os valores do nível (em 

porcentagem) de metilação dos sítios CpG de cada gene. 

A estimativa de idade foi obtida através da regressão linear múltipla das 

porcentagens de metilação dos três sítios CpG dos três genes baseada na regressão 

das 45 baleias-jubarte do Golfo do Maine com idade conhecida (Figura V.3.5-1), 

conforme Polanowski et al. (2014). 
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Figura V.3.5-1:  Regressão linear múltipla das idades estimadas de 45 baleias-jubarte 

(Megaptera novaeangliae) baseada nas medidas de metilação dos sítios 
CpG e idade conhecida. Dados de POLANOWSKI et al. (2014). 

 

 

Estimativa de idade das baleia-jubartes  

O nível de metilação (em porcentagem) do sítio CpG+297 do gene CDKN2A foi 

obtido para cada uma das 31 amostras, incluindo as amostras do macho reamostrado. 

No entanto, para os genes TET2 e GRIA2 os níveis de metilação (em porcentagem) 

dos sítios CpG+31 e CpG+202 foram obtidos para 29 e 26 amostras, 

respectivamente. Portanto, 26 das 31 amostras de baleia-jubarte, incluindo as três 

amostras do macho reamostrado no Banco dos Abrolhos, tiveram a idade estimada 

aproximadamente (Tabela V.3.5-1). 

Quatorze (incluindo a amostra GM1) das 28 amostras coletadas pelo PMC-BS já 

haviam sido pirosequenciadas no Centro de Investigação Translacional em Oncologia 

(CTO) do Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP) em 2018, e tiveram as idades 

estimadas baseadas naqueles resultados (ver Relatório Anual 3 do PMC-BS 

(PETROBRAS, 2018)). Como duas (G156 e G183) dessas 14 amostras não tiveram 

as idades estimadas nessa nova análise devido a falha na medida do nível de 

metilação do sítio CpG+202 para o gene GRIA2, as estimativas de idade da análise 

posterior para essas amostras foram mantidas aqui. Da mesma forma, a estimativa 

para a amostra GM1 foi apresentada novamente aqui, totalizando 26 amostras de 

baleia-jubarte coletadas pelo PMC-BS com a idade estimada aproximadamente 
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(Tabela V.3.5-1). 

As estimativas de idade das 26 amostras do PMC-BS variaram de 0 a 44 anos e 

apresentaram uma idade média de aproximadamente 18 anos. Os 15 machos 

apresentaram uma idade média (~ 20 anos) um pouco maior do que as 10 fêmeas (~ 

18 anos), sendo que a estimativa de idade da fêmea mais velha foi 44 anos e do 

macho foi 33 anos. Essa variação na faixa etária foi similar aquela encontrada para 

as baleias-jubarte do leste da Austrália, que variou de 0 a 52 anos (POLANOWSKI et 

al., 2014). No entanto, a população da Austrália apresentou uma idade média de 10 

anos, o que corrobora os dados de uma população jovem que está se recuperando 

de uma exploração passada, e com uma taxa de crescimento de 10% por ano (NOAD 

et al., 2011). Recentemente, uma taxa de crescimento de 12% por ano foi estimada 

para a população de baleia-jubarte do Atlântico Sudoeste, Estoque Reprodutivo A 

(WEDEKIN et al., 2017). Porém, para uma estimativa mais robusta da idade média 

dessa população será necessário um tamanho amostral maior e uma amostragem 

com intenção de avaliar a estrutura etária. 

 
Tabela V.3.5-1: Estimativa de idade das amostras de baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) amostradas na Bacia de Santos nas campanhas do Ciclo de 
Curto Prazo do PMC-BS, baseada nos níveis (em porcentagem) de metilação 
dos sítios CpG de três genes: TET2, CDKN2A e GRIA2. ID = indivíduo 
amostrado no grupo. Amostras 320/03, 586/08 e 1019/13 do macho 
coletadas pelo Instituto Baleia Jubarte. Ad = adulto; Fe = fêmea; Fi = filhote; 
Ep = escorte principal; Es = escorte secundário. * Amostras que tiveram a 
idade estimada baseada nos resultados do pirosequenciamento do CTO. 

Amostras Sexo 
Grupo (ID 

amostrado) 
TET2 (%) CDKN2A (%) GRIA2 (%) 

Idade 
estimada 

G51 Macho 4 Ad 20,12 1,60 6,18 27,97 

G52 Macho 4 Ad - 1,78 - - 

G62 Fêmea 15 Ad 11,03 3,16 2,98 22,83 

G78 Fêmea 1 Ad 16,93 2,76 1,01 6,45 

GM1* Macho 7 Ad 0,71 2,97 2,35 25,64 

GM3 Fêmea 7 Ad 24,38 3,71 2,14 11,35 

G135 Macho 2 Ad 14,87 2,27 2,13 12,04 

G142 Fêmea 2 Ad 17,83 2,03 2,38 10,44 

G144 Fêmea 2 Ad 25,84 2,83 3,26 12,99 

G146 Macho 2 Ad 20,46 3,72 3,38 20,83 
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Amostras Sexo 
Grupo (ID 

amostrado) 
TET2 (%) CDKN2A (%) GRIA2 (%) 

Idade 
estimada 

G150 Macho FeEpEs (Ep) 15,01 3,99 4,06 29,33 

G151 Macho FeEpEs (Es) 12,97 3,23 5,08 33,28 

G156* Macho 2 Ad 17,24 3,87 3,12 22,20 

G183* Fêmea FeFi (Fe) 13,59 5,48 5,61 44,69 

G184 Macho FeFiEp (Ep) 18,74 2,80 3,84 20,87 

G185 Fêmea FeFiEp (Fe) 15,45 4,47 4,35 32,52 

G186 Macho FeFiEp (Ep) 12,58 1,83 5,48 30,17 

G272 Macho 4 Ad - 1,40 - - 

G275 Macho 1 Ad 19,15 2,25 5,48 27,38 

G277 Fêmea 2 Ad 22,42 2,28 1,22 1,97 

G279 Macho 5 Ad 30,06 4,53 - - 

G280 Macho 5 Ad 14,50 2,83 3,30 20,91 

G368 Macho 2 Ad 16,67 2,32 1,54 7,78 

G369 Macho 2 Ad 23,63 0,99 1,55 -2,17 

G370 Fêmea 2 Ad 18,40 1,65 3,99 17,35 

G455 Macho 4 Ad 17,72 2,53 0,99 4,89 

G466 NI 2 Ad 13,98 1,34 2,46 10,75 

G467 Macho 6 Ad 21,33 3,09 2,77 14,40 

G468 Fêmea 6 Ad 13,38 1,38 3,66 17,89 

320/03 Macho FeFiEp (Ep) 10,72 4,49 5,75 43,48 

586/08 Macho FeFiEp (Ep) 11,05 1,97 3,56 21,26 

1019/13 Macho 10 Ad 7,84 3,33 3,75 29,88 

 

Interessantemente, a idade estimada de uma das fêmeas (G183) com filhote 

amostrada na Bacia de Santos foi de 44 anos, sendo semelhante a um estudo de 

mais de 30 anos das baleias-jubarte do sudeste do Alasca, o qual documentou uma 

fêmea de 44 anos com filhote, baseado em dados de avistagem (1972-2016), e 

sugeriu uma idade máxima reprodutiva das fêmeas de aproximadamente 32 anos, 

levando em conta que a idade da primeira prenhez das fêmeas dessa população é 

de aproximadamente 12 anos (GABRIELE et al.; 2017). 

Em contrapartida, a estimativa de idade de uma macho (G369) juvenil foi 

negativa. Similarmente, um macho juvenil de dois anos e um macho de um ano 

(yearling) tiveram as estimativas de idade negativas no estudo de Polanowski et al. 
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(2014) (ver Figura V.3.5-1). Essas estimativas negativas são devido à precisão do 

HEAA, que apresentou um desvio padrão de 2,99 anos baseado na diferença entre 

as idades estimadas e conhecidas. Da mesma forma, uma fêmea (G277) teve uma 

idade estimada de 1,97 anos, sugerindo que essa fêmea pode ser juvenil ou um 

yearling do ano anterior, ou pode ser uma medida errada do pirosequenciamento.  

De acordo com Polanowski et al. (2014), a precisão do sistema PyroMark 

baseada no desvio padrão de seis medidas repetidas das mesmas quatro amostras 

foi 2,20 anos, indicando uma proporção razoavelmente alta de erro de precisão 

atribuído à falha na medição dos níveis de metilação. As diferenças percentuais de 

metilação encontrada nos sítios do CDKN2A e GRIA2 são muito pequenas e isso 

pode contribuir na medição errada do sistema PyroMark (POLANOWSKI et al., 2014). 

Considerando os resultados dos dois pirosequenciamentos (no CTO e no AGRF) 

realizados para 14 das 26 amostras do PMC-BS, o gene TET2 apresentou medições 

similares do nível de metilação para 12 amostras. Já os sítios dos genes CDKN2A e 

GRIA2 apresentaram medições similares do nível de metilação somente para três e 

quatro amostras, respectivamente. Portanto, somente quatro amostras tiveram as 

estimativas de idade similares baseadas nos resultados dos dois 

pirosequenciamentos devido principalmente à diferença da medição do nível de 

metilação dos genes CDKN2A e GRIA2, que é extremamente sensível e deve ser 

repetida pelo menos três vezes para obter dados mais precisos. Além disso, a 

diferença nos resultados dos dois pirosequenciamentos pode ser devido aos 

diferentes sequenciadores PyroMark Q24 ou até mesmo no volume de PCR utilizado 

em cada laboratório. 

Com relação as amostras do macho que foi amostrado com cinco anos de 

diferença (2003, 2008 e 2013), coletadas pelo IBJ, e usadas como controle, enquanto 

a diferença da idade estimada de aproximadamente oito anos para as amostras 

G586/08 e 1019/13 é aceitável, considerando o desvio padrão de 2,99 anos do HEAA, 

a idade superestimada para a amostra 320/03 em 43 anos foi bem acima das outras. 

É bem provável que essa superestimativa de idade seja devido à falha na medição 

dos níveis de metilação para essa amostra. 

Polanowski et al. (2014) verificaram que os indivíduos jovens tiveram suas idades 

superestimadas e os mais velhos levemente subestimadas. Além disso, a estimativa 

epigenética da idade das baleias-jubarte é uma metodologia nova e ainda 
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experimental, sendo que até o momento foi publicado somente os dados do estudo 

original em 2014. Portanto, para estimativas de idade mais precisas serão 

necessárias algumas melhorias, como fazer pelo menos duas a três repetições de 

cada amostra, além de incluir mais amostras controle de indivíduos recapturados em 

diferentes anos (no mínimo 4 anos entre as recapturas) para verificar a precisão do 

pirosequenciamento do PyroMark Q24. 
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V.4 Padrões comportamentais 
 

V.4.1 Comportamento de mergulho 

O mergulho e o uso vertical dos habitats marinhos são características importantes 

do comportamento dos cetáceos. Todos os cetáceos utilizam a superfície marinha 

quando respiram, mas diversas espécies utilizam também estratos mais profundos 

dos mares. A forma como as espécies utilizam a coluna d’água está fortemente 

relacionada com a sua ecologia, como a localização de suas presas e a sua 

capacidade de apneia. Assim, o comportamento de mergulho de cada espécie, ou 

mesmo população, está fortemente influenciado por uma variedade de fatores, 

incluindo aspectos do ambiente e dos próprios indivíduos.  

O tamanho do indivíduo, a idade e o sexo são fatores que influenciam a 

capacidade de mergulho, enquanto variações nictemerais, sazonais ou interanuais 

influenciam na abundância e distribuição de suas presas na coluna d’água. A 

combinação destes fatores é que definirá como os indivíduos utilizarão a coluna 

d’água (BAIRD et al., 2002; 2005). Mergulhos mais longos, seja para alimentação ou 

durante a migração, no caso das espécies migratórias de misticetos, tendem a ser 

seguidos por uma série de curtos intervalos respiratórios antes do início de outro 

mergulho prolongado (BERTA & SUMICH, 1999).  

Foram obtidas informações sobre o comportamento de mergulho de 11 espécies, 

sendo seis misticetos (Balaenoptera musculus, B. physalus, B. brydei, B. borealis, B. 

bonaerensis e Megaptera novaeangliae) e cinco odontocetos, incluindo o cachalote 

(Physeter macrocephalus) e quatro delfinídeos (Tursiops truncatus, Orcinus orca, 

Globicephala macrorhynchus e Grampus griseus) (Tabela V.4-1).  

Não houve transmissão de informações de mergulho para Peponocephala electra 

e Steno bredanensis, embora tenham sido transmitidas informações de posição 

geográfica dos indivíduos marcados. Este fato pode estar associado ao curto período 

de permanência do transmissor nestes indivíduos e à posição do transmissor no corpo 

do animal, fatores que podem reduzir a janela de tempo disponível na superfície para 

o envio de dados. Vale destacar que os dados de posição são sempre priorizados no 

envio. Não foi possível analisar a relação entre profundidade de mergulho e 

profundidade local para T. truncatus, pois a proximidade que os indivíduos 
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mantiveram com a linha de costa gerou muita imprecisão devido à baixa resolução 

da informação sobre batimetria. Para alguns indivíduos, de diferentes espécies, que 

se movimentaram muito próximo à costa, os mergulhos considerados inconsistentes 

(profundidade de mergulho maior do que a profundidade local) foram retirados das 

análises. Para alguns indivíduos, também não houve a transmissão das planilhas 

Behavior ou Histos, fazendo com que o tamanho amostral de algumas espécies na 

análise de mergulhos tenha sido menor do que na análise de movimentos.



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
365 / 707 

 

Tabela V.4-1: Características dos mergulhos das espécies marcadas com transmissores satelitais durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. 
Os valores mínimos entre parênteses indicam qual a profundidade mínima definida na análise para considerar uma imersão 
como sendo um mergulho. 

Espécie 
No tags 

analisados 
No mergulhos 

Duração (minutos) 

(média ± desvio padrão) 

máxima 

Profundidade (metros) 

(média ± desvio padrão) 

máxima 

Família Balaenopteridae 

Balaenoptera musculus 

(mínimo = 10 metros) 
2 2.259 

6,7 ± 4,4 

23,9 

42,1 ± 44,3 

387,5 

Balaenoptera physalus 

(mínimo = 10 metros) 
1 

115 

 

5,9 ± 4,9 

18,6 

30,0 ± 30,2 

209,5 

Balaenoptera borealis 

(mínimo = 10 metros) 
19 4.944 

4,1 ± 3,1 

20,9 

15,9 ± 11,1 

193,5 

Balaenoptera brydei 

(mínimo = 10 metros) 
3 

86 

 

3,8 ± 3,03 

24,8 

19,8 ± 15,6 

121,5 

Balaenoptera bonaerensis  

(mínimo = 5 metros) 
4 1.447 

4,3 ± 3,9 

24,3 

19,6 ± 17,9 

181,5 

Megaptera novaeangliae 

(mínimo = 10 metros) 
7 5.828 

3,3 ± 2,8 

26,8 

39,2 ± 38,1 

355,5 

Família Physeteridae 

Physeter macrocephalus 

(mínimo = 10 metros) 
3 653 

18,1 ± 19,6 

65,8 

283,5 ± 364,7 

1.447,5 
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Espécie 
No tags 

analisados 
No mergulhos 

Duração (minutos) 

(média ± desvio padrão) 

máxima 

Profundidade (metros) 

(média ± desvio padrão) 

máxima 

Família Delphinidae 

Orcinus orca 

(mínimo = 5 metros) 
6 4.891 

3,8 ± 2 

16,4 

28,9 ± 43,7 

403,5 

Globicephala macrorhynchus 

(mínimo = 5 metros) 
5 1.378 

4,3 ± 4,5 

21,4 

64,0 ± 120,4 

959,5 

Grampus griseus 

(mínimo = 5 metros) 
1 95 

1,9 ± 1,9 

8,6 

32,7 ± 48,1 

185,5 

Tursiops truncatus 

(mínimo = 1,5 metros) 
10 4.102 

0,9 ± 0,9 

5,8 

10,3 ± 17,5 

72,5 

TOTAL 61 25.798 -- -- 
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Profundidade e duração dos mergulhos 

 

Misticetos - Família Balaenopteridae 

Para as análises de comportamento de mergulho, foi adotada como definição de 

mergulho toda a imersão que ultrapassou os 10 metros de profundidade, com exceção 

da baleia-minke-Antártica (B. bonaerensis), para a qual foi considerada a profundidade 

mínima de 5 metros, devido ao tamanho reduzido da espécie. No histograma da 

proporção de tempo que os indivíduos passam nas diferentes categorias de 

profundidade, contudo, foi considerado o uso de toda a coluna d’água. 

Para todas as espécies, a grande maioria dos mergulhos ocorreu entre 10 e 50 

metros de profundidade e a duração foi principalmente de 1 a 5 minutos (Figura V.4-1a 

e b). Mergulhos na faixa de 100 a 500 metros representaram menos de 15% dos 

mergulhos de todas as espécies, e foram raros para B. borealis e B. brydei. Balaenoptera 

musculus foi a espécie que, proporcionalmente, realizou o maior número de mergulhos 

profundos, seguida de M. novaeangliae. Considerando a proporção de tempo que os 

indivíduos passam nas diferentes categorias de profundidade, os dados indicam que 

todas as espécies passam 50% do tempo, ou mais, a menos de 10 metros de 

profundidade, com exceção de B. bonaerensis, que passa mais de 50% do tempo entre 

10 e 50 metros de profundidade (Figura V.4-1c).  
 

Odontocetos - Famílias Physeteridae e Delphinidae 

Para P. macrocephalus (Physeteridae) foi considerado como um mergulho toda a 

imersão de mais de 10 metros, enquanto para as outras espécies (família Delphinidae) 

foi considerado como um mergulho toda a imersão de mais de 5 metros, com exceção 

de T. truncatus, para a qual foi considerada uma imersão de mais de 1,5 metros. Da 

mesma forma que para os misticetos, no histograma da proporção de tempo que os 

indivíduos passam nas diferentes categorias de profundidade, foi considerado o uso de 

toda a coluna d’água. 
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Figura V.4-1:  Frequência de mergulhos de misticetos (família Balaenopteridae) em diferentes 
categorias de profundidade (A) e de duração (B); e proporção média de 
permanência em diferentes categorias de profundidade (TAD) (C). 
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Figura V.4-2:  Frequência de mergulhos de odontocetos (famílias Physeteridae e Delphinidae) 
em diferentes categorias de profundidade (A) e de duração (B); e proporção 
média de permanência em diferentes categorias de profundidade (TAD) (C). 
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O cachalote (P. macrocephalus) apresentou um comportamento distinto das demais 

espécies, com as frequências mais distribuídas em todas as categorias, sendo a espécie 

que apresentou maior duração e profundidade de mergulhos (Figura V.4-2). Para T. 

truncatus e G. griseus, as frequências foram decrescentes, enquanto para O. orca as 

maiores frequências, tanto de profundidade como de duração de mergulhos, foram na 

faixa de 10 a 50 metros, e de 1 a 5 minutos, respectivamente. As orcas dividem seu 

tempo entre as faixas de profundidade de 0 a 10 metros, e de 10 a 50 metros; enquanto 

as outras espécies passam a maior parte do tempo na faixa de 0 a 10 metros. O 

cachalote, no entanto, chega a permanecer cerca de 50% do tempo entre 100 e 1.000 

metros de profundidade. Globicephala macrorhynchus foi a segunda espécie a realizar 

o maior número de mergulhos profundos, entre 500 e 1.000 metros, assim como a 

segunda espécie com maior permanência nesta faixa de profundidade. O cachalote foi a 

única espécie a realizar mergulhos com mais de 30 minutos de duração, seguida de 

Globicephala macrorhynchus, que não ultrapassou esta faixa de tempo. 
 

 

Comportamento de mergulho por espécie 

 

Misticetos – Família Balaenopteridae 

 

Baleia-azul (Balaenoptera musculus) 

Considerando os dados obtidos para duas fêmeas da espécie, foram registrados 

2.259 mergulhos. A profundidade máxima foi de 387,5 metros (mergulho Square) e 

duração de 23,9 minutos para mergulhos com mais de 10 metros de profundidade 

(Figura V.4-3).  
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Figura V.4-3:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para duas 
fêmeas de baleia-azul (Balaenoptera musculus) marcadas com 
transmissores satelitais em 2019 e 2020. 

 

Considerando todos os tipos de imersão, os mergulhos diurnos foram mais 

profundos do que os noturnos (Kruskal-Wallis, W = 356.233; p ˂ 0,05) (Figura V.4-4).  
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Figura V.4-4:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para duas 
fêmeas de baleia-azul (Balaenoptera musculus) marcadas com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e terceiro 
quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

A baleia-azul pode se alimentar desde a superfície até profundidades que atingem 

os 300 metros (CALAMBOKIDIS et al., 2008), mas, em geral, mergulhos mais profundos 

e mais longos estão associados à alimentação e mergulhos mais rasos ao deslocamento 

ou descanso. Na costa do México e Estados Unidos, os mergulhos de alimentação 

atingiram em média 140 m (± 46,01) e 7,8 min (± 1,89), e sem alimentação chegaram em 

média a 67,6 m (± 51,46) de profundidade e 4,9 min (± 2,53) de duração (CROLL et al., 

2001). Não é possível identificar o comportamento da espécie com base nos dados de 

telemetria satelital, mas os dados obtidos pelo PMC-BS indicam uma profundidade média 

de mergulho de 44,8 m com duração média de 6 minutos. Contudo, cerca de 10% dos 

mergulhos atingiram profundidade superior a 100 m, e a profundidade máxima registrada 

foi a maior documentada para a espécie até o momento no mundo, chegando a 387,5 m. 
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Figura V.4-5:  Perfil de mergulho de duas fêmeas de baleia-azul (Balaenoptera musculus) 
marcadas com transmissores satelitais pelo PMC-BS. Tipo de mergulho: raso 
˂ 100 m; profundo ≥ 100 m.  

 

Na Califórnia, os mergulhos tornaram-se progressivamente mais rasos à noite em 

resposta à migração vertical das presas (CALAMBOKIDIS et al., 2008), um padrão 

também visto em outras regiões (CROLL et al., 1998; OLESON et al., 2007). Na costa 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
374 / 707 

 

do Chile, no Pacífico Sul, as baleias-azuis também apresentaram mergulhos diurnos 

mais profundos do que os noturnos (HUCKE-GAETE et al., 2018), da mesma forma que 

o observado na Bacia de Santos. 

Cabe destacar que o PTT 158544 foi monitorado durante sua rota migratória em 

sentido sul, e que os mergulhos profundos foram registrados ao longo de todo o percurso. 
 

Baleia-fin (Balaenoptera physalus) 

Dentre os indivíduos da espécie que foram marcados, apenas um foi monitorado, 

permitindo o registro de 115 mergulhos. A profundidade máxima chegou a 209,5 metros 

(mergulho em “V”) e a duração foi de 18,6 minutos (Figura V.4-6).  

  

 

Figura V.4-6:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para um 
indivíduo de baleia-fin (Balaenoptera physalus) marcado com transmissor 
satelital pelo PMC-BS. 

 

Considerando todos os tipos de mergulho, não houve diferença na profundidade 

entre mergulhos diurnos e noturnos (Kruskal-Wallis, W = 6.796; p ˃ 0,05). 
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Na costa do México e Estados Unidos, os mergulhos de alimentação da baleia-fin 

atingiram em média 97,9 (± 32,59) m e 6,3 (± 1,53) min, e sem alimentação chegaram 

em média a 59,3 (± 29,67) m de profundidade e 4,2 (± 1,67) min de duração (CROLL et 

al., 2001). Não é possível identificar o comportamento da espécie com base em dados 

de telemetria satelital, mas a profundidade média registrada pelo PMC-BS foi de 30,2 m 

com duração média de 5,9 min. Dentre os mergulhos com mais de 10 m, apenas 4,6% 

atingiram mais de 100 m de profundidade. A profundidade máxima de 209,5 m é a maior 

já documentada para a espécie. 
 

Baleia-sei (Balaenoptera borealis) 

Dezoito indivíduos de B. borealis forneceram dados de mergulho, totalizando 4.944 

registros. A profundidade máxima de mergulho foi de 193,5 metros (mergulho em “U”) e 

a duração máxima de 20,9 minutos (mergulho em “U”), para mergulhos com mais de 10 

metros de profundidade (Figura V.4-7). A grande maioria dos mergulhos (99,7%) não 

passou de 100 metros de profundidade. Os mergulhos do tipo Square foram geralmente 

mais rasos, embora mais longos, enquanto os mergulhos em “U” foram os mais 

profundos. 
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Figura V.4-7:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para doze 
indivíduos de baleia-sei (Balaenoptera borealis) marcados com transmissores 
satelitais pelo PMC-BS. 

 

Os mergulhos registrados para as baleias-sei ocorreram entre a região oceânica e a 

plataforma continental, com maior permanência dos indivíduos na região do talude 

continental. Considerando todos os tipos de mergulho, os diurnos foram mais profundos 

do que os noturnos (Kruskal-Wallis, W = 2.061.958; p ˂ 0,05) (Figura V.4-8).  
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Figura V.4-8:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para doze 
indivíduos de baleia-sei (Balaenoptera borealis) marcados com transmissores 
satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o terceiro quartis, e a 
linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

Os indivíduos permaneceram longos períodos realizando mergulhos considerados 

rasos. É o caso do PTT 58005, um macho, monitorado durante 59 dias, período no qual 

a maior parte dos mergulhos ocorreu a menos de 20 metros de profundidade; e do PTT 

192630, monitorado durante 38 dias, período no qual permaneceu a maior parte do 

tempo realizando mergulhos a menos de 20 metros. Por outro lado, o PTT 179339, 

monitorado durante 42 dias, realizou alguns mergulhos profundos durante sua 

permanência na Bacia de Santos. 
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Figura V.4-9:  Perfil de mergulho de três indivíduos de baleia-sei (Balaenoptera borealis) 

marcados com transmissores satelitais pelo PMC-BS. Tipo de mergulho: raso 
˂ 100 m; profundo ≥ 100 m. 
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Não há registros na literatura sobre o comportamento de mergulho da baleia-sei, o 

que não permite fazer comparações. A espécie se alimenta de um grande número de 

presas (KAWAMURA, 1980), e é mais conhecida por se alimentar de copépodes, em 

regiões de grande produtividade em altas latitudes (OLSEN et al., 2009). Contudo, é 

possível que ela inclusive se alimente nas águas oceânicas do sudeste/sul do Brasil 

durante o inverno, mais produtivas nesta estação do ano (CAMPOS et al., 1995; 

ODEBRECHT & CASTELLO, 2001). Embora a grande maioria dos mergulhos da espécie 

tenham sido rasos, e provavelmente relacionados ao deslocamento próximo da 

superfície (JEFFERSON et al., 2015), mergulhos mais profundos, observados na região 

do talude da Bacia de Santos, sugerem que a espécie também possa se alimentar 

ocasionalmente na Bacia de Santos. Este padrão é corroborado por dados cinemáticos 

e de comportamento de mergulho dos DTAGs. Assim, a espécie estaria se aproveitando 

oportunisticamente de recursos mesopelágicos da região produtiva do talude, mas há 

necessidade de uma investigação mais aprofundada na medida em que as coletas de 

novos dados ocorram com o auxílio de tags satelitais e digitais (DTAGs e CATS).  
 

Baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) 

A análise de três indivíduos de Balaenoptera brydei totalizou 289 mergulhos. O 

mergulho mais profundo chegou a 120,2 metros (mergulho tipo “U”) e o mais longo durou 

24,8 minutos (mergulho tipo “V”) (Figura V.4-10). A grande maioria dos mergulhos 

(99,3%) ocorreu a menos de 50 metros de profundidade, com duração menor do que 10 

minutos. 
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Figura V.4-10:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para três 
indivíduos de baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. 

 

A grande maioria dos mergulhos registrados foi para o PTT 166662, que 

permaneceu sobre a plataforma continental ao longo de todo o período. Considerando 

todos os tipos de mergulho, os diurnos foram mais profundos do que os noturnos 

(Kruskal-Wallis, W = 958; p ˂ 0,05) (Figura V.4-11).  
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Figura V.4-11:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para três 
indivíduos de baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o 
terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

A profundidade máxima de mergulho da baleia-de-Bryde chegou a 271 m no Golfo 

do México, mas a baleia permaneceu a menos de 15 m durante 70% do tempo. O 

comportamento de mergulho da espécie já foi documentado em diferentes regiões 

utilizando tags fixados por copos de sucção. No entanto, esse foi o primeiro registro 

obtido por meio de telemetria satelital. Soldevilla et al. (2017) registraram um padrão 

estereotipado levando em consideração os dados de um indivíduo, com mergulhos mais 

profundos (>70 m) durante o dia e mergulhos rasos (<30 m) à noite, similar ao registrado 

nas Ilhas Madeira, no Atlântico Norte (ALVES et al., 2010). Os resultados do PMC-BS 

indicam um mesmo padrão para a espécie no Atlântico Sul Ocidental e podem estar 

relacionados à migração vertical de suas presas. 
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Baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) 

Foram obtidos dados de mergulho de quatro indivíduos, sendo dois machos, uma 

fêmea e outro de sexo não determinado. Dois indivíduos marcados no inverno (julho) 

seguiram sentidos opostos após a marcação, com o macho indo para a região nordeste 

do Brasil e o outro para o sul, seguindo ao longo do talude. Os outros dois indivíduos, 

um macho e uma fêmea, marcados na primavera (novembro), também seguiram para o 

sul após a marcação. Dentre os 1.464 mergulhos registrados, o mais profundo chegou a 

181,5 metros (tipo “U”), e o mais longo chegou a 19,3 minutos (tipo “V”) (Figura V.4-12). 

Os mergulhos diurnos foram mais profundos do que os noturnos (Kruskal-Wallis, W = 

32224; p ˃ 0,05) (Figura V.4-13). 
 

 

Figura V.4-12:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para 
quatro indivíduos de baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) 
marcados com transmissores satelitais pelo PMC-BS. 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
383 / 707 

 

 
Figura V.4-13:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para quatro 

indivíduos de baleia-minke-Antártica (Balaenoptera bonaerensis) marcados 
com transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o 
terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

Cerca de 99,4% dos mergulhos registrados para a espécie foram considerados 

rasos, ocorrendo a menos de 100 metros de profundidade. A maior parte dos mergulhos 

profundos foi registrada para o PTT 166666, um macho que seguiu em rota migratória 

para o norte. 

São escassas as informações sobre o comportamento de mergulho da baleia-minke-

Antártica (GALES et al., 2005). Friedlaender et al. (2014) analisaram dados para a região 

da Antártica e registraram uma profundidade média de 18,5 metros e duração média de 

1,4 minutos para baleias em comportamento alimentar, com o registro de profundidade 

máxima em 105 metros e duração máxima de 7,2 minutos. De maneira geral, os animais 

tendem a permanecer mais próximos da superfície nas áreas reprodutivas, o que pode 

ter sido influenciado pela presença de um filhote no grupo do macho que foi marcado. 
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Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 

Foram registrados 9.088 mergulhos para a espécie, considerando os sete indivíduos 

que foram analisados. Os indivíduos que migraram para o sul (PTTs 158553, 34588 e 

34722) realizaram mergulhos mais profundos em comparação aos indivíduos que 

permaneceram junto à costa (PTTs 158542 e 34686) (Figura V.4-14). 

O mergulho mais profundo registrado para a espécie chegou a 355,5 metros (tipo 

“U”), e o mais longo chegou a 26,8 minutos (tipo Square). Cerca de 15,9% dos mergulhos 

chegaram a mais de 100 m de profundidade e a duração dos mergulhos se concentrou 

em até 15 minutos.  
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Figura V.4-14:  Perfil de mergulho de quatro indivíduos de baleia-jubarte (Megaptera 
novaeangliae) marcadas com transmissores satelitais pelo PMC-BS. Tipo de 
mergulho: raso ˂ 100 m; profundo ≥ 100 m. 
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,  

Figura V.4-15:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para sete 
indivíduos de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. 

 

Os mergulhos diurnos foram mais profundos do que os noturnos, considerando os 

diferentes tipos de submersão em conjunto (Kruskal-Wallis, W = 9.534.300; p ˂ 0,05) 

(Figura V.4-16).  
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Figura V.4-16:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para sete 
indivíduos de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o 
terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

Embora a baleia-jubarte seja uma das espécies de misticeto mais bem estudada, 

são escassas as informações sobre o comportamento de mergulho, principalmente fora 

das áreas de alimentação. De maneira geral, a espécie é conhecida por realizar 

mergulhos rasos, permanecendo a maior parte do tempo próximo da superfície (BAIRD 

et al., 2000). Baird et al. (2000) também documentaram com regularidade mergulhos 

profundos em área de reprodução (até 176 m), limitados em geral pela profundidade 

local. Vários autores discutem os motivos pelos quais as baleias-jubarte realizam 

mergulhos profundos em áreas reprodutivas, abordando hipóteses relacionadas à 

obtenção de informações para orientação de rotas migratórias, com função de 

navegação, ou mesmo com o objetivo de escuta, com função social. Contudo, Derville et 
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al. (2020) sugerem a hipótese de alimentação oportunista, principalmente quando são 

realizados mergulhos em forma de “U”. Os mergulhos profundos registrados pelo PMC-

BS foram principalmente em forma de “U” ou Square, o que sugere que de fato possam 

estar relacionados a eventos de alimentação, como já mencionado para a espécie na 

costa brasileira (DANILEWICZ et al., 2009; DE SÁ et al., 2009). 

O comportamento de mergulho durante a migração mostrou um padrão distinto em 

relação aos animais que permaneceram próximo da costa. Estas variações podem estar 

relacionadas às diferenças de profundidade entre os ambientes ocupados e ao 

comportamento dos animais em cada situação (deslocamento de migração versus 

alimentação). Os dois animais monitorados na costa de Santa Catarina seguiram a 

tendência indicada por Baird et al. (2000) de usar toda a coluna de água. As observações 

de campo sugerem que esse animal estava se alimentando no fundo, pois a área tinha 

entre 10 e 15 metros de profundidade e, em vários momentos, foi observado sedimento 

em suspensão na superfície logo após o mergulho da baleia. 
 

Odontocetos - Família Physeteridae 

Cachalote (Physeter macrocephalus) 

Foram registrados 795 mergulhos para três indivíduos de Physeter macrocephalus. 

Como o tempo de amostragem de dois indivíduos foi reduzido, a maior parte dos dados 

representa o comportamento de mergulho do indivíduo PTT 34732 (n = 780). O mergulho 

mais profundo atingiu 1.447,5 metros (tipo “V”) e o mais longo chegou a 65,8 minutos 

(tipo Square). De maneira geral, os dados indicam dois padrões comportamentais para 

o indivíduo, com um agrupamento de mergulhos rasos e de curta duração (com 

predominância do tipo “U”), o que sugere descanso, e um segundo agrupamento de 

mergulhos profundos e longos (com predominância do tipo Square), o que sugere 

forrageamento (Figura V.4-17). 
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Cerca de 29% dos mergulhos alcançaram profundidade máxima de 100 m e 29% 

dos mergulhos foram a mais de 500 metros de profundidade (n = 757). A duração de 

cerca de 59% dos mergulhos foi de até 10 minutos, mas 26% duraram de 50 a 70 minutos 

(n = 757). Em média, o PTT 34732 permaneceu aproximadamente 47% do dia a uma 

profundidade de até 100 metros e 38% do dia a mais de 500 metros de profundidade.  
 

 

Figura V.4-17:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para três 
indivíduos de cachalote (Physeter macrocephalus) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. 

 

Os mergulhos noturnos foram mais profundos do que os diurnos, considerando todos 

os tipos de mergulho em conjunto (Kruskal-Wallis, W = 89.112; p ˂ 0,05). Analisando os 

diferentes tipos de submersão separadamente, é possível observar uma grande 

variabilidade na profundidade de mergulhos ao longo do dia, principalmente para os 

mergulhos tipo Square (Figura V.4-18).  
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Figura V.4-18:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para três 
indivíduos de cachalote (Physeter macrocephalus) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o 
terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

Physeter macrocephalus são conhecidos por sua grande capacidade de mergulho, 

que regularmente pode chegar a 60 min e mais de 1.000 metros de profundidade (AOKI 

et al., 2007). Mergulhos que chegam a 350 metros de profundidade podem ser 

considerados rasos para a espécie e estão relacionados a comportamentos de 

socialização e descanso, enquanto os mergulhos de forrageamento ocorrem em grandes 

profundidades (MILLER et al., 2004; AOKI et al., 2012). No Golfo da Califórnia, Irvine et 

al. (2017) registraram uma profundidade média máxima de mergulho em 325 metros (DP 

= 239), com mergulhos ocasionais a 1.500 metros de profundidade. A duração média 

dos mergulhos foi de 25,4 minutos (DP = 14,2). Na Bacia de Santos, a profundidade 

média foi um pouco menor (234,1 metros), assim como a duração (18,01 minutos), mas 

29% dos mergulhos registrados ultrapassaram os 500 metros de profundidade e 

possivelmente estejam relacionados ao forrageamento. Na região das ilhas Geórgia do 
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Sul, a profundidade máxima de mergulhos de forrageamento do cachalote foi de 1.343 

metros, e a duração máxima de 42,1 minutos (TOWERS et al., 2018). A profundidade 

máxima registrada na Bacia de Santos foi semelhante à de outras regiões (1.447,5 

metros), mas a duração máxima foi superior (65,8 minutos). 

O ciclo de mergulho é bastante estereotipado para algumas regiões. Os mergulhos 

típicos tendem a ser de 45 minutos (variando de 14 a 64 minutos), com um tempo de 

permanência no fundo de 28 minutos, seguido de um intervalo na superfície de cerca de 

9 minutos entre sucessivos mergulhos (WATWOOD et al., 2006). No Golfo da Califórnia, 

México, a espécie permanece 75% do tempo em profundidades de 200 a 400 metros 

(DAVIS et al., 2007), enquanto os indivíduos marcados pelo PMC-BS permaneceram 

62% do tempo a menos de 500 metros de profundidade.  
 

 

Odontocetos - Família Delphinidae 

Orca (Orcinus orca) 

Foram registrados 5.876 mergulhos para cinco indivíduos de Orcinus orca. Não 

foram obtidos dados de mergulho para o indivíduo marcado em 2020. O mergulho mais 

profundo chegou a 403,5 metros (tipo “V”) e o mais longo durou 16,4 minutos (tipo 

Square).  De maneira geral, os mergulhos Square foram os mais frequentes, 

principalmente no agrupamento de mergulhos observado até o máximo de 100 metros 

de profundidade e 10 minutos de duração (Figura V.4-19). Cerca de 53% dos mergulhos 

ocorreram a menos de 20 metros de profundidade. 
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Figura V.4-19:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para 
cinco indivíduos de orca (Orcinus orca) marcados com transmissores satelitais 
pelo PMC-BS. 

 

Dentre os indivíduos marcados, quatro permaneceram na região do talude e um 

realizou um longo deslocamento ao sul, seguindo próximo à costa (PTT 162633). Podem-

se observar diferenças marcantes na profundidade de mergulho entre este indivíduo em 

comparação com outros que permaneceram na região do talude (PTTs 58013 e 162628), 

indicando que, próximo à costa, a espécie utilizou a coluna d’água, diferentemente dos 

mergulhos na região do talude. 

Não houve diferença na profundidade dos mergulhos noturnos em comparação com 

os diurnos, considerando todos os tipos de mergulho em conjunto (Kruskal-Wallis, W = 

4.217.200; p ˃ 0,05).  

Não há registros do comportamento de mergulho de Orcinus orca no Atlântico Sul, 

com a maior parte das informações restritas ao Hemisfério Norte. Miller et al. (2010), 

utilizando DTAGs no Alasca, concluíram que à noite ocorre uma redução no número de 
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mergulhos e um aumento na duração dos mergulhos rasos. Os dados obtidos no 

presente trabalho referem-se a um único indivíduo na região costeira e não houve 

diferenças na profundidade de mergulho entre o dia e a noite. Utilizando sistemas 

acústicos, Newman & Springer (2008) concluíram que os animais aumentam a atividade 

durante a noite, o que poderia estar associado à maior disponibilidade de suas presas. 

Wright et al. (2017), também no Atlântico Norte, utilizaram DTAGs e concluíram que os 

mergulhos de caça ocorreram a mais de 100 metros de profundidade. Esses mergulhos 

foram classificados, em sua maioria, como mergulhos em formato “V”.  

O presente trabalho registrou que apenas 4,9% dos mergulhos ultrapassaram os 

100 metros de profundidade e, portanto, podem estar associados à alimentação, embora 

caiba considerar que o registro da maior parte dos mergulhos analisados foi de um 

indivíduo que se movimentou ao longo da costa no sentido sul; os mergulhos Square 

foram os mais rasos e mais longos. Para o indivíduo que permaneceu na região costeira, 

os mergulhos Square foram os mais profundos e mais longos. 

Em geral, a espécie realiza mergulhos a menos de 300 metros de profundidade, com 

duração de até 4 minutos (WRIGHT et al., 2017), mas tem capacidade de permanecer 

até 16 minutos e atingir profundidade de 767 metros (REISINGER et al., 2015). A 

identificação de profundidade máxima durante o esforço amostral deste estudo registrou 

mergulhos de 403,5 metros. Apenas quatro mergulhos ultrapassaram a profundidade de 

300 metros. Na região das ilhas Geórgia do Sul, 76% dos mergulhos de forrageamento 

foram a menos de 100 metros de profundidade e 17% a mais de 200 metros (TOWERS 

et al., 2018). 
 

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhynchus) 

Foram obtidos dados de mergulho para cinco indivíduos de G. macrorhynchus, 

totalizando 1.311 mergulhos. O mergulho mais profundo chegou a 959,5 metros (tipo “U”) 

e o mais longo durou 17,9 minutos (tipo “V”) (Figura V.4-20). Cerca de 10,7% dos 

mergulhos foram considerados profundos, com mais de 200 metros.  



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
394 / 707 

 

 

 

Figura V.4-20:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para 
cinco indivíduos de baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala 
macrorhynchus) marcados com transmissores satelitais pelo PMC-BS. 

 

Os mergulhos noturnos foram mais profundos em comparação aos diurnos, 

considerando todos os tipos de submersão em conjunto (Kruskal-Wallis, W = 326.559; p 

˂ 0,05) (Figura V.4-21). Analisando os diferentes tipos de mergulho separadamente, é 

possível observar que tal padrão é marcante para os mergulhos tipo Square e “U”, 

enquanto os mergulhos tipo “V” apresentaram grande variabilidade na profundidade.  
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Figura V.4-21:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para cinco 
indivíduos de baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala 
macrorhynchus) marcados com transmissores satelitais pelo PMC-BS. A 
caixa representa o primeiro e o terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal 
indica a mediana. 

 

Baleias-piloto-de-peitorais-curtas são conhecidas por sua aptidão para mergulhos 

de grande profundidade, embora existam poucos estudos que abordem dados 

específicos sobre o tema, e costumam forragear a mais de 800 metros de profundidade 

(BAIRD et al., 2002; QUICK et al., 2017). Dois indivíduos juvenis de Globicephala melas, 

marcados e soltos após um período de reabilitação no nordeste do Atlântico, realizaram 

a maior parte dos mergulhos a uma profundidade menor que 15 metros, com duração de 

2 minutos, embora tenham registrado uma profundidade máxima de até 500 metros e 14 

minutos de duração (NAWOJCHIK et al., 2003).  

No Mar da Ligúria, indivíduos de G. melas, marcados com transmissores arquivais, 

exibiram comportamento de mergulho distinto durante o dia, com os mergulhos mais 
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profundos e longos realizados no entardecer (máximo de 648 metros e 12,7 minutos) 

(BAIRD et al., 2002). Utilizando o mesmo tipo de equipamento, Alves et al. (2013) 

constataram que G. macrorhynchus permanece 94,1% do tempo a menos de 100 metros 

de profundidade, em mergulhos com duração inferior a 5 minutos nas imediações da Ilha 

Madeira, no Atlântico Norte. A profundidade máxima registrada foi de 988 metros e 16,08 

minutos de duração (ALVES et al., 2013). Quick et al. (2017) concluíram que o 

comportamento de subsuperfície de G. macrorhynchus é bastante complexo e 

identificaram quatro tipos de mergulho, ou estados de mergulho, sendo que os indivíduos 

tendem a mergulhar em clusters de mergulhos de padrão semelhante.  
 

Golfinho-de-Risso (Grampus griseus) 

Foram registrados dados de 95  mergulhos, todos para um indivíduo de Grampus 

griseus. O mergulho mais profundo chegou a 185,5 metros (tipo “U”) e o mais longo durou 

8,6 minutos (tipo “U”) (Figura V.4-22). Cerca de 17% dos mergulhos chegaram a mais 

de 50 metros de profundidade, o que indica que o indivíduo não realizou mergulhos 

profundos no período, considerando que ele permaneceu na região do talude continental. 

Não foi possível avaliar a variação diária pelo baixo número amostral de mergulhos para 

a espécie. 
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Figura V.4-22:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para um 
indivíduo de golfinho-de-Risso (Grampus griseus) marcado com transmissor 
satelital pelo PMC-BS. 

 

O golfinho-de-Risso costuma habitar águas com até 1.500 metros de profundidade 

e se alimenta principalmente de cefalópodes (JEFFERSON et al., 2015). Algumas de 

suas presas realizam migração vertical, subindo durante a noite, o que facilita a sua 

predação pelos cetáceos e pode influenciar no seu padrão de mergulho, ocasionando 

mergulhos mais profundos à noite para a captura dessas presas. Embora o animal 

monitorado estivesse na região do talude continental, a profundidade média dos 

mergulhos foi reduzida (32,7 metros), semelhante ao registrado no sul da Califórnia, onde 

a profundidade média dos mergulhos da espécie foi menor que 30 metros (FALCONE & 

SCHORR, 2012).  

Contudo, a profundidade (185,5 metros) e a duração máxima (8,6 minutos) 

registradas pelo PMC-BS foram inferiores ao identificado na Califórnia, em que a 
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profundidade máxima foi de 704 metros e a duração de 9,3 minutos para animais 

marcados nas proximidades de ilhas oceânicas (FALCONE & SCHORR, 2012). 

A profundidade média dos mergulhos na Bacia de Santos, indicou que mais de 95% 

dos mergulhos realizados por um indivíduo reabilitado e monitorado com transmissor 

satelital não ultrapassou os 50 metros de profundidade, chegando no máximo a 500 

metros; os mergulhos mais profundos foram realizados à noite. A duração de cerca de 

99% dos mergulhos foi inferior a 6 minutos, com 55% dos mergulhos durando entre 2 e 

4 minutos (WELLS et al., 2009).  
 

Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

Foram obtidos dados de mergulho para dez indivíduos de T. truncatus, totalizando 

2.114 mergulhos do ecótipo ou subespécie oceânica (T. t. truncatus), considerando o 

parâmetro de 1,5 metros para a definição de mergulho. A profundidade máxima foi de 

72,5 metros (tipo Square) e o mergulho mais longo chegou a 5,8 minutos (tipo Square). 

A grande maioria dos mergulhos (76,6%) não passou de 20 metros de profundidade 

(Figura V.4-23).  
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Figura V.4-23:  Profundidade e duração dos diferentes tipos de mergulho registrados para dez 
indivíduos de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. 

 

Os mergulhos noturnos foram mais profundos que os diurnos, considerando todos 

os tipos de mergulho em conjunto (Kruskal-Wallis, W = 2.745.298; p ˃ 0,05) (Figura V.4-

24).  
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Figura V.4-24:  Profundidade de mergulho (log10 metros) registrada ao longo do dia para dez 
indivíduos de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) marcados com 
transmissores satelitais pelo PMC-BS. A caixa representa o primeiro e o 
terceiro quartis, e a linha mais escura horizontal indica a mediana. 

 

Os dois ecótipos descritos para T. truncatus no litoral brasileiro ocorrem na Bacia de 

Santos (COSTA et al., 2016). Os dados de genética e de padrão de coloração indicam 

que todos os animais marcados durante o Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS pertencem 

ao chamado ecótipo oceânico. Nas Bermudas, a maior parte dos mergulhos mais 

profundos chegou a 250 m, mas o limite máximo excedeu 500 m de profundidade 

(KLATSKY et al., 2007). Esta profundidade é muito superior à registrada no presente 

trabalho, de 72,5 metros, embora caiba considerar que os indivíduos analisados na Bacia 

de Santos permaneceram todo o período de monitoramento muito próximo da costa, o 

que explica o grande percentual de mergulhos rasos e de curta duração. Hastie et al. 

(2006), utilizando transmissores arquivais, registraram mergulhos de até 58,5 m de 

profundidade, o que coincidiu com o fundo marinho numa região costeira do Atlântico 
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Norte, na Escócia. Analisando a atividade acústica dos animais, conclui-se que a maior 

parte do comportamento de pesca ocorreu até uma profundidade de 10 m.  
 

V.4.2 Transmissores Arquivais 

Entre 2016 e 2020, um total de quatorze (14) DTAGs e dois (2) CATS Cams foram 

fixados em cinco espécies de misticetos (B. borealis, B. brydei, B. physalus, E. australis 

e M. novaeangliae) e uma espécie de odontoceto (P. macrocephalus) (Quadro V.4.2-1), 

totalizando 76 horas e 49 minutos de transmissão de dados em dezesseis animais. A 

fixação dos transmissores ocorreu em áreas distintas, cobrindo quase toda a área de 

estudo do PMC-BS, com a maioria dos transmissores fixados em M. novaeangliae na 

região sudeste, aproximadamente entre Rio de Janeiro e Cabo Frio (Figura V.4.2-1).  
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Quadro V.4.2-1: Resumo dos dados de forrageamento e de acústica de DTAG e CATS das Campanhas de Telemetria do Ciclo de 
Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS (1ª a 12ª Campanhas). 

  Dtag ID Espécie 
Classe 
etária 

Data 
Latitude 
de início 

Longitude 
de início 

Duração 

Evidência 
visual, 
acústica ou 
cinemática de 
forrageamento 

Detecções 
acústicas 
focais e/ou 
de 
coespecíficos 

Detecção 
acústica 
de outras 
espécies

1 be16_068a B. brydei Adulto 08/03/2016 24,1937° S 
43,5653 
°W 

1h 31m Nenhuma Nenhuma 

Prováveis 
detecções 
de 
Stenella 
spp. 

2 bb16_244a B. borealis Adulto 31/08/2016 25,7192 °S 
45,2261 
°W 

5h 3m 

Poucas 
detecções 
cinemáticas 
possíveis 

Vocalizações 

Prováveis 
detecções 
de Orcinus 
orca 

3 be17_045a B. brydei Adulto 14/02/2017 
22,87956 
°S 

41,88221 
°W 

4h 12m 

Evidências 
visuais e 
algumas 
acústicas 

Nenhuma Nenhuma

4 
mn17_204b 

M. 
novaeangliae 

Adulto 23/07/2017 
24,16158 
°S 

42,52219 
°W 

1h 54m 

Poucas 
detecções 
cinemáticas 
possíveis 

Nenhuma Nenhuma

bp17_220a B. physalus Adulto 08/08/2017 
26,40248 
°S 

46,62878 
°W 

1h 35m 
Poucas 
detecções 

Nenhuma Nenhuma
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  Dtag ID Espécie 
Classe 
etária 

Data 
Latitude 
de início 

Longitude 
de início 

Duração 

Evidência 
visual, 
acústica ou 
cinemática de 
forrageamento 

Detecções 
acústicas 
focais e/ou 
de 
coespecíficos 

Detecção 
acústica 
de outras 
espécies

cinemáticas 
possíveis 

ea17_221a E. australis Adulto 09/08/2017 
26,19761 
°S 

48,15024 
°W 

4h 38m Nenhuma Chamados Nenhuma

5 

mn17_310a 
M. 
novaeangliae 

Adulto 06/11/2017 
23,02470 
°S 

43,12552 
°W 

6h 41m Nenhuma Nenhuma Nenhuma

mn17_315a 
M. 
novaeangliae 

Adulto 11/11/2017 
22,95315 
°S 

41,87686 
°W 

2h 41m Nenhuma 
Chamados 
coespecíficos 
fracos 

Nenhuma

mn17_316a 
M. 
novaeangliae 

Adulto 12/11/2017 
22,73227 
°S 

41,74666 
°W 

12h 23m Nenhuma 
Chamados 
focais e 
coespecíficos 

Prováveis 
delfinídeos 
(clicks e 
assobios)

mn17_316b 
M. 
novaeangliae 

Filhote 12/11/2017 
22,74411 
°S 

41,74666 
°W 

4h 30m Nenhuma 
Chamados 
coespecíficos 
fracos 

Nenhuma

pm17_324a 
P. 
macrocephalus 

Adulto 20/11/2017 
27,62148° 
S 

46,82417 
°W 

10h 17m Nenhuma 

Clicks 
numerosos, 
poucas 
vocalizações 

Duvidoso
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  Dtag ID Espécie 
Classe 
etária 

Data 
Latitude 
de início 

Longitude 
de início 

Duração 

Evidência 
visual, 
acústica ou 
cinemática de 
forrageamento 

Detecções 
acústicas 
focais e/ou 
de 
coespecíficos 

Detecção 
acústica 
de outras 
espécies

7 ea18_205a E. australis Adulto 24/07/2018 
24,02021° 
S 

45,73709° 
W 

5h 3m Nenhuma 
Chamados 
fracos 

Nenhuma.

9 

mn19_207a 
M. 
novaeangliae 

Adulto 26/07/2019 
23,084268° 
S 

43,121960° 
W 

2h 50m Nenhuma 
Chamados 
coespecíficos 
fracos 

Nenhuma

mn19_207b 
M. 
novaeangliae 

Adulto 26/07/2019 
23,062540° 
S 

43,126134° 
W 

4h 10m Nenhuma 

Alguns 
chamados tipo 
focal, 
Chamados 
coespecíficos 
fracos 

Nenhuma

bb19_209a B. borealis Adulto 28/07/2019 
23,70737° 
S 

42,08165° 
W 

4h 27m Nenhuma Nenhuma Nenhuma

11 bb20_202a B. borealis Adulto 22/07/2020 
25,79054° 
S 

45,32324° 
W 

9h 21m Nenhuma Nenhuma Nenhuma

Tempo total de marcação 76h49m    
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Figura V.4.2-1: Localização das marcações realizadas com transmissores DTAGs e 

CATS durante as Campanhas de Telemetria do Ciclo de Curto Prazo 
(seis primeiros anos) do PMC-BS (1ª a 12ª Campanhas). 
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bb20_202a - B. borealis - CATS 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

439,5 
(261,2) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

913,9 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

6,1 
(1,8) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

5,04 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

11,5 

 

bb19_209a - B. borealis - CATS 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

228,1 
(140,6) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

530,3 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

7,5 
(2,0) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

5,26 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

15,4 

 

bb16_244a - B. borealis - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

281,7 
(184,9) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

671,2 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

13,9 
(4,8) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

28,9 

 

Figura V.4.2-2: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de três indivíduos, de 
baleia-sei (Balaenoptera borealis). 
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bp17_220a - B. physalus - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

816,2 
(209,6) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

1011,4 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de 
mergulho, em metros  

25,1 (9,6) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

18,9 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

41,9 

 

be16_068a - B. brydei - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

378,8 [172,7] 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

591,6 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de 
mergulho, em metros  

108,3 (60,4) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

27,9 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

214,3 

 

be17_045a - B. brydei - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

272,7 (34,0) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

305,4 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de 
mergulho, em metros  

22,6 (12,0) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

13,9 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

40,2 

 

.
Figura V.4.2-3: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de um indivíduo de 

baleia-fin (Balaenoptera physalus) e e dois indivíduos de baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei).
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ea17_221a - E. australis - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

391,0 (97,4) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

581,0 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

20,6 (7,8) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

29,8 

 

ea18_205a - E. australis - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

464,7 (135,4) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

767,6 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

24,9 (9,0) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,0 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

38,6 

Figura V.4.2-4: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de dois indivíduos de 
baleia-franca-austral (Eubalaena australis).
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mn17_310a - M. novaeangliae - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

411,2 (96,9) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

578,6 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, em 
metros  

41,0 (10,8) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

23,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

60,3 

 

mn17_204b - M. novaeangliae - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

124,9 (76,1) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

296,4 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

25,5 (11,6) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,4 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

54,9 

 

Figura V.4.2-5: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de cinco indivíduos de 
baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) (continua na próxima página).
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mn17_315a - M. novaeangliae - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

325,8 
(101,6) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

619,6 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

52,2 (15,3) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

21,1 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

82,6 

mn17_316a - M. novaeangliae - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

193,5 
(113,1) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

790,8 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

26,6 (13,6) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

58,6 

 

mn17_316b - M. novaeangliae - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

161,3 (64,7) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

261,2 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

27,9 (15,9) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

60,5 

 

Figura V.4.2-6: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de cinco indivíduos de 
baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) (continuação).
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pm17_324a - P. macrocephalus - DTAG2 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

221,8 (71,7) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

431,4 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

22,7 (13,3) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,4 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

72,3 

 

mn19_207b - M. novaeangliae - DTAG3 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

274,3 
(129,0) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

48,9,8 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

20,3 (10,4) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

11,2 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

50,6 

 

mn19_207a - M. novaeangliae - DTAG3 

Média (desvio padrão) da 
duração de mergulho, em 
segundos  

187,8 (87,0) 

Duração máxima dos 
mergulhos, em segundos 

348,2 

Média (desvio padrão) da 
profundidade de mergulho, 
em metros  

18,9 (12,7) 

Moda da profundidade de 
mergulho, em metros 

10,25 

Profundidade máxima dos 
mergulhos, em metros 

47,0 

 

Figura V.4.2-7: Estatística descritiva dos dados de mergulho, perfis de mergulho e duração dos mergulhos de um indivíduo de 
cachalote (Physeter macrocephalus) e de dois indivíduos de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae). 
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V.4.2.1 Mergulho e Cinemática 
 

Perfis de mergulho e estatísticas de mergulho (por exemplo: duração e 

profundidade do mergulho) para cada baleia marcada são mostrados nas 

Figuras V.4.2-2 a V.4.2-7, acima. Os padrões gerais observados nestes perfis 

de mergulho mostram uma tendência entre B. borealis (n = 3) de limitar a maior 

parte de sua atividade aos primeiros 10 metros da coluna de água. Os perfis de 

mergulho de B. brydei (n = 2) diferem, com be16_068a mergulhando mais fundo 

e por períodos mais longos do que o indivíduo costeiro be17_045a. B. physalus 

(n = 1) apresentou uma tendência a utilizar os 20 metros superiores da coluna 

de água, embora tenha feito o mergulho de maior duração entre todas as 

espécies marcadas. As outras espécies, E. australis (n = 2), M. novaeangliae (n 

= 7) e P. macrocephalus (n = 1), tendem a usar uma extensão maior da coluna 

d’água, embora a profundidade média do mergulho raramente exceda 50 metros, 

independentemente de os animais terem sido marcados na região costeira ou 

oceânica. 

Os perfis de mergulho e sua cinemática para misticetos foram analisados 

para investigar possíveis comportamentos de forrageamento, caracterizados por 

uma ou mais das seguintes características: 1) aceleração rápida (aumento da 

taxa de batimento de caudal, detecção acústica de aumento do ruído de fluxo 

característico da natação rápida); 2) grandes mudanças nos ângulos de rotação 

esquerdo ou direito coincidentes com a aceleração rápida; 3) desaceleração 

rápida (taxa de batimento da nadadeira caudal reduzida, detecções acústicas de 

diminuição rápida na intensidade do ruído do fluxo); 4) aumentos rápidos na 

magnitude de uma ou mais medidas cinemáticas sintéticas (isto é: solavanco ou 

aceleração corporal dinâmica geral). Entre os misticetos marcados, dados 

cinemáticos e, em alguns casos, dados acústicos sincronizados com o tempo, 

apoiam a hipótese de que alguns misticetos se engajaram em prováveis 

comportamentos de forrageamento, sociais ou de mergulho síncrono. Estas 

situações são destacadas a seguir. 
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Balaenoptera brydei - be16_068a (8 de março de 2016) 

Em alguns mergulhos profundos, este indivíduo de baleia-de-Bryde (B. 

brydei) esteve periodicamente engajado em atividade de batimento de cauda 

durante sua fase de descida free-ride, seguido imediatamente por grandes 

mudanças no ângulo de rotação (± 90 °) e redução nas taxas de batimento de 

cauda (Figura V.4.2-8). Esses dados são consistentes com o comportamento de 

alimentação do tipo “estocada” de rorquais, que realizam mergulho profundo, 

descrito por Stimpert et al. (2007) e Goldbogen et al. (2008). Uma hipótese é de 

que a taxa de batimento de cauda aumenta até que o animal atinja a velocidade 

necessária para capturar a presa, faz um giro de aproximadamente 90° e abre a 

boca para engolfar uma mancha de presas, e então desacelera rapidamente 

quando um grande volume de água é ingerido e a taxa de batimentos cai. Este 

padrão é observado nos dados do sensor de B. brydei que estão abaixo (Figura 

V.4.2-8), e está representado visualmente por suas respectivas pseudo-rotas 

tridimensionais (Figura V.4.2-9), onde a orientação de rotação do corpo varia de 

0° a 90°, indicada por uma coloração que vai do azul escuro para o amarelo 

escuro. 

 

 

Figura V.4.2-8: Perfil de mergulho de um 
indivíduo de baleia-de-Bryde 
(Balaenoptera brydei) e 
cinemática de um provável 
mergulho de forrageamento. 

Figura V.4.2-9: Pseudo-rota de um 
provável mergulho de 
forrageamento de um 
indivíduo de baleia-de-
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Bryde (Balaenoptera 
brydei). 

Balaenoptera borealis - bb16_244a (31 de agosto de 2016) 

A baleia-sei (Balaenoptera borealis - bb16_244a) realizou numerosos 

mergulhos rasos, de subsuperfície (n = 584), e a análise dos dados do sensor 

revelou muitos eventos de alimentação de estocada (aumentos rápidos na taxa 

de batimento de cauda, seguidos por aumento rápido na taxa de rotação e 

diminuição rápida na taxa de batimento de cauda, como descrito por Goldbogen 

et al., 2006). No entanto, ao contrário de B. brydei, este indivíduo de B. borealis 

estava envolvido apenas na alimentação do tipo estocada, próximo à superfície, 

durante o período de permanência do transmissor. Os dados do sensor, 

consistentes com o comportamento de alimentação do tipo estocada, são 

mostrados nas Figuras V.4.2-10 e V.4.2-11. A Figura V.4.2-10 exibe um possível 

evento de alimentação do tipo estocada de subsuperfície, seguido por um 

provável evento de alimentação do tipo skimming superficial, enquanto a Figura 

V.4.2-11 mostra exemplos de dois eventos prováveis de forrageamento 

superficial do tipo skimming. 

 

  

Figura V.4.2-10: Possível comportamento de 
alimentação de subsuperfície 
do tipo skimming de um 
indivíduo de baleia-sei 
(Balaenoptera borealis). 

Figura V.4.2-11: Possível comportamento de 
alimentação de superfície do 
tipo skimming de baleia-sei 
(Balaenoptera borealis). 
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Megaptera novaeangliae - mn17_204b (23 de julho de 2017) 

A análise dos dados do sensor associados ao indivíduo mn17_204b de 

baleia-jubarte (M. novaeangliae) revelou muitos casos de aparentes 

comportamentos ativos de superfície, definidos pelos dados cinemáticos como 

um rápido aumento na taxa de batimento de cauda, seguido por uma rotação 

rápida e uma rápida diminuição na taxa de batimento de cauda Estes são 

indicativos de supostos esforços de forrageamento em baleias-jubarte, conforme 

descrito em Goldbogen et al. (2006). Com base nos dados cinemáticos 

mostrados na Figura V.4.2-12, pode-se inferir que este animal estava envolvido 

em alimentação do tipo estocada próximo à superfície, começando por volta de 

4.700 segundos após a implantação do transmissor e continuando ao longo de 

todo o período restante de manutenção do transmissor, que terminou após cerca 

de 6.800 segundos. 

 
 

 
Figura V.4.2-12: Indicadores cinemáticos de provável comportamento de 

alimentação do tipo estocada de um indivíduo de baleia-jubarte 
(Megaptera novaeangliae).  
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Balaenoptera physalus - bp17_220a (8 de agosto de 2017) 

Este animal passou uma fração significativa do tempo próximo a 20 metros 

de profundidade (moda = 18,9 metros), com duração dos mergulhos superior a 

8 minutos (Figura V.4.2-13). Os dados cinemáticos suportam a hipótese de que 

este animal se envolveu em pelo menos um esforço de alimentação do tipo 

estocada, entre 5.000 e 5.400 segundos após a implantação do transmissor 

(Figura V.4.2-14), com grande aumento nos ângulos de rotação durante o 

batimento de cauda. Pareceu, depois da mudança na posição da cabeça, que o 

animal inverteu seu curso após o presumido evento inicial de forrageamento, e 

se envolveu em uma segunda rotação com elevada taxa de batimento de cauda 

antes de retomar sua direção original, o que pode sugerir que ele voltou a 

forragear em direção a uma mancha específica de presas. 

 

 

Figura V.4.2-13: Pseudo-rota de um 
possível comportamento 
de alimentação do tipo 
estocada de subsuperfície 
de um indivíduo de baleia-
fin (Balaenoptera 
physalus).  

Figura V.4.2-14: Possível 
comportamento de 
alimentação do tipo 
estocada de 
subsuperfície de um 
indivíduo de baleia-fin 
(Balaenoptera 
physalus). 

 

Eubalaena australis - ea17_221a (9 de agosto de 2017) 

Alguns ângulos de rotação grandes foram observados durante mergulhos da 

baleia-franca-austral mais longos e profundos (p.ex. mergulho número 8, Figura 

V.4.2-16). Vários episódios de mergulho com grandes ângulos de rotação foram 
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registrados dentro de intervalos de tempo em que as detecções acústicas de 

forte contato físico com o DTAG ocorreram (por exemplo: mergulho número 14, 

em 14.273 e 14.292 segundos). Considerando que este indivíduo de E. australis 

estava acompanhado por dois coespecíficos, de relação desconhecida, a 

combinação destes dados cinemáticos e acústicos sugerem comportamentos 

sociais de subsuperfície, não de forrageamento. 

 

  

Figura V.4.2-15: Possível comportamento 
social de subsuperfície de 
um indivíduo de baleia-
franca-austral (Eubalaena 
australis).  

Figura V.4.2-16: Pseudo-rota de um 
indivíduo de baleia-franca-
austral (Eubalaena 
australis) durante um 
possível comportamento 
social.  

 

Megaptera novaeangliae - mn17_316a e mn316b (23 de julho de 2017) 

A análise dos dados dos sensores associados aos transmissores instalados 

no par de baleias-jubarte (Megaptera novaeangliae - mn17_316a e mn17_316b) 

permitiu examinar o grau de sincronia do mergulho entre uma mãe e um filhote. 

Depois de sincronizar os dados de cada um dos transmissores, mais de 260 

minutos de dados de registros sobrepostos foram utilizados para fazer uma 

análise da sincronia de mergulho. Conforme mostram os perfis de mergulho na 

Figura V.4.2-17, há um padrão claro de comportamento de mergulho bem 

correlacionado (r = 0,97) exibido neste par de mãe e filhote. 
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Figura V.4.2-17: Perfis de mergulho sincronizado de um par de fêmea e filhote de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) (mn17_316a e 

mn17_316b). 
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V.4.2.2 Acústica dos Transmissores  

 

Balaenoptera brydei - be17_045a (14 de fevereiro de 2017) 

A análise das gravações acústicas do indivíduo be17_045a não revelou 

vocalizações consistentes com B. brydei (HEIMLICH et al., 2005). Um evento 

consistente com os sons de alimentação do tipo estocada (aceleração rápida, 

resultando em um aumento no ruído de fluxo, desaceleração instantânea e ruído 

de fluxo reduzido, seguido pelo som de água e bolhas fluindo sobre o DTAG) foi 

detectado em 4.860 segundos. Isso é consistente com as observações visuais 

feitas pela equipe de marcação. 

 

 
 
Figura V.4.2-18: Detecção acústica em 14 de fevereiro de 2017 de presumido 

comportamento de alimentação do tipo estocada exibido por um 
indivíduo de baleia-de-Bryde (Balaenoptera brydei - be17_045a). 
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Balaenoptera borealis - bb16_244a (31 de agosto de 2016) 

A análise das gravações acústicas do indivíduo bb16_244a revelou 

vocalizações (n = 23, ver Figura V.4.2-19) consistentes com B. borealis 

(RANKIN & BARLOW, 2007; BAUMGARTNER et al., 2008). Até onde se sabe, 

essas vocalizações de baleias-sei são as primeiras coletadas por DTAGs e, 

como tal, provavelmente representam os melhores registros de vocalização de 

baleias-sei existentes no mundo. 

A maioria das vocalizações foi de chamados downsweep (n = 22, como em 

Baumgartner et al., 2008), e pelo menos uma foi uma vocalização upsweep-

downsweep, conforme descrito por Calderan et al. (2014). Várias vocalizações 

apresentaram uma elevada taxa de sinal-ruído; estes são detalhados abaixo 

(Figura V.4.2-20 e V.4.2-21). Essas vocalizações foram caracterizadas por uma 

frequência mínima média de 28,2 Hz (desvio padrão = 3,7 Hz), frequência 

máxima média de 111,6 Hz (desvio padrão = 8,9 Hz), duração média de 0,77 s 

(desvio padrão = 0,19 s) e frequência de pico média de 74 Hz (desvio padrão = 

6,6 Hz). Os chamados ocorreram predominantemente em padrões pareados 

(Figura V.4.2-22) e triplos (Figura V.4.2-23), um padrão frequentemente 

observado e descrito em Baumgartner et al. (2008) e Calderan et al. (2014). 

 

  
Figura V.4.2-22: Vocalizações de 

chamados downsweep 
de baleia-sei (B. 
borealis). 

Figura V.4.2-23: Vocalização 
upsweep-downsweep 
de baleia-sei (B. 
borealis). 
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Figura V.4.2-24: Padrão de vocalização pareado para baleia-sei (Balaenoptera 

borealis). 

 

 
Figura V.4.2-25: Padrão de vocalização triplo para baleia-sei (Balaenoptera 

borealis). 

 

Como pode ser visto no Quadro V.4.2-1, as frequências de pico dos 

chamados de B. borealis registrados se agruparam em torno de três frequências: 

58,6 Hz, 70,3 Hz e 82 Hz, que fazem parte das discussões a seguir. 
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Quadro V.4.2-1: Parâmetros numéricos das vocalizações de baleia-sei (Balaenoptera 
borealis) registradas pelo DTAG durante o Ciclo de Curto Prazo do 
PMC-BS. 

Ponto de 
registro na 
gravação 

Duração 
Frequência 
mínima (Hz) 

Frequência 
máxima (Hz) 

Frequência 
de pico (Hz) 

Nível recebido 
(dB re 1 μPa) 

11.571,65 0,749 31,2 102,8 82 94,5 

11.708,56 0,894 31,2 109,3 70,3 91,5 

11.881,36 1,013 25,1 100,3 70,3 98,2 

12.846,18 0,688 29,4 122,4 82,0 92,8 

12.848,47 0,688 29,4 122,4 82,0 94,5 

12.850,76 0,719 30,1 105,7 70,3 93,5 

12.976,91 1,354 24,7 112,6 70,3 91,3 

12.979,78 0,781 30,9 117,0 70,3 93,4 

13.144,79 0,843 25,7 111,9 70,3 91,9 

13.148,60 0,790 28,2 109,7 70,3 92,9 

13.309,87 0,883 28,9 118,6 82,0 91,5 

13.312,21 0,780 30,4 124,7 82,0 91,8 

13.387,69 0,949 26,1 129,0 82,0 90,2 

13.391,04 0,788 28,2 116,9 82,0 88,8 

13.508,98 0,731 23,6 106,9 70,3 87,7 

13.512,22 0,709 27,5 121,5 82,0 92,7 

13.673,15 0,542 17,4 95,0 70,3 91,8 

13.675,11 0,421 23,6 107,9 70,3 90,4 

13.777,07 0,768 32,2 99,0 58,6 93,6 

13.779,80 0,498 31,1 108,6 70,3 92,9 

13.856,35 0,731 32,2 106,9 70,3 96,3 

13.859,26 0,618 33,1 107,4 70,3 96,9 

Média 0,8 28,2 111,7 74,0 92,7 

Desvio 
padrão 

0,2 3,7 8,9 6,6 2,5 

 

Além dos chamados associados a B. borealis, as gravações acústicas do 

indivíduo bb16_244a também detectaram a presença de numerosos (n = 174) 

chamados pulsados (Figura V.4.2-25), consistentes com Orcinus orca (orca). A 

presença de O. orca foi confirmada por detecção visual a bordo do navio de 
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pesquisa, que foi simultânea com o momento de registro dos chamados pulsados 

detectados nas gravações acústicas. Pelo menos um desses chamados foi 

suficientemente similar em todos os registros para ser caracterizado como 

estereotipado (FORD, 1987). Um exemplo para este chamado estereotipado 

(Figura V.4.2-26) teve duração de 1,2 segundos, com frequência de 656 Hz e 

27,5 kHz e frequências de pico e central de 656,2 Hz e 1.781,2 Hz, 

respectivamente. O nível recebido (RL) foi calculado como 126,3 dB re 1 μPa, e 

o ruído ambiente (predominantemente do fluxo de água devido à natação da 

baleia) adjacente ao chamado deste exemplar foi usado para calcular uma 

relação sinal-ruído (SNR) de 36,5. Numerosas sequências de cliques (n = 157) 

também foram detectadas; elas eram temporalmente consistentes com o início 

das detecções de chamados pulsados atribuídos à O. orca (Figura V.4.2-26). 

 

 
Figura V.4.2-26: Detecções acústicas sobrepostas ao perfil de mergulho de baleia-sei 

(Balaenoptera borealis) (indivíduo bb16_244a). 
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Figura V.4.2-27: Chamado pulsado estereotipado atribuído a orca (O. orca) – RL: 

126,3 dB re 1 µPA, SNR: 36,5. 
 

Eubalaena australis - ea17_221a e ea18_205a (9 de agosto de 2017) 

Numerosas vocalizações foram detectadas nos registros de áudio do DTAG 

instalado nos indivíduos ID ea17_221a e ea18_205a. Muitos dos chamados do 

indivíduo ID ea17_221a foram consistentes com o repertório acústico da baleia-

franca-austral, conforme descrito por Clark (1982), Tellechea & Norbis (2012) e 

Dombroski et al. (2016). Os sons produzidos foram classificados de acordo com 

o repertório acústico descrito em Dombroski et al. (2016). Embora a maioria dos 

sons gravados sejam característicos do repertório da baleia-franca-austral (ou 

seja: chamados constantes, ascendentes, descendentes e pulsados; consulte a 

Figura V.4.2-28), algumas vocalizações novas foram observadas, 

especificamente os chamados repetitivos de "sirene", "chilrear" e “sirene com 

variante de chamado ascendente” (Figura V.4.2-29). Esses chamados não 

correspondem a chamados conhecidos de E. australis, conforme os catálogos 

existentes e esses chamados foram responsáveis por mais de 32,1% de todas 
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as detecções acústicas deste encontro. Esses chamados de "sirene", "chilrear" 

e “sirene com variantes tonais ascendentes” foram quase sempre temporal e 

sequencialmente vinculados, normalmente formando pares de “sirene-chilrear” 

ou “sirene-ascendente” (Figura V.4.2-30), e todos parecem estar associados a 

chamados de subsuperfície. Quase todas as vocalizações detectadas tinham 

baixos níveis recebidos (RL), com taxas médias a moderadas de sinal-ruído 

(SNR), o que dificulta as inferências sobre se o animal marcado ou seus 

coespecíficos produziram esses chamados. Essas mesmas vocalizações do tipo 

“sirene”, “sirene com variantes tonais ascendentes” e “chilreios” também foram 

detectadas no indivíduo ea18_205a de E. australis marcado com DTAG em 2018 

(Figura V.4.2-31). A presença desse conjunto de chamados entre as duas 

implantações de DTAG2 em E. australis ajuda a confirmar que esses chamados 

foram de fato feitos pela espécie. No entanto, um chamado semelhante foi 

identificado repetidamente na gravação registrada no DTAG do indivíduo 

mn17_316a, de M. novaeangliae (Figura V.4.2-30); este tipo de chamado 

aparentemente semelhante entre as espécies é um detalhe acústico interessante 

que será abordado na seção Discussão (abaixo).  
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Figura V.4.2-28: Repertório acústico de baleia-franca-austral (Eubalaena australis) 

em águas brasileiras (reproduzido com permissão de Dombrowski). 
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Figura V.4.2-29: Sonograma de sons produzidos pela baleia-franca-austral 

(Eubalaena australis) (indivíduo ea17_221b): “sirene com variantes 
tonais ascendentes” (vermelho), “chilreio” (amarelo) e “sirene” 
(laranja). 

 

 
 
Figura V.4.2-30: Sonograma de sons produzidos pela baleia-franca-austral 

(Eubalaena australis) (indivíduo mn17_316a): “sirene com variantes 
tonais ascendentes” (vermelho) e “chilreios” (amarelo). 

 

 
 
Figura V.4.2-31: Sonograma de sons produzidos pela baleia-franca-austral 

(Eubalaena australis) (indivíduo ea18_205a): “sirene com variantes 
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tonais ascendentes” (vermelho) e “chilreios” (amarelo) e “sirene” 
(laranja). 

 
 
P. macrocephalus - pm17_324a (20 de novembro de 2017) 

A instalação de um DTAG em um indivíduo de P. macrocephalus encontrado 

em 20 de novembro de 2017 forneceu novos insights sobre a ecologia acústica 

dos cachalotes na Bacia de Santos. Nesse encontro, o cachalote adulto marcado 

era supostamente a mãe de um filhote relativamente recém-nascido que a estava 

acompanhando, e ambos faziam parte de um grupo maior com 

aproximadamente 15 animais. Esse grupo fazia parte de um agrupamento maior 

de cachalotes observado na área, estimado em 45-50 animais no total. Foram 

registradas 10 horas e 17 minutos neste DTAG, que revelaram a presença de 

cliques “usuais”, que são comumente associados a grupos de fêmeas 

(OLIVERIA et al., 2013); “rangidos” (ou zumbidos, com intervalos entre cliques 

de 15-100 ms, como apresentado em Sánchez-García et al., 2010); e a forte 

evidência da presença de codas, ou padrões repetidos de cliques 

estereotipados, geralmente com 3-10 elementos com espaçamentos temporais 

regulares (RENDELL & WHITEHEAD, 2004; consulte a Figura V.4.2-32). 
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Figura V.4.2-32: Exemplos de sons tipo coda usados por Physeter macrocephalus em águas oceânicas da Bacia de Santos. 
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Além disso, várias vocalizações distintivas de baixa frequência também 

foram detectadas; em função das altas razões sinal-ruído dessas vocalizações 

de baixa frequência é possível que uma ou mais possam estar associadas ao 

filhote neste par mãe-filhote, dada sua provável regularidade e proximidade com 

o animal marcado. 

 

V.4.2.3 Discussão dos Resultados Obtidos com Transmissores Arquivais 

O uso de transmissores acústicos digitais com vários sensores no PMC-BS 

desde 2016 adiciona novos dados acústicos e cinemáticos de alta resolução ao 

conhecimento existente sobre M. novaeangliae (FRIEDLAENDER et al., 2009, 

TYSON et al., 2012) e B. physalus (STIMPERT et al., 2015), e melhora os dados 

previamente coletados sobre B. brydei na Nova Zelândia (CONSTANTINE et al., 

2015) e no Brasil (PETROBRAS, 2016). Também fornece os primeiros registros 

obtidos por meio de DTAGs para a baleia-franca-austral (E. australis) e a baleia-

sei (B. borealis) em nível mundial (Bocconcelli, Johnson, Dombrowski, 

comunicação pessoal). 

 

Comportamento de Mergulho da Baleia-de-Bryde 

Os dados de mergulho registrados para a baleia-de-Bryde, marcada em 14 

de fevereiro de 2017 (be17_045a), ampliaram a compreensão de uso de habitat 

desta espécie na Bacia de Santos, particularmente com relação ao habitat 

costeiro. Cabe destaque o comportamento deste animal, que utilizou 

intensamente os primeiros 10 metros de água, passando a maior parte do tempo 

a uma profundidade de cerca de 6 metros (média: 6,8 metros, moda: 5,6 metros). 

A profundidade média de ocorrência da baleia-de-Bryde costeira contrasta 

fortemente com o indivíduo marcado em 8 de março de 2016 (be16_068a) ao 

longo da plataforma, que utilizou uma faixa de profundidade maior (média: 78,1 

metros), mas passou a maior parte do tempo na subsuperfície de água costeiras 

(moda: 6,13 metros). Enquanto o uso do habitat difere marcadamente entre os 

animais costeiros e offshore, a moda similar de profundidade ressalta uma 

importante preocupação de conservação: com os animais tanto costeiros como 

oceânicos permanecendo a maior parte de seu tempo nos primeiros 5-6 metros 
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da coluna d’água, existe um grande risco de atropelamento de navios de grande 

calado. Este é um risco descrito para as baleias-de-Bryde na Nova Zelândia 

(CONSTANTINE et al., 2015). Os autores também relatam que as baleias 

marcadas passam 91% de seu tempo em profundidades de 14m ou menos, o 

que as coloca em risco de colisão por navios de maior calado que estejam em 

trânsito neste habitat crítico. Este é claramente um risco compartilhado: durante 

as atividades de marcação do PMC-BS, realizadas em 18 de fevereiro de 2017 

perto da Ilha Grande, RJ, foi registrada uma baleia-de-Bryde com evidências de 

colisão com navio. Esforços adicionais de marcação devem priorizar as baleias-

de-Bryde como uma espécie de extrema importância, tanto para entender melhor 

seu uso de habitat e ecologia acústica e comportamental, quanto para delinear 

claramente a extensão em que esta espécie está em risco de colisão com navios 

nas águas da Bacia de Santos. 

 

Mergulho e Cinemática de Baleia-Jubarte, Baleia-Sei e Baleia-Fin: Implicações 

para a Ecologia Alimentar 

Os DTAGs instalados em B. borealis, M. novaeangliae e B. physalus 

forneceram uma breve visão sobre as prováveis estratégias de forrageamento 

empregadas por essas espécies na Bacia de Santos. Fazendo inferência sobre 

os padrões cinemáticos vistos em mn17_204b, os dados indicam que essa 

baleia-jubarte realizou vários eventos de alimentação do tipo estocada na 

superfície entre 4.700 e 6.800 segundos, quando o transmissor se soltou. Os 

primeiros eventos de alimentação de estocada foram precedidos por altas taxas 

de batimento de cauda, mas as subsequentes altas taxas de rotação do corpo 

(o principal proxy para eventos de alimentação de estocada) foram precedidas 

por mergulhos rasos, que podem ter envolvido o posicionamento da baleia-

jubarte próximo de possíveis manchas de presas; esses mergulhos rasos foram 

seguidos imediatamente por comportamentos de superfície, acompanhados por 

altas taxas de rotação do corpo, uma cinemática para um evento de alimentação 

de estocada (OWEN et al., 2016). Essas assinaturas cinemáticas são 

semelhantes àquelas vistas na implantação do DTAG na baleia-sei, na qual o 

indivíduo provavelmente se envolveu em alguma alimentação superficial de 

skimming (bb16_244a). As assinaturas cinemáticas para possíveis 
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comportamentos de forrageamento observados na DTAG instalado em uma 

baleia-fin (bp17_220a), em que o indivíduo se envolveu em mergulhos rasos até 

uma profundidade próxima a 20 metros, diferiram das assinaturas cinemáticas 

de superfície aparente anteriormente descritas. Em vez disso, os dados 

cinemáticos suportam a hipótese de que a baleia-fin pode ter se envolvido em 

uma alimentação de estocada aparente (alta taxa de rotação do corpo) enquanto 

estava em mergulho. Com a duração dos mergulhos variando de oito a 16 

minutos, com a profundidade de mergulho chegando a 20 metros, parece que a 

baleia-fin pode ter empregado uma estratégia de forrageamento específica, 

visando alguma presa específica que utiliza esta faixa de profundidade. No Mar 

Céltico, Ryan et al. (2013) relataram que as principais presas das baleias-jubarte 

eram o arenque (Clupea harengus) e a espadilha (Sprattus sprattus), enquanto 

as baleias-fin se alimentavam principalmente de krill (Meganyctiphanes 

norvegica e Nyctiphanes couchii). Essa diferença na preferência das presas 

pode ser um direcionador para as diferentes estratégias de forrageamento 

inferidas para os animais marcados na Bacia de Santos. Para testar a hipótese 

de diferenças de presa e para fundamentar a assinatura cinemática da rotação 

como um proxy para alimentação de estocada, os dados obtidos com DTAGs e 

CATS na Bacia de Santos ainda não são suficientes, o que pode ser auxiliado 

com as observações visuais de evidências de forrageamento. É digno de nota 

que duas marcações subsequentes com transmissores do tipo CATS 

envolvendo duas baleias-sei (bb19_209a e bb20_202a) não revelaram nenhuma 

assinatura cinemática ou evidência visual de possível comportamento de 

forrageamento.  

 

Comportamento de Mergulho e Cinemática da Baleia-Franca-Austral  

As marcações de DTAG realizadas em 2017 e 2018 envolvendo E. australis 

(ea17_221b e ea18_205a) reforçam a observação feita por Payne (1986) de que 

as baleias-francas-austrais têm marcada preferência por águas rasas e, 

particularmente, por uma profundidade de 5 metros. Esta análise, realizada 

usando observações terrestres feitas entre as décadas de 1970 e 1980, é 

consistente com os resultados da análise deste registro feito pelo DTAG, em que 

a moda de profundidade de E. australis foi de 5,1 metros, a profundidade que 
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Payne (1986) descreveu como sendo usada por essas baleias no Atlântico 

Sudoeste. Payne (1986) levantou a hipótese de que a permanência em águas 

rasas proporciona às baleias-francas um espaço para comportamentos sociais 

e reprodutivos. O uso de habitats com águas rasas também pode contribuir para 

evitar predadores, já que ecótipos de orcas (Orcinus orca) que se alimentam de 

mamíferos são conhecidos por evitar oportunidades de predação envolvendo 

grandes baleias em contextos de águas rasas (FERGUSON et al., 2012). 

Embora nenhuma assinatura cinemática consistente com forrageamento tenha 

sido observada neste registro de DTAG, múltiplas detecções de sinais acústicos 

indicaram o contato de um outro animal, ou objeto estranho, com o próprio DTAG 

enquanto ele estava ligado ao animal focal. Esses sinais acústicos foram 

frequentemente detectados no contexto de mergulhos superficiais, mas a origem 

do som de fricção é desconhecida. Embora seja possível que esses sons de 

fricção possam ser resultantes de equipamentos de pesca passando sobre o 

corpo do animal focal, é mais provável que eles sejam o resultado do contato 

físico entre indivíduos em um contexto social ou reprodutivo. Como afirmado 

anteriormente, a abordagem de animal focal marcado pode fornecer valiosos 

insights sobre o comportamento e os contextos ecológicos para os ricos dados 

cinemáticos e acústicos coletados pelos DTAGs usados na Bacia de Santos. 

 

Acústica de Baleias-Francas-Austrais e Baleias-Jubarte   

Há um grande número de trabalhos descrevendo a acústica da baleia-

franca-austral da Austrália e Nova Zelândia (WEBSTER & DAWSON, 2011; 

WEBSTER, 2015) e do Atlântico Sudoeste (CLARK, 1982; TELLECHIA & 

NORBIS, 2012; DOMBROWSKI et al., 2015). Embora os tipos de chamado 

tenham sido classificados de forma diferente por cada equipe dos autores, 

nossos resultados acústicos correspondem amplamente a esses trabalhos e sua 

descrição do repertório acústico da baleia-franca-austral. Houve, no entanto, 

alguns chamados que parecem ser novos para o catálogo de chamados 

conhecidos, especificamente os chamados aqui descritos como de "sirene", o de 

"sirene com variante de chamado ascendente" e o "chilrear" (que quase sempre 

foi seguido de um chamado de “sirene”). Não há registro desses chamados em 

Clark (1982, 1983), em Tellechia e Norbis (2012), ou em Dombrowski et al. 
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(2015). O chamado de “sirene” lembra um pouco o chamado “alto” descrito em 

Tellechia e Norbis (2012), mas difere em suas frequências de pico 

(aproximadamente 400-475 Hz em Tellechia e Norbis (2012), contra 

aproximadamente 700-900 Hz neste estudo). Não se sabe se esses chamados 

são específicos para os animais que usam este habitat ou se esses novos 

chamados são contextuais, ou dependentes do comportamento (por exemplo, 

chamados associados ao acasalamento; chamados de contato mãe-filhote). 

Infelizmente, não há informações suficientes sobre o contexto ou comportamento 

do grupo (n = 3) para elucidar as interações ou relacionamentos entre os 

indivíduos. Há poucas dúvidas, no entanto, de que esses chamados se 

originaram de uma ou mais baleias deste grupo. Enquanto o baixo nível recebido 

(RL) e a taxa sinal-ruído (SNR) ruim a moderada desses chamados torne difícil 

inferir se o animal marcado estava ou não produzindo os chamados, esses novos 

chamados eram de RL semelhantes a de outras baleias-francas-austrais, 

deixando poucas dúvidas de que uma ou mais baleias neste grupo estavam 

produzindo esses cantos. Outras evidências de que esses chamados, 

detectados pela primeira vez em 2017 por um DTAG2 no indivíduo ea17_221a, 

em 2017, estavam associados a baleias-francas-austrais ao longo da costa 

brasileira ganharam forte apoio, quando esses mesmos chamados acústicos 

distintos foram identificados em vários chamados detectados em 2018 no 

registro do DTAG2  no indivíduo ea18_205a. No entanto, um chamado 

semelhante, detectado em uma gravação de DTAG feita em um indivíduo de M. 

novaeangliae (mn17_316a), foi constatado repetidamente, com um conjunto 

quase idêntico de estruturas de chamados (ou seja: chamados semelhantes a 

uma "sirene", chamados semelhantes a uma "sirene" seguidos por um varredura 

ascendente imediata, ambos podendo ser seguidos por “chilros”). Este é um 

achado acústico interessante: não se sabe se ele é simplesmente um resultado 

acústico da anatomia vocal evolutiva compartilhada de misticetos, um caso de 

mimetismo acústico por uma ou ambas as espécies, ou um chamado 

compartilhado entre espécies, empregado por E. australis e M. novaeangliae na 

Bacia de Santos.  

 
Acústica de Baleias-Sei 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
436 / 707 

 

Conforme discutido anteriormente, a marcação com DTAG de B. borealis em 

31 de agosto de 2016 (bb16_244a) permanece única, sendo o primeiro registro 

de baleia-sei feito com um DTAG em todo o mundo. Dada a escassez de 

pesquisas sobre B. borealis, esta espécie deve continuar a ser prioritária para 

esforços de transmissores arquivais em subsequentes campanhas de telemetria 

do PMC-BS, particularmente à luz dos recentes encontros com grandes grupos 

de baleias-sei na região offshore da Bacia de Santos durante as campanhas de 

telemetria. Para melhor compreender a ecologia de forrageamento das baleias-

sei e o uso do habitat na região, seriam necessárias investigações utilizando 

transmissores arquivais por períodos de vinte e quatro horas, em combinação 

com métodos acústicos ativos, para entender melhor como as grandes baleias 

estão usando o habitat offshore e quais tipos de presas esses grandes grupos 

estão visando. Contudo, esta estratégia necessitaria de ajustes para não conflitar 

com a dinâmica atual das campanha de Telemetria, que atende a uma grande 

gama de espécies.  

 

Acústica de Baleias-Jubarte 

Os esforços bem-sucedidos de DTAG envolvendo um macho de M. 

novaeangliae (mn17_315a), duas fêmeas mães (mn17_310a e mn17_316a) e 

um filhote (mn17_316b) ao longo da costa da área de estudo do PMC-BS 

fornecem um conjunto atraente de insights sobre comportamento de mãe e 

filhote e ecologia acústica. Entre esses resultados, cabe destacar a 

sincronização do mergulho entre a mãe e o filhote para o par mn17_316a e 

mn17_316b ao longo dos 280 minutos de coleta simultânea de dados feita pelos 

DTAGs.  Mais notável, no entanto, foi a total falta de qualquer comunicação 

acústica pela fêmea mn17_310a no par mãe-filhote, e a aparente falta de 

quaisquer chamados com altas taxas de sinal-ruído entre a mãe e o filhote 

durante as 4 horas e 30 minutos em mn17_316a e mn17_316b, ou evidência 

clara de comunicação acústica entre mãe e filhote nas gravações de 

mn17_316a, muito mais longa (12 horas 23 minutos). Uma hipótese que pode 

explicar essa falta de comunicação acústica é a evitação de predadores. No 

entanto, a hipótese alternativa, que pode ser mais confiável, é que a ausência 
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de comunicação acústica entre as mães e seus filhotes evita um possível assédio 

de machos, o que foi confirmado visualmente. O início deste encontro de 

marcação incluiu um provável macho escort do par mãe-filhote mn17_316a e 

mn17_316b; as fotografias confirmam que o macho inicialmente visto próximo a 

este par mãe-filhote era um animal diferente do macho marcado no dia anterior 

(mn17_315a). Além desses dois machos, outras baleias-jubarte também foram 

avistadas visualmente a distância, embora não tenha sido possível identificar seu 

sexo e classe de idade. É possível que pares de mãe e filhotes permaneçam 

longos períodos em silêncio para evitar os custos associados às interações com 

machos sexualmente ativos (CRAIG et al., 2014; PACK et al., 2017). Livres da 

detecção acústica, os pares mãe e filhote podem ser beneficiados pela redução 

dos custos de locomoção associados a um maior número de machos 

acompanhantes (CRAIG et al., 2014) e pela redução do risco de danos físicos 

ao filhote durante as interações macho-macho ou acompanhante macho-mãe.  

 

Acústica de Cachalotes 

Este primeiro registro de DTAG forneceu informações de alto nível sobre 

essa população de cachalotes, mas um trabalho adicional deve ser realizado 

para quantificar os intervalos interpulsos e inter cliques das codas. Este trabalho 

pode contribuir com a compreensão do uso dos codas por indivíduos ou pelo 

grupo (RENDELL & WHITEHEAD, 2004; ANTUNES et al., 2011), se o animal 

marcado ou se seus coespecíficos são a origem do provável coda (JOHNSON 

et al., 2009) e, combinado com imagens de drones feitas durante este encontro, 

como um método complementar para estimar o tamanho do corpo do animal que 

está produzindo os clicks (usando fotogrametria e métodos descritos em 

RENDELL & WHITEHEAD, 2004). Na medida do possível, novas campanhas 

também devem continuar priorizando os esforços de DTAG no mesmo período 

do ano e na mesma região onde foi realizada a marcação anterior, em um 

esforço para descrever a ecologia comportamental e acústica dos cachalotes 

nesta região. Essas considerações servem como indicações para estudos 

científicos futuros.   
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V.4.3 Repertório acústico 

 

V.4.3.1 Processamento dos dados do PMPAS-BS 

O Projeto de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina da Bacia de 

Santos (PMPAS-BS), executado pela PETROBRAS na Bacia de Santos, tem 

como objetivo a caracterização da paisagem acústica submarina e o 

monitoramento do nível de ruído submarino na bacia e nas rotas de navegação 

preferenciais da região. O projeto avalia ruídos antropogênicos por meio de 

medições acústicas usando equipamentos fixos (observatórios submarinos e 

linhas de fundeio) e móveis (veículos de navegação autônoma do tipo glider - 

Figura V.4.3.1-1 - além de perfiladores acústicos de livre deriva). Outro objetivo 

do PMPAS-BS está relacionado com a aplicação dos dados coletados para 

subsidiar estudos e pesquisas sobre a biota marinha e possíveis impactos sobre 

esta, provenientes das atividades de perfuração e produção  na Bacia de Santos. 
 

 

Figura V.4.3.1-1: Dispositivo acústico de navegação autônoma (Sea glider - 
Kongsberg.com) utilizado pelo PMPAS-BS para a obtenção do 
presente conjunto de dados. 

 

O presente relatório apresenta os avanços da interação entre os projetos 

PMC-BS e o PMPAS-BS, sendo que já foram disponibilizados pelo PMPAS-BS 

os dados até a 20ª campanha do glider (dados de 2015 a 2018), que foram 

revisados e processados. Além disso, foram disponibilizadas amostras de 

possíveis vocalizações obtidas em campanhas de observatórios submarinos 
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(OS, localizados na Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Canal de São 

Sebastião) e linhas de fundeio (LF, dados coletados a 50 m da LFI localizada em 

uma área “pristina”). 

 

 

Métodos - Validação e classificação das detecções  

Os registros de sons de cetáceos do PMPAS-BS foram detectados com o 

auxílio do detector de assovios e grunhidos do PAMGUARD, e disponibilizados 

para o PMC-BS. Os dados foram fornecidos junto com planilhas de esforço, 

coordenadas geográficas e profundidade do glider, assim como também uma 

tabela com o sumário das detecções. Cada registro contém o número do 

mergulho do glider, a data e hora inicial e final, observações sobre o tipo de sinal 

e o número de eventos detectados para cada tipo de sinal, indicando as 

quantidades de assovios, gemidos e grunhidos.  

De acordo com os registros reportados pelo PMPAS-BS, foram analisados 

1.304 mergulhos do glider que registraram eventos de biofonia, possivelmente 

relacionados à ocorrência acústica de cetáceos. Estes sons foram classificados 

inicialmente de maneira qualitativa, pela tradução onomatopeica dos termos em 

inglês, como “gemidos” e “grunhidos”, que são sons tonais e pulsados de baixa 

frequência, associados aos misticetos, além dos assovios, sons tonais de 

médias-altas frequências e cliques de ecolocalização, sons pulsados de alta 

frequências, associados aos odontocetos. Esses registros foram considerados 

como detecções ou encontros acústicos, podendo conter mais de um tipo de 

sinal, ser de uma única espécie ou de mais de uma espécie (múltiplos táxons).  

A validação manual foi feita analisando amostras de 1 minuto para cada uma 

das detecções identificadas pelo PMPAS-BS. Os trechos foram examinados de 

forma aural e visual no programa RAVEN 1.5. O objetivo foi inspecionar os 

espectrogramas e verificar as características dos sinais presentes a fim de 

validá-los e classificá-los ao menor nível taxonômico possível, utilizando o 

procedimento implementado para a Sonoteca do PMC-BS como metodologia 

padrão.  

Uma planilha com os dados e metadados foi preenchida para catalogação 

das detecções no banco de dados do PMC-BS. Sempre que vocalizações de 
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diferentes tipos foram verificadas, possivelmente pertencentes a diferentes 

táxons, uma nova linha na planilha foi inserida e considerada, sendo tratada 

como uma nova detecção. As informações da planilha estão descritas abaixo: 

 Registro - número sequencial do banco de dados do PMC-BS; 

 Campanha - número da campanha do glider; 

 Mergulho - número do mergulho do glider; 

 ID arquivo áudio - nome do arquivo de áudio fornecido; 

 Data do registro; 

 Hora Inicial/Horário Final Registro – horário inicial e final conforme tabela 

de detecções fornecida; 

 Horário Arquivo - horário do arquivo de 1 minuto analisado; 

 Profundidade – informação na planilha de esforço do glider fornecida;  

 Latitude/Longitude - coordenadas geográficas. Informação na planilha de 

esforço do glider fornecida; 

 Profundidade – profundidade do local; 

 Grupo Taxonômico - conforme padrão PMC-BS; 

 Múltiplos Táxons - (sim), quando há mais de um táxon reconhecido no 

arquivo e (não), quando um único táxon foi reconhecido; 

 Tipo de Sinal - conforme padrão de nomenclatura do PMC-BS; 

 Taxa de Ocorrência - conforme padrão PMC-BS; 

 Força do Sinal - conforme padrão PMC-BS; 

 Revisor - técnico responsável pela revisão; 

 Comentários - comentários gerais que descrevem o registro. 

 

Métodos - Detectores automáticos e classificação de espécies  

Para a identificação de espécies de cetáceos nos dados acústicos 

registrados pelo glider, foram utilizados detectores específicos de sons de 

mamíferos marinhos. Os detectores foram utilizados principalmente para a 

identificação de baleias: 

- Baleia-minke-Antártica (B. bonaerensis): foi utilizado um detector customizado, 

baseado na identificação dos padrões de pulsos que formam um Bio-duck call, 

na banda de 50-450 Hz (FILUN et al., 2020). A detecção automática ocorre pela 
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diferença na amplitude dos pulsos (Figura V.4.3.1-2), sendo que o valor do 

threshold ou o limiar de detecção depende da razão sinal/ruído, SNR (Signal to 

Noise Ratio), que quanto maior valor, melhor representa a qualidade do sinal. 

- Baleias-fin (B. physalus) e azul-Antártica (B. musculus spp. Intermedia): para a 

detecção de baixa frequência destas espécies foi utilizado um detector de banda 

de energia, na faixa de frequências entre 5 e 100 Hz. Posteriormente, foram 

inspecionados visualmente os eventos de maior energia para a confirmação e 

classificação de espécies. 
 

 

Figura V.4.3.1-2: Espectrograma representando um exemplo do algoritmo de 
detecção automática em sinais do tipo “Bio-duck” da baleia-minke-
Antártica (B. bonaerensis), detectados nos arquivos de áudio de 
glider do PMPAS-BS. 

 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
442 / 707 

 

- Baleia-jubarte (M. novaeangliae): para esta espécie foram feitas inspeções 

manuais dos espectrogramas. As características únicas dos sons da jubarte, 

entre 20 Hz e 24 kHz, fazem com que sua detecção possa ser realizada sem 

ter que filtrar os dados acústicos e trabalhar a identificação em todo o espectro 

de frequência. 

- Cachalote (P. macrocephalus) e família Delphinidae: a detecção e classificação 

destas espécies foram realizadas manualmente, assim como a baleia-jubarte, 

em todo o espectro de frequência dos arquivos de áudio. Para cachalotes, a 

presença acústica foi a detecção de cliques de banda larga entre 10 Hz e 30 

kHz. A classificação de Delphinidae corresponde a detecções de sons tonais, 

como assovios, sons pulsados explosivos, como gritos e buzzes, e cliques de 

ecolocalização.  

Os dados de transectos do glider e da localização das detecções de 

diferentes táxons foram plotados em mapas, utilizando o programa MATLAB, por 

meio dos pacotes Mapping Toolbox (transformação de dados geográficos e 

geração de mapas) e Cmocean Toolbox (informação sobre isóbatas). 

Os dados acústicos de linha de fundeio (LF) e observatórios submarinos 

(OS) analisados preliminarmente aqui, consistiram em arquivos de áudio não 

compactado (wave) de duração de 10 minutos por arquivo. Para todos os 

arquivos a energia espectral foi sumarizada em cada 1 minuto e a resolução de 

frequência foi sumarizada em 1 Hz. Os gráficos da LTSA (Long Term Spectral 

Analysis), gerados com o programa MATLAB, através de rotinas customizadas, 

foram feitos para o ano de 2017 (“OS”) e 2019 (“LFI”). Cortes do espectrograma 

com possíveis sinais de interesse foram abertos no programa Raven 1.5 para 

confirmar a presença de cetáceos. 

 

 

Resultados – detecções de cetáceos pelo glider 

O processamento dos dados referentes a 17 campanhas de gravação (C1 a 

C20) com glider, realizadas entre 12 de novembro de 2015 e 20 de janeiro de 

2018, totalizaram 1.109 amostras de um minuto de duração (detalhadas na 

Tabela V.4.3.1-1).  
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Tabela V.4.3.1-1: Sumário das detecções acústicas (n = 1.109) de 17 campanhas de 
gravação na Bacia de Santos com uso de glider do PMPAS-BS, 
indicando o número das campanhas, o número de mergulhos, o 
período de gravação e o número de amostras por campanha. 

Campanha 
Número de 
mergulhos 

Período de gravação 
Número de 
amostras 

C1 185 12/nov a 17/dez/2015 57 
C2 1 21/jan/2016 1 
C3 135 02/fev a 08/abr/2016 14 
C5 74 08/jul a 16/ago/2016 64 
C6 60 19/ago a 15/set/2016 54 
C7 59 16/set a 15/out/2016 83 
C8 43 21/out a 12/nov/2016 36 
C9 101 21/nov a 10/jan/2017 53 
C10 13 14/jan a 22/jan/2017 9 
C11 77 22/fev a 24/mar/2017 13 
C12 84 02/abr/ a 26/abr/2017 10 
C15 77 04/jun a 10/jul/2017 50 
C16 72 12/jul a 16/ago/2017 150 
C17 82 17/ago a 04/out/2017 182 
C18 52 04/out a 28/out/2017 110 
C19 90 29/out a 9/dez/2017 176 
C20 99 10/dez a 20/jan/2018 47 

Total 1.304 
12/nov/2015 a 
20/jan/2018 

1.109 

 
 

Registros associados aos cetáceos foram encontrados em todas as 

detecções acústicas pré-selecionadas pelo PMPAS-BS. Durante o 

processamento dos dados, diversas detecções apresentaram mais de um tipo 

de sinal acústico, sendo classificadas como detecções de múltiplos táxons. A 

inserção destes sinais na planilha aparece como outra detecção em uma nova 

linha, a fim de registrar a presença de diferentes sinais referentes a grupo 

taxonômicos diferentes no banco de dados.  

A espécie predominante nas amostras foi a baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae), identificada em 445 detecções (40% do total), seguida pela 

baleia- minke-Antártica (Balaenoptera acutorostrata) com 340 registros (30%). A 

família Delphinidae foi identificada em 250 detecções (22,5%). Com um menor 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
444 / 707 

 

número de detecções aparecem a baleia-fin (Balaenoptera physalus) em 46 

registros (4%) e a baleia-azul-Antártica (Balaenoptera musculus ssp. intermedia) 

em 19 registros (2%) e o cachalote (Physeter macrocephalus) em 12 (1%) 

(Figura V.4.3.1-3). 

 

 

 

Figura V.4.3.1-3: Frequência de ocorrência (%) dos táxons identificados em 1112 
detecções acústicas coletadas na Bacia de Santos pelo glider do 
PMPAS-BS. (HW = baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae); AMW 
= baleia-minke-Antártica (Balaenoptera acutorostrata); família 
Delphinidae; FIN = baleia-fin (Balaenoptera physalus); ABW = 
baleia-azul-Antártica (Balaenoptera musculus); SW = cachalote 
(Physeter macrocephalus). 

 

A Tabela V.4.3.1-2 apresenta um sumário das detecções de cetáceos do 

PMPAS-BS, cujas informações estão incluídas no banco de dados acústicos do 

PMC-BS, destacando o número de detecções por táxon.  
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Tabela V.4.3.1-2: Sumário das detecções acústicas de 17 campanhas de glider do 

PMPAS-BS, indicando o número de detecções acústicas separadas por 
táxons. Detecções simultâneas de diferentes táxons foram 
consideradas separadamente.  

Táxon No de Detecções 
Baleia-jubarte (M. novaeangliae) 445 
Baleia-minke-Antártica (B. acutorostrata) 340 
Delphinidae 250 
Baleia-fin (B. physalus)  46 
Baleia-azul-Antártica (B. musculus) 19 
Cachalote (P. macrocephalus) 12 
Total 1.112 

 

Em uma escala dos sinais mais ao menos abundantes, deu-se preferência 

no início aos sons da baleia-jubarte, caracterizados por notas isoladas e 

repetidas (Figura V.4.3.1-4), diferente do padrão conhecido como “canto”, que é 

composto de diversas notas que se combinam e se modificam com o tempo 

(PAYNE & MCVAY, 1971; PAYNE & PAYNE, 1985).  
 

 

Figura V.4.3.1-4: Sequência de notas de baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae), 
destacadas pelos círculos. Extraída do trecho 
C06_036_N_S_21m_160904_004305.  
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Sons associados à subordem Misticeti no relatório anterior foram 

primeiramente identificados em nível de espécie para a baleia-minke-Antártica 

(B. acutorostrata (ROSSI-SANTOS et al., em preparação). No presente 

documento, este padrão de sons, conhecido como BioDuck (RISCH et al., 2014), 

composto por um conjunto de pulsos repetitivos de baixa frequência, foi 

identificado (Figura V.4.3.1-5) como o segundo mais frequente nos dados, atrás 

somente dos sons da baleia-jubarte.  
 

 

Figura V.4.3.1-5: Detecção acústica do som do tipo BioDuck de baleia-minke-
Antártica (Balaenoptera bonaerensis), com uma unidade de 3 pulsos 
indicada pelo círculo. Extraída do trecho 
C06_046_N_S_42m+31m+40_160908_202458. 

 

Também foram identificados sinais acústicos das baleias-fin (B. physalus) 

(Figura V.4.3.1-6) e azul-Antártica (B. musculus) (Figura V.4.3.1-7), compostos 

de sons pulsados e tonais, respectivamente, na faixa de 15 a 30 Hz.  
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Figura V.4.3.1-6: Detecção acústica de baleia-fin (Balaenoptera physalus), 

indicada pelo círculo. Extraída do trecho 
C06_046_N_S_42m+31m+40_160908_202458. 

 

Para a baleia-azul foi identificado um padrão já bem conhecido, chamado Z-

call, por sua assinatura espectrográfica (Figura V.4.3.1-5). Ela é geralmente 

produzida em padrões repetidos em intervalos regulares de cerca de 62 ± 5 s 

(LJUNGBLAD et al., 1998; SIROVIC et al., 2004; MCDONALD et al., 2006). A Z-

call é composta por 3 unidades, começando com um tom constante entre 26-28 

Hz, durando cerca de 9 s, seguida de um curto som descendente para cerca de 

19 Hz e um tom levemente modulado entre 18-19 Hz, durando 8-12 s (Unit B) 

(LJUNGBLAD et al., 1998; SIROVIC et al., 2004; RANKIN et al., 2005). 
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Figura V.4.3.1-7: Detecção acústica de baleia-azul-Antártica (Balaenoptera 

musculus), indicada pelo círculo. Extraída do trecho 
C06_046_N_S_42m+31m+40_160908_202458. 

 

O cachalote (Physeter macrocephalus) foi identificado pelos padrões de 

cliques de ecolocalização, que ocupam uma ampla faixa de frequência e 

apresentam intervalos entre pulsos longos, característicos da espécie (Figura 

V.4.3.1-8). 
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Figura V.4.3.1-8: Detecção acústica de cachalote (Physeter macrocephalus), com 
a ocorrência de cliques de ecolocalização com longo intervalo entre 
pulsos. Extraída do trecho C05_019_N_S_4m_160718_183458. 

 

A família Delphinidae foi identificada pela ocorrência de assovios, cliques de 

ecolocalização e sons pulsados explosivos, com utilização de uma ampla faixa 

de frequência ultrapassando os 60 kHz (Figura V.4.3.1-9). 

 

Figura V.4.3.1-9: Detecção acústica da família Delphinidae, com a ocorrência de 
assovios (indicados pela seta verde) e cliques de ecolocalização 
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(indicados pela seta laranja). Extraída do trecho 
C06_049_S_N_7a_160910_071438. 

 

Resultados - Ocorrência de múltiplos táxons 

Para verificar a ocorrência de múltiplos táxons nas detecções, foram 

excluídos os registros de delfinídeos, uma vez que todo encontro acústico de 

golfinhos tem o potencial de conter sons de grupos mistos de espécies, sendo 

necessária uma confirmação visual para a validação do dado. Por isso, a 

ocorrência de um contexto acústico com múltiplas espécies pode ser maior do 

que a apresentada na Figura V.4.3.1-10, com cerca de 60% de detecções com 

múltiplos táxons e 40% com apenas um táxon na gravação. 

 

 

Figura V.4.3.1-10: Frequência de ocorrência (%) de múltiplos táxons (excluindo os 
delfinídeos) nas detecções acústicas registradas por glider na Bacia 
de Santos pelo PMPAS-BS. 

 

A análise espectrográfica (Figura V.4.3.1-11) demonstrou a ocorrência de 

diferentes espécies de baleias usando distintas faixas de frequências, onde a 

baleia-jubarte (M. novaeangliae) produz seus sons na faixa de frequência mais 

alta, entre 300 e 450 Hz, enquanto a baleia-minke-Antártica (B. acutorostrata) 

ocupa a faixa de frequências entre 100 e 300 e a baleia-fin (B. physalus) a faixa 

mais baixa, não ultrapassando os 50 Hz.  



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
451 / 707 

 

 

Figura V.4.3.1-11: Espectrograma demonstrando a ocorrência de múltiplas espécies 
de baleias (Humpback = baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae); 
baleia-minke-Antártica (Balaenoptera acutorostrata); baleia-fin 
(Balaenoptera physalus) em distintas faixas de frequência, ou “nicho 
acústico” nas detecções acústicas registradas por glider na Bacia de 
Santos. C06_046_N_S_42m+31m+40_160908_202458. 

 

Resultados - Ciclo Diário 

A Figura V.4.3.1-12 apresenta o número de detecções pela hora do dia para 

os táxons identificados. De uma maneira geral, todos os táxons foram registrados 

amplamente de dia e à noite. Os delfinídeos foram mais registrados na alvorada 

(início do dia) e crepúsculo (início da noite), enquanto todas as espécies de 

baleias apresentaram um pico de registros acústicos entre 15 e 18hs.  
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Figura V.4.3.1-12: Frequência de ocorrência (%) das detecções acústicas de 
cetáceos (eixo y), divididas por espécies (HW = Baleia-jubarte 
(Megaptera novaeangliae); AMW = Baleia-minke-Antártica 
(Balaenoptera acutorostrata); SW = Cachalote (Physeter 
macrocephalus); ABW = Baleia-azul-Antártica (Balaenoptera 
musculus); família Delphinidae; FIN = Balaenoptera physalus), 
registradas pelo glider do PMPAS-BS na Bacia de Santos, durante as 
horas do dia (eixo x), representando o ciclo diário (dia/noite). 

 

Resultados - Sazonalidade das detecções 

Com um conjunto de dados entre 2015 e 2018, pode-se analisar a 

sazonalidade das detecções em relação aos táxons identificados (Figura 
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V.4.3.1-13). Algumas espécies, como as baleias-jubarte e minke-Antártica, foram 

detectadas principalmente entre os meses de maio a dezembro, enquanto os 

golfinhos são detectados ao longo de todo o ano, de acordo com a distribuição 

já conhecida para estas espécies, relacionada ou não aos ciclos migratórios. As 

baleias-azul e fin foram registradas entre maio e setembro. O cachalote foi o 

táxon menos frequente (1%) e suas avistagens ocorreram em janeiro, junho, 

julho e outubro. 

 

Figura V.4.3.1-13: Detecções acústicas de cetáceos (eixo y), divididas por espécies 
(HW = baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae); AMW = baleia-
minke-Antártica (Balaenoptera acutorostrata); SW = cachalote 
(Physeter macrocephalus); ABW = baleia-azul (Balaenoptera 
musculus); família Delphinidae; FIN = baleia-fin (Balaenoptera 
physalus), registradas pelo glider do PMPAS-BS na Bacia de Santos, 
durante as horas do dia (eixo x), representando o ciclo diário 
(dia/noite). 

 

Resultadots - Distribuição espacial das detecções 

Aqui, como uma primeira abordagem de análise dos dados, procurou-se 

apresentar os resultados por campanha amostral. Ressalta-se que os pontos do 

glider determinam onde as gravações foram feitas, não necessariamente onde 

os animais estavam. 
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A Figura V.4.3.1-14 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 1, entre novembro e dezembro de 

2015. A baleia-minke-Antártica (B. acutorostrata) foi o táxon mais frequente, 

registrada em 23 detecções. A família Delphinidae foi registrada em 22 

detecções, em áreas entre 200 e mais de 2.000 metros de profundidade, sendo 

os táxons encontrados em áreas mais afastadas da costa. A baleia-jubarte (M. 

novaeangliae) foi registrada em 9 detecções, em áreas mais rasas do talude 

continental, não ultrapassando os 1.500 m. O cachalote (P. macrocephalus) foi 

registrado em 2 detecções, na região intermediária do talude, entre 1.500-2.000 

metros. 

 

 

Figura V.4.3.1-14: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalote = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 1 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 
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A Figura V.4.3.1-15 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 3, entre fevereiro e abril de 2016, 

quando foram registradas 14 detecções da família Delphinidae. Nesta campanha 

não ocorreram detecções de outros táxons. 

  

 

Figura V.4.3.1-15: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae), registrados por glider durante a 
Campanha 3 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a rota de 
mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-16 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 5, entre julho e agosto de 2016. 

Durante este transecto do glider, foram registradas 31 detecções de baleia-

jubarte e 17 de baleia-minke-Antártica, representando os misticetos. Os 

delfinídeos ocorreram em outras 17 detecções e o cachalote em 3. 
 

Delphinidae

D
ep

th
 (m

)

RJ

SP



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
456 / 707 

 

 

Figura V.4.3.1-16: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 5 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 

A Figura V.4.3.1-17 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 6, entre agosto e setembro de 2016. 

As jubartes foram mais frequentes, ocorrendo em 28 detecções, enquanto a 

minke antártica foi a segunda mais registrada, ocorrendo em 16 detecções. A 

família Delphinidae ocorreu em 10 detecções e o cachalote em 1 detecção. 

Delphinidae

SpermWhale

Humpback Whale

AntarcticMinke Whale

D
ep

th
 (m

)
RJ

SP



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
457 / 707 

 

 

Figura V.4.3.1-17: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 6 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 

Durante a Campanha 7, entre setembro e outubro de 2016, os dados de 

mergulho do glider em áreas mais ao sul, em regiões profundas (>1500m) 

registraram a presença da baleia minke antártica, em 38 detecções, a baleia 

jubarte, em 33 e a família Delphinidae, com 12 detecções (Figura V.4.3.1-18). 
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Figura V.4.3.1-18: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; baleia-jubarte = Humpback whale; 
baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke Whale), registrados por glider 
durante a Campanha 7 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a 
rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-19 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 8, entre outubro e novembro de 2016. 

Foram registradas 27 detecções de delfinídeos e 9 detecções da baleia minke 

antártica. O transecto de mergulho do glider foi em áreas com mais de 1500 

metros de profundidade, entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Figura V.4.3.1-19: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; baleia-minke-Antártica = Antarctic 
Minke Whale), registrados por glider durante a Campanha 8 do 
PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do 
dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, 
em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-20 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 9, entre novembro de 2016 e janeiro 

de 2017. Registros de mergulho do glider em áreas de mais de 2000 metros de 

profundidade ilustram a presença de delfinídeos em 29 detecções, baleia minke 

antártica em 23 detecções e do cachalote em 1 detecção. 
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Figura V.4.3.1-20: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 9 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 

 

A Figura V.4.3.1-21 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 10, em janeiro de 2017. Registros de 

mergulho do glider em áreas de mais de 2000 metros de profundidade 

identificaram a presença da baleia minke antártica em 4 detecções, assim como 

para os delfinídeos. O cachalote foi registrado em 1 detecção.  
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Figura V.4.3.1-21: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
minke-Antártica = Antarctic Minke Whale), registrados por glider 
durante a Campanha 10 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a 
rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

 

A Campanha 11, entre fevereiro e março de 2017, registrou 13 detecções 

da família Delphinidae, distribuídas em áreas que atravessam o talude entre 

1500 e mais de 2500 metros de profundidade (Figura V.4.3.1-22). 
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Figura V.4.3.1-21: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 

cetáceos (família Delphinidae), registrados por glider durante a 
Campanha 11 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a rota de 
mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-22 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 12, em abril de 2017. Registros de 

mergulho do glider, a maior parte realizados em áreas centrais do talude, entre 

1000 e 2000, incluíram 9 detecções para os delfinídeos e 1 para o cachalote. 
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Figura V.4.3.1-22: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale), 
registrados por glider durante a Campanha 12 do PMPAS-BS na Bacia 
de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). 
Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Campanha 15, realizada entre junho e julho de 2017, foi uma das que 

obteve os registros acústicos de maior número de táxons. Na região profunda do 

talude ao sul do estado de São Paulo, foram registradas 18 detecções de baleia-

minke-Antártica, 16 de delfinídeos, 6 de baleia-fin, 5 de baleia-azul, 4 de baleia-

jubarte e 1 de cachalote (Figura V.4.3.1-23). 
 

Delphinidae

SpermWhale

D
e

p
th (m

)

RJ

SP



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
464 / 707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4.3.1-23: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
whale; baleia-fin = Fin whale; baleia-azul = Antarctic Blue Whale), 
registrados por glider durante a Campanha 15 do PMPAS-BS na Bacia 
de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). 
Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-24 traz o mapa de distribuição das detecções acústicas 

analisadas durante a Campanha 16, entre julho e agosto de 2017. Em região 

semelhante à da Campanha 15, na região profunda do talude ao sul do estado 

de São Paulo, foram registradas 69 detecções de baleia-jubarte, 35 de baleia-

minke-Antártica, 32 de baleia-fin, 8 de baleia-azul e 6 de delfinídeos. 
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Figura V.4.3.1-24: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; baleia-jubarte = Humpback whale; 
baleia-minke- Antártica = Antarctic Minke whale; baleia-fin = Fin whale; 
baleia-azul = Antarctic Blue Whale), registrados por glider durante a 
Campanha 16 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a rota de 
mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

A Figura V.4.3.1-25 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 17, entre agosto e setembro de 2017. 

Foram registradas 125 detecções de baleia-jubarte, 44 de baleia-minke-Antártica 

e 13 de delfinídeos, em uma área de mais de 2500 metros de profundidade, na 

frente do estado do Rio de Janeiro. 
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Figura V.4.3.1-25: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; Baleia-jubarte = Humpback whale; 
Baleia-minke- Antártica = Antarctic Minke Whale), registrados por 
glider durante a Campanha 17 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, 
sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de 
gradiente de profundidade = Depth, em metros, à direita. 

 

A Figura V.4.3.1-26 exibe o mapa de distribuição das detecções acústicas 

analisadas durante a Campanha 18, em outubro de 2017. Foram 53 registros de 

baleia-jubarte, 30 de baleia-minke-Antártica, 13 de delfinídeos, 8 de baleia-fin e 

6 de baleia-azul-Antártica.  
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Figura V.4.3.1-26: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 18 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 

A Figura V.4.3.1-27 apresenta o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 19, entre outubro e dezembro de 

2017. Em transecto na região profunda, a mais de 2000 metros, foram 93 

detecções de baleia-jubarte, 63 de baleia-minke-Antártica, 19 de delfinídeos e 1 

de cachalote. 
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Figura V.4.3.1-27: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
jubarte = Humpback whale; baleia-minke-Antártica = Antarctic Minke 
Whale), registrados por glider durante a Campanha 19 do PMPAS-BS 
na Bacia de Santos, sobre a rota de mergulho do dispositivo (linha 
cinza). Coluna de gradiente de profundidade = Depth, em metros, à 
direita. 

A Figura V.4.3.1-28 representa o mapa de distribuição das detecções 

acústicas analisadas durante a Campanha 20, entre dezembro de 2017 e janeiro 

de 2018. Foram 26 de delfinídeos, 20 de baleia-minke-Antártica e 1 de cachalote, 

em transecto que atravessou o talude entre profundidades de 1000 a 2500 

metros, na frente do estado do Rio de Janeiro. 
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Figura V.4.3.1-29: Distribuição das detecções acústicas de grupos taxonômicos de 
cetáceos (família Delphinidae; cachalotes = Sperm Whale; baleia-
minke-Antártica = Antarctic Minke Whale), registrados por glider 
durante a Campanha 20 do PMPAS-BS na Bacia de Santos, sobre a 
rota de mergulho do dispositivo (linha cinza). Coluna de gradiente de 
profundidade = Depth, em metros, à direita. 

 

 

Resultados – avaliação preliminar sobre os dados bioacústicos das LF e OS 

Para ambos “OS e “LFI” não foi possível o uso de detectores automatizados 

para sinais de cetáceos, devido a grande incidência de fortes ruídos. Os dados 

obtidos pelos “OS” apresentaram um alto nível de ruido, o que dificulta a 

detecção e identificação de vocalizações de cetáceos. Entretanto, para “LFI” 

houve períodos onde os ruidos foram menos intensos e durante este período 

puderam ser identificados alguns sinais para a baleia-jubarte (Megaptera 

novaeangliae) (Figura V.5.3-31) e baleia-minke-Antártica (Balaenoptera 

bonaerensis) (Figura V.5.3-32). Mesmo assim, estes sons encontram-se 

mascarados pelos ruidos pulsados, provavelmente originados de equipamentos 
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eletrônicos associados aos dispositivos ou mesmo por ruidos de fricção 

ocasiosados pela estrutura física de instalação (sons pulsados – verticais nas 

figuras Figura V.5.3-31 e Figura V.5.3-32). 

 

 
Figura V.5.3-31: Sons “sociais” da baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) 

mascarados na posição LFI, Bacia de Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5.3-32: Sons do tipo “bio-duck”, produzidos pela baleia-minke-Antártica 
(Balaenoptera bonaerensis), mascarados na posição “LFI”, Bacia de 
Santos. 

 

Nesta análise diagnóstica preliminar de uma pequena amostra de dados 

coletados pelas OS e LF, constatou-se que estes instrumentos não foram 

efetivos para a detecção acurada de sons de cetáceos, pois devido ao intenso 

ruído, mesmo quando detectados, estes registros bioacústicos se encontram 

mascarados e difíceis de serem completamente mensurados. Além disso, a 

ocorrência destes sons pulsados que estão prejudicando a qualidade das 

gravações deve ser investigada e minimizada. 
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Discussão sobre dados acústicos do PMPAS-BS 

O avanço nas análises dos dados do PMPAS-BS, em relação ao último ano, 

incluiu um aumento na análise temporal (2015-2018) e um aprimoramento na 

identificação taxonômica de misticetos, com o uso de detectores automáticos. 

Inicialmente, os dados foram padronizados com uma pré-seleção usando o 

detector de sons tonais do programa PAMGUARD e catalogados manualmente 

segundo o procedimento da Sonoteca do PMC-BS.  

Este avanço no procedimento evidencia a evolução da primeira análise de 

abordagem e conhecimento dos dados para uma fase mais aplicada para 

atender aos objetivos, neste caso, o refinamento taxonômico de misticetos pode 

ser adequado para uma primeira abordagem aos dados. Entretanto, como este 

é um detector generalizado, pode ser menos acurado.  

Neste sentido, constatou-se que detectores customizados apresentam uma 

maior eficiência para a detecção e identificação de espécies (BAUMGARTNER 

& MUSSOLINE, 2011; FILUN et al., 2020), aumentando o número de espécies 

identificadas nas detecções acústicas do PMPAS-BS. A avaliação de diferentes 

métodos de detecção automatizada de sons de cetáceos, inclusive métodos 

customizados para determinados táxons, será realizada em colaboração das 

equipes do PMC-BS e PMPAS-BS durante o Ciclo de Médio Prazo do PMC-BS. 

 

Discussão - Tipos de sinais identificados 

Durante o período de estudo, entre novembro de 2015 e janeiro de 2018, o 

cetáceo mais frequente (40%) nas detecções acústicas foi a baleia-jubarte. Os 

sons identificados para a espécie foram semelhantes ao padrão descrito na 

literatura como social sounds (sons sociais) (TYACK, 1983; DUNLOP et al., 

2007). Estes sons são geralmente produzidos em áreas de migração, como 

trechos da costa da Austrália (DUNLOP et al., 2007; RECALDE-SALAS et al., 

2020), onde as baleias estão de passagem para áreas de reprodução. A 

ocorrência destes sons nas detecções pode indicar a Bacia de Santos como área 

de passagem das baleias a caminho do Nordeste do Brasil, sua maior área de 

concentração (ANDRIOLO et al., 2010a; WEDEKIN et al., 2010). 
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A baleia-minke-Antártica foi o segundo táxon mais frequente, ocorrendo em 

30% das detecções analisadas. Esta espécie foi a primeira a ser identificada pelo 

uso de detectores, nas campanhas em 2015 (ROSSI-SANTOS et al., em 

preparação), e com uma amostra maior revelou a ocorrência frequente desta 

espécie na área de estudo. Estas são informações importantes uma vez que o 

registro da espécie na costa brasileira está principalmente limitado a registros da 

estação baleeira de Costinha, no estado da Paraíba (p.ex. DA ROCHA, 1983) e 

algumas poucas avistagens (p.ex. ZERBINI et al., 1997; ANDRIOLO et al., 2010 

b; WEDEKIN et al., 2014). 

Este relatório apresenta os primeiros registros de sinais acústicos para 

espécies de baleias-minke, fin e azul na costa brasileira e constituem os registros 

conhecidos mais ao norte da região de alimentação na Antártica. O registro de 

46 detecções de baleia-fin e 19 de azul-Antártica refletem a eficiência da 

identificação acústica automatizada de misticetos, aumentando 

consideravelmente o conhecimento destas espécies ameaçadas em relação ao 

conhecimento gerado pelas avistagens visuais. 

A família Delphinidae foi identificada em 250 detecções (22,5%). Os padrões 

de sons identificados, como assovios e cliques, podem ser utilizados em conjunto 

com os dados de assovios coletados pelo PMC-BS com confirmação da 

identificação visual da espécie, para a construção de futuros detectores a serem 

utilizados por ambos os projetos.  

 

Discussão - Ocorrência de múltiplos táxons 

A análise espectrográfica (Figura V.4.3.1-11) demonstrou a ocorrência de 

diferentes espécies de baleias usando distintas faixas de frequências ou nichos 

acústicos (KRAUSE, 1987; MOSSBRIDGE & THOMAS, 1999; MULLET et al., 

2017), em que a baleia-jubarte (M. novaeangliae) produz seus sons na faixa de 

frequência mais alta, entre 300 e 450 Hz, enquanto a baleia-minke-Antártica (B. 

acutorostrata) ocupa a faixa de frequências entre 100 e 300 e a baleia-fin (B. 

physalus) a faixa mais baixa, não ultrapassando os 50 Hz.  

 

Discussão - Ciclo Diário 
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Todos os táxons foram registrados de dia e à noite, sendo que os delfinídeos 

foram mais registrados na alvorada (início do dia) e crepúsculo (início da noite). 

Cascão et al. (2020), em estudo sobre sazonalidade acústica no arquipélago dos 

Açores, indicaram que os golfinhos foram registrados também durante o dia e à 

noite, com um pico de detecções de 4 a 7 horas antes da alvorada. A 

complementaridade dos registros de golfinhos no período noturno e horários de 

maior detecção acústica demonstram um importante ciclo de atividades 

comportamentais ao longo do dia. 

As espécies de baleias apresentaram um pico de registros acústicos entre 

15 e 18hs, incluindo o crepúsculo. Poucos estudos descrevem padrões de ciclo 

diário para as grandes baleias, atendo-se mais à sazonalidade ao longo dos 

meses. Para a baleia-azul-Antártica, Leroy et al. (2016) também identificaram 

uma maior frequência de detecções acústicas durante o período crepuscular. 

Entretanto, o estudo se passa na área de alimentação e pouco se conhece de 

atividade acústica diária nas áreas de reprodução, destacando este resultado 

como uma importante contribuição ao conhecimento sobre estas espécies 

nestas áreas. 

 

Discussão - Sazonalidade das detecções 

Foi identificado um padrão de ocorrência sazonal de cetáceos por meio das 

detecções acústicas realizadas. De forma geral, os misticetos apresentam um 

padrão de ocorrência entre maio e dezembro, consistente com sua ocorrência 

na costa brasileira em seu ciclo migratório anual, quando utilizada como área 

reprodutiva (LODI & BOROBIA, 2013). 

Existem poucos estudos sobre sazonalidade acústica de cetáceos no 

hemisfério sul, entretanto, ao norte, alguns monitoramentos acústicos já 

demonstraram a ocorrência sazonal de cetáceos como no mar da Groelândia, 

onde o cachalote ocorreu entre janeiro e julho, a baleia-azul ocorreu entre agosto 

e novembro e a baleia-fin se estendeu em diferentes estações do ano, ocorrendo 

de agosto a abril (KLINCK et al., 2012). Na região do arquipélago dos Açores, 

Romagosa et al. (2020) também descreveram uma demarcada ocorrência 

sazonal para algumas espécies de baleias, sendo a baleia-fin a mais 

predominante ao longo do estudo. 
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Para o hemisfério sul, estudos na região da Antártica descrevem um pico de 

detecções para grandes baleias, como a fin (BURKHARDT et al., 2021) e azul 

(TOMISCH et al (2016) entre janeiro e março, durante o verão austral, baixando 

muito entre abril e setembro. Esse fato é consistente com os dados da Bacia de 

Santos, onde foi detectada uma maior ocorrência das baleias no inverno austral, 

entre junho e setembro. 

Os táxons de maior frequência na amostra, as baleias-jubarte e minke-

Antártica, ocorreram entre maio e dezembro. Estas duas espécies podem estar 

dividindo, de alguma maneira, a área de reprodução, assim como ocorre na área 

de alimentação da Antártica (KASAMATSU et al., 1995). Além disso, o registro 

acústico em detecções com múltiplos táxons evidencia que estas espécies 

podem utilizar faixas de frequências distintas na mesma paisagem acústica, 

podendo caracterizar distintos nichos acústicos, segundo proposto inicialmente 

por Krause (1987). 

A baleia-jubarte foi detectada entre julho e novembro, sendo este o período 

de sua maior ocorrência conhecida na costa do Brasil (MORETE et al., 2007). A 

amostragem acústica de 3 anos pode contribuir com o timing migratório da 

espécie, identificando seu tempo de chegada e partida, como demonstram 

outros estudos acústicos de médio prazo (HEENEHAN et al., 2019). Entretanto, 

os resultados foram mais restritos em termos de meses do que as avistagens 

visuais conhecidas ao longo da costa, onde as baleias são avistadas entre, pelo 

menos, maio e dezembro (observações não publicadas). Isto também pode 

refletir a amostragem na região profunda quando a frequência da espécie seria 

maior, enquanto mais dispersa em meses anteriores e posteriores na região 

costeira. 

Destaca-se a maior diversidade de táxons registrada durante a Campanha 

15, entre julho e julho de 2017, em uma região profunda do talude ao sul do 

estado de São Paulo, conhecida pelo PMC-BS como área de concentração de 

grandes baleias, que incluíram 4 espécies de baleias (minke-Antártica, baleia-

fin, azul e jubarte) e a família Delphinidae. 

Em relação aos Odontocetos, a ocorrência dos delfinídeos foi detectada ao 

longo de todo o ano, uma vez que não realizam longas migrações, e de acordo 

com a distribuição já conhecida para esta família ao longo da amostragem do 
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Monitoramento Acústico Passivo do PMC-BS (PETROBRAS, 2020). Apesar da 

baixa frequência do cachalote, em 1% dos dados, as detecções ocorreram em 

janeiro, junho, julho e outubro, evidenciando que a espécie pode estar presente 

ao longo de todo o ano. Esta baixa frequência pode estar relacionada à 

amostragem do glider em áreas de menor concentração da espécie. 

 

Discussão - Distribuição espacial das detecções 

Durante todas as campanhas analisadas, os transectos do glider amostraram 

a região do talude continental e área profunda adjacente. As detecções de 

cetáceos ocorreram ao longo de toda a área amostrada, demonstrando uma 

ampla distribuição para a baleia-jubarte, durante os meses em que ocorre na 

região, e para os delfinídeos, ao longo de todo o ano. 

As detecções de jubartes ocorreram mais durante os mergulhos na área mais 

rasa e média do talude, mas também foram registradas durante os transectos 

em áreas mais profundas. A jubarte é a baleia de maior ocorrência na costa 

brasileira (LODI & BOROBIA, 2013), contribuindo o fato de a concentração 

reprodutiva ser na região costeira. Na Bacia de Santos, em amostragem de 6 

anos do PMC-BS, esta espécie foi a mais frequente entre os misticetos em 

avistagens visuais (PETROBRAS, 2020). 

As detecções identificadas para misticetos demonstraram informações 

relevantes para espécies ameaçadas pouco conhecidas, em comportamento e 

acústica, na costa brasileira. A baleia-minke-Antártica foi registrada na grande 

maioria da área amostrada, demonstrando que esta espécie ocorre na Bacia de 

Santos frequentemente. As baleias-fin e azul também foram detectadas durante 

o período reprodutivo de misticetos na costa do Brasil, em áreas de ocorrência 

mais profundas no talude continental. Destaca-se o local das detecções nas 

campanhas 15 e 16, em área profunda em frente à região da ilha Bela, estado 

de São Paulo, onde o talude é mais acentuado. Este local pode representar uma 

área de concentração para estas espécies.  

Os dados sobre a presença da baleia-jubarte ao longo do tempo, com um 

período incluindo múltiplos anos, podem trazer informações importantes sobre o 

tempo (timing) de migração da espécie na costa brasileira, descrevendo seu 
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tempo de chegada e partida, como demonstram outros estudos de paisagem 

acústica em escalas temporais (HEENEHAN et al., 2019). 

No relatório passado, os sons associados à subordem Misticeti foram 

registrados em 31% das detecções, compondo o segundo táxon de maior 

ocorrência na amostra. No presente relatório, a identificação taxonômica foi 

aprofundada usando detectores específicos que resultaram no registro acústico 

de espécies criticamente ameaçadas, como a baleia-azul e fin. Também se 

destaca a presença frequente da baleia-minke-Antártica, que passou a ser o 

segundo táxon em ocorrência, atrás apenas da baleia- jubarte. Este esforço 

demonstra a eficiência do uso de detectores automáticos para um conjunto de 

dados de longo prazo. 

 

Considerações Finais 

Os estudos aqui apresentados cumprem a meta do ano anterior, de 

aumentar o conhecimento sobre a identificação de espécies de misticetos na 

região da Bacia de Santos, por meio da análise de detecção automatizada para 

o conjunto de dados de larga escala temporal. 

Três espécies de baleias (minke, fin e azul), duas delas altamente 

ameaçadas de extinção, foram registradas nas detecções da Bacia de Santos, 

demonstrando a complementaridade do monitoramento acústico do PMPAS-BS 

ao PMC-BS. Futuros esforços serão desenvolvidos para catalogar os dados 

coletados com os outros instrumentos acústicos do PMPAS-BS, aumentando, 

assim, o reconhecimento taxonômico de cetáceos no contexto espaço-temporal 

do  monitoramento. 
 

 

V.4.3.2 Assovios 

Os dados coletados pelo monitoramento acústico passivo durante as 

Campanhas de Avistagem Embarcada e MAP foi na sua grande maioria de 

espécies de odontocetos, devido ao ruído da embarcação de pesquisa. A única 

espécie de misticeto que foi possível detectar nessas campanhas foi a baleia-

jubarte (Megaptera novaeangliae). Todas as outras espécies foram de 
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odontocetos, principalmente os representantes da família Delphinidae (n = 13 

espécies), mas também os grupos de animais mergulhadores de águas 

profundas, como o cachalote (Physeter macrocephlus) da família Physeteridae, 

membros da família Kogidea (cachalote-anão e cachalote-pigmeu) e da família 

Ziphiidae (baleia-bicudas). Nas águas costeiras foi possível detectar algumas 

poucas vezes sons presumidamente da toninha (Pontoporia blainvillei). 

Os dados formaram a base para uma sonoteca com amostras de 

vocalizações das espécies registradas ao longo das campanhas do PMC-BS. O 

volume de dados da maior parte da sonoteca compõe-se das detecções de 

espécies de delfinídeos confirmadas visualmente pela equipe de avistagem. 

Entre todas as espécies de cetáceos registradas até o presente pelo PMC-

BS na Bacia de Santos, mais da metade são membros da família Delphinidae (n 

= 15). Os registros do MAP foram validados e catalogados para 13 destas 

espécies. Duas espécies entre todas aquelas registradas pela equipe de 

avistagem não foram incluídas na sonoteca. Entre estas está o raro golfinho-de-

Fraser (Lagenodelphis hosei), que foi observado durante um único registro em 

um grupo misto de espécies. Gravações de grupos mistos não podem ser 

utilizados para fins de catalogação na sonoteca, pois, potencialmente, possuem 

vocalizações de mais de uma espécie. A outra espécie de delfinídeo que não foi 

registrada pelo MAP foi o boto-cinza (Sotalia guianensis), pois trata-se de uma 

espécie estritamente costeira. Neste caso o equipamento de MAP estava 

recolhido, devido às baixas profundidades, nas ocasiões em que o boto-cinza foi 

avistado. 

 

Tipos de vocalizações de cetáceos da sub-ordem Odontoceti 

O tipo de som mais estudado e conhecido entre os odontocetos são os 

assovios (Figura V.4.3.2-1), produzidos principalmente pelos membros da 

família Delphinidae (MAY-COLLADO et al., 2007). Estes sons estão associados 

à comunicação, potencialmente desempenhando funções importantes, como 

coesão social, coordenação de atividades, reconhecimento individual, 

identificação de parentesco, alerta da presença de predadores e outros aspectos 

das relações sociais entre os indivíduos (SMOLKER et al., 1993; TYACK & 
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CLARK, 2000; TYACK, 2000; JANIK, 2009; THOMSEM et al., 2002; KING et al., 

2013).   

Os grupos de delfinídeos podem ser formados desde poucos indivíduos a 

centenas deles, com variações quanto ao comportamento acústico dentre as 

espécies (OSWALD et al., 2008; RANKIN et al., 2008). Esta variação foi evidente 

nos dados coletados no PMC-BS. As espécies foram registradas em tamanho 

de grupos bem diversos (poucos indivíduos a centenas) e o comportamento 

acústico também variou bastante,desde grupos de animais que passaram 

rapidamente nas proximidades da embarcação e permaneceram em silêncio, até 

aqueles que se aproximaram e produziram um coro de assovios com vários 

indivíduos vocalizando simultaneamente.   

 

 
Figura V.4.3.2-1: Exemplo de um assovio do golfinho-rotador (Stenella longirostris) 

registrado pelo PMC-BS.   

 

Outro tipo de som frequentemente produzido pelos odontocetos são os 

cliques de ecolocalização. A maior parte dos cliques de ecolocalização é 

composta por sons de banda larga, produzidos na faixa ultrassônica (20 - 150 

kHz). São sequências de pulsos curtos e regulares produzidos e recebidos de 

volta pelo animal durante a ecolocalização (biosonar), sendo utilizado para 

orientação, forrageio e exploração do ambiente (AU, 1993) (Figura V.4.3.2-2). 

Diferente dos assovios, que são mais comuns na família Delphinidae, os cliques 

de ecolocalização são produzidos por todas as espécies de odontocetos. O 
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banco de dados acústicos do PMC-BS possui amostras de vocalizações tanto 

de assovios, como dos cliques de ecolocalização, coletados ao longo das 

Campanhas de Avistagem e MAP. 

 

Figura V.4.3.2-2: Cliques de ecolocalização do golfinho-de-Risso (Grampus griseus) 
registrado pelo PMC-BS. Acima o espectrograma e abaixo o 
oscilograma.  

 

O potencial de classificação dos delfinídeos através dos assovios vem sendo 

investigado desde a década de oitenta, mostrando que existem características 

que podem ser utilizadas para diferenciar as espécies (STEINER, 1981; 

RENDELL et al., 1999; WANG et al., 2005). No entanto, o repertório das espécies 

é altamente variável, muitas vezes com sobreposição de frequências e outras 

caraterísticas dos assovios (OSWALD et al., 2003). O desenvolvimento de 

classificadores robustos depende de um banco de dados representativo e que 

inclua o maior número possível de espécies que ocorrem numa determinada 

região.  

Para este relatório buscou-se treinar um classificador que inclua somente as 

espécies que tenham um número amostral considerado minimamente robusto, 

incluindo amostras de assovios coletadas em diferentes ocasiões para a mesma 

espécie. Já para os cliques de ecolocalização, são apresentados neste relatório 

os resultados consolidados das espécies de mergulho profundo, em particular a 

família Ziphidae (ou baleias-bicudas) e a família Kogidae (cachalotes anão e 
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pigmeu). A detecção acústica e a classificação destes grupos foram uma 

importante contribuição do MAP para o conhecimento da fauna de cetáceos da 

região, uma vez que são raramente observados pela equipe de avistagem devido 

ao comportamento elusivo desses animais. No caso dos cachalotes, os dados 

foram utilizados para aplicação de estimativa de densidade populacional da 

espécie na Bacia de Santos. Os cliques de ecolocalização das espécies de 

delfinídeos também foram analisados e os resultados das características 

apresentados neste relatório. No futuro, a combinação dos assovios e cliques 

pode auxiliar ainda mais na classificação sonora das espécies de cetáceos da 

Bacia de Santos. 

Por último, os dados de bioacústica foram enriquecidos com a contribuição 

da coleta de dados realizadas pelo PMPAS-BS. As amostras das vocalizações 

detectadas pela equipe do PMPAS-BS, principalmente os dados de glider, foram 

repassadas para a equipe de bioacústica do PMC-BS, permitindo catalogar 

centenas de novos registros de vocalizações no banco de dados. Isto inclui 

diversos sons de misticetos, complementando a escassez de sons deste grupo 

nos dados coletados nas Campanhas de Avistagem e MAP do PMC-BS. 

Primeiramente são apresentados aqui os resultados descritivos do banco de 

dados de assovios e a sua aplicação no desenvolvimento e testes de 

classificadores. Em seguida são apresentados os resultados da caracterização 

dos cliques de odontocetos, com foco nas espécies não contempladas nos 

classificadores de assovios. Por fim, são apresentados os resultados dos dados 

de vocalizações de cetáceos fornecidos pelo PMPAS-BS, com foco nos 

misticetos, devido a seu caráter complementar com os dados coletadas pelo 

PMC-BS. 

 

Banco de Dados de Vocalizações de Cetáceos do PMC-BS (Sonoteca) 

As detecções que compõem a maior parte da sonoteca do PMC-BS foram 

registros feitos nas campanhas  de Avistagem Embarcada e MAP, que 

registraram conjuntamente uma série de grupos de delfinídeos confirmados 

visualmente no nível de espécie ou gênero. As amostras de sons de cada 

espécie/gênero foram selecionadas manualmente, seguindo critérios de 

qualidade predefinidos (assovios que possam ser claramente identificados nos 
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espectrogramas do início ao fim). As amostras individuais dos assovios foram 

catalogadas e associadas às detecções acústicas e respectivos registros que 

confirmaram as espécies.   

No total foram 13 espécies/gêneros de delfinídeos catalogados na sonoteca 

do PMC-BS, variando bastante em termos de tamanho amostral dentre as 

diferentes espécies. A Tabela V.4.3.2-1 apresenta as espécies/gêneros 

registrados, indicando o número de detecções (denominadas de encontros 

acústicos), o número de assovios no banco de dados do PMC-BS e o número 

amostral de assovios selecionados para processamento e análise.  

Foram mais de 5.000 assovios selecionados e catalogados e mais de 4.000 

analisados. No gráfico da Figura V.4.3.2-3 se observa espécies como o golfinho-

rotador (Stenella longirostris) e o golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis) 

com número amostral de cerca de 2.000 assovios, enquanto outras tiveram 

menos de 100 amostras, como a falsa-orca (Pseudorca crassidens) e a baleia-

piloto (Globicephala sp.). 

As amostras da sonoteca, além de separadas pelas espécies, também estão 

separadas pelas detecções acústicas, que passaremos a denominar de 

encontros acústicos. Estes serão considerados amostras independentes, que 

potencialmente representam diferentes grupos e indivíduos de uma determinada 

espécie. Além de um número alto de amostras individuais dos assovios, também 

é importante que essas amostras venham de diferentes encontros acústicos. Na 

sonoteca, por exemplo, temos um número alto de assovios da orca (Orcinus 

orca) (n = 294), porém estas amostras provêm de um único encontro de um 

mesmo grupo detectado por mais de uma hora. Neste caso temos um número 

de amostras relativamente alto de assovios, mas que são como réplicas de 

assovios de alguns poucos indivíduos e provavelmente não representam a 

totalidade do repertório da espécie. As sete primeiras espécies da Tabela 

V.4.3.2-1 são aquelas que até o momento tem a melhor representatividade na 

sonoteca do PMC-BS, tanto em termos de número de amostras de assovios 

(próximo de 200 até mais de 2.000) quanto de número de encontros acústicos 

(acima de 5 até 87).   
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Tabela V.4.3.2-1: Espécies de delfinídeos que compõem o banco de dados acústicos 
do PMC-BS, sumarizando o total de número de detecções das 
espécies/gêneros (detecções registradas pelo MAP e confirmadas 
visualmente), número amostral de assovios do banco de dados e 
número de assovios processados no Ciclo de Curto Prazo ( seis 
primeiros anos) do PMC-BS. 

Espécie/gênero 
Número de 
encontros 
acústicos* 

Número de 
assovios no banco 

de dados 

Número de 
assovios 

processados 
Stenella frontalis 87 1932 1586 
Stenella longirostris 21 2151 884 
Tursiops truncatus 24 717 513 
Stenella clymene 9 538 279 
Stenella attenuata 11 182 149 
Steno bredanensis 5 180 139 
Delphinus sp. 7 403 222 
Globicephala 6 67 65 
Grampus griseus 2 206 54 
Feresa attenuata 2 174 100 
Peponocephala electra 1 61 43 
Orcinus orca 1 294 50 
Pseudorca crassidens  1 105 51 
Total 177 7.010 4.135 

* Grupos mistos de espécies foram excluídos 
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Figura V.4.3.2-3: Número total de amostras de assovios das diferentes espécies de 

delfinídeos que compõe a Sonoteca do PMC-BS.  

 

 

Processamento e análise de assovios  

As análises dos assovios foram realizadas a partir do uso de amostras 

retiradas da sonoteca do PMC-BS. O número de assovios foi limitado a um 

máximo de 50 por encontro, com o objetivo de manter a representatividade e a 

independência dos dados, conforme discutido anteriormente.  

As seguintes regras foram estabelecidas para selecionar aleatoriamente as 

amostras de assovios a serem processadas: 

1) Encontros acústicos com até 30 assovios de qualidade: todos assovios 

foram selecionados.  

2) Encontros acústicos entre 31 a 100 assovios: 75% dos assovios foram 

selecionados por meio de uma seleção randômica do total da amostra até o 

máximo de 50.  

3) Encontros acústicos com mais de 100 assovios: 50 assovios foram 

selecionados por meio de uma seleção randômica do total da amostra.  

O processamento dos assovios para extração dos parâmetros descritores 

foi feito utilizando o módulo ROCCA (Real-time Odontocete Call Classification 
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Algorithm) do programa PAMGUARD, desenvolvida para a análise de 

classificação de assovios de delfinídeos (OSWALD et al., 2013).  

O processamento foi feito gerando um espectrograma dos assovios no 

ROCCA. Os parâmetros acústicos foram então extraídos a partir do contorno de 

cada assovio. O contorno foi obtido manualmente através de múltiplos pontos, 

que quando conectados formam o contorno, conforme ilustrado na Figura 

V.4.3.2-4.  A partir deste contorno são calculados cerca de 50 parâmetros 

acústicos que descrevem cada assovio. Os descritores são compostos por uma 

diversidade de variáveis, incluindo parâmetros de frequência, como aqueles 

tradicionalmente descritos para os assovios (frequência mínima, máxima, inicial, 

final, intervalo de frequência, duração, número de pontos de inflexão), além de 

uma combinação de diversos outros descritores, tanto de frequência, quanto de 

tempo e algumas variáveis categóricas. A tabela completa com os 50 descritores 

pode ser encontrada no Anexo V.4.3-1 (Volume III). 

 

Figura V.4.3.2-4: Exemplo de um assovio processado no módulo ROCCA do 
programa PAMGUARD. Os parâmetros são extraídos manualmente 
pelo contorno do assovio (em amarelo no espectrograma da direita).  

 

O número de assovios extraídos do banco de dados do PMC-BS e 

processados no ROCCA está sumarizado na Tabela V.4.3.2-2. No total foram 

mais de 4.000 assovios analisados, sendo que mais da metade desse total 

provém das duas espécies melhor representadas no banco de dados acústico 

do PMC-BS (golfinho-rotador e golfinho-pintado-do-Atlântico). No outro extremo, 

a orca e a falsa-orca tiveram suas vocalizações registradas uma única vez (um 

único encontro acústico) e foram analisados cerca de 50 assovios de cada um 
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destes encontros. O conjunto de assovios analisados para cada espécie foi a 

base para a caracterização das espécies, assim como para o treinamento e teste 

de classificadores.  

 

Caracterização acústica dos assovios 

Os parâmetros acústicos descritores mais comuns para caracterização de 

assovios de delfinídeos estão sumarizados na  Tabela V.4.3.2-2. São 

basicamente parâmetros de frequência mínima, máxima, inicial, final, delta de 

frequência (diferença entre a frequência máxima e a mínima), frequência média 

e duração. Os valores sumarizam a média, desvio padrão, mediana e valores 

mínimo e máximo de cada um dos parâmetros apresentados.  

Os parâmetros frequência mínima, frequência máxima, delta de frequência, 

frequência média e duração dos assovios estão apresentados em gráficos 

boxplot (Figuras V.4.3.2-5 até V.4.3.2-9) para comparação entre as espécies. 

No geral, os gráficos mostram um gradiente de bandas de frequência utilizadas 

pelas diferentes espécies, porém, com muita sobreposição.  
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Tabela V.4.3.2-2: Sumário de alguns parâmetros acústicos descritores dos assovios das espécies de delfinídeos registrados no Ciclo de Curto 
Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. Valores indicam a média (em negrito), desvio padrão e o mínimo e máximo entre 
parênteses. 

Espécie 
Freq. 
Mínima 
(kHz) 

Freq. 
Máxima 
(kHz) 

Freq. 
Inicial 
(kHz) 

Freq. Final 
(kHz) 

Delta Freq. 
(kHz) 

Freq. 
Média 
(kHz) 

Duração 
(s) 

Stenella frontalis (n = 1586) 
8,8 ± 2,5 
(3,4 - 26,6) 

16,5 ± 3,5 
(4,8 - 36,9) 

9,9 ± 3,3 
(3,4 - 26,9) 

14,9 ± 4,1 
(3,4 - 36,9) 

7,7 ± 3,7 
(0,2 - 27,2) 

12,1 ± 2,4 
(4,6 - 28,2) 

0,5 ± 0,3 
(0,1 - 2,1) 

Stenella longirostris (n = 884) 
11,1 ± 3,3               
(1,9 - 29,1) 

17,9 ± 3,8          
(2,9 - 32,7) 

12,9 ± 4,8                   
(2,7 - 32,7) 

15,6 ± 4,3                   
(1,9 - 32,4) 

6,8 ± 3,5                   
(0,3 - 22,1) 

14,4 ± 3,0                   
(2,6 - 31,2) 

0,9 ± 0,5          
(0,05 - 2,8) 

Tursiops truncatus (n = 717) 
9,2 ± 2,5   
(3,8 - 25,8) 

16,2 ± 4,4 
(5,4 - 29,5) 

11,7 ± 5,0 
(4,4 - 29,5) 

13,1 ± 4,4 
(3,8 - 29,1) 

7,0 ± 4,1      
(0 - 22,5) 

12,5 ± 2,8      
(5,2 - 26,6) 

0,7 ± 0,4 
(0,05 - 2,5) 

Stenella clymene (n = 279) 
11,6 ± 2,8                
(5,8 - 21,9) 

17,5 ± 3,2 
(9,8 - 27,2) 

13,6 ± 3,6 
(7,5 - 26,4) 

13,6 ± 4,0 
(5,8 - 25,1) 

5,9 ± 3,2 
(0,4 - 17,6) 

14,9 ± 2,4 
(7,9 - 25,1) 

0,5 ± 0,3 
(0,1 - 1,9) 

Stenella attenuata (n = 149) 
9,3 ± 2,3               
(4,3 - 15,8) 

19,5 ±3,6 
(11,1 - 28,7) 

11,2 ± 4,1                
(4,3 - 25,0) 

15,2 ± 5,6                
(6,4 - 28,7) 

10,1 ± 3,8                
(1,1 - 20,6) 

14,0 ± 2,4                
(8,3 - 21,3) 

0,8 ± 0,4 
(0,03 - 1,5) 

Delphinus sp.         (n = 222) 
10,2 ± 3,1 
(4,5 - 23,4) 

15,8 ± 4,2 
(8,1 - 35,4) 

12,5 ± 4,7 
(4,5 - 35,4) 

14,0 ± 4,1 
(6,0 - 29,6) 

5,6 ± 3,6   
(0,7 - 26,6) 

12,5 ± 3,0   
(6,6 - 26,7) 

0,7 ± 0,3 
(0,1 - 1,6) 

Steno bredanensis (n = 139) 
7,3 ± 2,2   
(3,0 - 21,8) 

9,9 ± 3,7 
(5,1 - 22,7) 

8,3 ± 3,4   
(3,0 - 22,3) 

9,3 ± 3,6   
(4,5 - 22,7) 

2,7 ± 2,7      
(0 - 11,1) 

8,5 ± 2,5     
(4,9 - 22,1) 

0,4 ± 0,3 
(0,03 - 1,7) 

Grampus griseus (n = 54) 
12,6 ± 4,6 
(6,2 - 32,8) 

16,0 ± 4,0 
(10,5 - 34,9) 

13,3 ± 4,7 
(6,2 - 32,8) 

15,3 ± 4,2 
(10,2 - 34,9) 

3,4 ± 2,6 
(0,5 - 12,1) 

14,3 ± 4,0 
(10,0 - 33,0) 

0,6 ± 0,5 
(0,1 - 2,0) 

Feresa attenuata (n = 100) 
9,0 ± 2,6 
(4,0 - 15,2) 

14,3 ± 4,3 
(6,7 - 28,9) 

10,5 ± 4,6 
(4,0 - 28,9) 

12,4 ± 3,7 
(4,3 - 21,2) 

5,4 ± 3,4    
(0 - 18,2) 

11,7 ± 3,0 
(6,1 - 19,5) 

0,8 ± 0,6 
(0,04 - 2,2) 
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Espécie 
Freq. 
Mínima 
(kHz) 

Freq. 
Máxima 
(kHz) 

Freq. 
Inicial 
(kHz) 

Freq. Final 
(kHz) 

Delta Freq. 
(kHz) 

Freq. 
Média 
(kHz) 

Duração 
(s) 

Globicephala sp. (n = 65) 
7,2 ± 3,1  
(2,1 - 16,4) 

12,1 ± 5,1 
(3,4 - 30,8) 

7,8 ± 3,4   
(2,1 - 16,4) 

11,4 ± 5,4 
(3,4 - 30,8) 

4,9 ± 4,7   
(0,2 - 28,5) 

9,9 ± 3,9   
(3,1 - 23,0) 

0,5 ± 0,3 
(0,1-1,1) 

Peponocephala electra (n = 
43) 

8,6 ± 3,5  
(4,9 - 18,0) 

13,3 ± 4,1 
(6,8 - 24,2) 

10,3 ± 4,6 
(5,1 - 24,2) 

11,4 ± 4,4 
(5,1 - 22,5) 

4,7 ± 2,3 
(0,4 - 9,9) 

10,4 ± 3,2 
(6,1 - 19,0) 

0,7 ± 0,3 
(0,1 - 1,2) 

Pseudorca crassidens (n = 51) 
6,1 ± 1,6   
(2,5 - 9,8) 

8,2 ± 1,5 
(6,0 - 12,8) 

6,9 ± 1,3   
(4,1 - 9,8) 

7,0 ± 2,3 
(2,5 - 12,8) 

2,2 ± 1,5   
(0,3 - 7,4) 

7,4  ± 1,3   
(5,7 - 11,0) 

0,5 ± 0,2 
(0,2 - 0,9) 

Orcinus orca (n = 50) 
6,1 ± 1,2   
(4,5 - 9,2) 

8,1 ± 0,9 
(6,6 - 10,2) 

7,0 ± 1,5  
(4,8 - 10,2) 

7,3 ± 1,0 
(4,9 - 9,7) 

1,9 ± 1,0   
(0,2 - 4,1) 

7,2  ± 0,8   
(6,0 - 9,3) 

0,6 ± 0,2 
(0,2 - 0,9) 
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Figura V.4.3.2-5: Box-plot mostrando a distribuição dos valores da Frequência Mínima 
(kHz) dos assovios das espécies de delfinídeos que ocorrem na Bacia 
de Santos (espécies dispostas em ordem crescente de valores de 
frequência).  
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Figura V.4.3.2-6: Box-plot mostrando a distribuição dos valores da Frequência Máxima 
(kHz) dos assovios das espécies de delfinídeos que ocorrem na Bacia 
de Santos (espécies dispostas em ordem crescente de valores de 
frequência). 

 

Figura V.4.3.2-7: Box-plot mostrando a distribuição dos valores Delta de Frequência 
(kHz) dos assovios das espécies de delfinídeos que ocorrem na Bacia 
de Santos (espécies dispostas em ordem crescente de valores de 
frequência). 
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Figura V.4.3.2-8: Box-plot mostrando a distribuição dos valores Frequência Média 
(kHz) dos assovios das espécies de delfinídeos que ocorrem na Bacia 
de Santos (espécies dispostas em ordem crescente de valores de 
frequência). 

 

 
Figura V.4.3.2-9: Box-plot mostrando a distribuição dos valores Duração (s) dos 

assovios das espécies de delfinídeos que ocorrem na Bacia de Santos 
(espécies dispostas em ordem crescente de valores de frequência).  
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Nota-se que existem similaridades e sobreposição de valores entre 

diferentes conjuntos de espécies. Os valores de frequência mínima, frequência 

máxima e frequência média mostraram tendência semelhante, principalmente 

quando observamos espécies como Orcninus orca, Pseudorca crassidens, 

Globicephala spp. e Steno bredanensis, que tendem para valores de frequências 

mais baixos para estes parâmetros. Enquanto espécies como Stenella 

longirostris, Stenella clymene e Stenella attenuata tenderam para valores de 

frequência mais altos. É possível que parte destas observações esteja 

relacionada  ao tamanho corporal de Orcinus orca, Pseudorca crassidens e 

Globicephala sp. (MAY-COLLADO et al., 2007). Estas espécies apresentam 

dimorfismo sexual no tamanho do corpo e os machos podem chegar a tamanhos 

entre 6,0 a 9,8 m (JEFFERSON et al., 2015). Por outro lado, Steno bredanensis 

também apresentou valores de frequência mais baixos, porém seu tamanho 

corporal não está entre os maiores (tamanho máximo < 3 m). Dentre as espécies 

de delfinídeos de maior tamanho estão a orca (Orcinus orca), da subfamília 

Orcininae, e alguns membros da subfamília Globicephalinae (espécies pelágicas 

de coloração escura, cabeça globulosa e o rostro pouco pronunciado). Já Steno 

bredanensis pertence a uma subfamília a parte (Stenoniae). Outros golfinhos de 

pequeno a médio porte, como os dos gêneros Stenella, Delphinus e Tursiops 

são agrupados na subfamília Delphinea. Muitas das relações filogenéticas da 

família Delphinidea ainda são motivo de debate. No entanto, a subfamília 

Globicephalinea é bem aceita pelos estudos de filogenia e genética (LEDUC et 

al., 1999; MAY-COLLADO & AGNARSSON, 2006; MCGOWEN, 2011; 

HORREO, 2019). São seis espécies de globicefalíneos, também conhecidos 

como blackfish: Pseudorca crassidens, gênero Globicephala com duas espécies 

(G. macrorhynchus e G. melas), Grampus griseus, Feresa attenuata e 

Peponocephala electra.  

Quando observamos os valores dos parâmetros de frequência dos assovios, 

os menores valores estão no grupo composto por Globicephalinae + Orcinus 

orca + Steno. Para as espécies de Globicephalinea de menor porte (P. electra e 

F. attenuata), os valores foram um pouco mais altos. A exceção entre os 

globicefalíneos foi G. griseus, que apresentou frequências mais semelhantes aos 

dos membros da subfamília Delphinea, representada nos dados do PMC-BS por 
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sete espécies: S. frontalis, S. attenuata, S. clymene. S. longirostros, Delphinus 

sp. e T. truncatus.    

O delta, ou variação, de frequência também apresentou uma distribuição 

com valores mais baixos entre Globicephalinea, Steno, Orcinus comparado ao 

grupo dos golfinhos da subfamília Delphinea, desta vez também incluindo 

G.griseus entre as espécies com valores mais baixos para este parâmetro. Já a 

duração foi bastante variável e nenhuma tendência deste tipo foi verificada. S. 

bredaneneis e S. clymene tiveram os assovios mais curtos, enquanto S. 

longirostris e Feresa attenuata os mais longos.  

Ainda que estas observações possam ser úteis para a classificação das 

espécies, no caso dos globicefalíneos e Orcinus orca, o tamanho amostral de 

assovios destas espécies permanece baixo, e por consequência, com pouco 

poder descritivo. Isto dificulta a caracterização do repertório acústico da espécie, 

e por consequência, o seu uso para o treinamento de classificadores robustos. 

Seja porque são poucos assovios que foram registrados ou poucas 

oportunidades de encontros acústicos da espécie, ou mesmo uma combinação 

destes fatores. Para a orca, por exemplo, em muitos dos registros visuais feitos 

em conjunto com o MAP, os grupos de orcas permaneceram em silêncio. Houve 

uma única ocasião de encontro com um grupo de orcas em que centenas de 

assovios foram registrados. Foi um registro de um grupo de cinco indivíduos com 

muitos assovios estereotipados observados, todos em frequências relativamente 

baixas (frequência média em torno de 7 kHz – Figura V.4.3.2-10). No entanto, 

alguns estudos apontam a presença de assovios ultrassônicos (>20 kHz) para 

as orcas (SAMARRA et al., 2010; SIMONIS et al., 2011; ANDRIOLO et al., 2015), 

mas que até o presente estes não foram registradas pelo PMC-BS. Este exemplo 

mostra a importância de se obter registros de assovios do maior número de 

grupos possíveis e que amostras pequenas podem gerar tendências nos dados.  
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Figura V.4.3.2-10: Espectrogramas com exemplos de assovios de um grupo de orca 
(Orcinus orca) registrado pelo PMC-BS.  

 

Classificadores de Assovios  

Em última instância, um dos principais objetivos da construção e 

manutenção de um banco de dados acústicos das espécies de cetáceos na 

Bacia de Santos, é o desenvolvimento de classificadores que permitam 

identificar as espécies com um certo grau de confiabilidade. Foi feita uma 

avaliação do tamanho amostral de cada espécie catalogada no banco de dados 

acústico do PMC-BS. Foram consideradas suficientes para inclusão no 

classificador aquelas com número de amostra maior que 100 e mínimo de três 

encontros acústicos. Seguindo estes critérios, sete táxons foram considerados: 

as quatro espécies do gênero Stenella (S. frontalis, S. longirostris, S. clymene, 

S. attenuata), além de T. truncatus, Delphinus sp. e S. bredanensis.  

Após a seleção destes taxons, os dados foram separados em dados de 

treinamento (75%) e dados de teste (25%). Diferente dos anos anteriores, os 

dados dos assovios pertencentes a um determinado encontro acústico foram 

exclusivamente para os dados de testes ou de treinamento. Assim, o conjunto 

de dados de teste e treinamento são independentes. Isto permite uma avaliação 

mais realística do desempenho do classificador, avaliando a sua capacidade de 

generalização para identificar os assovios da espécie e não de encontros 
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acústicos específicos. Foram considerados para os dados de treinamento 

somente os encontros acústicos que continham um mínimo de 20 a 30 assovios. 

Outro problema do conjunto de dados para um classificador é a grande 

discrepância do número de amostras entre as espécies. Um classificador robusto 

deve ser treinado com um número de casos em proporções semelhantes para 

cada classe, caso contrário haverá um problema de viés nos modelos (dados 

não-balanceados). Para evitar este viés, foi igualado o número de amostras de 

assovios por espécie. Assim, todas as espécies foram igualadas em número de 

amostras de acordo com a espécie minoritária, que foi S.bredanensis (103 

assovios e três encontros acústicos no conjunto de dados de treinamento). Para 

todas as outras espécies foram selecionadas aletoriamente amostras de 

assovios para o treinamento do classificador (sub-amostragem dos dados).  

No total, foram 721 assovios inclusos nos dados de treinamento (103 por 

espécie). A Tabela V.4.3.2-3 sumariza o número de assovios e encontros 

acústicos utilizados para teste e treinamento das diferentes espécies incluídas 

nos classificadores desenvolvidos pelo PMC-BS. 

 

Tabela V.4.3.2-3: Sumário do total de encontros acústicos e assovios das espécies de 
delfinídeos incluídas nos classificadores de assovios do PMC-BS. O 
número total de assovios para treinamento foi balanceado para evitar o 
enviesamento do classificador.   

Espécie 
Número 
encontros 
Treinamento 

Número 
assovios 
Treinamento 

Número 
encontros 
Teste 

Número 
assovios 
Teste 

Stenella frontalis 78 103 9 393 
Stenella longirostris 16 103 5 236 
Tursiops truncatus 21 103 3 142 
Stenella clymene 7 103 2 80 
Delphinus 6 103 1 49 
Stenella attenuata 10 103 1 34 
Steno bredanensis 4 103 1 36 
Total  142 721 22 970 

 

O volume do conjunto de dados de teste variou entre as espécies, foram 

poucos encontros com amostra de cerca de 30 a 50 assovios cada para maior 
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parte das espécies. A exceção foi S. frontalis, com nove encontros e 393 

assovios da espécie que puderam ser testados pelos classificadores. Para S. 

longirostris foram 5 encontros e 236 assovios. Para as outras espécies foram 

três ou menos encontros acústicos e um total de assovios entre 34 e 80. 

 

Modelos de Classificadores  

A fim de explorar diferentes técnicas estatísticas para a tarefa de 

classificação dos assovios, múltiplas abordagens vêm sendo testadas e 

avaliadas pelo PMC-BS. São quatro modelos de classificação principais que vem 

sendo testados. As siglas para se referir a estes modelos serão apresentadas 

conforme a seguir: Análise Discriminante (DFA), Árvores de Classificação 

(CART), Bagging (BG) e Floresta Randômica (RF). Todos os procedimentos 

estatísticos foram realizados usando o programa R (R CORE TEAM, 2018). 

Os resultados destes modelos são avaliados medindo a sua acurácia 

preditiva, que se refere basicamente ao número total de acertos do modelo 

(quando aplicados em um conjunto de dados de teste onde a classe dos objetos 

é previamente conhecida). A acurácia é chamada de sensibilidade do modelo 

(proporção de positivos que são corretamente identificados), sendo o principal 

resultado para a avaliação do desempenho de modelos dos classificadores 

(BRAMER, 2007). 

  

Análise Discriminante (DFA) 

A análise discriminante (AD) é um método derivado da análise multivariada 

que têm o objetivo de interpretar (classificar) grupos de dados predefinidos a 

partir de seus parâmetros descritores. São calculadas múltiplas funções 

discriminantes a partir dos dados de treinamento, também chamadas de 

variáveis canônicas. Essas funções ajustam os eixos de direção de maior 

variabilidade entre os grupos, posicionando as amostras nos eixos 

discriminantes a partir de combinações lineares dos descritores (VALENTIN, 

2000).  

O método de classificação através da DFA possui premissas de normalidade 

e ausência de colinearidade dos dados (correlação entre variáveis descritoras). 

Por isso não foram incluídos todos os 50 parâmetros acústicos dos assovios no 
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modelo. Para selecionar os parâmetros descritores a serem incluídos na DFA, 

primeiramente foi feita uma análise de componentes principais (PCA) dos 

assovios das sete espécies a serem incluídas nos classificadores. A seleção dos 

descritores baseou-se naqueles que mais contribuíram na variância e formação 

dos cinco primeiros eixos de ordenação da PCA (64% da variância explicada). 

Em seguida, verificou-se a colinearidade entre as variáveis explicativas através 

do teste de correlação de Pearson. Os índices maiores que 0,7 ou menores que 

-0,7 foram consideradas altamente correlacionadas, e somente uma das 

variáveis foi selecionada para as análises de classificação a partir da DFA. 

Abaixo estão listadas as 10 variáveis indicadas pelo PCA (excluindo 

variáveis colineares) e seus respectivos eixos. Estas variáveis foram usadas 

para treinar o modelo de classificação de assovios a partir da DFA.  

 
FREQMAX (Eixo I) = Frequência máxima; 

FREQMIN (Eixo 2) = Frequência mínima; 

INFLMAXDELTA (Eixo 2) = Tempo máximo entre dois pontos de inflexão;  

FREQSLOPEMEAN (Eixo III) = Média da modulação de frequência 

(inclinação) medida em Hz/s;  

FREQRELBW (Eixo III) = Largura de banda relativa (frequência máxima – 

frequência mínima) / frequência central; 

FREQABSSLOPEMEAN (Eixo IV) = Valor médio absoluto de modulação de 

frequência (inclinação) medida em Hz/s;  

FREQNUMSTEPS (Eixo IV) = Número de degraus. Número de vezes que a 

frequência amenta ou diminui 10% entre dois pontos lado a lado ao longo do 

assovio;  

NUMSWEEPSFLATUP (Eixo V) = Número de vezes que a inclinação 

muda de zero para positiva; 

NUMSWEEPSUPDWN (Eixo V) = Número de vezes que a inclinação vai 

de positiva para negativa; 

INFLDUR = Número de pontos de inflexão dividido pela duração (Eixo V). 
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Árvores de Classificação (CART) 

Os métodos baseados em árvores de decisão (BREIMAN et al., 1984) estão 

entre umas técnicas de aprendizado de máquina (machine learning). Para estes 

modelos não existem premissas de normalidade ou colinearidade dos dados e 

são aceitas tanto variáveis contínuas como categóricas.  

As árvores de classificação (CART) são construídas a partir de algoritmos 

que buscam, entre as variáveis apresentadas ao modelo, aquelas que 

maximizam o ganho de informação a cada subdivisão de conjunto de dados. As 

divisões são feitas de forma a estabelecer regras de decisão com base no nódulo 

raiz (todos os dados) até os nódulos terminais da árvore de classificação (grupos 

de objetos atribuídos a classes predefinidas) (BREIMAN et al., 1984). Conforme 

a árvore cresce (divisões dos subconjuntos dos dados) o modelo vai adicionando 

mais complexidade. O número de divisões e o termo do parâmetro de 

complexidade ótimo dos modelos podem ser avaliados aplicando-se uma 

validação cruzada dos dados e verificação das taxas de erros de classificação. 

O parâmetro de complexidade ótimo foi definido como aquele em que um 

aumento no seu valor já não mais produz efeito significativo (menor que um 

desvio padrão) na diminuição da estimativa de erro no modelo.  

 

Bagging e Floresta Randômica   

Modelos de classificadores utilizando as técnicas de bagging (BG) e floresta 

randômica (RF) também são baseadas em árvores de decisão. A diferença 

destas técnicas é que são empregados um conjunto de árvores de classificação 

(ensemble) e os resultados de múltiplas árvores são calculadas para decidir a 

classificação dos objetos apresentados ao modelo. No caso do BG, são 

produzidas múltiplas reamostragens dos dados usando o bootstrap 

(reamostragem com reposição) e as árvores de decisão são geradas a partir 

destes subconjuntos de dados reamostrados repetidas vezes (BREIMAN, 1996). 

No caso do RF, as múltiplas árvores de decisão são geradas limitando o número 

de variáveis descritoras a serem incluídas em cada árvore. A classificação dos 

objetos apresentados ao modelo é feita através de um sistema de votos em que 

os resultados das árvores para cada uma das classes são computados e a 

decisão de classificação do modelo é tomada com base na classe mais votada 
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(BREIMAN, 2001). Para BG e RF foi aplicada a validação cruzada dos dados 

(k=10). Para RF foi definido o número total de 1.000 arvores e número de 

variáveis selecionados aleatoriamente em cada divisão das árvores limitado a 

três, baseando-se na avaliação do valor ótimo a partir do erro da validação 

cruzada.  

 

Treinamento e Teste dos classificadores  

Os quatros modelos descritos anteriormente (DFA, CART, BG e RF) foram 

utilizados para treinar os classificadores, utilizando o conjunto de dados teste 

confirme descrito na Tabela V.4.3.2-2 apresentada anteriormente. A Tabela 

V.4.3.2-4 a seguir mostra os resultados das estimativas de acurácia dos 

modelos, baseando-se nos resultados da validação cruzada (k-fold = 10) dos 

dados de treinamento. 

 
Tabela V.4.3.2-4: Acurácia preditiva estimada através da validação cruzada (k=10) para 

os dados de treinamento dos modelos de classificadores do PMC-BS.  

Modelo de Classificador Estimativa de Acurácia (%) 
DFA 46% 
CART 45% 
BG 52% 
RF 56% 

 

Quando observamos os resultados os valores ainda são bem acima do que 

uma taxa de acerto feita puramente ao acaso, que no caso de sete espécies 

corresponde a 14% de acerto.  

A validação cruzada avalia a capacidade de generalização do modelo. 

Porém um teste ainda mais robusto de generalização dos classificadores foi feito 

rodando os dados de teste, uma vez que os encontros acústicos do conjunto 

destes dados são independentes dos encontros acústicos dos dados de 

treinamento dos modelos, conforme foi explicado anteriormente. Os resultados 

dos testes dos classificadores estão sumarizados na Tabela V.4.3.2-5 a seguir, 

onde são apresentados cada um dos 22 encontros acústicos que foram testados, 

indicando o valor da acurácia (% taxa de acerto) para o modelo que apresentou 

o melhor resultado entre os quatro avaliados.   
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Tabela V.4.3.2-5: Resultados dos testes dos modelos de classificadores do PMC-BS. 
Os testes foram feitos a partir de encontros acústicos independentes 
para cada uma das espécies. A tabela indica o código identificador do 
encontro acústico, o número total de assovios testados (N), o modelo 
com melhor desempenho em termos de porcentagem de acertos, a 
pontuação do modelo em termo de porcentagem de acerto e a espécie 
com maior porcentagem. Sublinhados e com assinalados com “*” estão 
os resultados na qual a espécie atual não correspondeu à espécie com 
maior porcentagem de acertos indicada pelo melhor modelo.  

Espécie/ 
gênero 

Encontro acústico N 
Modelo 
classificador 

% 
Acertos 

Espécie com maior 
proporção de acerto 

Stenella 
frontalis 

PMC_4_A19 45 CART 60% Stenella frontalis 
PMC_4_A48 38 RF 39% Stenella frontalis 
PMC_5_A03 41 RF 68% Stenella frontalis 
PMC_6_A04 34 RF 56% Stenella frontalis 
PMC_6_A73 50 RF 46% Stenella frontalis 
PMC_10_A10 46 BG 35% Stenella frontalis 
PMC_10_A35 49 BG 41% Stenella frontalis 
PMC_10_A36 50 CART 48% Stenella frontalis 
PMC_10_A40 40 RF 32% Stenella frontalis 

Stenella 
longirostris 

PMC_2_A02 51 BG 39% Stenella frontalis* 
PMC_6_A65 50 RF 76% Stenella longirostris 
PMC_11_A73 34 BG 41% Stenella longirostris 
PMC_11_A116 51 CART 57% Stenella longirostris 
PMC_12_A38 50 BG 36% Stenella longirostris 

Tursiops 
truncatus 

PMC_2_A30 50 RF 74% Stenella longirostris* 
PMC_10_A63 50 DFA 52% Tursiops truncatus 
PMC_13_A64 42 DFA 33% Stenella attenuata* 

Stenella 
clymene 

PMC_6_A18 47 RF 62% Stenella clymene 
PMC_8_A48 33 RF 48% Stenella clymene 

Stenella 
attenuata 

PMC_2_A14 34 RF 65% Stenella attenuata 

Steno 
bredanensis 

PMC_2_A56 36 RF 58% Steno bredanensis 

Delphinus sp. 
  

PMC_9_A102 49 BG 42% Delphinus sp. 

Total 22 970 - 45% - 

 

Os resultados da Tabela V.4.3.2-5 indicam uma acurácia de 45% de 

classificações corretas pra 970 assovios testados. Já na perspectiva do número 
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de acerto dos encontros acústicos, as espécies foram classificadas corretamente 

na maior parte deles (19 de um total de 22). Ainda na Tabela V.4.3.2-5, também 

observamos que o modelo de classificador com melhor desempenho variou entre 

os diferentes encontros acústicos, apesar de uma certa predominância dos 

modelos de RF e BG.  

Com o objetivo de incluir os resultados de todos os modelos, uma nova 

contagem do total de assovios e pontuação de acertos foi calculado. O número 

de assovios de cada espécie foi contabilizado levando-se em consideração a 

soma dos quatro modelos de cada um dos encontros acústicos testados. Foi 

então calculada a proporção de assovios classificados para cada uma das sete 

espécies. A decisão do classificador foi tomada com base na espécie mais 

votada e com base em um limiar de classificação, conforme e explicado adiante. 

Os resultados desta nova contagem de votos dos classificadores estão 

sumarizados na Tabela V.4.3.2-6. 
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Tabela V.4.3.2-6: Sumário da proporção de assovios classificados para cada uma das sete espécies utilizando o conjunto de dados de teste 
(encontros acústicos independentes) do PMC-BS. Os resultados foram calculados através da combinação dos resultados dos 
quatro modelos de classificadores treinados com os dados do PMC-BS. Os resultados em cinza escuro indicam os encontros 
nos quais a espécie com maior proporção de votos foi corretamente classificada com uma pontuação igual ou superior a 0,4; a 
cor cinza-claro indica as classificações corretas com número de votos maior ou igual a 0,3 e menor que 0,4, enquanto que a cor 
amarela indica os encontros considerados ambíguos (pontuação máxima abaixo de 0,3 independente da espécie). O vermelho 
indica as classificações errôneas, destacado em vermelho tanto os valores da espécie com maior pontuação e a espécie atual. 
A proporção do número de votos (N votos) de cada espécie está conforme as siglas: Sa (S. attenuata), Sb (S. bredanensis), 
Sc (S. clymene), Sf (S. frontalis), Sl (S. longirostris), Tt (T. truncatus) e Dsp (Delphinus sp.).  

 

Espécie/Gênero 
Encontro 
Acústico 

N Votos 
Sa 

N Votos Sb N Votos Sc N Votos Sf 
N Votos 
Sl 

N Votos 
Tt 

N Votos 
Dsp 

Stenella attenuata PMC_2_A14 0.56 0.01 0.08 0.19 0.06 0.04 0.06 
Steno bredanensis PMC_2_A56 0.12 0.56 0 0.07 0.04 0.03 0.18 
Stenella clymene    PMC_6_A18 0.2 0.02 0.37 0.32 0.01 0.04 0.04 
Stenella clymene PMC_8_A48 0.29 0.01 0.43 0.06 0.04 0.1 0.06 
Stenella frontalis     PMC_4_A19 0.27 0.04 0.06 0.52 0.02 0.02 0.07 
Stenella frontalis     PMC_4_A48 0.17 0.06 0.14 0.34 0.09 0.02 0.18 
Stenella frontalis     PMC_5_A03 0.07 0.02 0.02 0.68 0 0.05 0.16 
Stenella frontalis     PMC_6_A04 0.29 0.03 0.03 0.46 0.11 0.01 0.07 
Stenella frontalis     PMC_6_A73 0.2 0 0.21 0.37 0.04 0.04 0.14 
Stenella frontalis     PMC_10_A10 0.08 0.04 0.15 0.3 0.11 0.23 0.09 
Stenella frontalis     PMC_10_A35 0.02 0 0.2 0.33 0.04 0.28 0.13 
Stenella frontalis     PMC_10_A36 0.11 0.03 0.11 0.41 0.07 0.23 0.04 
Stenella frontalis     PMC_10_A40 0.04 0.02 0.11 0.26 0.04 0.29 0.24 
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Espécie/Gênero 
Encontro 
Acústico 

N Votos 
Sa 

N Votos Sb N Votos Sc N Votos Sf 
N Votos 
Sl 

N Votos 
Tt 

N Votos 
Dsp 

Stenella longirostris PMC_2_A02 0.08 0.05 0.08 0.37 0.24 0.03 0.15 
Stenella longirostris PMC_6_A65 0.12 0.01 0.03 0.06 0.64 0.01 0.13 
Stenella longirostris PMC_11_A73 0.03 0.04 0.11 0.24 0.22 0.24 0.12 

Stenella longirostris 
PMC_11_A11
6 

0 0.02 0.12 0.01 0.44 0.25 0.16 

Stenella longirostris PMC_12_A38 0.15 0 0.23 0.11 0.3 0.16 0.05 
Tursiops truncatus PMC_2_A30 0.19 0 0.01 0.07 0.6 0.01 0.12 
Tursiops truncatus PMC_10_A63 0.18 0 0.05 0.08 0.15 0.41 0.13 
Tursiops truncatus PMC_13_A64 0.3 0.01 0.08 0.32 0.08 0.07 0.14 
Delphinus PMC_9_A102 0.04 0.01 0.1 0.06 0.16 0.29 0.34 
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Os resultados da combinação entre os modelos apontaram as mesmas 

classificações errôneas referente aos três encontros acústicos observados na 

classificação baseada no desempenho do melhor modelo (Tabela V.4.3.2-5). 

São eles os encontros PMC_2_A2 (S. longirostris erroneamente classificado 

como S. frontalis), PMC2_A30 (T. truncatus erroneamente classificado como S. 

longirostris) e PMC_13_A40 (T. truncatus erroneamente classificado como S. 

frontalis). Neste último, o melhor modelo (DFA) havia classificado o encontro em 

uma espécie diferente (S. attenuata).  

O sistema de votos dos modelos também apontou dois outros encontros 

problemáticos, um deles foi o PMC_10_40, em que S. frontalis foi erroneamente 

classificado como T. truncatus, apesar de que o melhor modelo (RF) classificou 

corretamente este encontro (ainda que com uma baixa proporção de acertos de 

32%). Já o encontro PMC_11_A73 foi classificado como ambíguo, apresentando 

empate entre S. frontalis e T. truncatus com pontuação de 0,24 cada, enquanto 

a classificação correta era S. longirostris. O melhor modelo para este encontro 

foi o BG, que classificou corretamente S. longirostris com 41% dos assovios. No 

geral, os resultados do desempenho dos classificadores foram satisfatórios 

quando observamos o número de encontros acústicos corretamente 

classificados. Também foi observado que diferentes formas de analisar os 

resultados podem, por vezes, levar a conclusões diferentes.  

As espécies dos classificadores que tiveram poucos dados de teste (p.ex. S. 

bredanensis, S. attenuata e S. clymene com um ou dois encontros), tiveram bom 

desempenho (todos foram classificados corretamente). Já espécies melhor 

amostradas e com um número maior de encontros que foram testados, alguns 

erros foram observados. Para melhor avaliar o desempenho do classificador 

entre as diferentes espécies, idealmente seria necessário um maior número de 

encontros de teste para todas as espécies representadas no classificador. A 

espécie com o maior número de encontros testados (n = 9 para S. frontalis), 

indica que na maioria dos encontros a espécie foi corretamente classificada 

(todas os nove encontros considerando os resultados do melhor modelo e oito 

encontros considerando o sistema de votos dos modelos). Já para T. truncatus 

o desempenho foi ruim no comparativo com outras espécies. Dos três encontros 

testados, dois deles foram classificados erroneamente.  
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Se estabelecermos um limiar mínimo de 0,4 na pontuação de votos e 

atribuirmos todos os outros encontros com pontuação menor como “ambíguos”, 

veremos que a maior parte dos encontros classificados erroneamente nos dados 

de teste seriam rejeitados. No entanto, isto é feito ao custo de também rejeitar 

algumas classificações corretas (n = 5), que são os encontros indicados com a 

cor cinza claro na Tabela V.4.3.2-6. Se estabelecermos o limiar em 0,3 na 

pontuação, os cinco encontros corretamente classificados são aceitos 

novamente, porém dois encontros erroneamente classificados também são 

aceitos como corretamente classificados. Portanto, o estabelecimento de um 

limiar para a classificação correta depende de quanto aceitável é a inclusão de 

possíveis falsos positivos, o que está relacionado a sensibilidade do classificador 

(medida da taxa de acerto dos verdadeiros positivos). Em última estância, a 

sensibilidade informa o desempenho do classificador em termos da sua 

capacidade de identificar os verdadeiros negativos.  

O único encontro que ficou acima do limiar de 0,4 na combinação de votos 

do modelo, mas que foi erroneamente classificado, foi o encontro acústico de T. 

truncatus PMC_2_A30 com pontuação bem acima de 0,6 (60% dos assovios 

classificados como S. longirostris). Uma análise mais detalhada dos assovios 

deste encontro indicou uma série de assovios estereotipados que foram 

incluídos na amostra. Cerca de 80% dos 50 assovios deste encontro tinham um 

contorno semelhante. A Figura V.4.3.2-11 ilustra alguns exemplos destes 

assovios. Neste caso extremo de muitos assovios semelhante dentro da mesma 

amostra, o classificador tem chances maiores de tomar uma decisão errônea. 

Foi o que aconteceu neste encontro, onde a grande maioria destes assovios 

foram classificados como S. longirostris, porém se houvesse uma maior 

variabilidade de assovios disponíveis, é possível que o resultado fosse diferente.  
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Figura V.4.3.2-11: Espectrogramas de alguns exemplos de assovios do encontro 
acústico de golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 
PMC_2_A30. Notar a semelhança entre os assovios. No caso 
deste encontro, cerca de 80% da amostra foram estereotipados 
como estes.  

 

Estas observações mostram que além de treinar e classificar os assovios a 

partir de encontros acústicos independentes, é preciso evitar a amostragem de 

assovios estereotipados dentro de um mesmo encontro, tal como exemplificado 

para o encontro PMC_2_A30. Isto vale tanto para os dados de treinamento 

quanto para os dados de teste, pois por um lado torna o classificador muito 

especializado (muitos assovios do mesmo tipo) e por outro aumenta as chances 

de erro nos dados de teste. Em análises futuras recomenda-se excluir dos 

encontros acústicos as amostras de assovios estereotipados, sempre que 

presentes. A espécie T. truncatus em particular é conhecido por produzir 

assovios estereotipados, denominados de assovio-assinatura (QUICK & JANIK, 

2012). Estes assovios são uma forma de comunicação e identificação individual 

dos indivíduos e estima-se que cerca de 40 - 70% do repertório de assovios de 

desta espécie seja composto de assovios-assinatura (JANIK & SAIGH, 2013). 

Outras espécies também podem apresentar assovios estereotipados. O 
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encontro de S. longirostris PMC_2_A2 classificado erroneamente como S. 

frontalis (pontuação de 0.37), por exemplo, também foi verificada a presença de 

assovios estereotipados, ainda que em menor quantidade do que no caso do 

encontro de T. truncatus.  

As seguir são apresentadas novas rodadas de teste dos classificadores de 

assovios, utilizando dados de gravações das espécies coletadas 

oportunisticamente pelo PMC-BS, assim como um exercício de teste e 

classificação de algumas detecções de delfinídeos não identificados das 

Campanhas de Avistagem e MAP.  

A mesma metodologia de análise dos assovios, aplicada nos dados da 

sonoteca do PMC-BS para treinamento e teste dos classificadores, foi utilizada 

para análise destas gravações. Apenas as gravações que tiveram um número 

de assovios maior ou igual a 20 foram consideradas. Os assovios analisados 

foram então apresentados aos classificadores como encontros acústicos 

independentes (sessões de gravação oportunística da telemetria ou detecções 

acústicas das Campanhas de Avistagem e MAP dos delfinídeos não 

identificados), da mesma forma como foi feita para os dados de teste 

apresentados anteriormente.  

 

Testes dos classificadores com dados coletados na telemetria pelo PMC-BS 

As gravações oportunísticas foram feitas com um hidrofone simples lançado 

a partir da embarcação à deriva com o motor do barco desligado durante 

algumas campanhas de telemetria. No total foram cinco gravações em que cerca 

de 20 a 50 assovios puderam ser detectados e analisados. No total foram 200 

assovios analisados a partir do registro de cinco espécies diferentes: S.frontalis, 

S. longirostris, T. truncatus, S. clymene e S. attenuata). Na Tabela V.4.3.2-7 são 

apresentados os resultados destes testes de acordo com a pontuação do 

sistema de votos dos modelos.  
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Tabela V.4.3.2-7: Resultados dos testes dos classificadores de assovios utilizando 

gravações oportunísticas feitas nas Campanhas de Telemetria do Ciclo 
de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. A pontuação se refere 
aos resultados do sistema de votos dos modelos de classificadores 
treinados pelo PMC-BS. Em cinza-escuro os encontros acústicos 
corretamente classificados em que a espécie obteve pontuação igual ou 
superior a 0,4 dos votos; a cor amarela indica encontros considerados 
ambíguos (pontuação máxima abaixo de 0,3 independente da espécie). 
Em vermelho os encontros com a classificação da espécie errônea com 
pontuação acima de 0,3 (destacado os valores da espécie mais votada 
e da espécie atual).   

Espécie/ 

Gênero 

Encontro 

Acústico 
N 

N 

Votos 

Sa 

N 

Votos 

Sb 

N 

Votos 

Sc 

N 

Votos 

Sf 

N 

Votos 

Sl 

N 

Votos 

Tt 

N 

Votos 

Dsp 

Stenella 

frontalis 
Sf_PMC_T03_II 30 0.07 0.07 0.03 0.4 0.01 0.25 0.17 

Stenella 

longirostris 
Sl_PMC_T03 28 0.1 0.02 0.13 0.06 0.49 0.08 0.12 

Tursiops 

truncatus 
Tt_PMC_T03 21 0.12 0.02 0.26 0.08 0.23 0.13 0.15 

Stenella 

clymene 
Sc_PMC_T3_I 33 0.35 0.05 0.11 0.09 0.23 0.08 0.1 

Stenella 

attenuata 
Sa_PMC_T12 49 0.15 0.01 0.07 0.41 0.08 0.19 0.09 

 

A acurácia geral do total de 200 assovios (considerando o resultado do 

melhor modelo para cada encontro) foi de 30%. Nestes resultados duas espécies 

foram corretamente classificadas, S. frontalis e S. longirostris. Já os resultados 

dos testes para as outras espécies, (T. truncatus, S. clymene e S. attenuata) a 

espécie mais votada não correspondeu a espécie atual.  Ao aplicar um limiar de 

pontuação dos votos de 0,3 para os resultados, a classificação errônea de T. 

truncatus (0,26) seria rejeitada e considerada ambígua. Já o limiar mais alto (0,4) 

rejeitaria a classificação errônea de S. clymene (0,35). Porém, ainda assim seria 

aceita a classificação errônea de S. attenuata (0,41). Os assovios deste encontro 

mostraram uma boa variabilidade de tipos de assovios (Figura V.4.3.2-12), 

sugerindo que não houve problemas de sobreajuste, como observado em T. 

truncatus.  Dentre as espécies incluídas no treinamento dos classificadores, S. 
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attenuata está entre as espécies com menor tamanho de amostras. Apesar de 

terem sido registrados 11 encontros acústicos da espécie, poucos assovios 

foram obtidos destes encontros. É possível que os modelos ainda não tenham 

aprendido toda a variabilidade do repertório da espécie. O encontro foi 

classificado como S.frontalis com pontuação de 0,41. Isto sugere que o limiar 

poderia ser maior para atingir uma maior acurácia na identificação da espécie, o 

que novamente seria ao custo de rejeitarmos mais classificações corretas. 

Recomenda-se que os dados deste encontro de S. attenuata sejam inseridos no 

conjunto de dados de treinamento do classificador, na tentativa de diminuir os 

falsos positivos da espécie e manter um melhor custo-benefício no 

estabelecimento de limiares para os classificadores. 

 

  

  
Figura V.4.3.2-12: Espectrogramas ilustrando a variabilidade de assovios registrados 

para o golfinho-pintado-pantropical (Stenella attenuata) na gravação 
oportunística realizada em campanha de telemetria do PMC-BS 
(Sa_PMC_T12).   

 

O teste de S. clymene com a gravação oportunística da telemetria classificou 

erroneamente a espécie como S. attenuata (pontuação de 0,35). O encontro 

seria rejeitado como ambíguo para um limiar de 0,4. Mas o resultado indica que 

pode haver semelhanças nos repertórios e dificuldade em separar as espécies.   
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As espécies que foram corretamente classificados a partir do limiar de 0,4 

para esta rodada de testes de gravações oportunísticas da telemetria foram   S. 

frontalis e S. longirostris. Nos testes feitos anteriormente com o conjunto de 

dados teste das Campanhas de Avistagem e MAP, estas espécies também 

apresentaram resultados satisfatórios, principalmente S. frontalis. No caso de S. 

bredanensis e Delphinus sp., não houve gravações oportunísticas que 

pudessem ser usadas em novos testes. S. bredanensis, assim como S. 

attenuata, estão entre as espécies com menor representatividade em termos 

amostrais (menor número de encontros e assovios no banco de dados). Apesar 

de que o único encontro de S. bredanensis testado foi corretamente classificado 

(0,56), novos testes com mais encontros precisam ser feitos para melhor avaliar 

o desempenho do classificador para a espécie. Isso vale para Delphinus sp., que 

teve uma pontuação de 0,35 para um único encontro. Ainda que classificado 

corretamente, a pontuação ficaria em um limiar que poderia ser considerado 

ambíguo dependendo do limiar estabelecido.  

A Tabela V.4.3.2-8 sumariza os resultados dos encontros acústicos 

testados, incluindo dados das campanhas de Avistagem e MAP e telemetria. A 

tabela apresenta o número de encontros corretamente classificados das 

espécies para os limiares de classificação de 0,3 e 0,4, o número de encontros 

erroneamente classificados para estes mesmos limiares e o número de 

encontros com pontuação abaixo de 0,3 (considerado como ambíguo 

independente da espécie mais votada).   
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Tabela V.4.3.2-8: Total de encontros acústicos testados para as sete espécies 

atualmente presentes no classificador de assovios. Inclui os dados de 
teste da sonoteca do PMC-BS e os dados de gravações oportunísticas 
nas Campanhas de Telemetria do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros 
anos) desse Projeto. Os resultados estão apresentados em termos de 
número de encontros classificados como correto, ambíguo ou errado 
conforme diferentes limiares de pontuação do sistema de votos.  

Espécie/ 
Gênero 

N 
total 
encs 

Correto 
Limiar 
>= 0,4 

Correto 
Limiar 
>= 0.3 e 
< 0.4 

Ambíguo 
Limiar      
< 0.3 

Errado 
Limiar 
>= 0.3 e   
< 0.4 

Errado 
Limiar 
>=0,4 

Stenella frontalis 10 5 4 1 0 0 
Stenella 
longirostris 

6 3 1 1 1 0 

Tursiops truncatus 4 1 0 1 1 1 
Stenella clymene 3 2 0 0 1 0 
Stenella attenuata 2 1 0 0 0 1 
Delphinus 1 0 1 0 0 0 
Steno bredanensis 1 1 0 0 0 0 
Total  27 13 6 3 3 2 

 

Em sumário, 27 encontros acústicos foram testados. O limiar de 0,4 resultou 

em 48% dos encontros classificados corretamente e 7% das classificações 

erradas foram aceitas (falsos positivos). Outros 22% foram de encontros com a 

classificação correta, mas rejeitados para o limiar de 0,4 (falsos negativos) e 

outros 11,5% de encontros com a classificação errônea também foram rejeitados 

(verdadeiros negativos). Os encontros considerados ambíguos (pontuação 

abaixo de 0,3) somaram 11,5%. Estabelecendo-se o limiar de 0,3, 70% de 

classificações foram corretamente classificadas, mas 18% de classificações 

errôneas foram aceitas, além dos mesmos 11,5% considerados como ambíguos 

(pontuação abaixo de 0,3). Os resultados mostram um bom desempenho para 

S. frontalis e S. longirostris. Já T. truncatus e S. attenuata foram as espécies com 

resultados mais problemáticos em termos de classificações errôneas.  
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Resultados dos testes de encontros acústicos de delfinídeos não identificados 

nas Campanhas de Avistagem e MAP  

A seguir são apresentados os resultados de análises de detecções acústicas 

selecionadas para testes dos classificadores. São detecções acústicas de 

delfinídeos não-identificados que inclui registros de todas as treze campanhas 

de Avistagem e MAP realizadas no período. As detecções foram selecionadas a 

partir de registros previamente validados e assinalados como encontros que 

continham uma boa quantidade e qualidade de assovios. Foram consideradas 

as detecções com um número mínimo entre 20 a 30 assovios. No total, foram 

selecionadas 42 detecções acústicas e 1.271 novos assovios foram processados 

e analisados a partir destes registros. As detecções acústicas foram tratadas 

como encontros acústicos independentes e uma nova rodada de testes foi feita 

para este conjunto de dados de delfinídeos não-identificados. A Tabela V.4.3.2-

9 sumariza os resultados dos testes de acordo com a pontuação do sistema de 

votos dos modelos utilizados nos classificadores.  

No total de encontros analisados (n = 42), 50% foram classificados em 

alguma espécie com limiar igual ou acima de 0,4. Os outros 50% estariam 

classificados como ambíguo, aplicando-se este limiar. Para o limiar de 0,3, os 

encontros classificados sobem para 85% e 15% ficariam como ambíguo. Se 

observamos as espécies que foram classificadas utilizando o limiar de 0,4 (n = 

21), foram 09 S. longirostris, 06 S. clymene, 02 S. attenuata, 02 Delphinus sp., 

01 S. frontalis e 01 T. truncatus. Não houve encontros classificados como S. 

bredanensis. Quando o limiar de 0,3 é aplicado (n =36), os encontros ficam 

distribuídos com 13 S. longirostris, 09 S. clymene, 07 Delphinus sp., 03 T. 

truncatus, 02 S. frontalis, 02 S. attenuata e 02 Delphinus sp.  

Ao comparamos as profundidades onde os registros de delfinídeos não 

identificados foram feitos (Tabela V.4.3.2-9), algumas observações em relação 

as preferências de habitat das espécies e os resultados dos classificadores 

podem ser feitas. Todos os registros classificados como S. longirostris foram em 

profundidades entre 185m e 1226m, o que corresponde com o hábito oceânico 

da espécie, principalmente a região do talude continental. Isto vale tanto para o 

limiar de classificação de 0,3 ou 0,4. Um destes encontros classificados como S. 

longirostris (PMC_5_A122) foi confirmado visualmente e identificado como 
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Stenella sp. Já S. clymene, foram cinco encontros classificados para a espécie 

em profundidades entre 1.942 m a 2.597 m (limiar de 0,4), corroborando com o 

hábito oceânico de águas mais profundas característico da espécie. No entanto, 

houve um encontro (PMC_9_A30) registrado em 28 m e classificado como S. 

clymeme (pontuação de 0,41). Foi observado assovios com relação sinal/ruído 

mais baixo neste encontro com muito ruído da embarcação. Nesta profundidade 

o hidrofone é rebocado mais perto da popa (150 m) e capta mais ruído. O efeito 

do ruído (relação sinal/ruído dos assovios) nos classificadores precisa ser melhor 

explorado em análises futuras. 

Do total de 21 encontros classificados estabelecendo o limiar de 0,4, 75% 

foram classificados como S.longirostris ou S.clymene. Estas espécies são de 

hábito oceânico e tendem a formar grupos grandes. Em muitos encontros 

acústicos destas espécies, feitos pelo PMC-BS, foram dezenas a centenas de 

assovios detectados. Ainda que exista uma margem de erro nas classificações 

dos delfinídeos não identificados, é possível que a maior frequência destas 

espécies nos encontros testados, seja um efeito de termos selecionado os 

encontros com maior quantidade de assovios para os testes, tais como os 

comumente observados para estas espécies. Outros dois encontros acústicos 

em área oceânica foram classificados como S. attenuata em profundidades de 

616 m e 2.033 m, que também condiz com o hábito oceânico observado para a 

espécie. Outras espécies presentes nos resultados das classificações dos 

encontros são S. frontalis e T. truncatus. Estas espécies apresentam maior 

plasticidade no uso de habitat, podendo ser encontrados tanto em águas rasas 

da plataforma como em águas mais profundas, apesar de parecerem ser mais 

abundantes nas águas da plataforma. Dos 21 encontros classificados (limiar de 

0,4), apenas um (5%) foi classificado como S. frontalis e um (5%) como T. 

truncatus. As profundidades destes encontros foram de 118 m para S. frontalis 

e 66 m para T. truncatus, o que estaria dentre os habitats de águas mais rasas 

em que estas espécies podem ser encontradas. Já para Delphinus sp. foram 

classificados dois encontros para a espécie, que também prefere águas mais 

rasas da costa e plataforma continental. As profundidades dos registros dos dois 

encontros classificados como Delphinus sp. foram de 67 m e 166 m, dentro de 

um gradiente de profundidade esperado para a espécie. É possível que o menor 
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número de encontros classificados como espécies que habitam águas costeiras 

e da plataforma (n = 4), seja um efeito do fato de que a maior parte dos encontros 

que foram testados provém de registros de águas mais profundas, acima de 

200m (mais de 75% do total de 42 encontros). Ao analisarmos os 21 encontros 

acústicos classificados com limiar de 0,4, foram 80% em águas oceânicas 

(classificadas como S. longirostris, S. attenuata e S. clymene) e 20% em águas 

rasas (classificados como S. frontalis, T. truncatus e Delphinus sp.). A única 

exceção foi o encontro PMC_9_A30 em águas rasas, classificado como S. 

clymene, conforme discutido anteriormente.  

 

Conclusões 

Os resultados dos classificadores apresentados no presente relatório, que 

consolida os seis anos do PMC-BS, apresentaram avanços significativos. Sete 

espécies foram incluídas nos classificadores, com pelo menos duas espécies (S. 

frontalis e S. longirostris) que puderam ser testadas em maior número e com 

bons resultados em termos da acurácia na classificação correta dos encontros 

acústicos.  

Foi possível treinar os classificadores seguindo regras de amostragem que 

ofereceram maior robustez e poder de generalização para os classificadores. Os 

testes foram feitos da forma mais realística possível, tratando os dados de teste 

como encontros acústicos independentes e aplicando-se um sistema de votos a 

partir da combinação dos resultados de diferentes modelos. No geral os 

resultados foram satisfatórios, uma vez que sempre existe um balanço entre 

tolerar a presença de falsos positivos e aumentar o número de classificações 

corretas. O limiar de 0,4 do sistema de pontuação dos votos dos modelos aqui 

apresentado, parece rejeitar a maioria dos falsos positivos que poderiam ser 

incluídos ao estabelecer um limiar mais baixo. Para algumas espécies como S. 

frontalis e S. longirostris, um limiar de 0,3 já parece razoável.  

O trabalho de desenvolvimento dos classificadores deve ser continuamente 

atualizado conforme mais dados sejam coletados, com a expectativa de 

resultados cada vez melhores. Como mostrado, também é importante examinar 

em detalhes os encontros acústicos erroneamente classificados, que podem 

indicar questões a serem melhor trabalhadas, como a presença de muitos 
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assovios estereotipados, assovios detectados em meio ao ruído forte e como 

isso pode interferir na classificação dos modelos.  

O desenvolvimento dos classificadores pode tornar o MAP uma ferramenta 

de identificação das espécies para aplicações em estudos da ecologia dos 

delfinídeos, assim como é feito através da avistagem das espécies. Esforços 

futuros devem se dar no sentido de combinar os assovios com outras 

vocalizações dos delfinídeos (cliques e outros sons pulsados), além da inclusão 

de vocalizações de novos grupos e espécies de cetáceos da Bacia de Santos. A 

consolidação de um classificador das vocalizações de cetáceos da Bacia de 

Santos, para uma aplicação mais generalizada, depende da continuidade da 

coleta dos dados a médio prazo. 
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Tabela V.4.3.2-9: Resultados dos testes dos classificadores de assovios utilizando detecções acústicas de delfinídeos não identificados 
registrados nas Campanhas de Avistagem e MAP do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS. Os encontros 
acústicos estão identificados pelos códigos identificadores, incluindo a profundidade do local de cada encontro e o número de 
assovios testados. A pontuação se refere aos resultados do sistema de votos dos modelos de classificadores treinados pelo 
PMC-BS. Em cinza-escuro os encontros acústicos classificados em alguma das espécies com pontuação igual ou superior a 0,4 
dos votos; a cor cinza-claro indica as classificações da espécie mais votada pontuação maior ou igual a 0,3 e menor que 0,4; a 
cor amarela indica os encontros considerados ambíguos (pontuação da espécie mais votada abaixo de 0,3). A classificação das 
espécies dos encontros acústicos está apresentada para o limiar de classificação de 0,4 e 0,3.  

Encontro 
Acústico 

Prof 
(m) 

N 
Assovios 

N 
Votos 
Sa 

N 
Votos 
Sb 

N 
Votos 
Sc 

N 
Votos 
Sf 

N 
Votos 
Sl 

N 
Votos 
Tt 

N 
Votos 
Dsp 

Classificação 
Limiar 0,4 

Classificação 
limiar 0,3 

PMC_1_A37 876 31 0.23 0.11 0.05 0.21 0.1 0.15 0.16 Ambíguo Ambíguo 
PMC_2_A76 824 33 0.01 0.01 0.33 0.01 0.56 0.05 0.05 S.longirostris S.longirostris 
PMC_2_A80 2302 31 0.11 0.14 0.13 0.13 0.06 0.13 0.31 Ambíguo Delphinus 
PMC_3_A25 66 29 0.05 0 0.03 0.14 0.11 0.41 0.26 T.truncatus T. truncatus 
PMC_3_A78 874 32 0.18 0.12 0.2 0.01 0.34 0.09 0.07 Ambíguo S.longirostris 
PMC_3_A117 2112 25 0.25 0 0.43 0.13 0.09 0.01 0.09 S.clymene S. clymene 
PMC_3_A124 682 30 0.02 0 0.08 0.02 0.52 0.32 0.04 S longirostris S.longirostris 
PMC_4_A09 164 31 0.07 0 0.12 0.26 0.16 0.02 0.36 Ambíguo Delphinus 
PMC_4_A24 1942 29 0.1 0.05 0.49 0.11 0.04 0.1 0.09 S.clymene S. clymene 
PMC_4_A49 123 30 0.26 0.02 0.33 0.15 0.07 0.07 0.1 Ambíguo S. clymene 
PMC_5_A02 55 23 0.1 0 0.11 0.25 0.05 0.16 0.33 Ambíguo Delphinus 
PMC_5_A15 532 35 0.12 0.01 0.12 0.06 0.51 0.06 0.1 S.longirostris S.longirostris 
PMC_5_A42 247 32 0.09 0 0.32 0.02 0.43 0.08 0.06 S.longirostris S.longirostris 
PMC_5_A122 431 30 0.11 0 0.15 0.04 0.39 0.26 0.05 Ambíguo S.longirostris 
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Encontro 
Acústico 

Prof 
(m) 

N 
Assovios 

N 
Votos 
Sa 

N 
Votos 
Sb 

N 
Votos 
Sc 

N 
Votos 
Sf 

N 
Votos 
Sl 

N 
Votos 
Tt 

N 
Votos 
Dsp 

Classificação 
Limiar 0,4 

Classificação 
limiar 0,3 

PMC_6_A99 117 39 0.1 0.03 0.13 0.11 0.12 0.11 0.4 Delphinus Delphinus 
PMC_7_A02 67 21 0.1 0 0.02 0.14 0.23 0.05 0.46 Delphinus Delphinus 
PMC_7_A53 1226 33 0.05 0.03 0.28 0 0.4 0.1 0.14 S.longirostris S.longirostris 
PMC_7_A95 2033 34 0.43 0.12 0.03 0.26 0.1 0.01 0.04 S.attenuata S.attenuata 
PMC_8_A18 42 29 0.05 0.18 0.03 0.09 0.01 0.25 0.38 Ambíguo Delphinus 
PMC_9_A20 2597 30 0.12 0.07 0.42 0.03 0.21 0.16 0.01 S.clymene S.clymene 
PMC_9_A30 28 35 0.21 0.03 0.41 0.16 0.06 0.11 0.02 S. clymene S.clymene 
PMC_9_A91 2199 35 0.24 0.02 0.28 0.12 0.14 0.09 0.11 Ambíguo Ambíguo 
PMC_9_A123 1002 24 0.28 0 0.16 0.09 0.22 0.08 0.17 Ambíguo Ambíguo 
PMC_9_A141 283 38 0.13 0.03 0.1 0.27 0.15 0.04 0.28 Ambíguo Ambíguo 
PMC_10_A04 1007 30 0.03 0.01 0.16 0.01 0.58 0.13 0.08 S.longirostris S.longirostris 
PMC_10_A16 118 23 0.21 0 0.08 0.47 0.01 0.01 0.23 S.frontalis Sfrontalis 
PMC_10_A30 2142 30 0.12 0 0.56 0.05 0.18 0.08 0.01 S.clymene S.clymene 
PMC_10_A47 2180 24 0.09 0.02 0.73 0.04 0.04 0.04 0.04 S.clymene S.clymene 
PMC_11_A06 1669 29 0.07 0.07 0.17 0.15 0.02 0.33 0.2 Ambíguo T truncatus 
PMC_11_A40 561 30 0.07 0.01 0.22 0.05 0.27 0.28 0.12 Ambíguo Ambíguo 
PMC_11_A64 2366 29 0.09 0.19 0.11 0.19 0.03 0.04 0.35 Ambíguo Delphinus 
PMC_11_A80 521 30 0.12 0.06 0.13 0.03 0.17 0.38 0.12 Ambíguo T.truncatus 
PMC_11_A107 337 34 0.21 0 0.15 0.06 0.3 0.04 0.24 Ambíguo S.longirostris 
PMC_11_A111 441 30 0.15 0 0.11 0.04 0.48 0.19 0.03 S.longirostris S.longirostris 
PMC_12_A03 495 26 0.29 0.02 0.1 0.38 0.04 0.05 0.13 Ambíguo S.frontalis 
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Encontro 
Acústico 

Prof 
(m) 

N 
Assovios 

N 
Votos 
Sa 

N 
Votos 
Sb 

N 
Votos 
Sc 

N 
Votos 
Sf 

N 
Votos 
Sl 

N 
Votos 
Tt 

N 
Votos 
Dsp 

Classificação 
Limiar 0,4 

Classificação 
limiar 0,3 

PMC_13_A03 1685 36 0.12 0.09 0.25 0.05 0.38 0.06 0.04 Ambíguo S.longirostris 
PMC_13_A05 2381 30 0 0.01 0.23 0.03 0.28 0.29 0.16 Ambíguo Ambíguo 
PMC_13_A30 715 23 0.04 0 0.37 0.03 0.27 0.04 0.24 Ambíguo S.clymene 
PMC_13_A56 185 30 0.02 0 0.11 0.02 0.6 0.18 0.07 S.longirostris S.longirostris 
PMC_13_A71 615 38 0.47 0 0.23 0.09 0.08 0.05 0.07 S.attenuata S.attenuata 
PMC_13_A95 61 30 0.07 0.15 0.07 0.38 0.02 0.2 0.11 Ambíguo S.frontalis 
PMC_13_A117 1106 30 0.03 0 0.17 0.02 0.42 0.18 0.17 S. longirostris S.longirostris 
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V.4.3.3 Cliques de ecolocalização 
 

A habilidade de ecolocalização por meio de um sistema de sonar biológico 

é exclusivo dos odontocetos entre os cetáceos. Para tal, os odontocetos 

produzem sons denominados de cliques de ecolocalização. Estes sons são 

produzidos na forma de pulsos, emitidos e recebidos em sequências regulares, 

conforme o animal investiga o ambiente ao redor (Figura V.4.3.3-1). São 

utilizados rotineiramente para tarefas como navegação, forrageio e exploração 

do ambiente (AU, 1993). 
 

 

Figura V.4.3.3-1. Exemplo dos cliques de ecolocalização de um odontoceto 
registrado pelo PMC-BS. Os cliques são produzidos na forma de 
sequências regulares, variando em relação à amplitude e ao intervalo 
entre os pulsos, conforme o animal investiga o ambiente ao redor.  

 

Como parte da consolidação dos esforços de caracterização do repertório 

acústico das espécies, este relatório apresenta os resultados que descrevem os 

cliques de ecolocalização dos diferentes grupos taxonômicos de odontocetos 

registrados pelo PMC-BS. Relatórios anteriores enfatizaram as detecções 

acústicas de grupos taxonômicos que pudessem ser identificados pelas 

características de seus cliques, mesmo sem a concomitante confirmação visual. 

A detecção e a classificação desses grupos taxonômicos foram importantes no 

contexto do PMC-BS, uma vez que parte destes táxons são espécies 

extremamente elusivas, raramente registradas pela equipe visual. Este 

comportamento elusivo se deve principalmente ao fato de serem espécies de 
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grandes mergulhadores oceânicos. Estas espécies na maior parte do tempo 

estão indisponíveis para detecção visual na superfície, mas, durante os 

mergulhos, produzem cliques de ecolocalização detectados pelo MAP. Entre 

estes grupos destacam-se os kogídeos (Família Kogidae) e os zifídeos (Família 

Ziphiidae). 

Os cachalotes (Família Physeteridae) também estão entre os grupos de 

grandes mergulhadores detectados e classificados pelo PMC-BS pelos cliques 

que produzem.  O borrifo do cachalote é visível e característico, além do que a 

espécie permanece mais tempo na superfície (WHITEHEAD & WEILGART, 

1991), portanto, não é considerada uma espécie críptica, tal como os kogídeos 

e zifídeos. Ainda assim, o tempo de fundo dos ciclos de mergulhos duram por 

volta de 45 minutos (WATWOOD et al., 2006), períodos em que estão 

indisponíveis para a detecção visual. Os cachalotes são animais de especial 

interesse no estudo de acústica do PMC-BS, pois as características dos sons 

produzidos pela espécie permitem que sejam detectados e processados para 

análises de estimativa de densidade (Ver item V3.1 Estimativas de densidade 

e abundância de cetáceos).  Destaca-se que o cachalote, assim como outras 

espécies de grandes mergulhadores oceânicos, vive em áreas que têm o 

potencial de sobreposição com as atividades de exploração de óleo e gás em 

regiões profundas da Bacia de Santos.  

Por fim, outra espécie que pode ser considerada elusiva e detectada em 

algumas poucas ocasiões em águas costeiras foi presumidamente identificada 

como a toninha (Pontoporia blainvillei).  A espécie habita águas costeiras, possui 

coloração críptica, tamanho de grupo pequeno e raramente exibe 

comportamentos aéreos (CREMER & SIMÕES-LOPES, 2005), o que dificulta a 

detecção visual.  

Os cliques do cachalote, kogídeos, zifídeos e toninha foram detalhadamente 

descritos no Relatório 2 (PETROBRAS, 2017). No 3° Relatório (PETROBRAS, 

2018), os cliques dos zifídeos foram analisados separadamente entre as 

diferentes detecções e foi feita uma tentativa de identificação da(s) espécie(s). 

Os Relatórios 4 e 5 trouxeram um sumário das detecções acumuladas para 

aqueles anos (PETROBRAS, 2019; 2020), sendo que, neste último, também 

foram descritos os cliques do cachalote-pigmeu (Kogia sima), em um raro 
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registro acústico em que houve a confirmação visual da espécie. O registro foi 

importante para confirmar as detecções de kogídeos classificadas pelo MAP, já 

que até então não havia um único registro confirmado visualmente.  

A Tabela V.4.3.3-1 traz um sumário do número de detecções acústicas dos 

cachalotes, kogídeos, zifídeos e toninha para o período de seis anos do PMC-

BS. A tabela apresenta o número de detecções acústicas para as quais não 

houve confirmação visual, número de detecções acústicas com confirmação 

visual e o número de registros visuais em que não houve detecção acústica 

conjunta.  Fica evidente que os cachalotes, kogídeos e zifídeos são detectados 

mais frequentemente pelo MAP do que avistagem. No caso dos cachalotes, não 

houve registro visual algum que não houvesse detecção acústica. Já para 

kogídeos e zifídeos, houve um registro visual sem a detecção acústica para 

cada. Os zifídeos, em particular, tendem a permanecer em silêncio quando na 

superfície (JOHNSON et al., 2004) e isso pode ser observado no registro feito 

pelo PMC-BS. A média de profundidade do local em que cachalotes, kogídeos e 

zifídeos foram detectados foi semelhante entre si, indicando preferências pelos 

mesmos tipos de habitat. No caso das toninhas, as baixas profundidades em que 

a espécie habita foi um impedimento para uma amostragem adequada (maior 

parte em locais onde o MAP não opera).  
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Tabela V.4.3.3-1. Total de detecções acústicas dos cliques de diferentes grupos 
taxonômicos identificados pelo MAP no Ciclo de Curto Prazo (seis 
primeiros anos) do PMC-BS para as Campanhas de Avistagem e MAP. 
As detecções foram divididas entre aquelas detectadas somente pelo 
MAP (N Detecções Acústicas), detectadas tanto pelo MAP como 
visualmente (N Detecções acústico/visuais), assim como detecções 
feitas somente visualmente (N Detecções visuais) e a profundidade 
média dos registros considerando o total de detecções acústicas de 
cada táxon.    

Grupo Taxonômico 
N Detecções 
acústicas 

N Detecções 
acústico/ 
visuais 

N Detecções 
visuais 

Prof. Média 
(m) 

Physeter macrocephalus 43 18 0 1.854 

Kogiidae 25 2 1 1.840 

Ziphiidae 15 0 1 1.845 

Pontoporia blainvillei 2 0 3 22 

Total 105 20 5 - 

 

Delphinidae 

Em relatórios anteriores, os cliques de algumas espécies de delfinídeos 

haviam sido descritos, tais como para alguns membros da subfamília 

Globicephalinea (baleia-piloto, golfinho-de-risso e orca-pigmeia), além do 

golfinho-de-dentes-rugosos, que faz parte de uma subfamília à parte. No caso 

do golfinho-de-dentes-rugosos, a espécie foi uma das primeiras a se distinguir 

pelas características dos assovios, e havia o interesse de avaliar se este padrão 

se confirmaria para os cliques de ecolocalização. Já os globicefalíneos foram 

escolhidos primeiramente pelo interesse em descrever as espécies deste grupo, 

uma vez que a literatura aponta para a possibilidade de identificação de pelo 

menos algumas destas espécies por meio dos cliques (MADSEN et al., 2004a; 

SOLDEVIILA et al. 2008; BAUMANN-PICKERING et al., 2010; BAUMANN-

PICKERING et al., 2015). Outra motivação foi o fato de que, nos dados coletados 

pelo PMC-BS, alguns membros deste grupo produziram menos assovios do que 

as outras espécies de delfinídeos. Isto dificultou a inclusão dos globicefalíneos 

nos classificadores de assovios do PMC-BS, tal como visto no item V.4.3.2 
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Assovios. O uso dos cliques de ecolocalização, ou mesmo uma combinação 

dos cliques com outros tipos de vocalizações, pode ser uma alternativa para 

contornar esta dificuldade.   

As análises dos cliques de ecolocalização realizadas pelo PMC-BS ao longo 

dos anos foram sendo testadas utilizando diferentes abordagens metodológicas. 

Foram desde análises manuais até testes de detectores automáticos, em busca 

de uma metodologia que pudesse ser utilizada de forma ampla na caracterização 

dos cliques e avalição de seu potencial para classificação. As análises manuais 

se mostraram bastante úteis para observação das características dos cliques por 

parte de um analista humano, porém, conforme o volume de dados acumulou, 

tornou-se impraticável a longo prazo.  

A abordagem metodológica aqui apresentada pretende ser o primeiro passo 

para uma padronização das análises dos cliques com o objetivo de automatizar 

o processamento e a utilização futura destes resultados em modelos de 

classificação das espécies. Portanto, a apresentação a seguir destaca uma 

descrição da metodologia de detecção e processamento dos cliques e os 

resultados descritivos dessas análises, incluindo todas as treze espécies de 

delfinídeos registradas pelo PMC-BS.   
 

Detecção automática dos cliques 

A primeira etapa de processamento dos dados dos cliques de 

ecolocalização envolve o uso de detectores automáticos. Os cliques são 

produzidos pelos animais em sequências que podem conter centenas ou até 

milhares de cliques individuais. Portanto, o uso de detectores é uma ferramenta 

eficiente para extrair os cliques das gravações originais coletadas em campo.  

Foi utilizado o detector de cliques do programa PamGuard, o mesmo usado 

durante as atividades de coleta de dados em campo pelo PMC-BS nas 

campanhas de Avistagem e MAP. O detector de cliques do Pamguard foi 

desenvolvido para detectar sinais transientes e impulsivos, tais como são os 

cliques de ecolocalização dos odontocetos. Nas campanhas de avistagem e 

MAP, o detector de cliques é utilizado em tempo real e supervisionado pelos 

operadores de MAP, que fazem os registros de detecção e localização dos 
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grupos de cetáceos com base nos cliques detectados na interface gráfica do 

detector. As informações coletadas pelo detector são armazenadas em arquivos 

binários que podem ser posteriormente visualizados na versão off-line 

(PamGuard Viewer Mode).  Estes dados, gerados em todas as campanhas de 

MAP, foram utilizados para validar detecções acústicas registradas pelos 

operadores em campo, principalmente para aquelas em que o operador de MAP 

classificou a espécie baseando-se nas características dos cliques apresentadas 

pelo detector. No entanto, esses dados não foram utilizados para as análises dos 

cliques aqui apresentados pelos seguintes motivos: 1) a versão do PamGuard 

utilizada pelo PMC-BS foi atualizada para a mais recente a partir da Campanha 

9 de Avistagem e MAP e os arquivos de banco de dados da versão antiga (MS 

Access) não são compatíveis com o da nova versão (SQLite). Além da versão 

nova, novas configurações dos classificadores dos PamGuard foram adotadas. 

A configuração foi feita para que o detector classifique os cliques por meio de 

faixas de frequência de pico dos cliques, o que pode ser útil no processamento 

posterior dos dados. Outro ponto sobre os dados coletados pelo detector em 

campo é que o limiar de detecção é frequentemente ajustado pelos operadores, 

de acordo com as condições variáveis do ruído ambiente. Mas já no caso do uso 

dos dados dos detectores para aplicação em classificadores de espécies, é 

necessário que o limiar seja fixo para manter a consistência dos dados, como 

será discutido adiante.  

Desta forma, o primeiro passo do processamento de dados dos cliques foi a 

aplicação do detector do PamGuard nas detecções acústicas dos delfinídeos 

que tiveram a espécie confirmada visualmente. Estas detecções, na maior parte, 

são as mesmas detecções catalogadas na sonoteca do PMC-BS que foram 

utilizadas para processar e aplicar os classificadores de assovios. Vale lembrar 

que as gravações utilizadas para as análises de cliques não são as mesmas dos 

assovios, uma vez que os cliques de ecolocalização são analisados a partir das 

gravações do sistema de alta frequência do equipamento de acústica utilizado 

pelo PMC-BS (ver item III.3 Monitoramento Acústico Passivo).   

As configurações do detector se mantiveram as mesmas para o 

processamento dos dados de todas as detecções acústicas incluídas nas 

análises. Quando estes dados forem utilizados em modelos de classificação de 
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espécies, esta consistência é importante para que o algoritmo reconheça 

padrões dos sinais de interesse e evite o reconhecimento de outras 

características alheias à tarefa proposta. De fato, é bastante comum que o 

detector de cliques capte uma variedade de cliques falsos (ruído). Se estes 

ruídos forem consistentes dentro do conjunto de dados, podem, até certo grau, 

ser incorporados nos modelos de classificação, e, ainda assim, os algoritmos 

são capazes de reconhecer os padrões dos sinais de interesse (ROCH et al., 

2015).  Uma configuração padrão do detector de cliques foi estabelecido como 

um pré-requisito para o uso futuro dos dados em algoritmos de classificação. O 

detector foi configurado com um filtro passa-altas de quarta ordem, do tipo 

Butterworth, com frequência de corte em 4 kHz e limiar de detecção de 12 dB.  

Para aplicação dos detectores foram selecionadas detecções acústicas 

representativas das 13 espécies de delfinídeos catalogadas pelo PMC-BS ao 

longo do período de seis anos de coleta de dados do projeto. A princípio, buscou-

se incluir detecções acústicas que tivessem duração de 15 minutos ou mais para 

a aplicação do detector, apesar de que algumas detecções com duração menor 

também foram incluídas (espécies que tinham tamanho amostral menor).  

A Figura V.4.3.3-2 apresenta a interface gráfica do detector de cliques do 

PamGuard de um registro de um grupo de golfinho de-dentes-rugosos (Steno 

bredanensis). O detector está foi configurado para mostrar o mesmo gráfico do 

tempo vs. ângulo de direção utilizado em campo nas Campanhas de Avistagem 

e MAP. No exemplo da Figura V.4.3.3-2, é possível observar uma sequência 

regular de cliques. Conforme a embarcação se desloca em linha reta e 

velocidade constante, o grupo de animais foi detectado à frente (ângulos no eixo 

y abaixo dos 90 graus) e atrás (ângulos acima dos 90 graus) do arranjo de 

hidrofones rebocado pela embarcação. Os pontos com diferentes formas e cores 

do gráfico representam os cliques classificados entre diferentes picos de 

frequência. Ao clicar em cima de qualquer um dos cliques detectados, é possível 

observar logo abaixo a forma da onda, espectro de frequência e gráfico de 

Wigner-Ville, que auxiliam no diagnóstico do clique como sendo falso (ruído) ou 

verdadeiro; ou até na identificação do grupo taxonômico (como é feito em campo 

para identificação de zifídeos, kogídeos e cachalote, por exemplo). Os cliques 

falsos são comuns e muitas vezes previsíveis, tal como a presença de ruído 
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constante nos 20 graus (maior parte com pico de frequência entre 2 a 30 kHz) 

que na sua maioria são ruídos de cavitação gerados pelos propulsores da 

embarcação. Na direção de 90 graus são mais comuns os ruídos provocados 

pelo fluxo da água e vibração do cabo e arranjo de hidrofones durante o reboque.
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Figura V.4.3.3-2: Interface gráfica do detector de cliques do programa PamGuard, utilizado no campo e no processamento dos dados de 

cliques de odontocetos do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS. Neste exemplo, sequências regulares de cliques de diferentes 
indivíduos de golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) foram detectadas. As cores representam os cliques 
classificados em diferentes picos de frequência. O eixo y do gráfico traz a representação dos ângulos de direção dos cliques 
detectados. Neste exemplo típico, os animais estavam posicionados nos ângulos à frente da embarcação e gradualmente foram 
ficando para trás, conforme a embarcação se deslocava em linha reta no transecto. Abaixo do gráfico do detector estão 
ilustrados os gráficos de um clique individual selecionado, mostrando a forma da onda, espectro de frequência e o gráfico de 
Wigner.  
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Processamento dos cliques 

Após a aplicação do detector automático do PamGuard, foram feitos 

processamentos adicionais para filtrar os falsos positivos dos dados, 

representados por ruídos de diferentes origens. Depois dessa filtragem, foram 

selecionados os cliques de apenas um dos canais do sistema (canal do primeiro 

hidrofone do sistema de alta frequência), para assim então extrair os parâmetros 

descritores para caraterização dos cliques. As detecções acústicas de cada 

espécies foram agrupadas com o objetivo de descrever estatisticamente os 

cliques das espécies de delfinídeos registradas pelo PMC-BS.  

Para isto foi utilizado o ambiente de programação R (Versão 4.1.0) (R CORE 

TEAM, 2018) e o pacote “PAMpal” (Versão 0.13.0). Este pacote possui funções 

específicas que permitem ler os dados processados pelo PamGuard.  Foram 

utilizadas funções para carregar e filtrar os dados do detector do PamGuard, 

assim como funções que calcularam os parâmetros acústicos dos cliques, 

conforme Baumann-Pickering et al. (2010) e Griffiths et al. (2020). 

Os seguintes parâmetros acústicos foram considerados para a 

caracterização dos cliques:  

 Frequência de pico: frequência de amplitude máxima no espectro de 

frequência do clique.  Medida em quilohertz (kHz) 

 Largura das bandas em -3 dB e -10 dB:  conjunto de frequências dentro 

de um intervalo específico de decaimento de energia (3 db e 10 dB) em 

relação à frequência de pico do clique. Medidas em quilohertz (kHz) 

 Duração: calculado utilizando o operador de energia de Teager-Kaiser. 

Medido em microssegundos (µs).  

A filtragem dos dados foi feita estabelecendo critérios para exclusão dos 

cliques com caraterísticas que podem estar mais associadas a ruídos do que aos 

cliques de ecolocalização propriamente ditos. Foram eles: pico de frequência e 

largura da banda em -10 dB menores do que 10 kHz e duração do clique menor 

do que 2 ou maior do que 1,000 microssegundos. Observou-se que a maior parte 

dos ruídos da embarcação e outras fontes (p.ex. ecossonda), foram eliminados 

utilizando estes critérios simples. Ainda que o método possa permitir uma 
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determinada fração de falsos positivos, os mesmos são tolerados desde que 

sejam consistentes entre as detecções.     
 

Resultados  

A Tabela V.4.3.3-2 apresenta um sumário das detecções acústicas dos 

delfinídeos que foram processadas no detector de cliques do PamGuard e no 

programa R para caracterização dos cliques das espécies, conforme a 

metodologia descrita.    
 

Tabela V.4.3.3-2: Sumário das detecções acústicas de cliques de ecolocalização das 
espécies de delfinídeos processadas no detector de cliques do 
PamGuard. O código de identificação das detecções acústicas (ID MAP) 
indica o número da campanha e o número de registro de cada detecção. 
São apresentados para cada detecção acústica:  data, duração da 
detecção (conforme registros em campo e validados posteriormente), 
profundidade do local de registro e o número total de cliques detectados 
pelo PamGuard após a filtragem dos cliques (N cliques).   

Espécie ID MAP Data 
Duração 

(h:mm) 

Profundidade 

(m) 

N 

cliques 

Stenella frontalis PMC_3_A08 29/09/2016 0:19 2.512 2.146 

G. macrorhynchus PMC_3_A35 05/10/2016 0:18 2.299 1.140 

Stenella clymene PMC_3_A87 19/10/2016 0:11 2.629 490 

Steno breadanensis PMC_3_A91 20/10/2016 0:05 1.542 1.863 

Stenella longirostris PMC_3_A131 31/10/2016 0:36 278 7.117 

Grampus griseus PMC_4_A34 20/03/2017 1:00 2.197 4.786 

Feresa attenuata PMC_4_A46 22/03/2017 0:25 698 137 

Tursiops truncatus PMC_4_A65 03/04/2017 0:33 48 7.125 

Tursiops truncatus PMC_4_A78 10/04/2017 0:25 51 4.395 

Grampus griseus PMC_5_A32 03/09/2017 0:26 449 2.714 

Globicephala PMC_5_A48 07/09/2017 0:32 2.209 301 

Stenella frontalis PMC_5_A104 22/09/2017 0:33 151 1.834 

Stenella clymene PMC_6_A18 18/01/2018 0:14 2.455 651 

Tursiops truncatus PMC_6_A23 22/01/2018 0:34 42 7.065 

Delphinus PMC_6_A51 03/02/2018 0:26 76 1.201 

Feresa attenuata PMC_6_A71 12/02/2018 0:01 328 505 
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Espécie ID MAP Data 
Duração 

(h:mm) 

Profundidade 

(m) 

N 

cliques 

Steno bredanensis PMC_6_A81 15/02/2018 0:22 52 2.542 

Stenella longirostris PMC_6_A95 19/02/2018 1:05 925 1.731 

Globicephala PMC_7_A13 03/09/2018 0:25 1.247 369 

Globicephala PMC_7_A83 03/10/2018 0:21 2.235 648 

Stenella frontalis PMC_8_A04 14/03/2019 0:31 165 2.388 

Grampus griseus PMC_8_A35 24/03/2019 0:24 2.170 667 

Stenella clymene PMC_8_A48 30/03/2019 0:27 1.922 932 

Stenella longirostris PMC_8_A59 02/04/2019 0:19 954 958 

Feresa attenuata PMC_8_A62 03/04/2019 0:11 2.349 16 

Steno breadanensis PMC_8_A64 03/04/2019 0:39 2.678 9.736 

Peponocephala 

electra 
PMC_8_A80 10/04/2019 0:51 1.552 6.369 

Stenella attenuata PMC_8_A101 20/04/2019 0:50 2.202 1.907 

Globicephala PMC_9_A86 22/09/2019 0:27 2.681 504 

Tursiops truncatus PMC_9_A98 23/09/2019 0:41 154 13.108 

Delphinus PMC_9_A102 24/09/2019 0:41 81 4.809 

Stenella clymene PMC_9_A159 12/10/2019 0:15 2.358 306 

Stenella frontalis PMC_10_A10 06/03/2020 0:26 147 430 

Stenella longirostris PMC_10_A61 24/03/2020 1:02 956 4.697 

Tursiops truncatus PMC_10_A63 24/03/2020 0:36 107 790 

Orcinus orca PMC_11_A120 30/09/2020 1:36 2.382 3.491 

Tursiops truncatus PMC_11_A127 06/10/2020 0:29 91 1.302 

Globicephala 
PMC_10C_A2

5 
05/11/2020 0:32 1173 332 

Grampus griseus 
PMC_10C_A3

5 
07/11/2020 0:49 1415 459 

Stenella longirostris 
PMC_10C_A3

8 
08/11/2020 0:40 422 1.538 

Delphinus PMC_12_A15 25/01/2021 0:36 41 2.902 

Steno breadanensis PMC_12_A23 26/01/2021 0:21 2.204 3.430 

Stenella attenuata PMC_12_A42 03/02/2021 0:11 887 317 

Delphinus PMC_12_A47 06/02/2021 0:47 63 414 

Delphinus PMC_12_A62 08/02/2021 0:15 105 2.680 

Tursiops truncatus PMC_12_A64 08/02/2021 0:43 117 5.273 

Pseudorca 

crassidens 
PMC_12_A97 18/02/2021 0:28 45 1.877 
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Espécie ID MAP Data 
Duração 

(h:mm) 

Profundidade 

(m) 

N 

cliques 

Stenella longirostris PMC_12_A105 19/02/2021 1:04 1.194 2.291 

Total 48 - 25:43 - 122.683 
 

As análises incluíram um total de 48 detecções acústicas. Inicialmente foram 

processadas 66 detecções acústicas no PamGuard. No entanto, as observações 

concluíram que as detecções das duas primeiras campanhas estavam 

contaminadas com ruído elétrico contínuo que se sobrepunha com as 

frequências de interesse dos cliques. Essas detecções poderiam contaminar a 

amostra, uma vez que não eram ruídos consistentes e usualmente presentes 

nos dados, mas ruídos que foram manejados para serem controlados ao longo 

da evolução das primeiras campanhas do projeto. Como precaução (de que 

estes ruídos poderiam influenciar nos dados), optou-se por excluir estas 

detecções por agora e avaliar a possibilidade de fazer um tratamento destes 

dados utilizando técnicas de processamento de sinal posteriormente.  Algumas 

outras detecções de outras campanhas apresentaram ruídos elétricos 

intermitentes e a opção também foi excluí-las da análise para o presente. Na 

campanha 4, as informações de data e horário dos arquivos de áudio de algumas 

gravações foram desconfiguradas e não puderam ser lidas pelo PamGuard, 

também necessitando de um processamento adicional a ser feito futuramente 

para que possam ser aproveitadas.  

Ainda assim, um volume de dados de cliques de ecolocalização 

representativo pôde ser obtido para diversas espécies dentro deste período de 

seis anos do PMC-BS. Em muitas detecções foram detectados cliques na casa 

dos milhares e, no total, 122.683 cliques foram incluídos na amostra para 

caracterização das espécies. A Tabela V.4.3.3-3 mostra um sumário incluindo o 

número total de detecções, o número total de cliques e o descritivo estatístico 

(média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) dos parâmetros acústicos 

dos cliques das diferentes espécies de delfinídeos.
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Tabela V.4.3.3-3: Sumário descritivo dos parâmetros básicos dos cliques de ecolocalização de diferentes espécies de delfinídeos registradas 
pelo PMC-BS no Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos). A descrição estatística dos parâmetros mensurados indica a 
média, desvio padrão, mediana (em parênteses) e os valores mínimos e máximos (em parênteses). N det = Número total de 
detecções e N cliques = Número total de cliques analisados 

 

Espécie N     det 
N 
cliques 

Frequência pico 

(kHz) 
Largura Banda           
-3dB (kHz) 

Largura Banda             
-10dB (kHz) 

Duração (µs) 

Tursiops truncatus 7 23.885 
40,3 ± 12,1 (40) 

(10,8 - 146,8) 

4,2 ± 3,6 (3,0) 

(0,34 - 31,2) 

20,5 ± 10,3 (17,1) 

(10 - 80,2) 

165 ± 231 (66) 

(2 - 999) 

Stenella longirostris 6 18.332 
43,5 ± 10,3 (44) 

(10,8 - 124) 

4,3 ± 4,0 (2,9) 

(0,32 - 36,3) 

21,8 ± 10,4 (18,9) 

(10 - 96,9) 

156 ± 235 (54) 

(2 - 999) 

Steno breadanensis  4 12.835 
33,9 ± 10,6 (32) 

(10,8 - 154,4) 

4,8 ± 3,7 (3,9) 

(0,43 - 27,5) 

19,4 ± 8,4 (17,1) 

(10 - 86,1) 

156 ± 219 (70) 

(2 - 999) 

Delphinus  5 12.006 
43,8 ± 12,5 (43) 

(11,6 - 119,2) 

4,2 ± 4,1 (2,7) 

(0,37 - 46,3) 

22,2 ± 12,3 (18,1) 

(10 - 103,8) 

137 ± 220 (48) 

(2 - 999) 

Grampus griseus 4 8.626 
42,2 ± 10,4 (42) 

(11,2 - 131,2) 

3,4 ± 2,7 (2,5) 

(0,36 - 29,4) 

18,4 ± 8,1 (18,1) 

(10 - 92,7) 

183 ± 229 (68) 

(2 - 999) 

Stenella frontalis 4 6.798 
35,1 ± 11,7 (36) 

(10,4 - 74,4) 

3,2 ± 3,1 (2,1) 

(0,38 - 36,1) 

20,0 ± 9,0 (17,5) 

(10 - 71,9) 

147 ± 243 (40) 

(2 - 999) 

Peponocephala electra 1 5.000 
25,9 ± 7,14 (24) 

(10,4 - 108,8) 

3,7 ± 3,2 (2,6) 

(0,38 - 30,2) 

19,2 ± 8,9 (16,5) 

(10 - 105,5) 

218 ± 273 (92) 

(2 - 999) 

Orcinus orca 1 3.491 
29,4 ± 12,0 (25) 

(11,2 - 75,2) 

2,7 ± 2,3 (2,2) 

(0,43 - 17,7) 

17,6 ± 7,8 (15,0) 

(10 - 49,1) 

90 ± 158 (32) 

(2 - 999) 
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Espécie N     det 
N 
cliques 

Frequência pico 

(kHz) 
Largura Banda           
-3dB (kHz) 

Largura Banda             
-10dB (kHz) 

Duração (µs) 

Globicephala  6 3.294 
33,5 ± 12,9 (31) 

(11,2 - 97,2) 

3,9 ± 3,7 (2,6) 

(0,51 - 29,5) 

21,1 ± 11,2 (17,2) 

(10 - 78,1) 

124 ± 210 (44) 

(2 - 999) 

Stenella clymene 4 2.379 
36,1 ± 10,8 (35) 

(12,0 - 114,4) 

4,7 ± 4,3 (3,1) 

(0,44 - 37,0) 

23,3 ± 11,0 (20,5) 

(10 - 61,4) 

98 ± 174 (42) 

(2 - 998) 

Stenella attenuata 2 2.224 
35,1 ± 8,3 (35) 

(10,8 - 92,4) 

3,6 ± 2,8 (2,7) 

(0,44 - 25,5) 

18,4 ± 7,5 (16,5) 

(10 - 73,5) 

98 ± 154 (50) 

(2 - 997) 

Pseudorca crassidens 1 1.887 
36,4 ± 12,0 (34) 

(11,2 - 85,2) 

4,0 ± 3,5 (2,8) 

(0,61 - 30,4) 

19,7 ± 8,9 (16,8) 

(10 - 62,8) 

138 ± 209 (50) 

(2 - 999) 

Feresa attenuata 3 658 
49,6 ± 13,0 (52) 

(11,2 - 130,4) 

4,9 ± 5,8 (2,2) 

(0,47 - 40,4) 

26,3 ± 18,6 (17,9) 

(10 - 88,3) 

218 ± 283 (73) 

(2 - 999) 
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A Tabela V.4.3.3-3 indica que, levando-se em conta os descritores 

considerados na análise, o parâmetro que parece melhor explicar as 

diferenças entre os cliques das espécies foi a frequência de pico. Apesar de 

também haver diferenças nos parâmetros de largura da banda, esses 

parâmetros apresentaram uma maior similaridade no comparativo entre as 

espécies. Já a duração mostrou uma grande variabilidade intraespecífica, 

indicada pelo desvio padrão alto e uma maior discrepância entre a média e 

a mediana, sugerindo que não é um parâmetro de grande relevância para a 

discriminação das espécies. Mesmo a frequência de pico, que parece indicar 

faixas de frequência características entre as espécies, apresentou valores 

similares para determinados grupos. As Figuras V.4.3.3-3, V.4.3.3-4 e 

V.4.3.3-5 trazem os histogramas de distribuição de valores de pico de 

frequência para as 13 espécies registradas pelo MAP no PMC-BS. Os 

histogramas estão agrupados de acordo com faixas de frequência. Na 

Figura V.4.3.3-3 estão as espécies com valor da mediana do pico de 

frequência acima de 40 kHz: a orca-pigmeia (Feresa attenuata), golfinho-

rotador (Stenella longirostris), golfinho-comum (Delphinus) e o golfinho-de-

risso (Grampus griseus). Na Figura V.4.3.3-2 estão as quatro espécies de 

valores intermediários, acima de 35 kHz e abaixo de 40 kHz, incluindo o 

golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) e as três outras espécies do 

gênero Stenella: golfinho-clymene (Stenella clymene), golfinho-pintado-do-

Atlântico (Stenella frontalis) e o golfinho-pintado-pantropical (Stenella 

attenuata). Em seguida estão espécies com o pico de frequência dos cliques 

mais baixo, incluindo aquelas com valores de mediana entre 30 e 35 kHz: 

falsa-orca (Pseudorca crassidens), golfinho-de-dentes-rugosos (Steno 

bredanensis) e baleia-piloto (Globicephala) e as espécies com valores 

abaixo de 30 kHz: orca (Orcinus orca) e golfinho-cabeça-de-melão 

(Peponocephala electra) (Figura V.4.3.3-5).    
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Figura V.4.3.3-3: Histogramas com a distribuição dos valores de pico de 
frequência (kHz) dos cliques de ecolocalização de quatro espécies 
de delfinídeos que apresentaram valores de mediana superiores 
a 40 kHz. Espécies indicadas na parte superior de cada gráfico. 
Dados coletados dentro do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros 
anos) do PMC-BS durante as Campanhas de Avistagem e MAP.  
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Figura V.4.3.3-4: Histogramas com a distribuição dos valores de pico de 
frequência (kHz) dos cliques de ecolocalização de quatro espécies 
de delfinídeos que apresentaram valores de mediana iguais ou 
superiores a 35 kHz e inferiores a 40 kHz. Espécies indicadas na 
parte superior de cada gráfico. Dados coletados no Ciclo de Curto 
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Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS durante as Campanhas 
de Avistagem e MAP.  

 

 

Figura V.4.3.3-5: Histogramas com a distribuição dos valores de pico de 
frequência (kHz) dos cliques de ecolocalização de cinco espécies 
de delfinídeos que apresentaram valores de mediana iguais ou 
inferiores a 35 kHz. Espécies indicadas na parte superior de cada 
gráfico. Dados coletados no Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros 
anos) do PMC-BS durante as Campanhas de Avistagem e MAP.  
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Discussão e conclusões  

Os cliques de ecolocalização produzidos pelas diferentes espécies de 

odontocetos são altamente variáveis quanto às suas características 

espectrais e temporais. Esta variabilidade está relacionada a diversos 

fatores relacionados à produção, propagação e captação dos sinais emitidos 

pelas diferentes espécies em diferentes contextos (MADSEN et al., 2007). 

Apesar desta variância, ainda assim foi possível observar certas 

características espécie-específicas dos cliques de ecolocalização que 

podem ser exploradas futuramente em modelos de classificação.  

O que ficou bastante evidente foi a facilidade de discriminação de certos 

grupos taxonômicos, representados por diferentes famílias de odontocetos. 

Foram cinco famílias que puderam ser identificadas pelas características 

singulares dos cliques: 1) família Physeteridae, representada por uma única 

espécie, o cachalote (Physeter macrocephalus). Os cliques do cachalote 

estão na faixa audível (pico em cerca de 15 kHz) (MOHL et al., 2003) e o 

diagnóstico é praticamente inconfundível com outras espécies; 2) família 

Kogiidae, que possui representantes de duas espécies diferentes (cachalote-

anão e cachalote-pigmeu). Os kogídeos também são facilmente 

reconhecidos pelas características dos seus cliques (denominados de 

cliques de alta frequência e banda estreita) (MADSEN et al., 2005; 

MERKENS et al., 2018); 3) família Ziphiidae, composta por dezenas de 

espécies que estão entre as menos conhecidas quanto à sua biologia, pois 

são raramente observadas. No MAP, as baleias-bicudas são reconhecidas 

por características de modulação de frequência dos seus cliques e pico de 

frequência entre 30-50 kHz (BAUMANN-PICKERING et al., 2013); 4) família 

Pontoporidae, representada por uma única espécie, a toninha (Pontoporia 

blainvillei), espécie de ambientes costeiros e distribuição restrita entre o 

sudeste do Brasil e a costa Argentina (LODI & BOROBIA, 2013). Assim como 

os kogídeos, a toninha possui um tipo de clique similar e facilmente 

identificável (cliques de alta frequência e banda estreita) (MELCON et al., 
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2012); 5) a família Delphinidae é de longe o grupo que possui o maior número 

de espécies. Todas produzem cliques difíceis de serem identificados ao nível 

de espécie, sendo necessárias análises estatísticas para investigar suas 

características. Os cliques dos delfinídeos são conhecidos por serem de 

banda larga, portanto, incluem um amplo espectro de frequências que vão 

desde 10 kHz a mais de 100 kHz (AU et al., 2003). 

Dentre estas famílias, vale ressaltar a importância dos grupos de 

espécies crípticas, entre elas os grandes mergulhadores (kogídeos e 

zifídeos). Primeiramente, é importante enfatizar a dificuldade que o método 

visual tem em registrar estes grupos, tornando o MAP uma ferramenta 

essencial na complementação das informações sobre a ocorrência e 

distribuição desses grupos na Bacia de Santos. Outro aspecto notável é o 

fato destes animais serem importantes no ponto de vista da avaliação de 

impactos das atividades de exploração de gás e óleo pela PETROBRAS nas 

regiões profundas da Bacia de Santos, pois tais atividades se sobrepõem 

com o habitat destas espécies. Neste sentido, seria fundamental coletar 

dados que permitissem acessar o status dessas populações na região, 

apesar de que os dados coletados até o momento ainda não permitem o 

desempenho desta tarefa. No caso dos kogídeos, de acordo com o número 

de detecções acumuladas a médio prazo, será importante produzir 

estimativas de densidade similares ao que vem sendo feito para os 

cachalotes. Já no caso dos zifídeos, este objetivo parece estar mais longe. 

Um primeiro passo importante seria identificar as espécies de zifídeos que 

vêm sendo registradas pelo MAP, o que não pôde ser feito com êxito. Um 

único registro visual de zifídeo foi feito pelo PMC-BS, identificado como 

baleia-bicuda-de-Cuvier (Ziphius cavirostris), porém, não houve registro 

acústico durante esta avistagem. A tarefa de identificar as espécies de 

zifídeos pelo MAP foi impossibilitada pelo baixo número amostral de cliques 

dos registros (cerca de menos de 30 cliques em média). Os cliques das 

diferentes detecções não podem ser combinados, pois têm o potencial de 

representar diferentes espécies, fazendo a amostra por detecção muito 

pequena para fazer uma identificação confiável da(s) espécie(s) de zifídeos 

detectadas pelo MAP até o momento. Diferentes espécies de baleias-
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bicudas ocorrem no Brasil e, com exceção de alguns poucos registros 

observados no mar, a maioria observada foi de animais encalhados. Tanto 

espécies de ambientes tropicais e subtropicais, como espécies de ocorrência 

em águas temperadas já foram registradas no Brasil (LODI & BOROBIA, 

2013).  Uma revisão das espécies de zifídeos já registradas no Brasil e o 

potencial de identificação das espécies com base nas detecções acústicas 

feitas pelo PMC-BS foi discutida no 3° Relatório Anual (PETROBRAS, 2018).  

No caso das toninhas, os dados coletados pelo MAP no PMC-BS não 

são representativos da ocorrência da espécie. A resolução espacial do 

esforço de coleta do PMC-BS em ambientes costeiros é baixa, agravada pelo 

fato de que o MAP não opera em águas abaixo de 20 m de profundidade. Os 

registros de toninha no MAP foram ocasionais durante as campanhas de 

Avistagem e MAP do PMC-BS (apenas dois). As toninhas foram identificadas 

por meio dos registros de cliques de alta frequência e banda estreita 

detectados em ambientes costeiros, uma vez que são ambientes onde outras 

espécies que produzem o mesmo tipo de cliques não ocorrem (p. ex: 

kogídeos). Apesar de que membros da família Phocoenidae (que produzem 

o mesmo tipo de clique e habitam águas costeiras) podem ser encontrados 

nas águas brasileiras, não são espécies comuns (LODI & BOROBIA, 2013).   
 

Análise exploratória dos cliques de delfinídeos  

Este item apresentou a primeira descrição dos cliques de delfinídeos 

registradas pelo PMC-BS abrangendo todas as espécies. Os cliques foram 

processados estabelecendo-se uma metodologia que vem sendo testada e 

desenvolvida de forma a automatizar o processamento (aplicação de 

detectores automáticos). Isto permitiu que um grande volume de dados fosse 

analisado. Foram 48 detecções acústicas de 13 espécies diferentes e mais 

de 120.000 amostras de cliques. Ainda que as análises e resultados 

apresentados sejam de caráter exploratório e descritivo, a metodologia que 

vem sendo desenvolvida pode ser aplicada em modelos de classificação das 

espécies. Portanto, um dos objetivos a serem alcançados pelo PMC-BS a 
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médio prazo será o aprimoramento de classificadores de espécies de 

delfinídeos com base nos cliques de ecolocalização.  

Para isto, diversas considerações precisam ser feitas, tendo em vista a 

grande variabilidade observada nos cliques das espécies e o seu potencial 

de discriminação. Entre as fontes de variabilidade das características dos 

cliques, uma delas é proveniente do ângulo de captação dos feixes de 

cliques produzidos pelos animais. Os cliques são produzidos em feixes 

direcionais, levemente acima do eixo longitudinal do animal. Quando 

captados fora deste eixo, os cliques sofrem distorções. Conforme o ângulo 

de recepção aumenta e se afasta do eixo, observa-se um efeito de 

diminuição da amplitude, filtro das frequências mais altas e aumento da 

duração dos cliques (AU, 1993; AU et al., 2012a; 2012b).  

Nos registros do PMC-BS, os cliques são captados de geometrias 

variáveis, pois não é possível controlar a posição dos animais em relação 

aos hidrofones. Portanto, as análises e investigações devem levar em 

consideração este contexto.  Isto implica, por exemplo, que os resultados 

não são comparáveis com estudos em que o objetivo é caracterizar somente 

os cliques captados no eixo longitudinal do animal, tal como é comum nos 

estudos que investigam o desempenho do sonar das diferentes espécies 

(p.ex. PHILIPS et al., 2003; MADSEN et al., 2004b). Nos estudos feitos em 

campo, é mais comum que os cliques sejam captados de uma variedade de 

geometrias diferentes. Existem evidências de que estas distorções estão 

relacionadas à anatomia do órgão emissor na cabeça do animal e contêm 

características espécie-específicas (SOLDEVILLA et al, 2008; BAUMANN-

PICKERING et al., 2010).  

Em termos de características acústicas dos cliques e discriminação das 

espécies, foi observado que o pico de frequência é um parâmetro importante. 

Apesar de não ter sido aplicado nenhum teste estatístico, o valor médio de 

frequência pico dos cliques variou bastante dentre as espécies analisadas. 

A frequência pico com o valor mais baixo foi do golfinho-cabeça-de-melão 

(P. electra) (25 kHz), seguido pela orca (O. orca) (29 kHz). A orca (e outras 

espécies também) apresentou uma distribuição bimodal dos valores de pico 

de frequência, tendo sido observados cliques de frequência mais baixa (o 
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valor da mediana ficou em 25 kHz), como cliques com frequência mais altas, 

o que elevou o valor da média para 29 kHz. Neste caso, é necessário verificar 

se existe a presença de ruídos detectados como falsos positivos pelo 

detector. Apesar de que a maior parte do ruído foi eliminado utilizando os 

filtros durante o processamento, é possível que, porventura, ruídos 

presentes em determinadas detecções possam ter persistido e confundido 

os resultados (p.ex. ecossonda de embarcações). No entanto, também não 

pode ser descartada a possibilidade de que certas espécies possam produzir 

mais que um tipo de clique. Em diferentes graus, também foi observada 

distribuição bimodal do pico de frequência para algumas outras espécies e 

esta questão deve ser melhor explorada futuramente.  

Na sequência de espécies com picos de frequência mais baixa estão a 

baleia-piloto (Globicephala), golfinho-de-dentes-rugosos (S. bredanensis) e 

a falsa-orca (P. crassidens), com faixas de frequência média entre 33 - 36 

kHz e todas com valores de mediana abaixo de 35 kHz. As espécies de 

Stenella, com exceção do golfinho-rotador (S. longirostris), tiveram picos de 

frequência similares entre si em torno de 35 a 36 kHz. Já o golfinho-nariz-

de-garrafa (T. truncatus) teve média de 40 kHz, e, por fim, quatro espécies 

apresentaram valores médios acima de 40 kHz: golfinho-de-risso (G. 

griseus), golfinho-comum (Delphinus), S. longirostris e, por último, a orca-

pigmeia (F. attenuata), com a frequência de pico média de 50 kHz, a mais 

alta entre as espécies investigadas.  

No comparativo com outros estudos, observou-se que P. electra 

apresentou frequências de pico similares as reportados por Baumann-

Pickering et al. (2010) numa região do Pacífico tropical, sugerindo que os 

cliques com pico de frequência mais baixo podem ser uma característica da 

espécie. Este mesmo estudo apresentou descrições dos cliques de T. 

truncatus e S. longirostris (27 - 35 kHz) que, no comparativo com os 

resultados da Bacia de Santos (40 - 44 kHz), tiveram frequências em média 

mais baixas. Ainda em regiões tropicais do Pacífico Norte, Baumann-

Pickering et al. (2015) reportaram resultados de P. crassidens (mediana em 

21.5 kHz) e baleia-piloto-de-peitorais-curtas (G. macrorhynchus) (mediana 

em 21.9 kHz). Novamente, os valores na Bacia de Santos foram maiores: 31 
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kHz para Globicephala (presumidamente G. macrorhynchus) e 34 kHz para 

P. crassidens. Outro estudo na região do Pacífico reportou características 

dos cliques de S. bredanensis (RANKIN et al., 2015).  Na comparação das 

medianas, o pico de frequência para a espécie (23 kHz) também foi maior 

na Bacia de Santos (32 kHz).  Estudos em que somente os cliques no eixo 

do animal foram reportados não foram comparados com os dados deste 

relatório. Para esses estudos, a tendência é de valores de pico maiores 

(p.ex. PHILIPS et al., 2003).  

Um aspecto importante, que pode influenciar nos resultados entre 

diferentes estudos, está relacionado a fatores que não necessariamente 

refletem diferenças genuínas entre as espécies. Entre estes fatores estão as 

condições de ruído e propagação do ambiente, além de diferenças no próprio 

sistema de gravação (ROCH et al., 2015). Para um projeto abrangente como 

o PMC-BS, é necessário verificar até que ponto o sistema de gravação e as 

condições ambientais entre diferentes áreas estão afetando os resultados 

observados. O fato de coletar dados com o mesmo equipamento ajuda a 

diminuir esta variabilidade. No entanto, é necessário atentar para a presença 

de ruídos próprios pontuais no sistema de gravação (p. ex: ruídos elétricos, 

interferência ou mal funcionamento). Nos resultados apresentados, por 

exemplo, foram excluídas das análises as gravações em que foram 

observadas a presença de ruídos elétricos (Campanhas 1 e 2) que poderiam 

mascarar as características dos cliques das espécies. Outro ponto que deve 

ser observado é a presença de cliques saturados, que são aqueles recebidos 

com intensidade muito alta a ponto de ultrapassar a voltagem máxima que a 

placa de aquisição suporta (faixa dinâmica), fazendo com que os cliques 

registrados percam suas características. Isto pode ocorrer quando os 

animais estão emitindo sons muito próximo dos hidrofones. A ocorrência e 

exclusão destes cliques precisa ser avaliada.  Outra questão é a 

variabilidade inerente dos ambientes da área de estudo do PMC-BS. Como 

exemplo, a presença de estalidos de camarão pode ser relevante para os 

dados coletados nas áreas da plataforma, diferente das áreas oceânicas 

onde este tipo de ruído não está presente. No caso de espécies que podem 

ser encontradas em diferentes ambientes, tal como O. orca, P. crassidens, 
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S. attenuata, S. frontalis e T. truncatus, variações decorrentes do ruído do 

ambiente e das condições de propagação podem ser fatores de confusão na 

caracterização dos cliques das espécies. 

 A consolidação de uma metodologia de processamento dos cliques de 

ecolocalização usando um método automatizado de detecção viabiliza a 

possibilidade de processar um grande volume de dados. Ainda assim, a 

supervisão dos dados que estão sendo processados por um analista humano 

é uma etapa importante para verificar a presença de falsos positivos e avaliar 

se fatores de confusão podem estar influenciando os resultados. A próxima 

etapa será utilizar estes dados processados para o treinamento e teste de 

classificadores. Parâmetros descritores adicionais devem ser inclusos, além 

daqueles aqui apresentados. A largura das bandas de -3 dB e -10 dB por si 

só foi similar entre as espécies, mas é possível que as medidas dos limites 

inferiores e superiores destas bandas possam ser mais informativas. 

Medições temporais do intervalo entre os cliques (ICI) também podem ser 

importantes (FRASIER et al., 2017). Outra análise que pode ser interessante 

é a descrição da estrutura de picos e vales dos cliques. Soldevilla et al. 

(2008), por exemplo, mostraram que existem picos e vales no espectro dos 

cliques de G. griseus que são caraterísticos da espécie. Por fim, estudos 

recentes demonstraram que os modelos de classificação que utilizam o 

conjunto de cliques, assovios e outras categorias de sons apresentaram um 

poder maior de discriminação das espécies (RANKIN et al., 2017; 

MCCULLOUGH et al., 2021) e serão considerados em análises futuras.      
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V.5 Estado de Saúde e Grau de Contaminação 

V.5.1 Análise de lesões de pele 

Ao longo do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, as lesões de pele 

observadas foram separadas em 13 categorias, adaptadas de Wilson et al. 

(1999) (Tabela V.5.1-1). 

Tabela V.5.1-1: Categorias de lesões de pele observadas durante o Ciclo de Curto 
Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS e descrição.  

Categorias Descrição 
Nódulos 
multifocais 

Elevações de variados tamanhos, normalmente 
arredondados, de etiologia desconhecida 

Ferida aberta 
Lesões oriundas de interação intraespecífica ou 
etiologia desconhecida; lesões de origem antrópica 
e de tubarão-charuto não são consideradas 

Lesão erosiva 
arredondada 

Lesões arredondadas multifocais ou focais, 
deprimidas sem ter inflamação aparente 

Manchas 
avermelhadas 

Manchas avermelhadas, bem delimitadas 

Manchas 
esbranquiçadas 

Área extensa com descoloração em relação à pele 
normal ou esbranquiçada, sem contorno bem-
definido 

Lesões 
esbranquiçadas 

Manchas esbranquiçadas arredondadas, únicas ou 
multifocais 

Deformidade 
Deformação em que não é possível saber a causa, 
podendo ser congênita ou adquirida 

Lesões 
semelhantes a 
poxvírus 

Lesões bem-delimitadas, de halo de coloração 
enegrecida, e centro de coloração esbranquiçada 
ou enegrecida, dependendo do estágio da doença 

Lesões 
semelhantes à 
lobomicose 

Lesões verrucosas esbranquiçadas ou rosadas, 
com relevo pronunciado e com ulceração 

Mutilações ou 
interação antrópica 

Cortes bem delimitados em nadadeiras dorsais que 
tenham retirado parte significativa da nadadeira; 
cortes paralelos em pedúnculo ou dorso com 
distância simétrica compatível com colisões com 
embarcações 

Lesões de tubarão-
charuto 

Marcas de tubarão-charuto, cicatrizadas recentes 
ou em processo de cicatrização 
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Categorias Descrição 

Lesões de úlceras 
Lesões arredondadas de centro mais deprimido que 
a borda, circunscrita única, multifocal e multifocal a 
coalescente 

Lesões 
inespecíficas 

Diversos tipos de lesões que não se enquadram em 
nenhum dos itens acima 

 

A Tabela V.5.1-2 apresenta, para todos os ciclos de forma acumulada, 

a prevalência (%) de lesões (e mutilações) entre os indivíduos identificados 

(independentemente da categoria de lesão). Nota-se uma tendência de 

estabilização nas prevalências para aquelas espécies com maior número de 

indivíduos identificados. Entre os misticetos, destaque para Balaenoptera 

brydei, que teve mais da metade dos registros (66%) com algum tipo de 

lesão. Para odontocetos, nota-se, em geral, uma baixa prevalência de 

lesões, variando de 11% em Stenella frontalis a 29% em G. griseus. 

 
Tabela V.5.1-2:  Prevalência acumulada (%) de lesões epidérmicas (ou mutilações) 

entre os indivíduos identificados, por espécie e ciclo semestral do 
Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do PMC-BS.  
*Espécies com muitas identificações. 

Espécie 
Ciclos Semestrais 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

B. musculus 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 43 43 

B. physalus 0 28 42 56 56 56 56 73 73 71 60 60 

B. borealis 0 23 23 23 12 12 20 20 44 45 38 38* 

B. brydei 60 50 55 43 52 57 57 64 67 66 66 66* 

B. acutorostrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. bonaerensis 0 0 0 0 66 66 66 66 67 80 80 75 

M. novaeangliae 0 0 0 0 5 5 7 15 16 8 6 6* 

P. 

macrocephalus 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

K. sima 0 0 0 0 0 0 0 100 100 50 50 50 

Z. cavirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. orca 0 0 0 0 0 0 0 6 16 17 16 16 

Globicephala sp. 0 0 22 22 22 22 50 48 53 53 53 53* 

P. crassidens 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 

F. attenuata 0 0 0 0 100 12 12 15 15 15 13 12 
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Espécie 
Ciclos Semestrais 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

P. electra 0 0 0 0 0 18 18 12 12 12 12 12* 

S. guianensis 16 16 16 16 14 14 11 10 10 17 16 16* 

S. bredanensis 0 0 0 0 0 4 14 8 13 11 11 12* 

G. griseus 0 5 5 3 3 11 13 26 26 30 29 29* 

T. truncatus 15 13 13 11 10 13 13 15 17 17 16 17* 

S. attenuata 50 25 25 25 20 25 20 15 13 13 13 14 

S. frontalis 50 6 3 5 3 3 5 7 9 10 10 11* 

S. longirostris 0 10 10 10 7 9 10 9 11 12 12 15* 

S. clymene 0 0 0 0 11 21 21 26 26 26 26 26 

Delphinus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

L. hosei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 

P. blainvillei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A Tabela V.5.1-3 apresenta a ocorrência de cada tipo de lesão por 

espécie. Nota-se que Balaenoptera borealis, Balaenoptera brydei, 

Megaptera novaeangliae, Tursiops truncatus e Stenella frontalis e 

Globicephala sp. continuam exibindo a maior diversidade de tipos de lesão 

até o momento. Globicephala sp. e Tursiops truncatus têm o maior número 

total de lesões. As lesões mais frequentes até o momento foram as lesões 

inespecíficas (28% do total), de tubarão- charuto (20%), e lesões 

esbranquiçadas (19%). Lesões antrópicas, como mutilações, foram 

observadas em 19 registros (6%) em 7 espécies diferentes; 17 lesões 

semelhantes a poxvírus foram observadas (6%) em 10 espécies; lesões 

semelhantes à lobomicose (1%) foram bem pouco frequentes, ocorrendo 

apenas 3 casos em Tursiops truncatus (Tabela V.5.1-3).  
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Tabela V.5.1-3: Prevalência de cada tipo de lesão epidérmica por espécies (%), 
considerando apenas indivíduos fotoidentificados, acumulado de 
todos os ciclos semestrais do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros 
anos) do PMC-BS (NM – nódulos multifocais; FA – ferida aberta; 
LA – lesão erosiva arredondada; MV – mancha avermelhada; ME – 
mancha esbranquiçada; LE – lesões esbranquiçadas;  DF – 
deformidades físicas (malformação); PX – lesões semelhantes a 
poxvírus; LB – lesões semelhantes à lobomicose; AT – mutilações 
ou antrópica; TC – lesões de tubarão-charuto; LU – lesões de 
úlceras; IN – lesões inespecíficas). 

Espécie 
Tipo de Lesão 

Total % 
NM FA LA MV ME LE DF PX LB AT TC LU IN 

B. musculus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 1 
B. physalus 0 1 0 0 1 4 0 2 0 0 9 0 1 18 7 
B. borealis 0 0 0 0 3 4 2 2 0 0 10 0 2 23 9 
B. brydei 1 0 5 0 1 4 0 2 0 1 2 0 4 20 7 
B. acutorostrata 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 
B. bonaerensis 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 7 1 
M. 
novaeangliae 

1 0 0 1 8 6 0 0 0 0 2 0 7 25 9 

P. 
macrocephalus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O. orca 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 1 
Globicephala 
sp. 

2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 25 38 14 

P. electra 2 0 0 0 0 4 0 1 0 1 7 0 8 23 9 
L. hosei 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
P. crassidens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 
F. attenuata 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 
G. griseus 1 0 0 0 0 7 0 3 0 0 4 0 4 19 6 
S. guianensis 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 2 
S. bredanensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 1 
T. truncatus 1 5 0 0 4 8 2 1 3 8 1 1 11 45 13 
S. attenuata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 2 
S. frontalis 1 1 0 0 1 3 0 2 0 3 0 2 15 28 9 
S. longirostris 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 5 0 4 18 4 
S. clymene 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 1 
Delphinus sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 
P. blainvillei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12 13 6 1 19 56 4 21 3 20 62 3 82 294 

  
% 4 4 2 0 6 19 1 7 1 7 21 1 28  
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As Figuras V.5.1-1 a V.5.1-15 apresentam alguns exemplos das lesões 

mais comumente registradas ao longo do Ciclo de Curto Prazo (seis 

primeiros anos) do PMC-BS. No geral, as lesões observadas são de etiologia 

desconhecida ou processos de cicatrização. Algumas merecem destaque, 

por se tratar de provável interação direta ou indireta com atividades 

antrópicas. Por exemplo: uma B. brydei com grandes cicatrizes no dorso, 

causadas provavelmente por uma hélice de uma embarcação bimotor 

durante um atropelamento (Figura V.5.1-1); um T. truncatus com a 

nadadeira dorsal parcialmente mutilada por um fio de nylon ainda preso no 

animal, resultado de uma interação com aparato de pesca (Figura V.5.1-2); 

e dois Steno bredanensis também com mutilação provável por rede de pesca 

(Figura V.5.1-3). Lesões de mutilação foram observadas esparsamente em 

outras espécies, como em Sotalia guianensis e Stenella frontalis, porém, 

sem causa determinada. Embora a frequência de mutilações não seja alta, 

considerando o potencial letal, um acompanhamento próximo se faz 

necessário para inferir mais acuradamente sobre a contribuição de 

interações interespecíficas diretas, como emalhamentos em redes de pesca 

ou colisões com embarcação, na mortalidade ou no estado de saúde dos 

indivíduos.  

Destaque também para a ocorrência de lesões semelhantes a poxvírus 

em Balaenoptera borealis, Balaenoptera brydei, Balaenoptera bonaerensis, 

Balaenoptera physalus, Peponocephala electra, Stenella clymene, Stenella 

frontalis, Stenella longirostris (Figura V.5.1-4). Nos últimos ciclos, ocorreram 

registros em Grampus griseus, Delphinus sp. (Figuras V.5.1-5), Orcinus orca 

(Figuras V.5.1-6) e Tursiops truncatus (Figuras V.5.1-7). Poxvírus 

apresentam uma ampla gama de hospedeiros específicos: desde o vírus da 

varíola, que infecta o homem, ao vírus da vaccínia, que infecta várias 

espécies de mamíferos (MCFADDEN, 2005). 

O poxvírus atualmente identificado em cetáceos foi nomeado 

temporariamente de cetacean poxvirus (CePV), sendo registrado pela 

primeira vez na década de 70, em Tursiops truncatus (GERACI et al., 1979). 

Posteriormente foi encontrado em várias espécies de odontocetes e 
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mysticetes, embora, até o momento, não se tenham registros, nem mesmo 

de lesões semelhantes, em Balaenoptera brydei, Balaenoptera borealis, 

Stenella clymene, Peponocephala electra e Grampus griseus. Para 

Balaenoptera physalus, uma recente determinação molecular confirmou a 

infecção pelo vírus (MELERO et al., 2005). Para Megaptera novaengliae, 

recentemente, com base em registros fotográficos, foi observada alta 

prevalência de lesões semelhantes a poxvirus em uma subpopulação 

migratória da espécie no Golfo de Omã (VAN BRESSEM et al., 2014). 

Pouco se sabe sobre o papel de fatores ambientais no desenvolvimento, 

severidade e epidemiologia dessa doença, ainda que se sugira uma possível 

relação com contaminantes imunossupressores e/ou situações de estresse 

crônico. Os dados clínicos e epidemiológicos indicam que o vírus não causa 

mortalidade, porém, pode afetar significativamente indivíduos sem proteção 

imunológica (VAN BRESSEM et al., 2009). 

Também vem chamando atenção uma interação interespecífica não 

humana: ao menos 15 espécies apresentaram lesões de prováveis mordidas 

de tubarão-charuto (Isistius brasiliensis) (Figura V.5.1-8). Para algumas 

espécies, entre elas Stenella attenuata e Stenella longirostris, mordidas de 

tubarão-charuto foram consideradas a causa mortis de infantes (SOUTO et 

al., 2007). A prevalência dessas lesões foi maior em espécies de hábitos 

mais oceânicos, coerente com a distribuição de Isistius brasiliensis, que 

ocorre principalmente em águas oceânicas quentes e próximas a ilhas 

(Tabela V.5.1-9).  

Outra interação interespecífica que chamou a atenção nos últimos ciclos 

se deu com Xenobalanus globicipitis, uma craca epibionte obrigatória 

exclusiva de baleias e golfinhos, registrada em pelo menos 34 espécies de 

cetáceos de regiões tropicais e temperadas (KANE et al., 2008). Apesar de 

referidas como parasitas, elas não se alimentam do hospedeiro, embora em 

abundância possam afetar a hidrodinâmica, mobilidade e fisiologia do animal 

(BEARZI & PATONAI, 2010). Condições ambientais, em especial 

temperatura, podem estar associadas com a prevalência dessa craca 

(URIAN et al., 2019).  
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No PMC-BS, os primeiros registros de Xenobalanus globicipitis 

ocorreram nas campanhas do segundo semestre de 2017, porém, com um 

aumento significativo de prevalência em 2018 e 2019. Foram 

fotoidentificados 119 indivíduos de 13 espécies diferentes (1 Balaenoptera 

brydei, 1 Delphinus sp., 1 Feresa attenuata, 1 Globicephala sp., 3 Grampus 

griseus, 7 Orcinus orca, 4 Pseudorca crassidens, 5 Sotalia guianensis, 1 

Stenalla attenuata, 19 Stenalla frontalis, 1 Stenalla longirostris, 18 Stenella 

bredanensis e 57 Tursiops truncatus) com a presença de Xenobalanus 

globicipitis na nadadeira dorsal. 

Outras lesões, como nodulares e cicatrizes, são exemplificadas abaixo, 

embora a etiologia seja comumente desconhecida (Figura V.5.1-10 a V.5.1-

17). No geral, nota-se que as prevalências de lesões foram baixas ou se 

mantiveram estáveis ao longo dos 5 anos de monitoramento. Os registros 

crescentes de Xenobalanus globicipitis, no entanto, mostram que eventuais 

surtos ou alterações nos padrões até aqui observados de ocorrência de 

lesões podem ser capturados pelos registros de fotoidentificação. 
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Figura V.5.1-1: Lesões antrópicas, provável colisão com embarcação, em baleia-
de-Bryde (Balaenoptera brydei). Registro em 18/02/2017 (-
23,84662; -45,22770).  

 

 

Figura V.5.1-2: Lesões antrópicas, provável petrecho de pesca, em golfinho-nariz-
de-garrafa (Tursiops truncatus). Registro em 20/07/2017 (-
22,81966; -41,83288). 
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Figura V.5.1-3: Lesões antrópicas, provável petrecho de pesca, em golfinho-de-
dentes-rugosos (Steno bredanensis). Registro em 01/02/2019 (-
23,02725; -42,92193). 

 

 

Figura V.5.1-4: Lesão similar a poxvírus, arredondada e bem delimitada, em 
golfinho-rotador (Stenella longirostris). Registro em 08/02/2018 
(-24,26010; -43,86865). 
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Figura V.5.1-5: Lesões semelhantes a poxvirus em golfinho-comum (Delphinus 
sp.). Registro em 19/01/2020 (-24,34083; -46,27022). 

 

 
Figura V.5.1-6: Lesões semelhantes a poxvirus em orca (Orcinus orca). Registro 

em 25/08/2019 (-27,77251; -46,69611). 
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Figura V.5.1-7: Lesões semelhante a poxvirus em golfinho-nariz-de-garrafa 
(Tursiops truncatus). Registro em 20/07/2020 (-25,96516; -
45,57812). 

 

 

Figura V.5.1-8: Marcas de tubarão-charuto em golfinho-pintado-pantropical 
(Stenella attenuata). Registro em 22/09/2018 (-24,39348; -
43,00130). 
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Figura V.5.1-9: Craca Xenobalanus globicipitis em orca (Orcinus orca). 

Registro em 19/01/2019 (-23,7394; -45,09275). 
 
 

 

Figura V.5.1-10: Deformação, congênita em golfinho-pintado-do-Atlântico 
(Stenella frontalis). Registro em 25/07/2017 (-23,47333; -
44,85064). 
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Figura V.5.1-11: Nódulos multifocais de etiologia desconhecida em falsa-orca 
(Pseudorca crassidens). Registro em 16/03/2019 (-26,29788; -
46,71944). 

 

 

Figura V.5.1-12: Manchas esbranquiçadas, sem contorno bem-definido em 
baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae). Registro em 
28/07/2018 (-23,06892; -43,33486). 
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Figura V.5.1-13: Mancha esbranquiçada (provável interação antrópica) em baleia-
minke-anã (Balaenoptera acutorostrata). Registro em 
10/03/2020 (-25,76944; -46,42222). 

 

 

Figura V.5.1-14: Lesão esbranquiçada e bem-delimitada em baleia-piloto 
(Globicephala sp.). Registro em 22/09/2018 (-24,39348; -
43,00130). 
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Figura V.5.1-15: Ferida aberta em baleia-azul (Balaenoptera musculus). 
Registro em 22/09/2018 (-25,94857; -45,54662). 

 
 

 

Figura V.5.1-16: Lesão inespecífica em golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella 
frontalis). Registro em 11/12/2020 (-25,87956; -45,66140). 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
559 / 707 

 

 

 

Figura V.5.1-17: Lesão inespecífica em golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops 
truncatus). Registro em 02/12/20 (-24,81826; -43,38770). 
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V.5.2 HPAs e POPs 

Este Relatório Técnico compreende a avaliação e interpretação de 

resultados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, compostos 

organoclorados e compostos organobromados em amostras de biópsias de 

cetáceos coletadas pelo Projeto de Monitoramento de Cetáceos da Bacia de 

Santos (PMC-BS) durante seu Ciclo de Curto Prazo e analisadas entre 

outubro de 2017 e Janeiro de 2021.  

De forma a avaliar não apenas a bioacumulação e a influência dos 

hidrocarbonetos de petróleo, como os HPA, nos cetáceos, foram incluídas 

complementarmente pela PETROBRAS também as análises de poluentes 

orgânicos persistentes (POP) como os compostos organoclorados (OC) 

(pesticidas organoclorados - POC e bifenilas policloradas - PCB) e 

organobromados (OB) (éteres difenílicos polibromados – PBDE) em 

espécies selecionadas de cetáceos (Balaeonoptera brydei, Stenella 

longirostris e Tursiops truncatus). 

Os resultados das análises no tecido adiposo dos cetáceos foram 

separados por classes de contaminantes (HPA e POP) e dentro dessa 

separação foram feitos os demais agrupamentos. Todos os resultados estão 

apresentados em ng g-1 de peso úmido. 

As análises e a interpretação dos resultados deste item foram 

desenvolvidas pelo Laboratório de Química Orgânica Marinha (LabQOM -

USP), sob a coordenação do prof. Dr. Rafael Andre Lourenço, e podem ser 

visualizadas em sua integra no Anexo V.5.2-1 (Volume III). 

 

V.5.2.1 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Os detalhes dos resultados das análises de HPA nas amostras do Ciclo 

de Curto Prazo do PMC-BS são descritos nos itens a seguir.  

Foram analisados HPA em 172 amostras de biópsias de tecido adiposo 

de cetáceos, vinte espécies no total, coletadas através do lançamento de 

dardos nos animais durante cruzeiros de avistagem na Bacia de Santos 

(Tabela V.5.2.1-1). As 172 amostras foram extraídas de 91 machos, 80 

fêmeas e 1 animal com sexo não determinado. 
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Nas amostras analisadas, as concentrações totais dos 38 HPA 

analisados variaram entre menor que o limite de detecção (LD: entre 0,1 e 

0,6 ng g-1) e 3054 ng g-1 em peso úmido (pu).   
 

Tabela V.5.2.1-1: Relação das espécies onde foram analisados HPA nas 
amostras de biópsia (n amostral, número de machos e número de 
fêmeas) 

 

* 1 indivíduo com sexo indefinido 

 

Em 121 amostras (70%) foram encontrados HPA em concentração 

superior ao limite de quantificação do método analítico (LQ: entre 5,6 e 9,0 

ng g-1 pu), sendo 67 destas amostras de machos, 53 de fêmeas e 1 de animal 

com sexo indeterminado (Figura V.5.2.1-1). 

Espécie n amostral n macho n fêmea
Balaenoptera bonaerensis 2 2 0
Balaenoptera borealis 11 7 4
Balaenoptera brydei 7 1 6
Balaenoptera musculus 2 0 2
Balaenoptera physalus 1 1 0
Delphinus delphis 3 1 2
Delphinus sp. 1 0 1
Eubalaena Australis 1 1 0
Globicephala macrorhynchus 6 4 2
Globicephala sp. 3 3 0
Megaptera novaeangliae 18 13 5
Orcinus orca 4 4 0
Peponocephala electra* 5 1 3
Physeter macrocephalus 1 0 1
Stenella attenuata 1 0 1
Stenella clymene 1 1 0
Stenella frontalis 45 29 16
Stenella longirostris 16 2 14
Steno bredanensis 9 2 7
Tursiops truncatus 35 19 16

Total 172 91 80
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Das 121 amostras em que houve quantificação de HPA, em 112 o 

naftaleno foi o HPA predominante, sendo que em 56 dessas amostras o 

naftaleno foi o único HPA detectado. Além do naftaleno, o fenantreno, o 

fluoranteno e o pireno foram os HPA com maior destaque. 

As concentrações de HPA encontradas nas biópsias de cetáceos 

coletadas na Bacia de Santos podem ser consideradas relativamente baixas 

(mediana = 24 ng g-1 pu) considerando-se as concentrações para cetáceos 

apresentadas nas revisões bibliográficas realizadas por SANSEVERINO e 

MENICONI (2014, 2015) e por BÍCEGO et al. (2018), onde foram reportadas 

concentrações de total de 14 HPA variando entre 199 e 198.000 ng g-1 pu 

em amostras de biópsia de tecido adiposo de cetáceos. Contudo, nesses 

trabalhos avaliados na revisão de literatura, os organismos com as maiores 

concentrações de HPA nas biópsias (198.000 ng g-1 pu) foram relacionados 

à derrames de petróleo (MARSILI et al., 2001, 2002).  

De forma geral, as concentrações elevadas de HPA em amostras de 

biópsia de mamíferos marinhos reportadas nos trabalhos descritos na 

literatura, mesmo nos casos associados aos derrames de óleo, foram obtidas 

utilizando detector de fluorescência, que é uma técnica analítica que não 

permite a confirmação de identidade do composto quantificado, ou seja, não 

é uma técnica específica para HPA e está sujeita a interferências (Lourenço 

et al., 2021). Dessa forma a comparação das concentrações de HPA obtidas 

utilizando técnicas não específicas, como fluorescência, com as reportadas 

no presente trabalho devem ser vistas com cautela. 

Na Tabela V.5.2.1-2 são apresentados os intervalos das concentrações 

de HPA nas amostras de biópsia de tecido adiposo em cada espécie. No 

Anexo V.5.2-1 (Volume III) são apresentadas a identificação e detalhes das 

amostras de cetáceos analisadas assim como os resultados das análises de 

HPA. 
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Tabela V.5.2.1-2: Intervalo de concentração de HPA nas amostras de cetáceos – 
PMC-BS (Ciclo de Curto Prazo): total de HPA, somatório de HPA 
leves, somatório de HPA pesados e percentual de naftaleno. 
Concentrações em peso úmido (ng g-1).  

 

 

Nas espécies Balaenoptera bonaerenseis (n=2), Physeter 

macrocephalus (n=1), Stenella attenuata (n=1) não foram detectados HPA. 

Para as espécies Balaenoptera physalus, Delphinus sp., Eubalaena australis 

e Stenella clymene apenas uma amostra de biópsia, de cada espécie, foi 

analisada. Nas biópsias dessas espécies as concentrações totais de HPA 

quantificados foram, respectivamente, 383; 11; 47; e 28 ng g-1 pu. Em todas 

elas, o naftaleno foi o HPA predominante.  

Nas amostras de biópsia de Balaenoptera borealis, foram quantificados 

HPA em 8 das 11 amostras analisadas. A concentração máxima encontrada 

foi de 1709 ng g-1 pu. Nas amostras onde a concentração foi superior ao LQ, 

houve predominância de HPA leves (2 e 3 anéis aromáticos), com destaque 

para o naftaleno como HPA predominante. Observou-se uma tendência de 

maiores concentrações de HPA nos machos em relação às concentrações 

encontradas nas fêmeas, contudo o n amostral não é suficiente para 

Espécie / 
Intervalo de concentração

nº de
indivíduos

nº de amostras 
com HPA

ΣHPA
(ng g-1)

ΣHPA leves
(ng g -1)

ΣHPA pesados
(ng g -1)

Naftaleno*
(%)

Balaenoptera bonaerensis 2 0 <LD <LD <LD -
Balaenoptera borealis 11 8 <LD - 1709 <LD - 1636 <LD - 73 33 - 100
Balaenoptera brydei 7 2 <LD - 28 <LD - 28 <LD - 28 100
Balaenoptera musculus 2 1 <LD - 11 <LD - 11 <LD 100
Balaenoptera physalus 1 1 383 366 16 82
Delphinus delphis 3 1 <LD - 7 <LD - 7 <LD 100
Delphinus sp. 1 1 11 11 <LD 100
Eubalaena Australis 1 1 47 47 <LD 68
Globicephala macrorhynchus 6 6 8 - 42 8 - 42 <LD 32 - 100
Globicephala sp. 3 3 23 - 33 23 - 33 <LD 100
Megaptera novaeangliae 18 11 <LD - 781 <LD - 758 <LD - 31 62 - 100
Orcinus orca 4 3 <LD - 51 <LD - 51 <LD 100
Peponocephala electra 5 2 <LD - 21 <LD - 21 <LD 100
Physeter macrocephalus 1 0 <LD <LD <LD -
Stenella attenuata 1 0 <LD <LD <LD -
Stenella clymene 1 1 28 28 <LD 68
Stenella frontalis 45 30 <LD - 57 <LD - 57 <LD - 16 36 - 100
Stenella longirostris 16 15 <LD - 453 <LD - 274 <LD - 190 27 - 100
Steno bredanensis 9 9 11 - 2174 11 - 1980 <LD - 130 53 - 100
Tursiops truncatus 35 26 <LD - 3054 <LD - 2600 <LD - 801 17 - 100
Concentrações em peso úmido * Considerando apenas as amostras em que houve detecção de HPA
LD = 0,6 ng g -1 HPA leves = 2 - 3 anéis aromáticos

HPA pesados = 4-6 anéis aromáticos
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aplicação de um teste estatístico visando avaliar se as diferenças são 

significativas. 

Nas amostras de biópsia de Balaenoptera brydei foram quantificados 

HPA em 2 das 7 amostras analisadas. As concentrações totais de HPA 

encontradas nas duas amostras foram de 28 e 13 ng g-1 pu. Em ambas, esse 

total equivale apenas ao naftaleno, único HPA com concentração superior 

ao LQ. 

Das duas amostras de biópsia de Balaenoptera musculus analisadas, 

em apenas uma houve quantificação de HPA, 11 ng g-1 pu (100% de 

naftaleno). 

Das três amostras de biópsias analisadas da espécie Delphinus delphis, 

em apenas uma houve quantificação de HPA, 7 ng g-1 pu (100% de 

naftaleno). 

Nas 6 amostras de biópsias de Globicephala macrorhynchus foram 

quantificados HPA, a concentração total variou entre 8 e 42 ng g-1 pu e em 

apenas uma amostra o naftaleno não foi o HPA predominante. Para as 

biópsias de Globicephala sp. foram quantificados HPA nas 3 amostras 

analisadas, a concentração total variou entre 23 e 33 ng g-1 pu (100% de 

naftaleno). 

Nas biópsias de Megaptera novaeangliae foram quantificados HPA em 

11 das 18 amostras analisadas. Nessas amostras, as concentrações 

variaram entre 11 e 781 ng g-1 pu e o naftaleno foi o HPA predominante em 

todas elas. As concentrações nos machos foram superiores às encontradas 

nas fêmeas, contudo o n amostral não é suficiente para aplicação de um 

teste estatístico visando avaliar se essas diferenças observadas são 

significativas. 

Quatro amostras de biópsia de Orcinus orca, todas retiradas de machos, 

foram analisadas e em três delas foram quantificados HPA. As 

concentrações variaram entre 19 e 51 ng g-1 pu e o naftaleno foi o HPA 

predominante. 

Em duas das cinco amostras de Peponocephala electra analisadas 

foram quantificados HPA, com concentrações de 10 e 21 ng g-1 de naftaleno 

em pu. 
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Stenella frontalis foi a espécie com maior número de amostras 

analisadas, 45 no total. Em 30 amostras foram quantificados HPA e nessas 

a concentração total variou entre 8 e 57 ng g-1 pu. Em apenas 2 amostras, o 

naftaleno não representou mais de 50% do total de HPA, contudo em todas 

elas há predominância de HPA com 2 e 3 anéis aromáticos. Não foi 

observada tendência de concentrações maiores ou menores de HPA em 

machos ou fêmeas. 

Na espécie Stenella longirostris, em 15 das 16 amostras analisadas 

foram quantificados HPA. Nestas amostras, as concentrações totais de HPA 

variaram entre 23 e 452 ng g-1 pu. Em todas elas houve predominância de 

HPA leves, com destaque para o naftaleno. Apenas duas amostras eram de 

animais machos, de forma que não é possível realizar uma avaliação de 

tendência de acumulação dos HPA em função do sexo do animal. 

Nas nove amostras de Steno bredanensis analisadas foram 

quantificados HPA. As concentrações de HPA totais variaram entre 11 e 

2174 ng g-1 pu, com predominância de naftaleno. Apenas duas amostras 

foram retiradas de animais machos e, portanto, não é possível uma avaliação 

de tendência de concentração por sexo do animal. 

Nas biópsias de Tursiops truncatus foram quantificados HPA em 26 das 

35 amostras analisadas. Nestas, as concentrações de HPA variaram entre 

10 e 3054 ng g-1 pu. Em apenas sete dessas amostras o naftaleno não foi o 

HPA predominante. A presença de HPA pesados, com 4 a 6 anéis 

aromáticos, foi superior à encontrada nas demais espécies. Assim como 

observado para os outros animais, o n amostral não é suficiente para avaliar 

a preferência de acumulação de HPA por sexo. 

Apesar do n amostral reduzido para a maior parte das espécies, quando 

elas foram agrupadas entre odontocetos (n=130) e misticetos (n = 42), 

observou-se que em 75% das amostras de odontocetos foram quantificados 

HPA, enquanto que nas amostras de misticetos esse percentual foi de 57%. 

As concentrações de HPA encontrados nas amostras de odontocetos 

(Mediana = 25,3 - Máximo de 3054 ng g-1 pu) foram, de forma geral, 

superiores às encontradas nas amostras de misticetos (Mediana = 15,9 - 

Máximo de 1709 ng g-1 pu). Essa diferenciação pode estar relacionada à 
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alimentação diferenciada entre os grupos. Os odontocetos possuem dieta 

diversificada variando de espécie para espécie, mas basicamente 

alimentam-se de peixes, lulas, polvos e crustáceos. Já os misticetos se 

alimentam primordialmente de organismos planctônicos, principalmente 

pequenos crustáceos.  

Na Figura V.5.2.1-1 estão resumidos os percentuais de amostras onde 

houve e onde não houve quantificação de HPA em cada uma das espécies. 

 

  

Figura V.5.2.1-1: Percentual de amostras com HPA quantificáveis e sem HPA 
quantificáveis. Os números nas barras indicam o número de 
amostras. 

 

Nas Figuras V.5.2.1-2 a V.5.2.1-12 são apresentadas as distribuições 

dos HPA nas espécies em que as concentrações foram superiores ao limite 

de quantificação em pelo menos 2 indivíduos. Apesar da predominância de 

HPA de 2 e 3 anéis aromáticos na maioria das amostras, que é resultado da 

presença marcante de naftaleno na maior parte dos casos, o perfil dos HPA 

não é um perfil característico de HPA predominantes do petróleo, visto a 

ausência de HPA alquilados como os alquil-naftalenos e alquil-fenantrenos, 

assim como a ausência dos dibenzotiofenos. 
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Figura V.5.2.1-2: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

amostras de tecido adiposo de Balaenoptera borealis. 
 

 
Figura V.5.2.1-3: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

amostras de tecido adiposo de Balaenoptera brydei. 
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Figura V.5.2.1-4: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

amostras de tecido adiposo de Globicephala macrorhynchus. 
 

 
Figura V.5.2.1-5: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

amostras de tecido adiposo de Globicephala sp.. 
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Figura V.5.2.1-6: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de Megaptera novaeangliae. 

 

 

Figura V.5.2.1-7: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de Orcinus orca. 
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Figura V.5.2.1-8: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de Peponocephala electra. 

 

 

Figura V.5.2.1-9: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de Stenella frontalis. 
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Figura V.5.2.1-10: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 

amostras de tecido adiposo de Stenella longirostris. 
 

 

Figura V.5.2.1-11: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de S. bredanensis. 
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Figura V.5.2.1-12: Distribuição de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em 
amostras de tecido adiposo de Tursiops truncatus. 
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Tabela V.5.2.2.1-1: Concentrações de compostos organohalogenados em 
amostras de tecido adiposo de Balaenoptera brydei (ng g-1, peso 
úmido). 

Tecido n HCB HCH DRIN CHL DDT Endosulfan Metoxicloro Mirex PCB PBDE 

Adiposo 7 
<LD-
6,49 

<LD <LD <LD 
LD-
35,44 

<LD <LD <LD 
LD-
237,76 

<LD 

Ocorrência   1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 
 LD (ng g-1): 0,08 (HCB), 0,05 (HCH), 0,07 (Drins), 0,09 (CHL), 0,08 (DDT), 0,05 
(Metoxicloro), 0,04 (Mirex), 0,02 (PCB), 0,05 (PBDE) 

LQ (ng g-1) = 3,6 

 

Nas Figuras V.5.2.2.1-1 e V.5.2.2.1-2. são apresentadas as 

concentrações nos indivíduos fêmeas em que houve quantificação de DDT 

e PCB, respectivamente. 

O total de DDT (p,p'-DDE, o,p'-DDD, p,p'-DDD, o,p'-DDT e p,p'-DDT)  

variou entre <LD (0,08) e 7,74 ng g-1 peso úmido e o total de PCB variou 

entre <LD (0,05) e 92,68 ng g-1 peso úmido nas fêmeas.  

O HCB foi quantificado apenas em um indivíduo (282BGC), um macho, 

na concentração de 6,49 ng g-1 peso úmido. Nesse mesmo indivíduo foram 

encontradas as maiores concentrações totais de PCB e DDT, 237,76 ng g-1 

e 35,44 ng g-1 peso úmido, respectivamente. No outro indivíduo macho as 

concentrações foram inferiores aos limites de detecção do método analítico. 

Nos organismos marinhos normalmente são encontradas concentrações 

maiores de DDE do que de DDT, o que é favorecido pelo seu metabolismo 

(CLARK, 1992). Dessa forma a razão p,p’-DDE/DDT é usada para estimar 

se o aporte de DDT no ambiente é recente ou não. As amostras analisadas 

apresentaram somente a presença do o,p’-DDD e p,p’-DDE, o que, segundo 

BORREL & AGUILAR (1987), indica ausência de aportes recentes desse 

contaminante.  
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Figura V.5.2.2.1-1: Concentração de DDT totais quantificados em tecido adiposo 
de Balaenoptera brydei - fêmea.  

 

Figura V.5.2.2.1-2: Concentração de PCB totais quantificados em tecido adiposo 
de Balaenoptera brydei – fêmea. 
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assim como enfraquecer o sistema imunológico. A falta de uma via eficiente 

para a degradação destes compostos, combinada com a sua 

hidrofobicidade, conduz à sua acumulação nos organismos marinhos de 

diferentes níveis tróficos e podem ser submetidos a um processo de 

bioacumulação e biomagnificação ao longo da cadeia alimentar 

(SUBRAMANIAN et al., 1987).  

Não foram encontrados na literatura trabalhos que relatem esses 

compostos organoclorados em Balaenoptera brydei. Dois trabalhos 

apresentaram concentrações de DDT em Balaenoptera edeni, que alguns 

outros classificavam como baleia-de-Bryde-pigmeia (DIZON et al., 1996). 

Entretanto, desde 2003 essa baleia é classificada como Balaenoptera 

omurai (JEFFERSON et al., 2008) e não mais como baleia de Bryde. 

Somente a título de comparação, Pantoja et al. (1984) reportaram 172,6 ng 

g-1 peso úmido de DDT em espécime de Balaenoptera omurai coletado na 

costa do Chile, enquanto que PARSONS et al. (1999) publicaram 

concentrações totais de 33000 e 1790 ng g-1 peso úmido de DDT e PCB, 

respectivamente, em animal coletado no sul do Mar da China. Essas 

diferenças podem estar relacionadas tanto à utilização local como à época 

que foi analisada, além de se tratar de uma espécie com comportamento 

diferente da Balaenoptera brydei deste estudo. 

O nível de cloração na amostra do tecido adiposo (Figura V.5.2.2.1-3) 

mostra a predominância de hexaclorobifenilas seguidas das 

heptaclorobifenilas, que é um padrão diferente das baleias jubarte e fin da 

Antártica, por exemplo (TANIGUCHI et al., 2019), que se alimentam somente 

de krill, com predominância de tri-, tetra- e pentaclorobifenilas. Segundo 

JEFFERSON et al. (2008), as Balaenoptera brydei podem se alimentar de 

peixes, lulas, copépodos etc, além do próprio krill, dependendo da sua 

localização. 
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Figura V.5.2.2.1-3: Nível de cloração  de PCB em tecido adiposo de 
Balaenoptera brydei. 

 

 

V.5.2.2.2 Stenella longirostris 

Um total de 17 amostras de tecido adiposo de Stenella longirostris foi 

analisado para determinação de POP, sendo 15 fêmeas e 2 machos. Foram 

quantificados somente HCB, DDT, mirex, PCB e PBDE em concentrações 

respectivas de <LD a 7,91; 6,61 a 304,32; <LD a 55,96; 12,5 a 803,88 e <LD 

a 39,28 ng g-1 peso úmido. O HCB foi detectado em somente uma amostra. 

Os DDT foram quantificados em todas as amostras (Figura V.5.2.2.2-1), 

enquanto o mirex foi encontrado em 70% das amostras (Figura V.5.2.2.2-2). 

PCB, assim como DDT, também foram quantificados em todas as amostras 

(Figura V.18) e os PBDE, em 9 amostras. Os DRIN, CHL, endossulfan, 

metoxicloro e PBDE não apresentaram concentrações acima dos 

respectivos LD.  

A Tabela V.5.2.2.2-1 apresenta os intervalos das concentrações de 

poluentes orgânicos persistentes (POP), no tecido adiposo da Stenella 

longirostris em ng g-1 peso úmido.  
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Tabela V.5.2.2.2-1: Intervalo das concentrações de compostos 

organohalogenados em amostras de tecido adiposo de Stenella 
longirostris (ng g-1, peso úmido). 

Tecido n HCB HCH DRIN CHL DDT Endosulfan Metoxicloro Mirex PCB PBDE 

Adiposo 17 
<LD-
7,91 

<LD <LD <LD 
6,61-
304,32 

<LD <LD 
<LD-
55,96 

12,50-
803,88 

<LD-
39,28 

Ocorrência   1 0 0 0 17 0 0 12 5 9 
 LD (ng g-1): 5,63 (HCB), 0,08 (HCH), 0,11 (Drins), 0,14 (CHL), 0,13 (DDT), (0,06) 
Endosulfan, 0,08 (Metoxicloro), 0,06 (Mirex), 0,08 (PCB), 0,05 (PBDE) 

LQ (ng g-1) = 3,6 

No presente estudo foram encontrados valores acima de 0,85 para a 

razão p,p’-DDE/DDT, o que, segundo BORREL & AGUILAR (1987) indica 

ausência de aportes recentes desse contaminante para a região. 

 

Figura V.5.2.2.2-1: Concentração de DDT totais quantificados em tecido adiposo 
de Stenella longirostris. * indivíduos machos. 

 

O mirex foi sintetizado pela primeira vez em 1946, mas só apareceu em 

formulações de agrotóxicos em 1955 e foi comercialmente disponibilizado 
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Argentina e Uruguai e apresenta grande estabilidade nos animais (UNEP, 

2002). Nos EUA, estima-se que 75% do total tenha sido usado em aplicações 

não agrícolas. No Canadá, ele foi registrado apenas como retardante de fogo 

(FERNÍCOLA, 2002). A detecção desse composto em Stenella longirostris 

pode mostrar a influência industrial na zona de alimentação desse animal. 
 

 

Figura V.5.2.2.2-2: Concentração de mirex quantificados em tecido adiposo de 
Stenella longirostris. * indivíduos machos. 

  

Entre os PCB analisados, os congêneres predominantes foram os 
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de metabolismo dos congêneres com 2 ou menos cloros na posição orto e 

sem hidrogênios vicinais ou congêneres com hidrogênios vicinais nas 

posições orto e meta em combinação com 2 ou 3 cloros na posição orto. A 

alimentação da Stenella longirostris pode variar de acordo com o local onde 

o animal vive. DOLAR et al. (2003) analisaram o conteúdo estomacal dessa 

espécie no Mar de Sulu, próximo às Filipinas, e encontraram principalmente 

peixes mesopelágicos. 
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Figura V.5.2.2.2-3: Concentração de PCB totais quantificados em tecido adiposo 

de Stenella longirostris. * indivíduos machos. 
 

 

Figura V.5.2.2.2-4: Nível de cloração de PCB em tecido adiposo de Stenella 
longirostris. 
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V.5.2.2.3 Tursiops truncatus 

Tursiops truncatus está entre os mamíferos marinhos mais estudados 

no planeta e a espécie está classificada na IUCN como “pouco ameaçada” 

(IUCN, 2019). Também conhecido como golfinho-nariz-de-garrafa ou 

golfinho “Flipper”, é encontrado principalmente em águas costeiras tropicais 

e temperadas de todo o mundo. Entretanto, há registros de indivíduos em 

águas pelágicas tropicais do Pacífico leste (JEFFERSON et al., 2008). 

Um total de 29 amostras de tecido adiposo da espécie Tursiops 

truncatus (16 machos e 13 fêmeas) foram analisadas para POP, que foram 

detectados em 100% das amostras. O HCH e endosulfan apresentaram 

concentrações abaixo do limite de detecção do método e HCB, CHL e 

metoxicloro foram detectados somente em uma amostra e o DRIN ocorreu 

em cinco amostras tecidos adiposos (Tabela V.5.2.2.3-1).  
 

Tabela V.5.2.2.3-1: Intervalo das concentrações de compostos 
organohalogenados em amostras de tecido adiposo de Tursiops 
truncatus (ng g-1, peso úmido). 

Tecido n HCB HCH DRIN CHL DDT 
Endo-
sulfan 

Metoxi-
cloro 

Mirex PCB PBDE 

Adiposo  29 
<LD-
9,13 

<LD 
<LD-
27,63 

<LD-
6,71 

<LD-
830,54 

<LD 
<LD-
68,68 

<LD-
397,65 

15,13-
4241,56 

<LD-
84,80 

Ocorrência  2 0 5 1 25 0 1 15 29 15 

LD (ng g-1): 0,13 (HCB), 0,08 (HCH), 0,11 (Drins), 0,14 (CHL), 0,13 (DDT), 0,06 
(Endosulfan), 0,08 (Metoxicloro), 0,06 (Mirex), 0,08 (PCB), 0,05 (PBDE) 

LQ (ng g-1) = 3,6 

As concentrações dos POP no tecido adiposo proveniente das biópsias, 

em ordem crescente e em ng g-1 de peso úmido foram de: <LD a 9,13 para 

HCB, <LD a 397,65 para mirex, <LD a 830,54 para DDT e 15,13 a 4241,56 
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para PCB. Os DDT foram encontrados em 86% das amostras, enquanto que 

os PCB foram quantificados em todas as amostras.  

As Figuras V.5.2.2.3-1 a V.5.2.2.3-4 mostram uma grande variação nas 

concentrações de DDT e PCB entre indivíduos, o que poderia estar 

relacionado ao tamanho, idade e sexo do animal. Dentre essas variáveis, o 

único possível de ser avaliado neste trabalho é o sexo do animal. De fato 

observa-se que as maiores concentrações médias de POP foram obtidas em 

indivíduos machos, a concentração média de DDT nos machos foi de 291 ± 

240 ng g-1 enquanto que nas fêmeas a média foi de 140 ± 218 ng g-1 peso 

úmido. Para os PCB, a concentração média nos machos foi de 1167 ± 1040 

ng g-1 enquanto que nas fêmeas a média foi de 778 ± 1110 ng g-1 peso úmido. 
 

 
Figura V.5.2.2.3-1: Concentração de DDT totais quantificados em tecido adiposo 

de Tursiops truncatus – fêmea. 
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Figura V.5.2.2.3-2: Concentração de DDT totais quantificados em tecido adiposo 
de Tursiops truncatus – macho. 

 

 
Figura V.5.2.2.3-3: Concentração de PCB totais quantificada em tecido adiposo 

de Tursiops truncatus – fêmea.  
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Figura V.5.2.2.3-4: Concentração de PCB totais quantificada em tecido adiposo 

de Tursiops truncatus – macho.  
 

Quanto à alimentação do Tursiops truncatus, alguns trabalhos 

encontrados para a região do sudeste do Brasil indicaram uma dieta baseada 

em cefalópodes (lulas e polvos) e peixes (SANTOS, 1999; SCHMIEGELOW, 

1990). A predominância das hexaclorobifenilas, seguidas das penta e 

heptaclorobifenilas (Figura V.5.2.2.3-5) é relativa tanto à posição do animal 

na teia trófica, quanto à contaminação de suas presas por PCB.  Não se 

observou distinção entre machos e fêmeas em relação ao nível de cloração. 
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Figura V.5.2.2.3-5: Nível de cloração de PCB em tecido adiposo de Tursiops 
truncatus. 

 

Considerações sobre POPs em cetáceos na Bacia de Santos 

Este relatório apresenta os resultados de POP em amostras do PMC-

BS gerados até janeiro de 2021. 

Foram analisadas 53 amostras de tecido das espécies Balaenoptera 
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longirostris e Tursiops truncatus as maiores concentrações foram 
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indica que não há introdução, ou a bioacumulação, recente desses 

compostos pelos animais. O nível de cloração e PCB reflete a posição 

desses animais na teia trófica assim como a presença desses compostos em 

suas presas. 
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V.5.3 Biomarcadores 

 

Este item apresenta os principais resultados das análises de 

biomarcadores bioquímicos e moleculares realizadas em amostras 

(biópsias) de pele de cetáceos marinhos coletadas no âmbito do Ciclo de 

Curto Prazo do PMC-BS. As análises e a interpretação dos resultados foram 

desenvolvidas pelo Laboratório de Biomarcadores de Contaminação 

Aquática e Imunoquímica (LABCAI, UFSC), sob a coordenação do prof. Dr. 

Afonso C.D. Bainy. Especificamente, são apresentados os resultados de: i) 

atividade GST, expressão da proteína CYP1A e níveis de transcritos dos 

genes AhR, CYP1A, E2F1, ESR2, HSP70 e UGT1 em amostras de Tursiops 

truncatus; ii) atividade GST, expressão da proteína CYP1A e níveis de 

transcritos de AhR, CYP1B, E2F1, ESR2, HSP70 e UGT1 em amostras de 

Stenella longirostris; iii) atividade GST, expressão de CYP1A e níveis de 

transcritos de AhR, CYP1A, E2F1, ESR1, HSP70 e UGT3 em amostras de 

Balaenoptera brydei; e iv) a análise estatística dos dados gerados para T. 

truncatus e S. longirostris. Os biomarcadores foram analisados em amostras 

(biópsias) de pele coletadas entre fevereiro de 2016 e julho de 2021. Não 

são apresentadas análises estatísticas dos dados obtidos em B. brydei 

devido ao reduzido número amostral (n = 8). Como a atividade EROD não 

foi detectada em tecido epidérmico durante a etapa de padronização da 

técnica em cetáceos, a análise deste biomarcador mostrou-se inviável e não 

foi considerada neste Relatório Consolidado. Além da atividade EROD, nas 

amostras de pele de S. longirostris, a isoforma CYP1A não foi detectada, 

sendo substituída pelo nível de transcritos da isoforma CYP1B. Para a 

espécie B. brydei, foram avaliados os níveis de transcritos de ESR1 e UGT3, 

pois as isoformas ESR2 e UGT1 também não foram detectadas nesse 

tecido. 

 

V.5.3.1 Metodologia das Análises de Biomarcadores Bioquímicos e 
Moleculares em Amostras de Pele de Cetáceos 

 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
586 / 707 

 

V.5.3.1.1 Análise de atividade glutationa s-transferase em amostras de 
pele de cetáceos 

As glutationas S-transferases (GSTs) são importantes enzimas da fase 

II de biotransformação, que catalisam a conjugação do grupo tiólico da 

glutationa endógena (GSH) com o centro eletrofílico de compostos 

endógenos, como os aldeídos derivados de peroxidação lipídica, e/ou 

exógenos, tais como compostos fenólicos, contaminantes orgânicos e 

fármacos, tornando-os mais hidrossolúveis e mais facilmente eliminados 

(HAYES et al., 2005). Desta forma, este processo protege a célula contra os 

efeitos tóxicos destes compostos (PARKINSON & OGILVIE, 2001; ZAMEK-

GLISZCZYNSKI et al., 2006). Há diversas isoenzimas de GSTs que diferem 

em sua especificidade por substratos. Em mamíferos, sete famílias de GSTs 

foram descritas (HAYES et al., 2005). Por utilizar um substrato de amplo 

espectro (1-cloro-2,4-dinitrobenzeno, CDNB), o ensaio de atividade GST 

realizado no âmbito deste projeto quantifica a atividade de diversas 

isoenzimas de GST simultaneamente (denominada aqui como GST). 

As análises de atividade GST em amostras de pele de T. truncatus, S. 

longirostris e B. brydei foram realizadas de acordo com o protocolo 

padronizado no LABCAI, que pode ser encontrado nos Protocolos 

Operacionais Padrão disponibilizados à Petrobras e apresentados no item 

V.5.2.2 do 4º Relatório Anual – Ciclos 1 a 8 do Projeto de Monitoramento de 

Cetáceos na Bacia de Santos  –  PMC‐BS, Volume I (PETROBRAS, 2019a). 

Resumidamente, a análise foi realizada em tecido epidérmico previamente 

homogeneizado em tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,4, contendo 150 mM KCl, 

1 mM DTT e 0,5 mM do inibidor de proteases PMSF, cujo homogenato foi 

centrifugado a 9.000 xg por 30 min a 4°C, e o sobrenadante foi 

ultracentrifugado a 100.000 xg durante 60 min à mesma temperatura. O 

sobrenadante resultante da segunda centrifugação corresponde à fração 

utilizada para a determinação da atividade enzimática. 

O ensaio de atividade GST foi realizado de maneira similar para as três 

espécies, com concentrações finais de 5 mM de GSH e 2,5 mM de CDNB, 

mantidas a 37°C. A formação do produto GS-DNB foi acompanhada a 340 
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nm durante 5 min no espectrofotômetro de microplacas SpectraMax® M5 

(Molecular Devices®). 

 

A atividade GST foi calculada por meio da fórmula: 

mU.mgprt-1 = [(miliAbs.min-1 amostra - miliAbs.min-1 branco) x 

(vol.total)/(vol.amostra) x (mgprt) x (ε) x (caminho óptico)] x (diluição) 

 

Onde, 
U.mgprt-1 = atividade GST em U.min-1.mg proteína-1  

Abs.min amostra = taxa de formação de GS-DNB da amostra em 340 nm 

Abs.min branco = taxa de formação de GS-DNB do branco em 340 nm 

Vol.total = volume total da reação 

Vol.amostra = volume da amostra utilizado no ensaio 

mgprt = concentração de proteína em mg.mL-1, mensurada de acordo como o 

método de Bradford (1976) 

ε = coeficiente de extinção molar (ε = 9,6 mM.cm-1) em 340 nm 

caminho óptico em cm 

 

Para todos os ensaios, uma alíquota de GST comercial isolada de 

equino (Sigma-Aldrich, código G6511) foi utilizada como controle positivo.  
 
 

V.5.3.1.2 Expressão da proteína CYP1A em amostras de pele de 
cetáceos 

A quantificação da proteína CYP1A, através da técnica de Western 

blotting é considerada um importante biomarcador de exposição a 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e outros compostos 

orgânicos, sendo comumente avaliada em vertebrados marinhos (i.e. 

BACHMAN et al., 2015; WILSON et al., 2007). O método baseia-se na 

imobilização das proteínas de uma amostra em membrana de nitrocelulose, 

seguida da formação de um complexo antígeno-anticorpo específico para a 

proteína que se deseja quantificar. Neste projeto, a detecção do complexo 

antígeno-anticorpo específico foi quantificada por quimioluminescência, cujo 

procedimento seguiu as instruções do sistema V3 Western Workflow (Bio-
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Rad®), de acordo com o protocolo padronizado e apresentado no item 

V.5.2.2 do 4º Relatório Anual – Ciclos 1 a 8 do Projeto de Monitoramento de 

Cetáceos na Bacia de Santos  –  PMC‐BS, volume I (PETROBRAS, 2019a). 

Nas análises em tecido tegumentar de T. truncatus, S. longirostris e B. 

brydei, foi utilizado o anticorpo primário anti-CYP1A1 produzido em cabra 

(ABCAM, código ab126887) e o anticorpo secundário anti-cabra conjugado 

à enzima peroxidase (ABCAM, código ab205723). As diluições utilizadas de 

cada anticorpo para cada espécie estão mostradas na Tabela V.5.3.1-1. A 

detecção de uma banda próxima ao peso molecular estimado de 55 kDa foi 

considerada como um resultado positivo de reatividade do anticorpo primário 

com a proteína CYP1A dos cetáceos. 

Como controle positivo foi utilizada uma amostra de 0,8 µg de 

microssoma hepático de camundongo (Mus musculus, linhagem Swiss) após 

24 h de ter recebido uma injeção intraperitoneal de β-naftoflavona (BNF), um 

conhecido indutor de CYP1A. 

 
 
Tabela V.5.3.1-1 Condições ótimas para a imunodetecção de CYP1A em tecido 

tegumentar de cetáceos. 

Condições de imunodetecção de CYP1A em cetáceos 

Espécie  
Anticorpo 
primário* 

Anticorpo 
secundário** 

Massa 
proteica 

Método de 
revelação 

Tempo de 
exposição 
ChemiDocTM 

T. 
truncatus 

0,15 µg mL-1  0,1 µg mL-1 10 µg Clarity Max 120 segundos 

S. 
longirostris 

0,15 µg mL-1 0,1 µg mL-1 10 µg Clarity Max 120 segundos 

B. brydei 0,30 µg mL-1 0,1 µg mL-1 10 µg Clarity Max 180 segundos 
* Anticorpo primário anti-CYP1A1 produzido em cabra (ABCAM, código ab126887). 
**Anticorpo secundário anti-IgG de cabra (ABCAM, código Ab205723). 

 

V.5.3.1.3 Quantificação de transcritos de genes alvo em amostras de 
pele de cetáceos 

A quantificação de transcritos de genes associados às respostas 

moleculares frente a um desafio químico é uma ferramenta que vem 

ganhando importância no monitoramento ambiental (TOM et al., 2004; 
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PESSATTI et al., 2016; NAHAS et al., 2017; COCCI et al., 2018; ZACCHI et 

al., 2018). Biomarcadores moleculares se tornaram atrativos devido à 

sensibilidade da técnica e à rápida resposta em nível molecular, o que 

possibilita seu uso como sinais precoces de alerta (VIARENGO et al., 2007; 

REGOLI et al, 2011). 

Os genes-alvo selecionados como biomarcadores moleculares nas 

amostras de pele de cetáceos compreendem aqueles que codificam: o 

receptor aril de hidrocarbonetos (AhR), envolvido na ativação das zonas 

responsivas a xenobióticos; as proteínas citocromo P450 1A ou 1B (genes 

CYP1A e CYP1B) e a enzima UDP-glicuronosiltransferase (genes UGT1 ou 

UGT3), envolvidos, respectivamente, nas fases I e II do processo de 

biotransformação de xenobióticos; os receptores de estrógeno ESR-α e 

ESR-β (genes ESR1 e ESR2, respectivamente), responsáveis pela ativação 

da resposta celular a estrógenos; o fator de transcrição E2F, envolvido no 

controle do ciclo celular; e a proteína de choque térmico HSP70 (gene 

HSPA), um clássico biomarcador de estresse celular e fisiológico.  

Os genes-alvo avaliados para cada espécie estão apresentados na 

Tabela V.5.3.1-2. A sequência dos iniciadores utilizada para quantificação 

de cada gene pode ser encontrada nos Protocolos Operacionais Padrão 

disponibilizados à Petrobras. O protocolo padronizado está descrito em 

detalhes no item V.5.2.2 do 4º Relatório Anual – Ciclos 1 a 8 do Projeto de 

Monitoramento de Cetáceos na Bacia de Santos – PMC‐BS, vol. I 

(PETROBRAS, 2019a). 

Para a quantificação dos níveis de transcritos dos genes-alvo, o RNA 

total foi extraído de aproximadamente 30 mg de cada amostra tegumentar 

de T. truncatus, S. longirostris e B. brydei utilizando-se o kit comercial 

RNeasy® Fibrous Tissue Mini (Qiagen), seguindo as especificações do 

fabricante. 

A concentração do RNA obtido foi avaliada através da medição da 

absorbância no comprimento de onda de 260 nm e sua pureza, por meio da 

análise das razões 260/280 (qualidade aceitável > 1,8) e 260/230 (qualidade 

aceitável > 1,7) em espectrofotômetro NanoDrop™ 1000 (Thermo Fisher 

Scientific) (WIECZOREK et al., 2012). A qualidade do RNA também foi 
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avaliada por fluorimetria, utilizando o fluorímetro Qubit™ 4.0 (Thermo Fisher 

Scientific), sendo considerado o valor de IQ aceitável maior que 7,5. 

Para a síntese de DNA complementar (cDNA), o RNA total extraído foi 

tratado com DNAse e submetido à transcrição reversa com o kit comercial 

Quantitect® Reverse Transcription (Qiagen) seguindo as instruções do 

fabricante. O cDNA foi quantificado por fluorimetria com o reagente 

OliGreen™ (Thermo Fisher Scientific), cujas valores foram utilizados para 

normalização dos níveis de transcritos, apresentados como cópias/ng cDNA. 

 
Tabela V.5.3.1-1: Genes-alvo utilizados para quantificação dos seus respectivos 

produtos gênicos em tecido tegumentar de Tursiops truncatus, 
Stenella longirostris e Balaenoptera brydei. 

 Espécie 
 T. truncatus S. longirostris B. brydei 

Genes 

AhR AhR AhR 
CYP1A CYP1B CYP1A 
E2F1 E2F1 E2F1 
ESR2 ESR2 ESR1 
HSPA HSPA HSPA 
UGT1 UGT1 UGT3 

 

As reações de PCR em tempo real (qPCR) foram realizadas em 

duplicata no termociclador Rotor-Gene® Q (Qiagen) com o kit comercial 

QuantiFast SYBR Green PCR® (Qiagen), usando 1 µM de cada iniciador em 

um volume final de reação de 20 µL para cada gene. O programa de 

amplificação para cada gene-alvo consistiu em um ciclo de 5 min a 95°C 

para ativação enzimática, seguido de 35 ciclos de: 95°C por 10 s e 60°C por 

30 s. Ao final da amplificação, a verificação da especificidade dos amplicons 

(i.e. produtos de PCR) formados para cada gene foi obtida por meio do 

monitoramento de sua fluorescência em função do aumento da temperatura 

(entre 55 e 95 °C) (i.e. curva de dissociação, do inglês melting curve) no 

termociclador.  

Uma curva padrão com número conhecido de cópias por reação (28.125 

a 4.500.000 cópias/reação) foi elaborada para cada gene-alvo de cada 

espécie, utilizando fragmento de DNA sintético específico para os genes-
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alvo da espécie (gBlocks Gene Fragments, IDT13). Amostras com Cq acima 

de 30 ciclos ou com coeficiente de variação acima de 30% foram excluídas 

das análises por serem consideradas inadequadas em análises 

subsequentes. 
 

V.5.3.1.4 Análises estatísticas dos dados de biomarcadores em 
Tursiops truncatus, Stenella longirostris e Balaenoptera 
brydei 

Os resultados de atividade GST, de expressão proteica de CYP1A e dos 

níveis de transcrição dos genes-alvos em T. truncatus, S. longirostris e B. 

brydei foram avaliados quanto à aderência ao modelo normal (i.e. gaussiano) 

através dos testes de D’Agostino e Pearson, e quanto à homogeneidade de 

variância utilizando o teste de Levene ou teste F.  

Para avaliar a influência de variáveis categóricas, como sexo, 

sazonalidade (estação do ano), ano de coleta e níveis de contaminantes nas 

respostas de biomarcadores, foram realizadas comparações entre grupos. 

Considerando os resultados da análise de distribuição e homocedasticidade 

dos dados coletados sobre os biomarcadores analisados, optou-se por 

realizar: i) testes não-paramétricos: teste de Kruskal-Wallis seguido pelo 

teste post-hoc de comparações múltiplas de Dunns para fatores com mais 

de dois níveis, e teste U de Mann-Whitney, quando o fator possui apenas 

dois níveis; ii) testes paramétricos: ANOVA com teste post-hoc de Tukey 

para fatores com mais de dois níveis, e teste t não-pareado quando o fator 

possui apenas dois níveis. Todos os testes foram realizados sem remoção 

de dados discrepantes ou outliers. 

Para T. truncatus (n = 68) e S. longirostris (n = 59) foram considerados 

os fatores sexo, sazonalidade, ano de coleta e concentração de ∑PCBs no 

tecido adiposo subcutâneo, classificados acima ou abaixo do threshold 

estabelecido na literatura para toxicidade e impactos fisiológicos (de 9.000 

ng.g-1 lipídeos) (JEPSON et al., 2016; SCHWACKE et al., 2002) (Tabelas  

V.5.3.1-3 e V.5.3.1-4). De acordo com nosso conhecimento, não há threshold 

 
13 https://www.idtdna.com/pages/products/genes-and-gene-fragments/double-stranded-dna-
fragments/gblocks-gene-fragments 
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estabelecido para outros contaminantes em cetáceos marinhos. Por isso, na 

ausência de valores de threshold, as concentrações dos demais compostos 

orgânicos não foram consideradas fatores. Para T. truncatus, também foi 

considerado como fator o local de amostragem baseado na profundidade no 

momento da biópsia. Espécimes de T. truncatus foram considerados 

“oceânicos” quando amostrados em locais com profundidade maior que 80 

m, ou “costeiros” quando biopsados em locais com até 80 m de profundidade 

(Tabela V.5.3.1-3). Esta separação dos animais foi realizada com base nos 

dados observados, de maneira que aproximadamente metade dos animais 

amostrados ficasse em cada grupo. Não há referências oficiais para esta 

separação, tendo em vista que a existência de “grupos” de T. truncatus ainda 

é apenas uma hipótese. 

Além das comparações por grupo, para verificar padrões de associação 

entre os biomarcadores analisados e as variáveis contínuas, como 

temperatura, profundidade e níveis de organohalogenados e HPAs, foram 

realizadas análises pareadas de Correlação de Spearman. Para estas 

correlações também foram incluídos HPAs isolados, para os HPAs acima do 

limite de detecção na maioria das amostras. 

Para a realização das análises estatísticas, os valores de POPs e HPAs 

considerados < LD e < LQ foram substituídos por LD/2 e LQ/2, 

respectivamente. 

 
Tabela V.5.3.1-3: Descrição dos fatores, níveis dos fatores analisados e fonte dos 

dados para realização de estatística inferencial em amostras de 
tecido tegumentar de Tursiops truncatus. 

Fator Níveis do fator Fonte 
Sexo Macho; Fêmea Socioambiental 

Ano de coleta 
2016; 2017; 2018; 
2019; 2020 

Socioambiental 

Sazonalidade 
Primavera; Verão; 
Outono; Inverno 

Socioambiental 

Local de amostragem 
Oceânicos; 
Costeiros 

Socioambiental 

Concentração de PCBs*** totais 
< threshold; > 
threshold* 

IO-USP 

*Threshold = 9.000 ng g-1 lipídeos.  
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Tabela V.5.3.1-4: Descrição dos fatores, níveis dos fatores analisados e fonte dos 

dados para realização de estatística inferencial em amostras de 
tecido tegumentar de Stenella longirostris. 

Fator Níveis do fator Fonte 
Sexo Macho; Fêmea Socioambiental 

Ano de coleta** 
2016; 2017; 2018; 
2020 

Socioambiental 

Sazonalidade 
Primavera; Verão; 
Outono; Inverno 

Socioambiental 

Concentração de 
PCBs*** totais 

< threshold; > 
threshold* 

IO-USP 

* Threshold = 9.000 ng g-1 lipídeos 
** Apenas 3 indivíduos desta espécie foram amostrados em 2019, inviabilizando a inclusão 
deste ano na comparação. 

 

Não foram realizadas análises estatísticas inferenciais para os 

resultados de B. brydei devido ao reduzido número amostral (n = 8). 

Além das análises descritas acima, foi incluída neste relatório uma 

avaliação interespecífica dos valores médios dos biomarcadores 

quantificados no tecido tegumentar das duas espécies de odontocetos (T. 

truncatus e S. longirostris) e da espécie de misticeto (B. brydei). Para tal, foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis.  

As análises estatísticas fatoriais e as análises de correlação foram 

realizadas através do software GraphPad Prism versão 9.1.1. Em todas as 

análises o nível de significância foi estipulado em 0,05.  

No corpo do texto deste relatório são apresentadas as figuras referentes 

aos resultados estatisticamente significativos (p < 0,05). Os demais 

resultados são apresentados em tabelas nas seções referentes a cada 

espécie. No Anexos 5.3-1, 5.3-2, 5.3-3 e 5.3-4 (Volume III) são 

apresentados os resumos dos principais resultados significativos e de 

correlação para cada espécie. 
 

V.5.3.2 Resultados das Análises de Biomarcadores Bioquímicos e 
Moleculares em Amostras de Pele DE Cetáceos 

Nessa seção estão apresentados os resultados e discussão dos 
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biomarcadores bioquímicos e moleculares avaliados em S. longirostris, T. 

truncatus e B. brydei. A discussão foi realizada tomando como base estudos 

com outras espécies, tendo o devido cuidado com extrapolações.  

Considerando que foi realizada a padronização de todas as técnicas 

para as análises de biomarcadores neste estudo, existe uma dificuldade em 

comparar os resultados obtidos com aqueles disponíveis na literatura devido 

às diferenças metodológicas. Sendo assim, os valores absolutos de 

atividade enzimática e expressão proteica não são muito informativos para 

comparações diretas com outras espécies já estudadas. Espécies diferentes 

apresentam valores basais de atividade enzimática, expressão de proteínas 

e níveis de transcritos gênicos bastante variáveis entre si. Portanto, na 

subseção 2.3 deste relatório é apresentada uma comparação entre as três 

espécies de cetáceos analisadas no âmbito do projeto de biomarcadores do 

PMC-BS, cujas metodologias analíticas foram previamente padronizadas 

pela nossa equipe. 
 

V.5.3.2.1 Biomarcadores Bioquímicos e Moleculares em Tursiops 
Truncatus 

Os resultados médios dos biomarcadores obtidos em T. truncatus são 

apresentados nas Tabelas V.5.3.2-1 e V.5.3.2-2.  
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Tabela V.5.3.2-1: Resultados gerais de biomarcadores bioquímicos e moleculares mensurados em tecido tegumentar de Tursiops truncatus 
e valores por categoria de sexo (fêmea; macho) e sazonalidade (primavera; verão; outono; inverno). 

 Geral 
Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

GST (mU.mgprt-1)        
Média (DP) 186,1 (49,18) 193,6 (40,37) 176,2 (58,16) 218,7 (12,75) 180 (51,49) 189,3 (54,23) 191,7 (35,36) 

Mediana [mín;máx] 
184,7 [78,42; 
370,5] 

190,1 [105,7; 
295,3] 

172,8 [78,42; 
370,5] 

218,3 [205,4; 
232,8] 

174,9 [78,42; 
370,5] 

187,4 [98,32; 
295,3] 

193,7 [127,6; 
246,3] 

N 65 37 28 4 37 16 8 
CYP1A (UA)        
Média (DP) 0,356 (0,27) 0,4 (0,3) 0,299 (0,212) 0,42 (0,09) 0,36 (0,27) 0,36 (0,32) 0,31 (0,29) 

Mediana [mín;máx] 
0,293 [0,036; 
1,181] 

0,3141 [0,04; 
1,181] 

0,289 [0,04; 
1,043] 

0,43 [0,29; 
0,50] 

0,24 [0,04; 
1,05] 

0,29 [0,04; 
1,18] 

0,25 [0,04; 
0,90] 

N 67 38 29 4 39 16 8 
AhR (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 170,4 (85,64) 147,7 (68,85) 198,8 (96,8) 153,7 (76,87) 156,8 (56,2) 162,1 (94,98) 255,6 (131,6) 

Mediana [mín;máx] 
157,3 [22,1; 
470,6] 

148,2 [22,06; 
342] 

191,1 [47,06; 
470,6] 

137,8 [82,8; 
256,3] 

156 [54,17; 
287,7] 

148,2 [22,06; 
342] 

200,7 [136,5; 
470,6] 

N 63 35 28 4 36 15 8 
CYP1A (cópias.ng 
cDNA-1)* 

       

Média (DP) 1,75 (1,49) - - - - - - 
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 Geral 
Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

Mediana [mín;máx] 1,2 [0,29; 7,48] - - - - - - 
N 26       

E2F1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 54,87 (38,08) 50,19 (30) 60,88 (46,37) 
52,19 
(11,29)a,b 

43,6 (23,03)a 
59,32 (36,78) 

a,b 
99,94 (67,27)b 

Mediana [mín;máx] 
44,44 [8,77; 
212,1] 

43,3 [8,77; 
154,7] 

45,74 [13; 
212,1] 

54,31 [37,74; 
62,41] 

39,21 [18,23; 
154,7] 

49 [8,77; 
138,8] 

70,83 [34,88; 
212,1] 

N 64 36 28 4 37 15 8 
ESR2 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 8,153 (3,876) 7,3 (3,07) 9,27 (4,56) 12,2 (3,58) 7,32 (2,43) 6,96 (3,2) 12,34 (6,64) 

Mediana [mín;máx] 
7,75 [0,8; 
26,97] 

7,2 [0,8; 14,27] 
8,2 [3,74; 
26,97] 

13,06 [7,29; 
15,37] 

7,6 [1,93; 
10,84] 

6,24 [0,8; 
13,15] 

9,74 [7,21; 
26,97] 

N 65 37 28 4 38 15 8 
HSPA (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 749,3 (436,2) 665,3 (394,3) 860,2 (470,4) 392,6 (78,23) 721,5 (356,4) 854,3 (580,9) 862,6 (524,7) 

Mediana [mín;máx] 
640,6 [153; 
2019] 

572,9 [153; 
1654] 

822,3 [293,8; 
2019] 

407,2 [297,5; 
458,4] 

658,5 [208,9; 
1654] 

923,2 [153; 
2019] 

633,1 [418,5; 
1828] 

N 65 37 28 4 38 15 8 
UGT1 (cópias.ng        
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 Geral 
Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

cDNA-1) 

Média (DP) 37,21 (22,73) 35,52 (18,03) 43,12 (26,74) 18,55 (6,37)a 
33,37 
(16,58)a,b 

49,86 (32,26)b 
43,27 (25,27) 

a,b 

Mediana [mín;máx] 
31,31 [5,98; 
105,2] 

30,32 [5,98; 
99,42] 

34,27 [12,83; 
105,2] 

19,86 [9,67; 
24,83] 

30,5 [5,98; 
100,6] 

31,51 [15,89; 
105,2] 

36,94 [20,76; 
101,2] 

N 61 34 27 4 36 13 8 
*60% dos valores ficaram abaixo do limite de detecção (<LD), logo não foram realizadas análises estatísticas deste biomarcador. 
Diferenças estatísticas significativas estão sinalizadas em cinza, com letras a,b evidenciando quais grupos são distintos entre si. 

 
Tabela V.5.3.2-2: Valores de biomarcadores bioquímicos e moleculares mensurados em tecido tegumentar de Tursiops truncatus por 

categoria de ano de coleta (2016; 2017; 2018; 2019 e 2020) e ΣPCBs bioacumulados (< threshold; > threshold). 

 
Ano de Coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019 2020 < Treshold* > Treshold* 

GST (mU.mgprt-1)        

Média (DP) 162,3 (35,84) a 
179,5 (44,34) 

a,b 
164,4 (46,89) 

a,b 
222,2 (54,16) b 207,3 (40,3) a,b 182,7 (42,4) 173,3 (42,26) 

Mediana [mín;máx] 
170,8 [78,42; 
213] 

176,9 [105,7; 
267,9] 

167,9 [98,32; 
246,3] 

216,1 [168,1; 
370,5] 

205,4 [134,6; 
295,3] 

179,6 [108,6; 
264,1] 

184,7 [78,42; 
246,3] 

N 12 15 09 11 13 14 13 
CYP1A (UA)        
Média (DP) 0,254 (0,196)a 0,213 (0,13)a 0,139 (0,09)a 0,578 (0,227)b 0,606 (0,295)b 0,25 (0,18) 0,22 (0,16) 

Mediana [mín;máx] 
0,227 [0,07; 
0,797] 

0,176 [0,04; 
0,437] 

0,12 [0,04; 
0,287] 

0,49 [0,29; 
1,05] 

0,52 [0,252; 
1,18] 

0,2 [0,045; 
0,79] 

0,17 [0,04; 
0,48] 
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Ano de Coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019 2020 < Treshold* > Treshold* 

N 12 15 09 13 13 15 13 
AhR (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 176,1 (97,1) a,b 154,8 (65,8) a,b 268,9 (118,7)a 190,4 (48,3) a 108,4 (35,1) b 182,3 (74,39) 185,6 (96,69) 

Mediana [mín;máx] 144 [47,1; 342] 
164 [22,06; 
254,3] 

224,4 [114,9; 
470,6] 

182,9 [109; 
287,7] 

92,5 [66,3; 
167,7] 

180,1 [54,17; 
318,9] 

189 [47,06; 
451] 

N 11 13 09 12 13 15 13 
CYP1A (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) - - - - - - - 
Mediana [mín;máx] - - - - - - - 
N        

E2F1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 59,54 (47,89) 48,35 (26,45) 89,1 (69,62) 53,51 (13,28) 37,88 (8,55) 47,44 (30,1) 60,1 (46,83) 

Mediana [mín;máx] 39,6 [13; 154,7] 40,4 [8,77; 105 
77,7 [25,57; 
212,1] 

51,27 [33,37; 
76,27] 

33,45 [27,71; 
49] 

38,86 [23,52; 
138,8] 

50,64 [13,01; 
195,2] 

N 12 12 09 13 13 14 13 
ESR2 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 7,42 (2,42) a,b 6,94 (3,83) a,b 12 (6,12) a 9,61 (3,12) a 6,26 (2,1) b 7,06 (2,64) 9,33 (5,79) 
Mediana [mín;máx] 7,6 [4,06; 7,21 [0,8; 9,91 [5,92; 9,67 [3,74; 6,24 [3,87; 7,55 [1,93; 7,75 [4,95; 
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Ano de Coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019 2020 < Treshold* > Treshold* 
10,84] 15,66] 26,97] 15,37] 10,48] 10,84] 26,97] 

N 12 13 09 13 13 15 13 
HSPA (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 946,3 (392,4)a,b 
844,9 (436,4) 

a,b 
1296 (391)a 

598,8 (210,8) 

b,c 
336,2 (62,72)c 986,4 (318,7) 953,7 (578,2) 

Mediana [mín;máx] 
944,1 [293,8; 
1654] 

767,5 [153; 
1566] 

1203 [864,1; 
2019] 

572,9 [297,5; 
1133] 

347,9 [208,9; 
453,1] 

1003 [430,9; 
1536] 

735,7 [293,8; 
2019] 

N 12 13 09 13 13 15 13 
UGT1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 
33,24 (12,05) 

a,b 
37,27 (17,89) 

a,b 
60,13 (37,22) a 38,6 (23,3) a,b 22,33 (8,52) b 36,13 (13,9) 51,9 (32,98) 

Mediana [mín;máx] 
29,32 [13,88; 
52,89] 

33,33 [15,51; 
72,52] 

39,53 [20,76; 
105,2] 

35,06 [9,67; 
100,6] 

20,89 [5,98; 
35,57] 

31 [15,51; 
72,52] 

33,33 [21,6; 
105,2] 

N 10 12 09 12 13 15 12 
*Threshold estabelecido nos trabalhos de Schwacke et al. (2002) e Jepson et al. (2016). 
Diferenças estatísticas significativas estão sinalizadas em cinza, com letras a,b evidenciando quais grupos são distintos entre si. 
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Os resultados das comparações estatísticas entre os grupos indicam 

que os fatores sexo, sazonalidade e ano de coleta influenciaram 

significativamente os níveis de alguns biomarcadores. Nenhuma diferença 

significativa foi observada nos biomarcadores em função da concentração 

de ΣPCBs (abaixo ou acima do threshold) analisados no tecido adiposo 

subcutâneo dos animais. 

Em relação ao sexo, os níveis de transcritos de AhR foram maiores em 

machos quando comparados aos das fêmeas (Figura V.5.3.2-1). Este 

resultado pode estar associado a diferenças nos níveis de HPAs e 

organohalogenados que, em geral, foram mais elevados nos machos 

(Figura V.5.3.2-2). 

 

Figura V.5.3.2-1: (A) Níveis de transcritos AhR em tecido tegumentar de fêmeas e 
machos de Tursiops truncatus, (B) nível de HPAs e POPs em 
tecido adiposo subcutâneo de fêmeas e machos de T. truncatus. 
Asteriscos indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

A bioacumulação diferencial de poluentes orgânicos entre machos e 

fêmeas de cetáceos está de acordo com outros estudos disponíveis na 

literatura, e pode estar relacionada à transferência parental desses 

F (n
=3

5)

M
 (n

=28
)

-200

0

200

400

600

✱

F (n
=16

)

M
 (n

=19
)

F (n
=1

6)

M
 (n

=1
9)

F(n
=12

)

M
 (n

=1
6)

F(n
=12

)

M
 (n

=16
)

F(n
=12

)

M
 (n

=1
6)

F(n
=12

)

M
 (n

=16
)



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
601 / 707 

 

compostos das fêmeas para os filhotes durante a gestação, e principalmente 

pela amamentação (i.e. AGUILAR et al., 1999; JEPSON et al., 2016; YORDY 

et al., 2010).   

O receptor aril de hidrocarbonetos (AhR) é um fator de transcrição que, 

ao ser ativado por xenobióticos, induz a transcrição de genes envolvidos na 

biotransformação destes compostos, como citocromos P450 (HAHN, 2002). 

Seu papel no metabolismo de xenobióticos é amplamente documentado, e 

diversos estudos mostram ativação do sistema AhR/ARNT e aumento dos 

transcritos de genes-alvo em resposta à exposição a compostos como HPAs 

e dioxinas (KARSCHNER et al., 2006). Assim, os elevados níveis de 

transcritos de AhR observados em machos de T. truncatus podem estar 

associados aos maiores níveis de organohalogenados quantificados nos 

animais deste sexo. No entanto, apesar dos mecanismos bioquímicos e 

moleculares de regulação por AhR terem sido estudados em humanos, 

pouco se sabe sobre a regulação do gene AhR em cetáceos e como ele pode 

ser afetado por poluentes orgânicos (GARRISON & DENISON, 2000; 

RACKY et al., 2004).    

Além disso, estudos sugerem que o AhR pode ter outras funções 

metabólicas em vertebrados e invertebrados além de seu papel na 

desintoxicação de xenobióticos, como regulação imune, inflamação e 

regulação de receptores de hormônios sexuais (TRIKHA & LEE, 2020; 

OHTAKE et al., 2008). Assim, as diferenças aqui reportadas entre machos e 

fêmeas também podem estar refletindo variações fisiológicas não 

associadas à bioacumulação de xenobióticos por estes animais. 

Além da influência do sexo nos níveis de transcritos de AhR, também foi 

observada uma variação sazonal nos níveis de transcritos de E2F1, sendo 

maiores em animais amostrados no inverno em comparação aos biopsados 

no verão, e nos níveis de transcritos de UGT1, maiores em animais 

amostrados no outono em comparação com aqueles biopsados na 

primavera (Figura V.5.3.2-2).  
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Fgur V.5.3.2-2: (A) Níveis de transcritos E2F1 em tecido tegumentar de Tursiops 
truncatus amostrados na primavera (P), verão (V), outono (O) e 
inverno (I), (B) Níveis de transcritos UGT1 em tecido tegumentar de 
T. truncatus amostrados na primavera (P), verão (V), outono (O) e 
inverno (I). Asteriscos indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

Estudos anteriores também encontraram alterações sazonais nos níveis 

de biomarcadores em cetáceos. Já foi observado que o perfil global de 

transcrição gênica na pele de T. truncatus sofre influência da sazonalidade, 

com genes, como HSP70, sendo mais transcritos no inverno (VAN DOLAH 

et al., 2015; NEELY et al., 2018). Maiores níveis de transcritos de genes, 

especialmente associados aos sistemas de biotransformação de 

xenobióticos e defesa antioxidante, também foram observados em T. 

truncatus amostrados durante o inverno (RIGHETTI et al., 2019). 

Tais variações podem estar relacionadas a diversos fatores, tais como 

mudanças metabólicas associadas à temperatura, fotoperíodo e/ou ciclo 

reprodutivo, além de possíveis deslocamentos sazonais que acarretem 

diferenças no grau de exposição dos animais a diferentes estressores 

ambientais.  
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No entanto, com relação ao deslocamento sazonal, não foi observada 

uma separação espacial entre T. truncatus coletados em distintas estações 

do ano (Figura V.5.3.2-3). Paralelamente, foi observada uma correlação 

negativa (r = -0,361) significativa entre a temperatura média da água e os 

níveis de transcritos de E2F1 (Figura V.5.3.2-4), sugerindo que variações 

sazonais de temperatura possam influenciar os níveis deste biomarcador. 

 

Figra V.5.3.2-3: Mapa dos locais de amostragem de indivíduos de Tursiops 
truncatus, categorizados pela estação do ano em que foi realizada 
a biópsia. 
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Figua V.5.3.2-4: Heat Map de correlações de Spearman para-a-par para 
biomarcadores bioquímicos e moleculares, profundidade, 
temperatura da água no local de amostragem, e níveis de HPAs e 
organohalogenados bioacumulados no tecido adiposo de Tursiops 
truncatus. * significa que a correlação é significativa. 

 

Por outro lado, os níveis de transcritos de UGT1 não foram 

correlacionados com valores médios de temperatura da água. Este resultado 

sugere que a transcrição deste gene pode variar sazonalmente em 

decorrência de mudanças metabólicas associadas ao ciclo reprodutivo, 

conforme observado em peixes (LINDEROTH et al., 2007). No entanto, a 

carência de informação sobre os efeitos da sazonalidade no ciclo reprodutivo 

das espécies de cetáceos oceânicas que constituem as amostras coletadas 

pelo PMC-BS, impossibilita, até o momento, conclusões sobre o tema. 
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Além da variação entre as estações do ano, também foi observada uma 

variação interanual nas respostas de todos os biomarcadores, com 

exceção dos níveis de transcritos de E2F1 (Figuras V.5.3.2-5 A a F). 

 

 
Igura V.5.3.2-5: (A) Níveis de expressão da proteína CYP1A em unidade 

arbitrária (UA), (B) atividade GST, (C) níveis de transcritos dos 
genes AhR, (D) ESR2, (E) UGT1 e (F) HSP70 em tecido 
tegumentar de Tursiops truncatus amostrados em diferentes anos 
(2016 a 2020). Asteriscos indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

Não foi observado um padrão de variação interanual consistente entre 

os biomarcadores. De maneira geral, com exceção dos níveis de transcritos 

de HSP70, foram observados menores níveis dos biomarcadores analisados 

nos anos iniciais de análise (2016 e 2017) em comparação aos anos 
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subsequentes (2018, 2019 e 2020). Uma variação similar foi observada nos 

níveis de ∑DDTs, ∑PCBs e Mirex bioacumulados. No entanto, apenas para 

Mirex a variação interanual foi estatisticamente significativa (Figura 2-6) e 

não foram observadas correlações que sugiram relação direta entre a 

variação interanual nos níveis de biomarcadores e os níveis de 

organohalogenados bioacumulados no tecido adiposo subcutâneo dos 

animais.  

 
 



Revisão 00 
Novembro/2021 

V.  Resultados e Discussão Orientada para os Objetivos 

 

 

Relatório Consolidado 01 - Ano 6 — 
Volume I: Apresentação e Discussão de Resultados Orientados 

aos Objetivos 

Pág. 
607 / 707 

 

 
Figura V.5.3.2-6: (A) Níveis de ΣHPAs, (B) ΣHPAs prioritários, (C) ΣPCBs, (D) 

Mirex, (E) ΣDDTs, (F) ΣPBDEs bioacumulados no tecido adiposo 
subcutâneo de T. truncatus amostrados em diferentes anos 
(2016 a 2020). Asteriscos indicam diferença significativa (p < 
0,05). 
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Ao contrário do observado para ∑DDTs, ∑PCBs e Mirex, os níveis de 

HPAs tenderam a ser maiores em 2017 em relação aos demais anos, um 

padrão similar ao identificado para os níveis de transcritos de HSP70, 

embora esta variação não tenha sido significativa (p > 0,05).  

No entanto, correlações positivas significativas foram observadas entre 

os níveis de HPAs totais, HPAs prioritários e naftaleno, e os níveis de 

transcritos de HSP70 (Figura V.5.3.2-4), sugerindo que, ao menos em parte, 

a variação interanual nos níveis deste biomarcador possa estar associada à 

variação dos níveis de HPAs bioacumulados em T. truncatus. 

Também foi avaliada a distribuição espacial dos animais amostrados a 

cada ano a fim de verificar se as diferenças observadas tanto para 

biomarcadores quanto para níveis de organohalogenados e HPAs estariam 

associadas à separação espacial entre T. truncatus coletados em 2016, 

2017, 2018, 2019 e 2020 (Figura V.5.3.2-7). No entanto, não foi observada 

variação espacial entre animais amostrados em diferentes anos. 

 

 

Figur V.5.3.2-7: Mapa dos locais de amostragem de indivíduos de Tursiops 
truncatus, categorizados pelo ano em que foi realizada a coleta. 
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Além das variações descritas acima, a atividade GST foi maior em 

indivíduos “oceânicos” em comparação aos valores de indivíduos “costeiros” 

(Figura V.5.3.2-8). Esta associação também é reforçada pela correlação 

positiva significativa entre profundidade no local de amostragem e a 

atividade enzimática.  

Esta diferença pode estar associada a diversos fatores. Trego e 

colaboradores (2019) observaram diferenças na expressão de genes na pele 

de distintos ecótipos de T. truncatus, atribuídas em grande parte a diferenças 

na temperatura da água na área de ocorrência destes grupos. Distintos perfis 

de isótopos estáveis também foram observados para ecótipos de T. 

truncatus na costa brasileira, sugerindo que os grupos apresentam 

distinções quanto à dieta (PEREIRA et al., 2020). Vale ressaltar que, até o 

momento, a existência de grupos espacialmente segregados de T. truncatus 

amostrados pelo PMC-BS, que pertencem todos ao ecótipo oceânico da 

espécie, é uma hipótese, a ser confirmada por análises de isótopos estáveis 

e de foto-identificação, que se encontram em andamento no âmbito do PMC-

BS. No entanto, os maiores níveis de atividade GST identificados nos 

animais amostrados em locais mais profundos podem indicar que este grupo 

se alimenta em nível trófico mais elevado em relação aos botos mais 

próximos da costa, estando os primeiros (“oceânicos”) expostos a maiores 

níveis de xenobióticos. 
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Figura V.5.3.2-8: Níveis de atividade GST em tecido tegumentar de Tursiops 
truncatus amostrados em profundidades acima de 80 m 
(“oceânicos”) e abaixo de 80 m (“costeiros”). 

 

É importante ressaltar que as análises de correlação mostraram uma 

relação entre grande parte dos biomarcadores moleculares avaliados (AhR, 

CYP1A, ESR2, E2F1, HSPA e UGT1) entre si. As diferentes classes dos 

organohalogenados (ΣPBDEs, ΣDDTs, Mirex e ΣPCBs) analisados também 

se correlacionaram (Figura V.5.3.2-4). No entanto, apenas o biomarcador 

HSP70 se correlacionou a compostos orgânicos, conforme anteriormente 

comentado. 

A associação significativa entre os biomarcadores pode ser explicada 

pela interação funcional existente entre eles. O complexo AhR/ARNT é 

responsável pela ativação das zonas responsivas a xenobióticos (XREs), 

desencadeando a transcrição de diversos genes envolvidos na 

biotransformação de xenobióticos, como CYP1A e UGT1 (MIMURA & FUJII-

KURIYAMA, 2003). Paralelamente, E2F é modulado transcricionalmente por 

ESR1 (WANG et al., 1999; NGWENYA & SAFE, 2003), e estudos indicam a 

ocorrência de diversos mecanismos de “cross-talk” entre a regulação 

exercida pelo ESR e pelo complexo AhR/ARNT em resposta aos 

contaminantes, estimulando a transcrição de genes envolvidos em vias 
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metabólicas relacionadas à sua biotransformação e eliminação celular 

(SWEDENBORG & PONGRATZ, 2010). 

 

V.5.3.2.2 Biomarcadores Bioquímicos e Moleculares em Stenella 
Longirostris 

Os resultados médios dos biomarcadores analisados em S. longirostris 

estão mostrados nas Tabelas V.5.3.2-3 e V.5.3.2-4. Os fatores 

sazonalidade, ano de coleta e concentração de PCBs influenciaram 

significativamente as respostas dos biomarcadores avaliados neste estudo. 

Nenhuma diferença significativa foi observada nos biomarcadores com 

relação ao sexo. 
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Tabela V.5.3.2-3: Resultados gerais de biomarcadores bioquímicos e moleculares mensurados em tecido tegumentar de Stenella longirostris 
e valores por categoria de sexo (fêmea; macho) e sazonalidade (primavera; verão; outono; inverno). 

 
Geral 

Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

GST (mU.mgprt-1)        
Média (DP) 242,4 (55,4) 249,2 (54,0) 227,4 (57,1) 240,9 (55,8) 247,4 (57,8) 239,8 (59,7) 221,2 (32,2) 

Mediana [mín;máx] 
237,8 [108,4; 
346,8] 

239,6 [108,4; 
346,8] 

234,5 [138,6; 
331,6] 

261,2 [129,7; 
294,1] 

242,0 [138,6; 
346,8] 

237,1 [108,4; 
331,6] 

232,7 [163,9; 
240,8] 

N 58 40 18 9 31 13 5 
CYP1A (UA)        
Média (DP) 0,14 (0,08) 0,14 (0,09) 0,13 (0,05) 0,09 (0,04) a 0,13 (0,05) a,b 0,20 (0,12) b 0,13 (0,03) a,b 

Mediana [mín;máx] 
0,12 [0,03; 
0,46] 

0,12 [0,03; 
0,46] 

0,12 [0,06; 0,28] 0,09 [0,03; 
0,14] 

0,12 [0,03; 
0,28] 

0,16 [0,07; 
0,46] 

0,12 [0,10; 
0,17] 

N 58 40 18 9 31 13 5 
AhR (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 161,8 (43,7) 167,3 (44,5) 149,6 (40,4) 172,8 (38,0) 151,9 (42,2) 173,0 (30,6) 179,7 (74,5) 

Mediana [mín;máx] 
157,9 [87,7; 
275,8] 

160,2 [87,7; 
275,8] 

146,7 [93,2; 
228,8] 

173,8 [105,2; 
215,9] 

151,8 [90,1; 
232,9] 

167,6 [127,6; 
221,7] 

155,3 [87,7; 
275,8] 

N 52 36 16 8 29 10 5 
CYP1B (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 4,8 (3,1) 5,0 (3,1) 4,3 (3,2) 5,6 (2,9) 3,9 (2,1) 4,8 (3,0) 8,4 (5,8) 
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Geral 

Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

Mediana [mín;máx] 3,8 [1,3; 15,1] 4,2 [1,3; 15,1] 3,6 [1,3; 12,4] 5,0 [1,3; 9,6] 3,8 [1,3; 12,4] 3,8 [2,0; 12,0] 7,5 [2,6; 15,1] 
N 53 36 17 8 29 11 5 

E2F1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 42,8 (17,5) 43,4 (16,4) 41,6 (20,4) 45,8 (14,3) 43,4 (17,8) 33,1 (12,0) 54,7 (24,0) 

Mediana [mín;máx] 
39,0 [14,3; 
112,0] 

41,0 [14,3; 
86,3] 

37,7 [21,6; 
112,0] 

45,8 [28,9; 
67,7] 

40,8 [14,3; 
112,0] 

30,6 [21,7; 
62,8] 

49,4 [29,7; 
86,3] 

N 52 36 16 8 29 10 5 
ESR2 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 13,4 (5,6) 13,0 (5,7) 14,1 (5,3) 15,8 (5,3) 12,7 (4,7) 11,2 (4,1) 17,8 (10,2) 

Mediana [mín;máx] 
12,0 [4,0; 29,3] 11,7 [4,0; 29,3] 12,1 [8,0; 29,3] 14,8 [10,2; 

27,0] 
12,0 [5,3; 29,3] 10,1 [4,0; 18,3] 18,0 [6,1; 29,3] 

N 53 36 17 8 29 11 5 
HSPA (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 311,1 (145,8) 301,1 (110,4) 332,3 (204,3) 332,9 (110,9) 305,6 (163,0) 307,6 (157,8) 316,0 (73,0) 

Mediana [mín;máx] 
291,0 [2,3; 
997,2] 

288,2 [62,3; 
555,5] 

309,8 [2,3; 
997,2] 

298,8 [230,4; 
515,4] 

288,6 [62,3; 
997,2] 

298,2 [2,3; 
555,5] 

316,3 [243,7; 
430,9] 

N 53 36 17 8 29 11 5 
UGT1 (cópias.ng 
cDNA-1) 
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Geral 

Sexo Sazonalidade 
Fêmea  Macho Primavera Verão Outono Inverno 

Média (DP) 19,4 (9,2) 20,6 (10,1) 17,1 (6,4) 18,9 (7,7) 19,2 (9,4) 23,0 (9,5) 13,8 (8,3) 

Mediana [mín;máx] 
17,7 [2,1; 46,0] 20,4 (2,1; 46,0] 14,4 [6,1; 32,2] 18,5 [9,8; 33,2] 16,2 [5,4; 40,5] 21,9 [11,5; 

46,0] 
14,2 [2,1; 25,5] 

N 53 36 17 8 8 11 5 
Diferenças estatísticas significativas estão sinalizadas em cinza, com letras a,b evidenciando quais grupos são distintos entre si. 

 

Tabela V.5.3.2-4: Valores de biomarcadores bioquímicos e moleculares mensurados em tecido tegumentar de Stenella longirostris por 
categoria de ano de coleta (2016; 2017; 2018; 2019 e 2020) e ΣPCBs bioacumulados (< threshold; > threshold). 

 
Ano de coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019* 2020 < Threshold** > Threshold** 

GST (mU.mgprt-1)        
Média (DP) 256,9 (43,7) 253,4 (55,9) 230,2 (52,5) 151,3 (17,8) 240,3 (62,6) 250,0 (41,0) 254,0 (56,0) 
Mediana 
[mín;máx] 

236,9 [203,8; 
343,7] 

261,2 [129,7; 
346,8] 

232,1 [108,4; 
317,5] 

151,3 [138,8; 
163,9] 

236,7 [138,6; 
331,6] 

236,4 [179,5; 
312,8] 

262,8 [194,0; 
305,0] 

N 9 21 17 2 8 13 3 
CYP1A (UA)        
Média (DP) 0,12 (0,06) 0,12 (0,04) 0,19 (0,11) 0,12 (0,05) 0,09 (0,06) 0,13 (0,05) 0,13 (0,05) 
Mediana 
[mín;máx] 

0,12 [0,03; 
0,23] 

0,12 [0,05; 
0,21] 

0,14 [0,07; 0,46] 
0,10 [0,08; 
0,17] 

0,11 [0,03; 
0,16] 

0,12 [0,08; 
0,27] 

0,12 [0,09; 0,18] 

N 9 21 17 3 7 13 3 
AhR (cópias.ng        
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Ano de coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019* 2020 < Threshold** > Threshold** 

cDNA-1) 
Média (DP) 179,4 (64,4) a,b 158,3 (42,7) a,b 176,5 (25,3) a 192,1 (52,0) 122,0 (27,6) b 187,7 (43,9) a 119,7 (23,5) b 
Mediana 
[mín;máx] 

161,5 [104,1; 
275,8] 

152,0 [90,0; 
232,9] 

173,4 [127,6; 
221,7] 

192,1 [155,3; 
228,8] 

119,8 [87,7; 
162,1] 

172,1 [137,3; 
275,8] 

127,9 [93,2; 
138,0] 

N 7 20 15 2 7 11 3 
CYP1B (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 6,6 (5,5) 4,1 (2,1) 3,8 (1,8) 4,3 (1,6) 7,0 (4,0) 5,5 (4,6) 2,5 (1,0) 
Mediana 
[mín;máx] 

3,9 [1,3; 15,1] 3,8 [1,3; 9,0] 3,6 [1,8; 7,9] 4,3 [3,2; 5,4] 5,9 [2,6; 12,4] 3,8 [2,0; 15,1] 2,4 [1,5; 3,5] 

N 7 20 15 2 8 11 3 
E2F1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 67,1 (27,5) a 45,5 (13,6) a 33,2 (7,9) b 38,3 (3,1) 36,2 (7,0) a,b 50,4 (20,2) 37,0 (11,2) 
Mediana 
[mín;máx] 

67,2 [31,4; 
112,0] 

45,5 [14,3; 
69,4] 

30,9 [21,7; 50,9] 
38,3 [36,1; 
40,5] 

35,9 [28,9; 
49,4] 

42,3 [25,0; 
86,3] 

41,7 [24,2; 45,1] 

N 7 20 15 2 7 11 3 
ESR2 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 17,7 (7,5) a 12,2 (2,9) a,b 10,2 (3,4) b 10,8 (1,9) 18,5 (7,3) a 12,8 (5,8) 9,7 (1,6) 
Mediana 
[mín;máx] 

16,5 [9,9; 29,3] 12,9 [5,9; 18,3] 10,2 [4,0; 18,3] 10,8 [9,5; 12,1] 16,9 [6,1; 29,3] 11,5 [5,3; 26,4] 9,9 [8,0; 11,2] 
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Ano de coleta ∑PCBs 
2016 2017 2018 2019* 2020 < Threshold** > Threshold** 

N 7 20 15 2 8 11  
HSPA (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 483,8 (241,1) a 233,3 (69,5) b 312,3 (88,1) a,b 328,3 (119,7) 346,4 (169,8) a 295,2 (65,8) a 164,9 (61,2) b 
Mediana 
[mín;máx] 

417,5 [314,1; 
997,2] 

239,7 [62,3; 
336,3] 

298,2 [159,9; 
484,7]  

328,3 [243,7; 
413,0] 

364,7 [2,3; 
515,4] 

296,7 [200,8; 
430,9] 

138,1 [121,6; 
235,0] 

N 7 20 15 2 8 11 3 
UGT1 (cópias.ng 
cDNA-1) 

       

Média (DP) 20,3 (11,0) a,b 19,9 (9,3) a,b 23,8 (8,2) a 13,9 (0,4) 12,4 (4,6) b 22,5 (7,5) 18,0 (7,7) 
Mediana 
[mín;máx] 

15,0 [5,4; 35,6] 20,3 [9,0; 40,5] 22,9 [11,4; 46,0] 
13,9 [13,6; 
14,2] 

12,9 [2,1; 16,8] 23,2 [9,5; 35,7] 22,2 [9,0; 22,5] 

N 7 20 15 2 8 11 3 
* Devido ao baixo número amostras, não foram realizadas comparações estatísticas referentes ao ano de 2019. 
** Threshold estabelecido nos trabalhos de Schwacke et al. (2002) e Jepson et al. (2016). Diferenças estatísticas significativas estão sinalizadas em cinza, 
com letras a,b evidenciando quais grupos são distintos entre si. 
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Em relação aos contaminantes, espécimes com níveis de ΣPCBs no tecido 

adiposo subcutâneo acima do threshold estabelecido para cetáceos (JEPSON 

et al., 2016; SCHWACKE et al., 2002) apresentaram níveis significativamente 

menores de transcritos de AhR e HSPA, em relação ao grupo com níveis de 

ΣPCBs menores que o threshold (Figura V.5.3.2-9). Corroborando esse 

resultado, as concentrações de ΣPCBs e ΣDDTs apresentaram correlação 

negativa significativa com os níveis de transcritos de AhR (r = -0,74 e r = -0,76, 

respectivamente). Além disso, também foi observada correlação negativa entre 

ΣPCBs e ΣDDTs e os níveis de transcritos de ESR2 (r = -0,68 e r = -0,65, 

respectivamente) (Figura V.5.3.2-10).  

 

 
Figura V.5.3.2-9: Nível de transcritos de AhR e HSPA em biópsias de pele de 

Stenella longirostris classificadas de acordo com o threshold da 
concentração do somatório de PCBs no tecido adiposo subcutâneo. 
Asteriscos indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

O receptor aril de hidrocarbonetos (AhR) é um fator de transcrição crucial 

para a indução de genes envolvidos na resposta a xenobióticos. Diversos 

estudos mostraram uma ativação do sistema AhR/ARNT e aumento dos 

transcritos de genes-alvo em resposta a exposição a diversos compostos, como 

HPAs, dioxinas e PCBs (especialmente PCBs coplanares considerados PCBs 

dioxina-like) (GARRICK et al., 2006; HAHN, 2006).  

No entanto, para S. longirostris, uma correlação negativa foi observada entre 

os níveis de ΣDDTs e ΣPCBs bioacumulados e os níveis de transcritos de AhR 

(r= -0,76 e -0,74, respectivamente). Este resultado pode estar associado à 

predominância de PCBs di orto (principalmente PCB153 e 138, que representam 
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respectivamente 35% e 25% do total de PCBs quantificados) no tecido adiposo 

subcutâneo de S. longirostris.  

PCBs di orto são considerados PCBs não dioxina-like. Estudos com células 

murinas mostraram que di orto PCBs são capazes de atenuar a resposta a 

dioxinas, diminuindo a transcrição de genes-alvo, como CYP1A1 e os níveis 

proteicos de AhR (BRENEROVÁ et al., 2016; SU et al., 2003).  Ambos os 

estudos, no entanto, avaliaram a atuação de di orto PCBs em conjunto com 

agonistas de AhR e não está claro se tais compostos seriam capazes de 

ativamente inibir a transcrição de AhR. 

Além de AhR, níveis de transcritos HSPA e ESR2 também apresentaram 

associação negativa com níveis de organohalogenados bioacumulados, 

especialmente de ΣPCBs para HSPA, e ΣPCBs e ΣDDTs para ESR2.  

Estudos realizados com ratos tratados com PCB (PRIYA et al., 2017) e 

Aroclor, uma mistura de PCBs (CECCATELLI et al., 2006), apresentaram uma 

redução no nível de transcritos de ESR2. Embora nossos resultados indiquem 

que ESR2 possa estar sendo modulado em decorrência da exposição de S. 

longirostris a compostos organohalogenados, os efeitos em cascata dessa 

inibição sobre os genes-alvo deste receptor ainda são desconhecidos. Por outro 

lado, não podemos descartar a possibilidade da ocorrência de desregulação 

endócrina nestes espécimes.  

Para HSPA, no estudo de Fossi e colaboradores (2014), com tegumento de 

Stenella coeruleoalba exposto a uma mistura de compostos organoclorados 

(incluindo Aroclor, pp’DDT e pp’DDE) na concentração de 1 µg/mL, foi observada 

uma baixa sensibilidade de resposta deste biomarcador com indução de 2,6 

vezes em relação ao seu controle. Entretanto, nossos resultados apresentam 

uma redução na transcrição de HSPA nos indivíduos com maior concentração 

de ΣPCBs (> threshold) apesar de o número amostral ser pequeno (n = 3). Com 

a inclusão de mais amostras dessa espécie, será possível avaliar se essa 

tendência de redução se confirmará. 

É importante ressaltar que os PCBs e seus metabólitos possuem múltiplos 

modos de ação, sendo que os congêneres menos clorados estão envolvidos no 

metabolismo oxidativo e podem levar ao estabelecimento de estresse oxidativo, 

além de genotoxicidade (IARC, 2016). Por outro lado, os congêneres mais 
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clorados são mais persistentes e interagem com diversos receptores, incluindo 

AhR, CAR e PXR, controlando, desta maneira, o metabolismo de xenobióticos, 

de hormônios esteroides, e outros processos (IARC, 2016). 

Além da associação entre biomarcadores e organohalogenados, neste 

estudo foram observadas correlações negativas entre os níveis de HPAs totais, 

Σ16HPAs prioritários, fenantreno, fluoranteno e pireno, e os valores de atividade 

GST (Figura V.5.3.2-10).  

A correlação negativa identificada entre os valores de atividade GST 

tegumentar e HPAs no tecido adiposo pode ser decorrente de inibição 

enzimática, como observado no molusco Ruditapes philippinarum (LI et al., 

2020). Dessa forma, animais com menor atividade nos sistemas de 

biotransformação podem apresentar níveis maiores de bioacumulação de 

compostos orgânicos no tecido adiposo. Dentro desse contexto, Tanabe e 

colaboradores (1994) sugeriram que as altas concentrações de contaminantes 

observadas no tecido adiposo de cetáceos estejam associadas à reduzida 

capacidade de desintoxicação deste grupo animal, especialmente para alguns 

grupos de congêneres de PCB. Dentro deste contexto, é interessante observar 

que todas as correlações significativas entre as respostas de biomarcadores e 

os níveis dos organohalogenados bioacumulados foram negativas (r < 0).  
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Figura V.5.3.2-10: Heat Map de correlações de Spearman para-a-par para 
biomarcadores bioquímicos e moleculares de Stenella longirostris, 
profundidade, temperatura da água no local de amostragem, e níveis 
de HPAs e organohalogenados bioacumulados no tecido adiposo 
subcutâneo. * significa que a correlação é significativa. 

 

As expressões dos citocromos P450 CYP1A e CYP1B1 são moduladas por 

AhR/ARNT e estão relacionadas à bioativação ou desintoxicação de muitos pró-

carcinógenos e pró-mutágenos, como os HPA e aril aminas, em mamíferos (DI 

BELLO et al., 2007; FUJII-KURIYAMA & MIMURA, 2005; GAO et al., 2011; 

MESSINA et al., 2012; 2013; TSUCHIYA et al., 2004). No presente estudo foi 

detectada uma correlação positiva entre CYP1B e AhR (Figura V.5.3.2-5), 

sugerindo uma relação funcional entre o receptor AhR e o gene que codifica para 

CYP1B. 

Além das respostas associadas aos organohalogenados e HPAs, a 

sazonalidade também influenciou significativamente os níveis proteicos de 
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CYP1A, sendo maiores em golfinhos rotadores amostrados no outono que 

naqueles biopsiados na primavera (Figura V.5.3.2-11). A influência sazonal já 

foi descrita em T. truncatus, em que cerca de 60% dos genes diferencialmente 

transcritos na pele variaram com a estação do ano (NEELY et al., 2018). De 

forma similar aos resultados obtidos nesse trabalho, Van Dolah et al. (2015) e 

Neely et al. (2018) observaram maiores níveis de transcritos de HSP70 em 

amostras de T. truncatus coletados no inverno em relação às de primavera e 

verão.  

 

 
Figura V.5.3.2-11: Unidades arbitrárias (UA) de CYP1A em biópsias de pele de 

Stenella longirostris amostrados na primavera, verão, outono e 
Inverno. Asteriscos indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

Assim como já mencionado, variações sazonais podem estar associadas a 

diferentes fatores como mudanças metabólicas associadas à temperatura, 

fotoperíodo e/ou ao ciclo reprodutivo, além de possíveis deslocamentos 

sazonais. No entanto, assim como em T. truncatus, não foi observada uma 

separação espacial entre espécimes de S. longirostris amostrados em distintas 

estações do ano (Figura V.5.3.2-12).  

Também não foi observada correlação significativa entre os níveis de 

CYP1A e a temperatura da água, sugerindo que a variação sazonal observada 

para este biomarcador não está diretamente associada a variações de 

temperatura. No entanto, foi observada correlação negativa entre a temperatura 
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da água (r = -0,37) e os níveis de transcritos de E2F1, sugerindo que variações 

sazonais da temperatura podem influenciar os níveis desse biomarcador.  

 

 
Figura V.5.3.2-12: Mapa dos locais de amostragem de indivíduos de Stenella 

longirostris, categorizados pela estação do ano em que foi realizada 
a biópsia. 

 

Além de variação sazonal, foi observada uma variação interanual no valor 

médio de alguns biomarcadores. Tanto os níveis de transcritos de AhR quanto 

de UGT1 foram maiores em animais amostrados em 2018 em relação aos 

biopsados em 2020.  

Paralelamente, o nível de transcritos de ESR2 foi menor nos golfinhos 

biopsiados em 2018 em relação àqueles amostrados em 2016 e 2020. O nível 

de transcritos de E2F1 também foi menor em animais amostrados em 2018, em 

comparação aos animais amostrados em 2016 e 2017.  Adicionalmente, o nível 

de transcritos de HSPA foi maior nos golfinhos biopsiados em 2016 e 2020 em 

relação aos de 2017 (Figura V.5.3.2-13).  
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Figura V.5.3.2-13: Níveis de transcritos de (A) AhR, (B) E2F1, (C) ESR2, (D) HSPA e 
(E) UGT1 em tecido tegumentar de Stenella longirostris amostrados 
em diferentes anos (2016 a 2020). Asteriscos indicam diferença 
significativa (p < 0,05) pelo teste de Kruskal-Wallis. 
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Figura V.5.3.2-14: Níveis de (A) ΣHPAs, (B) Σ16HPAs, (C) ΣPCBs, (D) ΣPBDEs, (E) 

ΣDDTs e (F) Mirex em tecido adiposo subcutâneo de Stenella 
longirostris amostrados em diferentes anos (2016 a 2018).  

 

 

A B

C D

E F
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As variações interanuais observadas para os biomarcadores analisados no 

tecido tegumentar de S. longirostris não parecem refletir variações nos níveis de 

organohalogenados e HPAs bioacumulados, que tenderam a ser maiores em 

animais amostrados em 2017, embora as diferenças não tenham sido 

significativas (Figura V.5.3.2-14). Vale ressaltar, no entanto, que a ausência de 

associação pode ser decorrente da disparidade entre o número de amostras 

analisadas para biomarcadores (n = 59) e aquelas com resultados de 

contaminantes orgânicos (n = 16). Muitas das amostras analisadas para 

biomarcadores não tiveram dados de HPAs ou organohalogenados devido à 

massa insuficiente para a análise ou foram perdidas durante o processo 

analítico.  

Similarmente, as diferenças interanuais observadas para S. longirostris não 

parecem refletir separações espaciais entre animais amostrados a cada ano 

(Figura V.5.3.2-15).  

 

 
Figura V.5.3.2-15: Mapa dos locais de amostragem de indivíduos de Stenella 

longirostris, categorizados pelo ano em que foi realizada a biópsia. 
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V.5.3.2.3 Biomarcadores Bioquímicos e Moleculares em Balaenoptera 
Brydei e Comparação Com Odontocetos 

Os valores médios, desvio padrão, bem como os valores mínimos e 

máximos obtidos para cada biomarcador analisado em tecido tegumentar de B. 

brydei são apresentados na Tabela V.5.3.2-5. 

 
Tabela V.5.3.2-5: Resumo dos resultados obtidos para as análises de biomarcadores 

bioquímicos e moleculares em amostras de pele de Balaenoptera 
brydei (n = 8). 

 Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo N 

GST (mU.mgprt-1) 223 42,77 163,7 303,9 8 
CYP1A (UA) 0,3561 0,13 0,1619 0,5363 8 
AhR (cópias.ng cDNA-1) 80,34 18,97 57,34 108,4 8 
CYP1A (cópias.ng cDNA-

1) 
0,7275 0,2797 0,14 0,94 8 

E2F1 (cópias.ng cDNA-1) 13,92 7,186 3,41 23,18 8 
ESR1 (cópias.ng cDNA-1) 3,589 1,228 1,88 5,96 8 
HSPA (cópias.ng cDNA-1) 285,9 83,06 145,4 410,9 8 
UGT (cópias.ng cDNA-1) 14,11 6,795 5,25 24,12 8 
*UA: Unidades arbitrárias. 

 

O pequeno número amostral (n = 8) impediu que fossem realizadas 

estatísticas inferenciais para avaliar a potencial influência do sexo, sazonalidade 

ou ano de coleta sobre as respostas de biomarcadores em amostras de baleia-

de-Bryde. No entanto, a existência de dados de biomarcadores em T. truncatus 

e S. longirostris possibilitou uma comparação entre as respostas dos 

biomarcadores nestas três espécies de cetáceos.  

Os valores médios de biomarcadores analisados em T. truncatus, S. 

longirotris e B. brydei são apresentados na Tabela V.5.3.2-6. Diferenças entre 

os valores médios de cada espécie (p < 0,05) são sinalizados com letras 

sobrescritas. Níveis de transcritos de CYP1A não foram comparados entre 

espécies pois em S. longirostris foi mensurada a transcrição de CYP1B e em T. 

truncatus 60% dos valores ficaram abaixo do limite de detecção (< LD). 
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Similarmente, níveis de transcritos de ESR2 e de UGT1 só puderam ser 

comparados entre T. truncatus e S. longirostris, pois em B. brydei foram 

quantificados os genes ESR1 e UGT3, respectivamente. 
 

Tabela V.5.3.2-6: Comparativo dos valores médios e desvios padrão de 
biomarcadores bioquímicos e moleculares, organohalogenados e 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) analisados no tecido 
adiposo subcutâneo de Tursiops truncatus, Stenella longirostris e 
Balaenoptera brydei.  

Biomarcador 
Tursiops 
truncatus 

Stenella 
longirostris 

Balaenoptera 
brydei 

GST 186,1 ± 49,18a 243 ± 56,33b 223 ± 42,77a,b 

CYP1A*_ 0,35 ± 0,27a 0,14 ± 0,078b 0,36 ± 0,13a 

AhR 170,4 ± 85,64a 161,8 ± 43,67a 80,34 ± 18,97b 

E2F1 54,87 ± 38,08a 42,84 ± 17,53a 13,92 ± 7,18b 

ESR2 8,15 ± 3,87a 13,35 ± 5,55b NA 

HSP70 749,3 ± 436,2a 311,1 ± 145,8b 285,9 ± 83,06b 

UGT1 37,21 ± 22,73a 19,44 ± 9,19b NA 

HPAs prioritários (ng.g 
lipídeos-1) 

3.110 ± 10.381a 1.911 ± 2.899a 20,06 ± 30,67b 

HPAs totais (ng.g 
lipídeos-1) 

3.460 ± 11.573a 1.934 ± 2.901a 20,06 ± 30,67b 

PCBs (ng.g lipídeos-1) 
13.643 ± 
19.414a 

4.160 ± 5.968ª,b 1.868 ± 3.953b 

DDTs (ng.g lipídeos-1) 3.182 ± 4.290a 1.682 ± 2.493ª,b 298,2 ± 581,3b 

*Expressão proteica  
NA: Isoforma não mensurada na espécie 

 

Alguns biomarcadores variaram significativamente entre as espécies 

analisadas. Os valores médios dos níveis de transcritos de HSP70, ESR2 e 

UGT1 foram maiores em T. truncatus quando comparados aos obtidos para B. 

brydei e/ou S. longirostris. Níveis de transcritos de AhR e E2F1 foram maiores 
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nas duas espécies de odontocetos (T. truncatus e S. longirostris) quando 

comparados aos valores do misticeto B. brydei.  

Interpretados em conjunto, tais resultados sugerem maiores níveis de 

biomarcadores em espécies que ocupam nível trófico mais elevado. Diversos 

trabalhos sugerem que odontocetos ocupam, em geral, nível trófico mais elevado 

que misticetos (PAULY et al., 1998 para compilação de dados de dieta). Análises 

de isótopos estáveis sugerem que, apesar do hábito alimentar oportunista, B. 

brydei alimenta-se em nível trófico mais baixo quando comparada às espécies 

de odontocetos (NIÑO-TORRES et al., 2014). Similarmente, níveis de δ15N 

indicam que T. truncatus alimenta-se em nível trófico mais elevado que diversas 

outras espécies de odontocetos, inclusive S. longirostris (KISZKA et al., 2010; 

BISI et al., 2013). 

Embora as diferenças observadas possam ser parcialmente explicadas por 

distintos padrões metabólicos das espécies, a associação positiva entre o nível 

trófico e os valores de biomarcadores pode refletir diferenças na exposição aos 

xenobióticos. 

Dados da literatura sugerem que espécies de cetáceos que se alimentam 

em nível trófico mais acima apresentam, em geral, níveis maiores de 

organohalogenados em seus tecidos, em função do processo de 

biomagnificação (MARSILI & FOCARDI, 1996; FOSSI et al., 2014). Os valores 

médios de PCB, DDTs observados para S. longirostris (PCB: 4160 ± 5968 e 

DDTs: 1682 ± 2493 ng.g-1 lipídeos), B. brydei (PCB: 1868 ± 3953 e DDTs: 298,2 

± 581,3 ng.g-1 lipídeos) e T. truncatus (PCB: 13643 ± 19414 e DDTs: 3182 ± 4290 

ng.g-1 lipídeos) coletados no âmbito do PMC-BS também parecem suportar essa 

hipótese. Na análise comparativa entre as três espécies, níveis de HPAs 

prioritários também são significativamente mais elevados nas duas espécies de 

odontocetos (S. longirostris: 1911 ± 2899 ng.g-1 lipídeos e T. truncatus: 3110 ± 

10381 ng.g-1 lipídeos), quando comparados a B. brydei (20,06 ± 30,67 ng.g-1 

lipídeos), e os níveis de DDTs e PCBs são significativamente mais elevados em 

T. truncatus em comparação aos valores médios observados em B. brydei, 

corroborando os dados da literatura (Figura V.5.3.2-16). 
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Figura V.5.3.2-16: Níveis de (A) ΣHPA totais, (B) ΣHPAs prioritários (C) ΣDDTs e (D) 

ΣPCBs bioacumulados em tecido adiposo subcutâneo de Tursiops 
truncatus, Stenella longirostris e Balaenoptera brydei coletadas no 
âmbito do Ciclo de Curto de Prazo do PMC-BS. Asteriscos indicam 
diferenças significativas (p < 0,05) de acordo com teste Kruskal-Wallis.  

Ao contrário do observado para os demais biomarcadores, níveis da 

proteína CYP1A em B. brydei foram, em média, maiores que aqueles observados 
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para S. longirotris e semelhantes aos observados em T. truncatus. Esse 

resultado está de acordo com o descrito em estudos prévios, que observaram 

altos níveis de expressão de CYP1A e CYP2B em Balaenoptera edeni, similares 

aos identificados em algumas espécies de odontocetos, tais como T. truncatus, 

Orcinus orca e Delphinus capensis (FOSSI et al., 2010; 2014). Entretanto, os 

mesmos autores observaram níveis de contaminantes orgânicos menores em B. 

brydei em relação aos odontocetos, sugerindo a existência de uma elevada 

capacidade de biotransformação de xenobióticos em tecido tegumentar de 

baleia-de-Bryde.  

Adicionalmente, para os resultados obtidos no âmbito do Ciclo de Curto 

Prazo do PMC-BS, a atividade GST de S. longirostris foi estatisticamente maior 

que em T. truncatus, enquanto T. truncatus apresentou maior nível de transcritos 

de UGT1 quando comparado com S. longirostris (Tabela V.5.3.2-2). 

Recentemente, Saengtienchai et al. (2014) observaram uma expressiva variação 

na atividade catalítica da enzima entre 16 espécies de mamíferos terrestres, 

reforçando seu papel na susceptibilidade dos animais a contaminantes 

ambientais. Assim, a menor atividade GST e o maior nível de transcritos UGT1 

em tegumento de T. truncatus, comparado a S. longirostris, sugerem que as 

enzimas UDP glicuronosiltransferases (e não as GSTs) de T. truncatus podem 

desempenhar papel central na fase II de biotransformação de xenobióticos, 

atuando como um mecanismo compensatório para lidar contra o potencial 

estresse químico ao qual os espécimes estejam enfrentando. 

 

V.5.3.3 Conclusões 

- Os menores níveis dos organohalogenados PBDEs e DDTs observados no 

tecido adiposo subcutâneo das fêmeas de T. truncatus, em relação aos machos, 

podem estar relacionados à transferência parental desses compostos das 

fêmeas para os filhotes durante a gestação e a amamentação; 

- Os maiores níveis de organohalogenados em machos de T. truncatus pode 

ter levado à indução de componentes regulatórios do sistema de 

biotransformação, representados pela maior transcrição do gene AhR em 

machos; 
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- De forma semelhante a outros estudos, foi observada uma variação 

sazonal nos níveis de transcritos de E2F1 em T. truncatus, sendo maiores nos 

animais amostrados no inverno, em comparação aos biopsados no verão. Tais 

respostas podem estar relacionadas a alterações metabólicas associadas à 

temperatura, fotoperíodo e/ou ciclo reprodutivo, além de possíveis 

deslocamentos sazonais que acarretem diferenças no grau de exposição dos 

animais a estressores ambientais. 

- Maiores níveis de UGST1 foram identificados em T. truncatus amostrados 

no outono em relação aos biopsados durante a primavera, e podem estar 

relacionados a mudanças metabólicas associadas ao ciclo reprodutivo; 

- As análises estatísticas mostraram uma variação interanual nas respostas 

de todos os biomarcadores, com exceção dos níveis de transcritos de E2F1 em 

T. truncatus. No entanto, as respostas não apresentaram um padrão consistente; 

- Foram observadas correlações positivas entre os níveis de HPAs totais, 

HPAs prioritários e naftaleno, e os níveis de transcritos de HSP70, que parecem 

estar relacionados à variação interanual do biomarcador em T. truncatus;  

- A atividade GST de T. truncatus foi maior em indivíduos amostrados na 

região oceânica (profundidades maiores que 80 m) em comparação aos 

indivíduos usando águas costeias (profundidades de até 80 m), sugerindo uma 

variação quanto à dieta entre estes dois grupos; 

- Foi observada uma forte correlação dos biomarcadores moleculares 

avaliados (AhR, CYP1A, ESR2, E2F1, HSPA e UGT1) entre si, que pode ser 

explicada pela sua interação mecanística a nível molecular. Da mesma forma 

houve boa correlação entre os níveis das classes dos organohalogenados 

(ΣPBDEs, ΣDDTs, Mirex e ΣPCBs), sugerindo que quando presentes, todos os 

contaminantes seguiam um padrão semelhante integrado entre os indivíduos, ou 

seja, alguns indivíduos tinham níveis mais elevados da maior parte destes 

contaminantes, enquanto os demais apresentavam valores inferiores de 

concentração. 

- Os espécimes de S. longirostris que bioacumularam níveis de ΣPCB acima 

do threshold apresentaram os menores níveis de transcritos de AhR e HSPA; 

- As concentrações de ΣPCBs e ΣDDTs apresentaram correlação negativa 

com os níveis de transcritos de AhR, assim como ΣPCBs e ΣDDTs 
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correlacionaram-se negativamente com os níveis de transcritos de ESR2, o que 

pode sugerir a ocorrência de algum tipo de desregulação endócrina na 

população analisada;  

- Através de análises de correlação foi observada uma associação negativa 

entre os níveis de HPAs totais, Σ16HPAs prioritários, fenantreno, fluoranteno e 

pireno, e os valores de atividade GST em S. longirostris. Com base nestes 

resultados, pode-se sugerir que nesta espécie os maiores níveis das respostas 

de biotransformação estejam associados às menores concentrações destes 

contaminantes no tecido adiposo subcutâneo. 

- Os níveis de transcritos de CYP1B foram correlacionados positivamente 

com os níveis de AhR, sugerindo uma relação funcional entre o receptor AhR e 

o gene que codifica para CYP1B. 

- Os níveis proteicos de CYP1A em amostras epidérmicas de S. longirostris 

foram maiores no outono em relação aos amostrados na primavera, e podem 

estar associadas a diferentes fatores como mudanças metabólicas associadas à 

temperatura, fotoperíodo e/ou ao ciclo reprodutivo. 

- Os níveis de transcritos de AhR, UGT1, ESR2, E2F1 e HSPA em S. 

longirostris variaram ao longo dos anos de coleta. 

- Na análise comparativa entre as três espécies, níveis de HPAs prioritários 

foram maiores nos odontocetos, quando comparados a B. brydei, e os níveis de 

DDTs e PCBs foram mais elevados em T. truncatus em comparação aos 

observados em B. brydei. 

- Os níveis de transcritos de HSP70, ESR2, UGT1, AhR e E2F1 foram 

maiores em odontocetos em relação ao misticeto B. brydei, sugerindo que as 

espécies que ocupam nível trófico mais elevado e apresentam também os 

maiores níveis de ΣPCB e ΣDDTs, possuem as maiores respostas de 

biomarcadores. 

- O padrão dos sistemas de biotransformação de xenobióticos (níveis de 

biomarcadores bioquímicos e moleculares) diferiu entre as três espécies de 

cetáceos analisadas. Esse achado reforça a necessidade de se ter ensaios 

padronizados para os biomarcadores em cada espécie. Também indica que os 

dados de literatura de diferentes espécies não são diretamente comparáveis no 
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sentido de se afirmar que uma espécie está mais ou menos exposta ou 

contaminada que outra. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

VI.1 Avanços obtidos em relação aos anos anteriores 
 

VI.1.1 Avistagem Embarcada 

Este Relatório marca o final do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS, com 

consolidação dos dados obtidos nos seis primeiros anos de implementação do 

Projeto e 12 Campanhas de Avistagem Embarcada. O acúmulo de dados 

permitiu amostrar a comunidade de cetáceos de maneira satisfatória, gerando 

estimativas de densidade e abundância consistentes. Junto com outros dados 

coletados nas diversas plataformas de pesquisa do PMC-BS, esses dados 

permitiram descrever os habitats através de modelos de distribuição potencial.  
 

VI.1.2 Monitoramento Acústico Passivo (MAP) 

O desenvolvimento de classificadores aplicados aos assovios de 

delfinídeos obteve resultados consolidados de diversos algoritmos de análise 

e suas respectivas eficiências na classificação deste tipo de sons. Os métodos 

analíticos também avançaram de forma que os classificadores foram testados 

e tiveram um bom desempenho quando assovios ‘novos’ (não usados pelo 

classificador para treinamento) são testados.  

A sonoteca do PMC-BS já se constitui em uma amostra do repertório 

sonoro de diversas espécies e está crescendo e se tornando mais 

representativa ao longo de cada campanha realizada. Os dados coletados pelo 

glider, no Projeto de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina da 

Bacia de Santos (PMPAS-BS), sobre a ocorrência de cetáceos, foram 

analisados com resultados robustos, principalmente sobre repertório acústico 

e ocorrência de balaenopterídeos como a baleia-minke-antártica, baleia-azul e 

baleia-fin. 
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VI.1.3 Avistagem Aérea 

Neste Relatório, a análise dos dados de sobrevoos para estimação da 

densidade e abundância consolidou as análises com modelos de amostragem 

de distâncias e marcação-recaptura, visando estimar a probabilidade de 

detecção na linha de transecção (ou seja, na distância zero). Estes modelos 

permitem que as estimativas de densidade e abundância sejam corrigidas para 

misticetos e delfinídeos considerando o viés de percepção, que são os erros 

ocasionados por falha nas detecções pelos observadores. 

 

VI.1.4 Telemetria 

Ao final do sexto ano do Projeto, a telemetria obteve avanços relacionados 

principalmente ao aumento do número de indivíduos marcados para algumas 

espécies, sobre as quais são raras as informações para o Atlântico Sul 

Ocidental. Este foi o caso principalmente da baleia-sei, que teve 19 indivíduos 

marcados com sucesso. Embora com um número mais reduzido, cabe 

destaque também a marcação de dois novos indivíduos de baleia-minke-

Antártica (B. bonaerensis), com o registro da rota migratória até a região das 

Ilhas Malvinas; e de uma fêmea de baleia-azul (B. musculus), com o 

monitoramento de mais um indivíduo da espécie durante sua rota migratória. 

Além destes, a marcação de mais dois indivíduos da baleia-piloto-de-peitoriais-

curtas (G. macrorhynchus) e uma orca (O. orca), reforça a importância do 

talude continental da Bacia de Santos para os cetáceos, com longos períodos 

de permanência nesta região. 

Com relação ao comportamento de mergulho, foram consolidados e 

apresentados todos os resultados obtidos com transmissores arquivais 

(DTAGs e Cats Cam)  ao longo do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) 

do PMC-BS.  
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VI.1.5 Fotoidentificação 

Ao final do sexto ano, o esforço de fotoidentificação apresentou os 

seguintes avanços: foram realizados 10.613 novos registros fotográficos, com 

novos registros para 12 espécies; com estes registros e comparações de 

catálogos com outros grupos de pesquisa, foram realizadas 38 novas 

reavistagens que descrevem padrões de movimento em pequena e larga 

escala. Destaque para a reavistagem de 3 indivíduos de Orcinus orca via 

comparação de catálogo, indicando um uso costeiro da espécie. Destaque 

também para a primeira reavistagem de Globicephala macrorhyncus, uma 

nova reavistagem de Feresa attenuata, novas reavistagens de Grampus 

griseus, e as novas reavistagens de Tursiops truncatus que indicam 

movimentos longos entre as áreas de maior ocorrência no litoral de São 

Paulo/Rio de Janeiro e Paraná/Santa Catarina. 
 

VI.1.6 Genética 

O número de espécies amostradas por biópsias se acumulou ao longo do 

Ciclo de Curto Prazo, com um total de 517 amostras de 21 espécies de 

cetáceos coletadas. O aumento das amostras de genética permitiu avaliar um 

grande número de espécies para a identificação taxonômica, diversidade 

genética (mitocondrial e nuclear) e para a proporção sexual. Além disto um 

conjunto relevante de espécies foi avaliada para a estruturação genética das 

populações e para o tamanho efetivo da população. 

 

 

VI.2 Avaliação dos Resultados Orientados para os Objetivos 
 

Na tabela abaixo os objetivos delimitados para o Ciclo de Curto Prazo do 

PMC-BS foram avaliados quanto aos seus indicadores, formas de verificação 

e itens deste Relatório que abordam os indicadores.
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Quadro VI.2-1: Quadro de situação dos indicadores de alcance de cada objetivo específico do Ciclo de Curto Prazo (seis primeiros anos) do 
PMC-BS. Em itálico, os objetivos específicos do Ciclo de Curto Prazo e seus indicadores e formas de verificação, conforme 
previsto no Quadro 2-2 (“Objetivos, indicadores e formas de verificação”) do item 2 (“Objetivos e Indicadores”) do Projeto 
Executivo do PMC-BS – Ciclo de Curto Prazo. A situação atual de andamento do alcance dos indicadores e sua forma de 
verificação é descrita em negrito. 

Objetivos Específicos Indicadores Formas de verificação 
a) Ampliar o grau de 
conhecimento sobre a 
riqueza e a distribuição de 
espécies de cetáceos na 
Bacia de Santos. 

- Número de registros por espécies identificadas (27 espécies 
registradas pelo PMC-BS no Ciclo de Curto Prazo;  ver item 
V.1.1 deste Relatório); 
- Número de novas espécies registradas (sem espécies novas 
registradas no último ano, com a curva cumulativa do 
número de espécies por esforço amostral tendendo à 
estabilização); 
- Mapas de distribuição por espécie (mapas por espécie/gênero 
apresentados no Volume II deste Relatório). 

Sistema de Integração de Dados; 
Relatórios Anuais e Relatório 
Consolidado 
>>> Espécies registradas têm sido 
apresentadas nos Relatórios 
Anuais e foram consolidadas neste 
Relatório. 

b) Estimar a densidade e 
a abundância das 
espécies de cetáceos 
mais comuns na Bacia de 
Santos, por meio da 
implementação e 
avaliação de métodos 
complementares. 

- Número de registros por espécies identificadas (ver item V.1.1 
deste Relatório); 
- Descrição das taxas de encontro (indivíduos ou grupos por 
unidade de esforço) para as espécies (ver item V.1.2 deste 
Relatório); 
- Número de espécies com densidade e abundância estimada 
pelo método de Distance Sampling (quatro espécies com 
estimativas realizadas; ver estimativas mais recentes no item 
V.3.1 deste Relatório); 

Relatórios Anuais e Relatório 
Consolidado 
>>> Apresentadas neste Relatório 
estimativas atualizadas para 
quatro espécies (Megaptera 
novaeangliae, Stenella frontalis,  
Tursiops truncatus e Physeter 
macrocephalus) em Campanhas de 
Avistagem Embarcada/MAP e 
Campanhas de Avistagem Aérea. 
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Objetivos Específicos Indicadores Formas de verificação 
c) Levantar informações 
sobre o uso de habitats de 
algumas espécies, 
implementando diferentes 
métodos conjuntamente e 
testando a eficácia dos 
mesmos. 

- Mapas com áreas de concentração de avistagens por espécie 
(ver item V.2.1 deste Relatório); 
- Número de espécies com descrição da faixa de profundidade 
usada (ver item V.1.2 deste Relatório); 
- Número de variáveis descritoras de habitat utilizadas (p. ex. 
distância da costa, temperatura, clorofila, etc.) (ver itens V.2.1 e 
V.2.4 deste Relatório); 
- Número de tags satelitais implantados com dados de 
movimentos individuais (68 tags satelitais implantados; ver item 
V.2.2 deste Relatório); 
- Número de espécies com tags satelitais implantados (13 
espécies marcadas com transmissores satelitais;  ver item 
V.2.2 deste Relatório). 

Relatório Consolidado 
>>> Resultados vem sendo 
apresentados de forma cumulativa 
nos Relatórios Anuais e foram 
consolidados neste Relatório. 

d) Obter informações 
sobre padrões 
comportamentais de 
algumas espécies, 
buscando avaliar, quando 
possível, a suscetibilidade 
destas diante de 
atividades antrópicas. 

- DTAGs implantados com dados do perfil de mergulho coletados 
(21 DTAGs/Cats Cam implantados; ver item V.4.1 deste 
Relatório); 
- Espécies com descrição dos tamanhos de grupo (27 espécies 
com descrição do tamanho de grupo;  ver item V.1.1 deste 
Relatório); 
- Espécies com comportamento acústico descrito (16 
espécies/gêneros com registros acústicos depositados na 
Sonoteca;  ver itens V.4.3 e V.4.2.2 deste Relatório). 

Relatório Consolidado 
>>> Resultados vem sendo 
apresentados de forma cumulativa 
ou pontual nos Relatórios Anuais e 
foram consolidados neste 
Relatório. 
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Objetivos Específicos Indicadores Formas de verificação 
e) Avaliar o grau de 
contaminação existente 
em diferentes espécies de 
cetáceos por diferentes 
tipos de agentes 
químicos. 

- Amostras analisadas para contaminantes (53 amostras 
analisadas para contaminantes; ver item V.5.2 deste 
Relatório); 
- Espécies com dosagem de contaminantes (3 espécies - 
Balaenoptera brydei, Stenella longirostris e Tursiops 
truncatus; ver item V.5.2 deste Relatório); 
- Tipos de contaminantes com dosagem para cetáceos 
identificados na Bacia de Santos (pesticidas organoclorados - 
POC, bifenilas policloradas - PCB e éteres difenílicos 
polibromados – PBDE; ver item V.5.2 deste Relatório). 

Relatórios Anuais e Relatório 
Consolidado 
>>> Resultados do Ciclo de Curto 
Prazo foram consolidados neste 
Relatório. 

f) Avaliar o estado de 
saúde de cetáceos, por 
meio de registro de lesões 
epidérmicas ou traumas, 
que possam ser 
identificados pela 
aplicação da técnica de 
foto-identificação. 

- Número de indivíduos foto-identificados (2.481 indivíduos 
fotoidentificados; ver item IV.5 deste Relatório); 
- Espécies com dados de foto-identificação (26 
espécies/gêneros com registro de foto-identificação; ver item 
IV.5 deste Relatório); 
- Tipos de lesões de epiderme identificadas (13 categorias de 
lesões identificadas nos cetáceos da Bacia de Santos e 
prevalência de cada tipo monitorada ao longo das 
campanhas; ver item V.5.1 deste Relatório). 

Relatórios Anuais e 
Relatório Consolidado 
>>> Resultados vem sendo 
apresentados de forma cumulativa 
nos Relatórios Anuais e 
consolidados neste Relatório. 

g) Promover o registro e a 
avaliação preliminar de 
possíveis interferências 
antrópicas na comunidade 

- Número de cruzamentos e análises de dados espaço-temporais 
de atividades antrópicas, com os dados primários coletados no 
monitoramento (cruzamentos com 11 variáveis antrópicas 
realizados; ver item V.2.4 deste Relatório). 

Relatório Consolidado 
>>> Resultados foram 
apresentados preliminarmente nos 
Relatórios Anuais e consolidados 
no presente Relatório. 
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Objetivos Específicos Indicadores Formas de verificação 
de cetáceos na Bacia de 
Santos. 
h) Avaliar a funcionalidade 
e a eficácia da aplicação 
integrada e complementar 
dos diversos métodos 
previstos para o 
atendimento dos objetivos 
de monitoramento 

- Avaliação específica sobre a complementariedades dos dados e 
eficácia e funcionalidade da aplicação dos mesmos na escala do 
monitoramento. (Avaliação foi realizada em 2020 com 
discussão de proposta de continuidade do PMC-BS para o 
Ciclo de Médio Prazo com a Petrobras, o IBAMA e a equipe 
da empresa executora do Ciclo de Curto Prazo do Projeto) 

Relatório Consolidado 
>>> Resultados da avaliação foram 
descritos no documento 
“Subsídios para Adaptações do 
Ciclo de Médio Prazo – 6 a 12 
anos” e foram refletidos no 
documento “Projeto Executivo do 
PMC-BS – Ciclo de Médio Prazo”.14 

 
14 https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/sites/default/files/PE_PMC-BS_rev01_Medio_Prazo_29-12-2020.pdf 
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VI.3 Produção acadêmica do PMC-BS  

 

A apresentação de trabalhos acadêmicos são uma importante forma de 

divulgação dos resultados do projeto e de avaliação da qualidade dos dados por 

pares. Em seis anos de PMC-BS, foram publicados cinco artigos em revistas 

indexadas e revisadas por pares: 

 Simões-Lopes, P. C., Daura-Jorge, F. G., Lodi, L., Bezamat, C., 

Costa, A. P., & Wedekin, L. L. 2019. Bottlenose dolphin ecotypes 

of the western South Atlantic: the puzzle of habitats, coloration 

patterns and dorsal fin shapes. Aquatic Biology, 28: 101-111. 

 Weir, C.R., Oms, G., Baracho-Neto, C.G., Wedekin, L.L. & Daura-

Jorge, F.G. 2020. Migratory movement of a sei whale 

(Balaenoptera borealis) between Brazil and the Falkland Islands 

(Malvinas). Marine Mammal Science, 36(3): 1050-1057. 

 Pires, C.R., Rossi-Santos, M.R., Paro, A.D., Wedekin, L.L. 2021. 

Whistles of the pantropical spotted dolphin (Stenella attenuata) in 

Santos Basin, western South Atlantic Ocean. Journal of the 

Acoustical Society of America, 149(5): 3241-3249. 

 Romeu, B., Machado, A.M.S., Daura-Jorge, F.G., Cremer, M.J., 

Alves, A.K.M., Simões-Lopes, P.C. 2021 Low-frequency sampling 

rates are effective to record bottlenose dolphins. Royal Society 

Open Science, 8: 201598.  

 Dalpaz, L., Paro, A.D., Daura-Jorge, F.G., Rossi-Santos, M.R., 

Norris, T.F., Ingram, S.N., Wedekin, L.L. 2021. Better Together: 

Complementarity between visual and acoustic methods when 

surveying a cetacean community. Marine Ecology Progress 

Series, 678: 197-209. 
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Outros artigo foi submetido e aceito para a publicação: 

 Marcondes, M.C.C., et al. The Southern Ocean Exchange –  porous 

boundaries between humpback whale breeding populations in 

southern polar waters. Aceito na revista Scientific Reports. 

Outro trabalho foi submetido e encontram-se em processo de revisão: 

 Vianna, Y., et al. Are dolphins modulating whistles in interspecific 

group contexts? Submetido para a revista Bioacoustics. 

Além destes artigos, até o momento foram autorizados ou estão em 

processo de autorização 67 trabalhos acadêmicos que incluem teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, monografias de conclusão de curso, 

apresentações em congresso e artigos em revistas. Estes trabalhos envolvem 

diferentes instituições nacionais e internacionais. 

Até o momento houve a apresentação de 24 resumos em seis eventos 

nacionais e internacionais, incluindo os maiores fóruns de discussão sobre a 

biologia de mamíferos marinhos da América do Sul (Reunião de Especialistas 

em Mamíferos Aquáticos da América do Sul) e do mundo (Conferência Bienal 

sobre a Biologia de Mamíferos Marinhos). 

 

VI.4 Avaliação de Aspectos Antrópicos  

 

Conforme os objetivos específicos definidos para o Ciclo de Curto Prazo do 

PMC-BS, procurou-se aqui avaliar preliminarmente possíveis interferências 

antrópicas sobre os cetáceos. Neste Relatório Consolidado, três linhas de 

evidência abordam a questão de interferências antrópicas: (1) uma modelagem 

de uso espacial considerando diversas variáveis ambientais e antrópicas; (2) a 

avaliação de lesões de pele e o monitoramento da prevalência destas lesões ao 

longo do tempo em diferentes espécies; e (3) a concentração de substâncias 

potencialmente tóxicas e expressão de biomarcadores em biópsias. Este item 

traz uma breve síntese e discussão sobre estes resultados. 
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Em relação à modelagem de uso espacial, as análises e modelos 

estatísticos vem sendo aprimorados desde o 2º Relatório Anual (PETROBRAS, 

2017b). Neste presente Relatório, foi utilizado o maior conjunto de variáveis 

ambientais até o momento, com 19 variáveis ambientais e 10 variáveis 

antrópicas. Em relação às variáveis antrópicas, ressaltamos o uso de 

informações provenientes de três projetos de monitoramento ambiental 

desenvolvidos pela PETROBRAS em atendimento a condicionantes das 

Licenças de Operação de perfuração e produção da PETROBRAS na Bacia de 

Santos: Projeto de Monitoramento do Tráfego de Embarcações (PMTE-BS), 

Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP-BS) e Projeto de 

Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina (PMPAS-BS). O número de 

detecções também vem aumentando sistematicamente, conferindo mais 

robustez à modelagem. Um robusto conjunto de mais de 50 modelos foi 

construído para cada grupo avaliado, permitindo comparar o ajuste de diferentes 

hipóteses aos dados. 

A maior novidade da análise apresentada neste Relatório Consolidado foi o 

recorte realizado para a região do talude continental e oceânica, que foram as 

áreas com melhor amostragem da paisagem acústica submarina. Para esta 

análise, as espécies ou os grupos de cetáceos foram reunidos de acordo com 

suas similaridades ecológicas e/ou taxonômicas, permitindo uma separação 

mais clara das diferentes respostas destes grupos às variáveis ambientais e 

antrópicas.  

Além das relações identificadas entre a frequência de uso de habitats pelos 

cetáceos e determinadas variáveis ambientais, como a relação de alguns grupos 

de cetáceos com o grande gradiente de habitats do talude continental, três 

relações significativas foram identificadas com variáveis antrópicas e merecem 

uma discussão mais aprofundada. 

Na modelagem do uso espacial de odontocetos para toda a Bacia de Santos, 

os dois melhores modelos trouxeram associações positivas das taxas de 

avistagens deste grupo com a intensidade do tráfego de embarcações e com a 

intensidade de atividades de pesca de emalhe. Em ambos os casos a região com 

grande intensidade destas atividades corresponde à plataforma continental do 

estado do Rio de Janeiro e norte do estado de São Paulo. Esta região é 
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justamente a área com dominância da Água Central do Atlântico Sul (ACAS), 

cuja ressurgência ocorre na costa e na quebra da plataforma continental por 

diferentes processos. Esta massa de água é mais fria e rica em nutrientes, 

ocasionando maior produtividade biológica a esta área da Bacia de Santos. 

Desta forma, a relação com a pesca de emalhe e com o tráfego de embarcações 

são correlações não-causais ou espúrias. 

De forma similar, o melhor modelo para a baleia-jubarte na região oceânica 

sugere uma maior frequência desta espécie quanto maior a proximidade das 

unidades de exploração/produção de petróleo e/ou gás do Pré-Sal. Entretanto, 

este também parece ser um caso de correlação espúria, pois a região ao largo 

de Cabo Frio, no norte da Bacia de Santos, faz parte do corredor migratório da 

baleia-jubarte para a área reprodutiva do Brasil (ver ZERBINI et al., 2006; ver 

também item V.2.2 Movimentos deste relatório). 

Enfim, com relação às variáveis antrópicas consideradas na modelagem, o 

segundo melhor modelo para golfinhos oceânicos sugere uma relação negativa 

da frequência de uso deste grupo com a intensidade de ruído a uma frequência 

de 125 Hz. Do ponto de vista de interferências antrópicas, este resultado é o que 

chama mais atenção pela recorrência com que os modelos contendo variáveis 

da paisagem acústica aparecem se ajustando bem aos dados em análises 

pretéritas com os dados do PMC-BS. As plataformas de petróleo e gás produzem 

sons de baixa frequência e grande intensidade (RICHARDSON et al., 1995), 

dando suporte à hipótese de que pelo menos alguns grupos de cetáceos evitam 

as regiões com maior intensidade de ruídos verificada no entorno das atividades 

de perfuração e produção de petróleo e gás natural (somatório das contribuições 

de todas as operações em conjunto - embarcações, dutos, UEPs, sondas, etc.). 

Diversos aspectos da modelagem de habitats podem ser aprimorados ao 

longo do ciclo de médio prazo e, por isso, as análises ora apresentadas devem 

ser interpretadas com cautela e consideradas aqui como preliminares, conforme 

previsto inicialmente no Projeto Executivo do Ciclo de Curto Prazo do PMC-BS 

(PETROBRAS, 2015). Dentre alguns aprimoramentos possíveis, cabe citar: 

análises com diferentes tamanhos de blocos – reduzindo o problema de excesso 

de blocos sem avistagens; inclusão da dimensão temporal das variáveis; 
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incremento do número amostral de detecções de cetáceos e possibilidade de 

aprofundar as modelagens específicas por táxons ou espécies. 

Enfim, as outras linhas de evidência sugerem um cenário de múltiplas 

ameaças na Bacia de Santos. A análise de lesões demonstrou ferimentos não-

letais ocasionados por interações com artefatos de pesca e atropelamento por 

embarcação. Os níveis de poluentes orgânicos persistentes, por sua vez, apesar 

de relativamente baixos, também demonstram a influência da contaminação 

química (PCB e DDT) sobre cetáceos costeiros e oceânicos. 

As informações apresentadas aqui contribuem com dados importantes para 

a conservação tanto em nível específico, ajudando a identificar espécies ou 

grupos que sofrem interferências antrópicas, quanto ecossistêmico, 

caracterizando as múltiplas ameaças que incidem sobre as populações de 

cetáceos. No ciclo de médio prazo espera-se aprofundar todas as análises em 

desenvolvimento no Ciclo de Curto Prazo e abordar outras questões 

importantes, como as atividades sísmicas, contribuindo efetivamente para a 

caracterização das ameaças e seus efeitos sobre os cetáceos. 
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