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Uma hora o barco sobe a âncora, 

ergue as velas e deixa o vento levar. 

Nem todo porto é seguro. 

Mas no mar há sempre onde atracar, 

em busca de novos rumos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação é composta por dois artigos científicos. Inicia-se com o artigo 

intitulado “Diversidade, sazonalidade e distribuição de cetáceos na Bacia Potiguar, Rio 

Grande do Norte – Brasil”, caracterizando sua diversidade bem como seus padrões de 

ocorrência ao longo do ano e distribuição batimétrica. Tem continuidade com o artigo 

“Composição de grupo e comportamento associado a embarcações e cetáceos na Bacia 

Potiguar, Rio Grande do Norte – Brasil” que descreve em que formação foram avistados os 

cetáceos e qual sua resposta comportamental em relação a aproximação da embarcação. Em 

consonância com as regras do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas.  
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 RESUMO GERAL 

 

O Brasil possui uma das mais extensas áreas jurisdicionais marinhas do planeta, com 

aproximadamente 8.000 km de litoral, ocorrendo no país 50 espécies de mamíferos aquáticos, 

das quais 39 são cetáceos. No Rio Grande do Norte essa diversidade ainda é pouco conhecida, 

com dados de sua diversidade fornecida em sua maioria por encalhes. A Costa Branca, litoral 

oeste do estado, possui um grande potencial econômico marinho e em crescimento. Tais 

atividades põem em risco o conhecimento dessa diversidade, bem como influenciam 

diretamente o comportamento de cetáceos com o tráfego constante de embarcações. Para 

caracterizar a diversidade e distribuição, foram utilizados dados do monitoramento diário, na 

fase clara do dia (6h às 17h), entre Janeiro/2010 à Dezembro/2012 a bordo de três 

embarcações envolvidas nas atividades de exploração de petróleo na região, enquanto para 

caracterizar os efeitos das embarcações do comportamento foram utilizados os dados de 

Janeiro a Dezembro de 2012 do mesmo monitoramento. Quanto a diversidade, foram 

realizadas 296 avistagens de cetáceos. Tursiops truncatus foi a espécie  registrada em maior 

número e em todas as classes de profundidades, seguida por, Sotalia guianensis, registrada até 

8m. A análise levando em consideração a sazonalidade, ambas as espécies  apresentaram 

distribuição por todo o ano.  Megaptera novaeangliae apresentou maior frequência de 

avistamento nos meses entre julho e novembro em profundidades acima de 11m, 

evidenciando também um repovoamento da área de reprodução. As espécies Stenella 

frontalis, Stenella atenuatta, Steno bredanensis e Stenella longirostris apresentaram 

ocorrência irregular ao longo dos anos, refletido pelo baixo número de registros. Os registros 

referentes a Balaenoptera musculus incrementaram os limites de distribuição da espécie, que 

ainda se encontra com estoques baixos, em risco de extinção, desde a caça baleeira, porém 

não foram suficientes para representar um padrão sazonal. Quanto a comportamento 

associado as embarcações Sotalia guianensis foi registrado em grupos pequenos com reação 

de neutralidade e afastamento da embarcação. Tursiops truncatus variou de 1 a 8 indivíduos, 

com reação principal de aproximação. Megaptera novaeangliae apresentou-se com grupos de 

até 3 animais adultos e um adulto acompanhado de filhote, com comportamento de 

neutralidade ou afastamento das embarcações, principalmente quando filhote presente. Este 

estudo, pioneiro na área, evidencia a necessidade de manter os esforços de monitoramento 

para ações mitigadoras de impactos visto que há alteração comportamental nos indivíduos 

mediante a presença da embarcação. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

  

 Completamente adaptados a vida aquática, cetáceos são mamíferos de corpo fusiforme 

e habitam todos oceanos, costas, rios e estuários. São agrupados em duas subordens, 

Odontoceti (baleias dentadas e golfinhos) e Mysticeti (baleias com barbatanas). 

 Das 85 espécies de cetáceos descritas no mundo (Perrin et. al, 2002), 33 são 

classificadas como Data Deficient (Deficiente de Informações) pela União Internacional para 

Conservação da Natureza – do inglês International Union for Conservation of Nature 

(IUCN). Isto significa que não há informação suficiente para determinar o risco e a 

caracterização desses quanto sua diversidade. Como são utilizados como bioindicadores do 

ambiente que se inserem, por se tratarem de organismos de topo de cadeia alimentar (Odum, 

1983; Dobson & Frid, 1998), essa classificação reflete uma grande preocupação quanto a 

preservação do ambiente aquático. 

 O Brasil possui uma das mais extensas áreas jurisdicionais marinhas do planeta, com 

aproximadamente 8.000 km de litoral, ocorrendo no país 50 espécies de mamíferos aquáticos, 

das quais 39 são cetáceos (IBAMA, 2001; Batisda et al, 2007). 

Para o Rio Grande do Norte (RN), esta diversidade ainda é pouco conhecida. Medeiros 

(2006) relata 14 espécies para o litoral a partir de dados de encalhes, entretanto, este número 

vem crescendo à medida que os esforços de pesquisa são somados no estado (Oliveira et al., 

2005; Attademo, 2007; Attademo et al., 2005). Dados a respeito da diversidade de animais em 

vida representa uma parcela menor nos estudos, isso aliado aos estudos com interações de 

atividades antrópicas influenciam na tomada de atitudes conservacionistas e mitigatórias a 

impactos ao habitat em que estão inseridos. 

 A costa branca, litoral oeste do RN, é conhecida por seu potencial econômico na 

produção de sal, turismo, pesca artesanal, carcinicultura e a extração de petróleo (Attademo, 

2007 e Attademo et al, 2005), todas com elevado potencial de impacto à qualidade dos 

sistemas costeiros e estuarinos, representando assim, ameaças às espécies animais que 

ocorrem nesses ambientes, em particular os mamíferos aquáticos (Richadson et al, 1995; 

Norman, 2000; Di Benedito, 2004; Hoyt, 2005), tais atividades, exceto a carcinicultura, 

demandam um trafego intenso e diário de embarcações de pequeno e grande porte. 
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Cetáceos utilizam o som para navegar, encontrar e capturar suas presas, localizar 

parceiros e predadores. Vários trabalhos vêm corroborando com a hipótese que esses animais 

reajam aos ruídos provocados por embarcações motorizadas resultando em alterações 

comportamentais (Nowacek, Wells & Solow, 2001; Lusseau, 2003; Constantine, Brunton & 

Dennis, 2004; Simões-Lopes, 2005; Lemon et al., 2006) com reações que incluem o aumento 

na velocidade de natação, mergulhos mais longos, mudanças de direção e agrupamento dos 

animais (ICMBIO, 2010). Além disso, seu padrão de distribuição obedece uma fidelidade de 

área (Simões-Lopes & Fabián, 1999) não sendo aleatória, dependendo de fatores ambientais 

específicos (Jefferson et al, 1993).  

Esses fatores as deixam vulneráveis as interações com as atividades econômicas 

desenvolvidas na região, acentuando a necessidade de estudos que possibilitem aplicações de 

atitudes mitigatórias aos impactos negativos, sobretudo ao comportamento, fazendo-se 

necessário mais estudos que relacionem embarcações de grande porte, onde a produção de 

ruídos subaquáticos é acentuada e pode haver maior probabilidade de colisões. 
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CAPITULO 1 

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E SAZONALIDADE DE CETÁCEOS (CETACEA) 

NA BACIA POTIGUAR, RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL. 

Iraê Terra Guedes de Oliveira 1,2, Simone Almeida Gavilan Leandro da Costa 3,4 & 

Flávio José de Lima Silva1,2,4 

1- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Biológicas. Email: iraeterra@gmail.com  

2-Projeto Cetáceos da Costa Branca.  

3- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Departamento de Morfologia. 

4- Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus de Natal, Departamento de Turismo.  

RESUMO 

Pouco ainda se sabe sobre cetáceos no Rio Grande do Norte, consequentemente para 

caracterizar sua diversidade e distribuição, foram utilizados dados do monitoramento diário, 

na fase clara do dia (6h às 17h), entre janeiro/2010 e dezembro/2012 a bordo de três 

embarcações envolvidas nas atividades de exploração de petróleo na região. Foram realizadas 

296 avistagens de cetáceos. Tursiops truncatus foi a espécie registrada em maior número e em 

todas as classes de profundidades, seguida por Sotalia guianensis, registrada até 8m, ambas 

apresentaram distribuição em todo ano. A espécie Megaptera novaeangliae ocorre na região  

entre os meses de julho e novembro em profundidades acima de 11m e evidenciando também 

um repovoamento da área de reprodução. Stenella frontalis, Stenella atenuatta, Steno 

bredanensis e Stenella longirostris apresentaram uma ocorrência irregular ao longo dos anos, 

refletido pelo baixo número de registros. Os registros referentes a Balaenoptera musculus 

incrementaram os limites de distribuição da espécie, que ainda se encontra com estoques 

baixos, em risco de extinção, desde a caça baleeira, porém não foram suficientes para 

representar um padrão sazonal. 

Palavras Chave: Diversidade, Cetáceos, Bacia Potiguar, Rio Grande do Norte. 
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INTRODUÇÃO  

Cetáceos são mamíferos adaptados exclusivamente a vida aquática, se distribuindo em 

todos oceanos, costas, rios e estuários. Possuem corpo fusiforme e são agrupados em duas 

subordens, Odontoceti e Mysticeti. 

Atualmente são descritas 85 espécies de cetáceos no mundo (Perrin et al, 2002), deste 

total, 33 são classificadas deficientes em informação (Data Deficient), segundo a IUCN 

(2013), não havendo informações disponíveis suficientes para determinar o risco e a 

caracterização desses quanto a diversidade. Esta classificação reflete uma preocupação quanto 

a preservação do ambiente em que estão inseridos, sendo esses utilizados como 

bioindicadores de ambientes marinhos, uma vez que são considerados como topo de cadeia 

alimentar (Odum, 1983; Dobson & Frid, 1998).  

Misticetos comumente apresentam comportamento migratório com padrão sazonal de 

acordo com as estações do ano, deslocando-se para baixas latitudes em seu período 

reprodutivo, com exceção a Baleia de Bryde, Balaenoptera edeni Anderson, 1878 e a Baleia 

da Groelândia, Balaena mysticetus Linnaeus 1758, que não migram (Hetzel e Lodi, 1993; 

Clapham, 2000). Este padrão de migração reflete na ocorrência sazonal deste grupo. 

Os odontocetos realizam movimentos menores dentro de seu habitat, em relação aos 

misticetos, estando relacionados com mudanças na temperatura da água e disponibilidade de 

alimento (Hetzel e Lodi, 1993; Jefferson et al., 1993). 

O Brasil possui uma das mais extensas áreas jurisdicionais marinhas do planeta, com 

aproximadamente 8.000 km de litoral, ocorrendo no país 39 espécies de cetáceos (Jefferson et 

al, 1993; IBAMA, 2001; Batisda et al, 2007). Para o litoral do Rio Grande do Norte (RN) 

essa diversidade ainda é pouco conhecida, com 14 espécies, como relatado por Medeiros 

(2006), a partir de encalhes, entretanto, este número vem crescendo, bem como os esforços de 

pesquisa no estado (Oliveira et al. 2005; Attademo, 2007; Attademo et al., 2005). Dados a 

respeito da diversidade de animais em vida representa uma parcela menor nos estudos, isso 

influencia na tomada de atitudes conservacionistas e mitigatórias a impactos ao habitat em 

que estão inseridos. 

A costa branca, litoral oeste do RN, é conhecida por seu potencial econômico na 

produção de sal, turismo, pesca artesanal, carcinicultura e a extração de petróleo (Attademo, 

2007 e Attademo et al, 2005), todas com elevado potencial de impacto à qualidade dos 
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sistemas costeiros e estuarinos, representando assim, ameaças às espécies animais que 

ocorrem nesses ambientes, em particular os mamíferos aquáticos (Richadson et al, 1995; 

Norman, 2000; Di Benedito, 2004; Hoyt, 2005), tais atividades, exceto a carcinicultura, 

demandam um trafego intenso e diário de embarcações de pequeno e grande porte. 

Como seu padrão de distribuição, os cetáceos,  obedecem uma fidelidade de área 

(Simões-Lopes & Fabián, 1999) dependendo da zona batimétrica, faixas de temperatura e 

regimes oceanográficos e meteorológicos específicos (Jefferson et al, 1993), determinadores 

de sua sazonalidade, tais características os deixam mais vulneráveis as interações com as 

atividades econômicas desenvolvidas na região, crescendo a necessidade de estudos que 

caracterizem as espécies, bem como o uso de habitat e seus padrões sazonais. 

O Plano de Ação Nacional para a Conservação de Mamíferos Aquáticos do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) (2010) prioriza o estudo e 

caracterização de áreas de sensibilidades dos processos antrópicos, tornando-se urgente a 

realização de diagnósticos da diversidade e condição de conservação de espécies sentinelas, 

como os mamíferos aquáticos (Katona & Whitehead, 1988).    

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a diversidade, distribuição batimétrica, 

bem como padrões sazonais de cetáceos que utilizam como habitat a Bacia Potiguar no litoral 

do Rio Grande do Norte, contribuindo para um melhor entendimento deste grupo, e gerando 

subsídios para adoção de medidas de conservação das espécies e dos ambientes costeiros e 

oceânicos relevantes às atividades de exploração onde ocorrem. 

 

METODOLOGIA 

A Bacia Potiguar é uma área de exploração de petróleo em águas rasas, isóbatas até 

50m, situada no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre os municípios de Galinhos 

(S05°05’28.1”, O036°16’29.6”) e Areia Branca (S04°57’20.5”, O037°08’11.9”) (Figura 1). 

O estudo foi desenvolvido a partir de avistagens oportunistas entre o período de 

Janeiro/2010 e Dezembro/2012 com monitoramento diário, a bordo de 3 (três) embarcações 

de apoio as atividades de perfuração petrolífera marítima na Bacia Potiguar (Fast Vinicius, 

Eco Gladiator e Pegasus I). Em tais embarcações, foi estabelecida, por condicionante 

ambiental, a presença de um monitor com objetivo de registrar e mitigar possíveis interações 

das embarcações com mamíferos marinhos. 
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Os cruzeiros foram realizados na fase clara do dia, iniciando as 6:00 h ou a partir da 

desatracação e finalizado as 17:00 h ou com a atracação da embarcação. Cada embarcação 

contou com um observador treinado.  

As observações foram realizadas de forma contínua, com o auxílio de binóculos 

reticulados ao longo do trajeto. No caso de avistagem de um cetáceo, a embarcação reduzia a 

velocidade, se posicionando a uma distância mínima de 100m. de forma a mitigar possíveis 

impactos. Em cada avistagem, foram obtidos registros de imagem dos indivíduos, através da 

utilização de câmera fotográfica digital e a coleta dos seguintes dados: 

a. Data e hora das avistagens; 

b. Posição geográfica; 

c. Distância do animal e/ou grupo das embarcações de apoio; 

d. Características ambientais do local:  

- Profundidade, utilizando sonda batimétrica; 

- Condição do mar (escala Beaufort); 

- Direção e velocidade do vento. 

Para distribuição das espécies foram utilizadas classes batimétricas segmentadas em 

até 10m, entre 11 e 20m e acima de 20m. 

Os dados relacionados a análises por sazonalidade foram agrupados por meses do ano, 

para todas as espécies.  

Foram empregadas análises estatísticas não paramétricas para verificar a correlação 

entre os parâmetros meteoceanográficos e as avistagens realizadas, através dos testes de 

Kruskal-Wallis (H), com nível de significância de 5%.  

Esforço 

Todos os dados referentes ao esforço amostral são apresentados na Tabela 1 e Figura 

2. 
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Tabela 1 Esforço amostral em horas (ET) e distância percorrida (DT) por embarcação nos anos de 2010, 

2011 e 2012, com suas respectivas médias diárias (MD). 

 

2010 2011 2012 Total 

  ET MD ET MD ET MD   

Fast Vinicius 2077:31 7 2323:21 9 729:00 8 5129:52 

Eco Gladiator 2524:26 9 2150:41 8 291:00 8 4966:07 

Pegasus I 2256:06 4 2163:18 4 850:43 4 5270:07 

 

2010 2011 2012 Total 

 

DT MD DT MD DT MD   

Fast Vinicius 3642.82 12.56 2702.57 10.85 2809.8 31.9 9155.19 

Eco Gladiator 6496.66 22.32 4084.82 14.96 636.32 16.74 11217.8 

Pegasus I 12090.58 25.4 13865.24 28.41 2139.7 28.41 28095.52 

 

   

Figura 2 – Gráficos do esforço amostral desempenhado ao longo de 2010, 2011 e 2012, em horas (h) 

e em milhas náuticas (mn).
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Figura 1 - Mapa de abrangência da Bacia Potiguar. 
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RESULTADOS 

Avistagens 

As avistagens dos anos de 2010, 2011 e 2012 são apresentadas na Tabela 2. 

Foram realizados 29 registros a bordo da embarcação Fast Vinicius durante o ano de 

2010, em 2011 foram realizados 39 registros e em 2012, registrados 34 cetáceos.    

A embarcação Eco Gladiator registrou 37 cetáceos em 2010, durante o ano de 2011 

foram registrados 17 e em 2012 foram realizados 05 registros. 

Durante o ano de 2010 a embarcação Pegasus I realizou 21 registros, no ano de 2011 

foram realizados 39 e no ano de 2012 foram registrados 38 cetáceos. 
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Tabela 2 - Diversidade de cetáceos avistados durantes os anos de 2010, 2011 e 2012, por cada 

embarcação. 

Espécie Ano Embarcação  Total 

    Fast Vinicius Eco Gladiator Pegasus   

Sotalia guianensis 

2010 6 12 11 29 

2011 3 12 21 36 

2012 3 3 23 29 

Tursiops truncatus 

2010 12 13 3 28 

2011 7 20 16 43 

2012 8 2 15 25 

Stenella frontalis 

2010 3 7 4 14 

2011 4 4 0 8 

2012 5 0 0 5 

Steno bredanensis 

2010 2 0 0 2 

2011 1 2 1 4 

2012 1 0 0 1 

Megaptera 

novaeangliae 

2010 1 3 0 4 

2011 20 15 1 36 

2012 16 0 0 16 

Stenella attenuata 

2010 4 1 2 7 

2011 1 0 0 1 

2012 1 0 0 1 

Balaenoptera musculus 

2010 0 0 0 0 

2011 2 0 0 2 

2012 0 0 0 0 

Stenella longirostris 

2010 1 1 1 3 

2011 1 1 0 2 

2012 0 0 0 0 

Total 

2010 29 37 21 87 

2011 39 54 39 132 

2012 34 5 38 77 
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Diversidade e sazonalidade 

A Figura 03 apresenta a sazonalidade baseada nas avistagens de cetáceos ao longo dos 

três anos e seu acumulado, enquanto a Tabela 3 apresenta a frequência absoluta e relativa para 

cada espécie de cetáceo durante os anos de 2010, 2011, 2012 e o total acumulado. 

 

Figura 3 – Sazonalidade baseada em avistagens de cetáceos na Bacia Potiguar ao longo dos anos 2010 

(A), 2011 (B), 2012 (C) e seu acumulado (D). 

 

Boto-Cinza (Sotalia guianensis) 

Para o ano de 2010 a espécie mais registrada foi o boto Sotalia guianensis, com um 
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voltou a ser a mais avistada, com 29 ocorrências, e 37,66% do total de avistagens para o 

referido ano, não sendo avistada durante os meses de julho e setembro. Sobretudo, apenas em 

setembro não houve registro no acumulado do estudo (Figura 4). 

 

Figura 4 – Sazonalidade das avistagens de Sotalia guianensis durante o período do estudo. 
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Tabela 3- Frequência absoluta e relativa para cada espécie de cetáceo durante os anos de 2010, 2011, 2012 

e o total acumulado. 

Espécies 
2010 2011 2012 Acumulado 

F f% F f% F f% F f% 

Tursiops truncatus 28 32,18 43 32,58 25 32.5 96 32.43 

Sotalia guianensis 29 33,33 36 27,27 29 37.7 94 31.76 

Megaptera novaeangliae 4 4,60 36 27,27 16 20.8 56 18.92 

Stenella frontalis 14 16,09 8 6,06 5 6.5 27 9.12 

Stenella atenuatta 7 8,05 1 0,76 1 1.3 9 3.04 

Steno bredanensis 2 2,30 4 3,03 1 1.3 7 2.36 

Stenella longirostris 3 3,45 2 1,52 0 0.0 5 1.69 

Balaenoptera musculus 0 0 2 1,52 0 0.0 2 0.68 

Total 87 100 132 100 77 100 296 100 

 

Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae) 

Em 2010, foram obtidos 04 (4,60%) registros da espécie, já em 2011 o número de 

avistagens aumentou, com 36 registros (27,27%). Em 2012 o número de registros realizados 

para a espécie foi de 16 (20,78%). Em todo período do estudo a M. novaeangliae mostrou 

uma sazonalidade bem definida, sendo observada apenas no segundo semestre, entre julho e 

novembro, de cada ano. A espécie foi registrada em 2010 nos meses de agosto a outubro, 

entre julho e outubro em 2011 e em 2012, os registros da espécie ocorreram entre os meses de 

agosto e outubro (Figura 5). 



14 
 

 Figura 5 – Sazonalidade das avistagens de Megaptera novaeangliae durante o período do estudo. 

Golfinho Nariz-de-garrafa (Tursiops trucatus) 

Os registros do golfinho T. truncatus também tiveram um aumento entre os anos de 

2010 e 2011. No primeiro ano, um total de 28 registros foram realizados (32,18% do total de 

cetáceos registrados), e no segundo houve 43 registros (32,58% do total de cetáceos 

registrados). Em 2012, foram registrados 25 (32,47%) exemplares. O golfinho T. truncatus foi 

registrado longo de todo o ano de 2010, exceto nos meses de fevereiro, setembro e novembro. 

Em 2011, a espécie só não foi registrada nos meses de fevereiro, março e julho. Já no ano de 

2012, os registros só não ocorreram no mês de novembro (Figura 6). 

 

Figura 6 – Sazonalidade das avistagens de Tursiops truncatus durante o período do estudo. 

0

5

10

15

20

25
Fr

e
q

u
ê

n
ci

a 
 a

b
so

lu
ta

Meses

2010 2011 2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a 

ab
so

lu
ta

Meses

2010 2011 2012



15 
 

 

Golfinhos-pintado-do-atlântico (Stenella frontalis) 

Foi observada uma diminuição na frequência de registros ao longo dos três anos de 

monitoramento da espécie. Em 2010, foram realizados 14 registros de S. frontalis, 

representando 16,09% dos registros de cetáceos realizados para o respectivo ano. Em 2011, 

foram realizados 08 registros, representando 6,06% dos registros de cetáceos para o ano. Em 

2012, houve novamente uma diminuição dos registros quando comparado aos dois anos 

anteriores, sendo realizado um total de 05 (6,49%) registros. 

O golfinho S. frontalis foi registrado em 2010 entre os meses de abril a julho e 

setembro a dezembro. No ano de 2011, os registros ocorreram nos meses de abril, maio, julho 

e agosto. Já em 2012, os registros com a espécie ocorreram nos meses de agosto e setembro 

(Figura 7). 

  

Figura 7 – Sazonalidade das avistagens de Stenella frontalis durante o período do estudo. 
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registrado nos meses. Já no ano de 2011, houve registro apenas no mês de março. Em 2012, a 

espécie foi registrada apenas no mês de agosto (Figura 8). 

 

Figura 8 – Sazonalidade das avistagens de Stenella atenuatta durante o período do estudo. 
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(Figura 9). 
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Figura 9 – Sazonalidade das avistagens de Steno bredanensis durante o período do estudo. 

Baleia-azul (Balaenoptera musculus) 

Foram registradas ocorrências de Baleia-azul (B. musculus) nos dias 27 e 31 de julho 

de 2011, sendo o primeiro na latitude S04°42'14.1" e longitude O036°49'32.7" e o segundo na 

latitude S04°42'45.7" e longitude O036°40'15.7", em ambos os casos se tratavam de um 

indivíduo adulto e um filhote.  

Distribuição batimétrica 

 No período de 2010 a 2012, foram avistadas as espécies S. guianensis, T. truncatus, S. 

frontalis, S. atenuatta, S. bredanensis, B. musculus, S. longirostris e M. novaeangliae, 

distribuídas nas três classes de intervalos de profundidade propostas (0-10 m; 11-20 m; e >21 

m). S. guianensis foi observada com regularidade na cota batimétrica de 0 a 10 metros em 

todos os períodos supracitados, demonstrado nas Figuras 10, 11 e 12. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Fr

e
q

u
ê

n
ci

a 
ab

so
lu

ta

Meses

2010 2011 2012



18 
 

 

Figura 10 – Frequência dos registros de cetáceos em relação a batimetria para o ano de 2010.  

 

Em 2010, 07 (sete) espécies da ordem Cetacea foram registradas. S. guianensis foi 

registrado em isóbatas de até 10 m. T. truncatus e S. attenuata foram registrados nas três 

classes de profundidades propostas (0-10 m; 11-20 m; e >21 m). S. longirostris e S. 

bredanensis só foram registrados em profundidades superiores a 21 m. S. frontalis foi 

registrado em profundidades acima dos 11 m, e M. novaeangliae em profundidades entre 11 

m e 20 m. 

 

Figura 11 – Frequência dos registros de cetáceos em relação a batimetria para o ano de 2011. 
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Em 2011, 08 (oito) espécies foram registradas. S. guianensis, assim como em 2010, 

também foi registrado em profundidades de até 10 m. T. truncatus foi registrado em 

profundidades de até 20 m, com uma maior frequência de registros em profundidades entre 11 

m e 20 m. S. attenuata foi registrado apenas em profundidades entre 11 m e 20 m. As espécies 

S. longirostris e B. musculus só foram registradas em profundidades acima dos 20 m. S. 

frontalis foi registrado nas três classes de intervalos de profundidade S. bredanensis e M. 

novaeangliae foram registrados em profundidades acima dos 11 m. Em 2011 M. novaeangliae 

foi registrada mais frequentemente em profundidades superiores a 21 m (Figura 11). 

O boto S. guianensis, no ano de 2012, foi registrado em profundidades que variaram 

entre 0 m e 10 m (n=25). O golfinho T. truncatus foi registrado nos três intervalos de 

profundidades (n=22). A baleia M. novaeangliae foi registrada em profundidades que 

variaram entre 11 m e 20 m e acima de 21 m (n=17). O golfinho S. frontalis foi registrado em 

profundidades que variaram entre 11 m e 20 m (n=5), e as duas outras espécies registradas 

neste ano, os golfinhos S. bredanensis e S. atenuatta, foram registrados em profundidades 

acima de 21 m (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Frequência dos registros de cetáceos em relação a batimetria para o ano de 2012. 
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Condições meteoceanográficas 

Foram analisadas as relações entre as frequências das avistagens e condições 

meteoceanográficas no momento do registro. Os parâmetros analisados foram condições do 

mar (escala Beaufort), velocidade e direção do vento. 

Não houve diferença significativa entre as avistagens e as diferentes condições de mar 

(Kruskal-Wallis teste, H=11,734; gl=7; p=0,110), bem como relacionadas à velocidade do 

vento (H=4,736; gl=2; p=0,094) e em relação ao número de registros de avistagens quando 

submetidos às diferentes direções de vento (H=11,747; gl=10; p=0,302). 

 

DISCUSSÃO 

Em 2010 foram realizados 87 registros de cetáceos, 132 em 2011 e 77 em 2012, 

totalizando 296 registros, sendo as espécies predominantes T. truncatus (32,43%), S. 

guianensis (31,76%), M. novaeangliae (18,92%), S. frontalis (9,12%), S. attenuata (3,04%), 

S. brendanensis (2,36%), S. longirostris (1,69%) e B. musculus (0,68%). Existe uma 

predominância em ambientes estuarinos e costeiros (até cota de 8 metros), enquanto outros 

ocorrem em cotas batimétrica entre 11 e 20 metros e alguns indivíduos tem hábito de 

permanecer acima dos 20 metros. 

O golfinho T. truncatus tem uma ampla área de ocorrência em todos os oceanos 

tropicais e temperados podendo ser observado em regiões costeiras, como baias, enseadas, 

estuários e águas oceânicas (Siciliano et al., 2006). No Brasil, a espécie está presente ao longo 

de toda a costa (Pinedo et al., 1992), sendo a espécie mais registrada durante o estudo, essa 

também não apresentou padrão sazonal de ocorrência, sendo registrado ao longo dos três anos 

de amostragem. Este padrão de ocorrência indica que a espécie também apresenta um hábito 

residente, assim como observado em outras populações estudas, passando todo o ano em uma 

mesma área (Simões-Lopes & Fabián, 1999). 

A espécie foi registrada em uma maior variedade de isóbatas, sugerindo que o seu 

“home range” (área de uso ou área de vida) é mais amplo, quando comparado, por exemplo, 

ao S. guianensis. Essa extensa área de uso também foi observada em outros estudos, como 

relatado por Simões-Lopes & Fabián (1999) e Corkeron & Martin (2004) com animais em 

grande deslocamento de área, estes encontram uma maior diversidade de presas, aumentando 

a abrangência do seu nicho alimentar (Whitehead, 2003). 
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O boto S. guianensis foi segunda espécie mais frequentemente registrada, sendo 

registrada ao longo dos três anos (exceto no mês de setembro), demonstrando um padrão de 

frequência difuso (não sazonal). A flutuação de ocorrência da mesma não apresentou 

correlação com as variações dos parâmetros meteoceanográficos, assim não havendo 

influência de condições ambientais nas avistagens. 

A ocorrência do boto S. guianensis ao longo dos meses na área monitorada pode ser 

explicada pelo padrão de ocorrência da espécie. Ao longo da sua área de distribuição na costa 

brasileira, desde Santa Catarina até a divisa do Brasil com a Guiana Francesa (Monteiro-Filho 

et al., 2013), estudos demonstram que a espécie possui padrão de residência em zonas 

costeiras e estuarinas (Santos et al., 2001; Flores & Bazzalo, 2004; Azevedo et al., 2004; 

Hardt, 2005; Ananias, 2006; Rossi-Santos et al., 2007). 

Em 2012, semelhante aos anos anteriores (2010 e 2011), os espécimes foram 

registrados em águas rasas, em isóbata de até 10 m, próximos à costa ou na desembocadura do 

rio Aratuá, no município de Guamaré/RN. Segundo Silva & Best (1996), S. guianensis é uma 

espécie tipicamente costeira ao longo da sua área de distribuição, frequentando baias, 

enseadas, estuários e desembocaduras de rios.  

A baleia jubarte M. novaeangliae é cosmopolita, ocorrendo em todos os oceanos. A 

espécie realiza extensos deslocamentos (migração) desde os polos, conhecido como áreas de 

alimentação (verão e outono), até as águas tropicais para acasalamento e reprodução (inverno 

e a primavera) (Clapham, 2000).   

Os registros desta espécie durante o monitoramento tiveram início em julho e se 

prolongaram até novembro, tanto em 2010, como em 2011 e 2012, ficando evidente o padrão 

sazonal descrito por Clapham (2000), como também descrito para o litoral do estado da Bahia 

(Wedekin et al., 2010).  

O aumento no número de registros é uma consequência da reestruturação da população 

da espécie na costa do Estado do Rio Grande do Norte, assim como está ocorrendo em todo o 

litoral nordestino. Neste caso, a M. novaeangliae estaria repovoando uma área de 

acasalamento e reprodução utilizada anteriormente para a caça comercial (Wedekin et al., 

2010). 

A espécie foi registrada entre as isóbatas de 11 e 20m, com maior frequência em 

isóbatas acima de 21 m. Evidências têm mostrado que as fêmeas com filhotes têm 
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preferências por águas mais rasas e calmas, seja pela busca de proteção das águas turbulentas 

(Mattila & Clapham, 1989), para diminuir o risco de predação (Glockner & Venus, 1983), 

para evitar o molestamento por machos que tentam copular (Ersts & Rosembaun, 2003), ou 

ainda para minimizar o gasto energético da fêmea e do seu filhote (Whitehead & Moore, 

1982). Segundo Bemfica & Queiroz (2007), as baleias M. novaeangliae quando estão em 

águas nordestinas preferem profundidades variando entre 20 m e 30 m, as quais seriam ideais 

para a reprodução e amamentação. 

O grupo da família Delphinidae (S. attenuata, S. frontalis, S. longirostris e S. 

bredanensis) apresentou uma ocorrência irregular ao longo dos anos. S. frontalis no ano de 

2010 só não foi registrado nos três (03) primeiros meses, e no mês de agosto. Em 2011, a 

espécie foi registrada nos meses de abril, maio, julho e agosto. Já em 2012, foi avistada em 

agosto e setembro. S. attenuata em 2010 foi registrado nos meses de janeiro, fevereiro, abril, 

maio e julho. Em 2011, um único registro ocorreu no mês de março e em 2012, no mês de 

agosto. S. longirostris em 2010 foi registrado nos meses de fevereiro e julho, e no ano de 

2011 nos meses de agosto e setembro. Em 2012 não houve registro da espécie. S. bredanensis 

em 2010 foi registrado em abril, e no ano de 2011 nos meses de março e abril, ao passo que 

em 2012 foi avistado em agosto. 

A frequência desses registros não necessariamente reflete um padrão sazonal das 

espécies. O esforço de monitoramento (transecções com as embarcações) é realizado com 

uma maior frequência em isóbatas abaixo daquelas nos quais geralmente as mesmas ocorrem, 

limitando a probabilidade de avistagem. Segundo Moreno et al., (2005) tais espécies são 

encontradas com maior frequência em profundidades acima dos 20m. 

A Baleia Azul foi registrada em duas ocasiões, ambas no ano de 2011. Segundo 

Zerbini et al. (1997) a Baleias-Azuis são raramente avistadas e certamente são as mais raras 

da família Balaenopteridae em águas brasileiras, mesmo durante os últimos momentos da 

caça baleeira, quando eram alvo da indústria, estas não foram reportadas em Costinha-PB. 

Esta caça depreciou seus estoques populacionais a níveis críticos e por isso ocupa a lista 

vermelha de espécies mais ameaçadas de extinção da IUCN. 

Por muito tempo não há registro da espécie em águas brasileiras. Zerbini et al, (1997) 

em uma revisão sobre o gênero Balaenoptera relata 3 casos de captura de B. musculus (1948, 

1962 e 1965 respectivamente), duas avistagens durante a caça baleeira (relatados por da 

Rocha & Braga, 1982 e Antonelli et al., 1987) em Costinha na Paraíba e ainda um encalhe na 
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praia do Chuí no Rio Grande do Sul. Andriolo et al, (2010) relata a distribuição de grandes 

baleias no nordeste brasileiro, porém durante os 4 anos de estudo (entre 1998 e 2001) não 

houve registro da espécie. 

B. musculus possui hábitos migratórios e assim como M. novaeangliae prefere águas 

rasas e quentes para se acasalar e reproduzir (Shirihai & Jarrett, 2006). Estes novos registros 

fornecem informações críticas a respeito do status de conservação, contribui para reavaliar sua 

distribuição e habitats reprodutivos. Bem como estende sua distribuição para margens mais 

equatoriais do Atlântico Sul.  

 

CONCLUSÃO 

O esforço efetivo total e individual de monitoramento temporal e milhas náuticas 

percorridas foi considerado satisfatório, conseguindo amostrar toda bacia potiguar e as três 

classes batimétricas propostas. 

O Golfinho Nariz de Garrafa (Tursiops truncatus) foi a espécie mais registrada (n = 

96), seguida pelo Boto-Cinza (Sotalia guianensis, n = 94). Ambas espécies apresentaram 

padrão de ocorrência difusa, com registros ao longo de todos os meses dos três anos 

monitorados, além disso as duas espécies foram caracterizadas como residentes na Bacia 

Potiguar, ocorrendo durante todo o ano, intensificando a necessidade de esforços para o 

monitoramento de suas populações, afim de mitigar ações diretas produzidas pelo tráfego 

intenso de embarcações de grande e médio porte em seu habitat. 

M. novaeangliae como uma espécie migratória, apresentou-se na área de estudo 

durante seu período reprodutivo, preferindo profundidades acima de 20m, com ocorrências 

esporádicas em profundidades entre 11 e 20m. 

Os delfinídeos do gênero Stenella e Steno foram registrados em águas acimas de 11m 

e preferencialmente em profundidades acima de 20m. Diante da baixa amostragem de registro 

desse grupo, não foi possível estabelecer um padrão sazonal, explicado pela concentração dos 

cruzeiros entre as duas primeiras classes de batimetria (abaixo de 10m e entre 11 e 20). 

Os dois registros de B. musculus representou uma grande contribuição para o status de 

conservação da espécie, visto que não há registro deste animal em vida utilizando águas 

brasileiras desde a caça baleeira, em Costinha (no estado da Paraíba), bem como ampliando 

sua área de ocorrência para limites mais equatoriais.  
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Os registros de cetáceos ocorreram em todas as classes de profundidades, com 

variações de acordo com as espécies observadas. 

Este estudo iniciou a tomada de esforços para o conhecimento da diversidade de 

cetáceos em vida na porção oeste do Rio Grande do Norte, este contava até então com 

informações somente a respeito de encalhes e poucos estudos em observação de ponto fixo, 

com Sotalia guianensis. Dessa forma colaborando com subsídios para tomadas de ações 

conservacionistas e mitigatórias aos possíveis impactos gerados pelo desenvolvimento 

econômico da exploração marinha da Bacia Potiguar. 
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CAPÍTULO 2 

COMPOSIÇÃO DE GRUPO E COMPORTAMENTO DE CETÁCEOS ASSOCIADO 

A GRANDES EMBARCAÇÕES NA BACIA POTIGUAR, RIO GRANDE DO NORTE 

– BRASIL. 
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Resumo 

O litoral oeste do estado do Rio Grande do Norte, conhecido como Costa Branca, 

possui grande potencial econômico de exploração marinha e isso tem produzido um grande 

tráfego de embarcações. Este tráfego intenso promove interações diretas as populações de 

cetáceos em seus estados comportamentais. A bordo de 3 embarcações de apoio as atividades 

de exploração de petróleo este trabalho objetivou caracterizar a composição de grupo e o 

comportamento em relação as embarcações de cetáceos durante o ano de 2012, na Bacia 

Potiguar. Sotalia guianensis foi registrado em grupos pequenos com reação de neutralidade e 

afastamento da embarcação. Tursiops truncatus variou de 1 a 8 indivíduos, com reação 

principal de aproximação. Megaptera novaeangliae apresentou-se com grupos de até 3 

animais adultos e um adulto acompanhado de filhote, com comportamento de neutralidade ou 

afastamento das embarcações, principalmente quando filhote presente. Este estudo pioneiro 

na área mostra que é necessário manter os esforços de monitoramento para ações mitigadoras 

de impactos visto que há alteração comportamental nos indivíduos mediante a presença da 

embarcação. 

Palavras chave: Interação, navegação, cetáceos, petróleo.  
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INTRODUÇÃO 

Cetáceos são pertencentes a uma Ordem dos mamíferos, exclusivamente adaptados a 

vida aquática, que possuem corpo fusiforme, se distribuindo em todos oceanos, costas, rios e 

estuários (Jefferson et al., 1993; Shirihai & Jarret, 2006). Formam grupos sociais em 

benefício da defesa de predadores, alimentação e cuidado parental (Trillmich, 2009). São 

divididos em duas subordens Odontoceti e Mysticeti.  

Grande parte dos cetáceos ocorrem em grupos, apesar de algumas espécies ocorrerem 

solitárias ou em grupos pequenos, como em pares ou trios (muitos misticetos, cachalote 

macho, a maioria das baleias-bicudas, cachalote anã e pigmeia, além de botos fluviais). A 

maioria dos agrupamentos de espécies, possuem características próprias quanto ao tamanho 

de grupos, entretanto, essa característica pode variar de acordo com as áreas de ocorrência 

(Ballance, 2009). 

Misticetos demonstram uma estrutura social baseada em pequenos grupos, variando 

sua composição entre as espécies, sendo estes agrupamentos observados em atividades 

particulares, incluindo migração, alimentação e reprodução (Berta & Deméré, 2009). 

Odontocetos possuem comportamento gregário, formando grupos coesos que variam de 2 e 

centenas de animais (Hetzel e Lodi, 1993; Jefferson et al., 1993). 

O Brasil com aproximadamente 8.000 km de litoral abriga 39 espécies de cetáceos 

(Jefferson et al., 1993). Essa diversidade se encontra ameaçada, com a crescente indústria e 

exploração dos oceanos. 

A Costa Branca, litoral oeste do Rio Grande do Norte, conhecida por seu potencial na 

produção de sal (Attademo, 2007), tem sido um polo de crescimento na exploração de 

petróleo o gás marinho. Além disso, outras atividades antropogênicas que interferem de forma 

direta o ambiente marinho se destacam, tais como a pesca artesanal e a carcinicultura. Destas, 

só a última não produz um tráfego intenso de embarcações de grande ou de pequeno porte. 

O tráfego intenso de embarcações influencia no estado comportamental de cetáceos, já 

que esses utilizam o som para navegar, encontrar e capturas suas presas, localizar parceiros e 

predadores. Vários trabalhos vêm corroborando com a hipótese que esses animais reajam aos 

ruídos provocados por embarcações motorizadas resultando em alterações comportamentais 

(Nowacek, Wells & Solow, 2001; Lusseau, 2003; Simões-Lopes, 2005; Constantine, Brunton 

& Dennis, 2004; Lemon et al., 2006; Nowacek et al, 2009) com reações que incluem o 
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aumento na velocidade de natação, mergulhos mais longos, mudanças de direção e 

agrupamento dos animais (ICMBIO, 2010). 

O padrão de distribuição das espécies obedece uma fidelidade de área (Simões-Lopes 

& Fabián, 1999) não sendo aleatória, dependendo de fatores ambientais específicos (Jefferson 

et al, 1993). Esses fatores as deixam vulneráveis as interações com as atividades econômicas 

desenvolvidas na região acentuando a necessidade de estudos que possibilitem aplicações de 

atitudes mitigatórias aos impactos negativos, sobretudo ao comportamento. 

Este estudo objetivou caracterizar as espécies ocorrentes da Bacia Potiguar, litoral 

oeste do RN, quanto a composição de grupo e seus comportamentos mediante o tráfego de 

embarcações de apoio as atividades de extração e produção de petróleo. 

 

METODOLOGIA 

A Bacia Potiguar é uma área de exploração de petróleo em águas rasas, isóbatas até 

50m, situada no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, entre os municípios de Galinhos 

(S05°05’28.1”, O036°16’29.6”) e Areia Branca (S04°57’20.5”, O037°08’11.9”) (Figura 1). 

O estudo foi desenvolvido a partir de avistagens oportunistas entre o período de 

Janeiro a Dezembro/2012 com monitoramento diário, a bordo de 3 (três) embarcações de 

apoio as atividades de perfuração marítima na Bacia Potiguar. Em tais embarcações, foi 

estabelecida, por condicionante ambiental, a presença de um monitor com objetivo de 

registrar e mitigar possíveis interações das embarcações com mamíferos marinhos. 

Os cruzeiros foram realizados na fase clara do dia, iniciando as 6:00 ou a partir da 

desatracação e finalizado as 17:00 ou com a atracação da embarcação de apoio das atividades 

de perfuração. Cada embarcação contou com um observador treinado.  

As observações foram realizadas de forma contínua com o auxílio de binóculos 

reticulados ao longo do trajeto. No caso de avistagem de um mamífero aquático, a 

embarcação reduziu a velocidade se posicionando a uma distância mínima de 100m, de forma 

a mitigar possíveis impactos. Em cada avistagem, foram obtidos registros de imagem dos 

indivíduos, através da utilização de câmera fotográfica digital e a coleta dos seguintes dados: 

a. Número de indivíduos e faixa etária (adultos e imaturos); 

d. Eventos e estados comportamentais; 
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c. Reação dos animais em relação à embarcação: aproximação, neutralidade e afastamento. 

d. Distância do animal e/ou grupo das embarcações de apoio; 
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Figura 2 - Mapa de abrangência da Bacia Potiguar.  
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RESULTADOS 

 Durante o período do estudo foram registradas as espécies Sotalia guianensis (Boto-

Cinza), Tursiops truncatus (Golfinho-Nariz-de-Garrafa), Megaptera novaeangliae (Baleia-

Jubarte), Stenella frontalis, Steno bredanensis e Stenella atenuatta. 

Composição de grupo 

S. guianensis variou entre um (01) e quatro (04) animais. Dos 29 registros realizados, 

17,24% (n=5) foram de animais adultos solitários, 48,27% (n=14) foram de grupos formados 

por dois (02) animais adultos; 13,7% (n=4) de grupos formados por três (03) animais adultos; 

3,44% (n=1) de grupos formados por quatro (04) animais adultos; 3,44% (n=1) de grupos 

formados por um (01) adulto e um (01) filhote; 10,34% (n=3) de grupos formados por dois 

(02) adultos e um (01) filhote; e 3,44% (n=1) corresponderam a grupos formados por três (03) 

adultos e um (01) filhote (Figura 2). 

 

Figura 2 – Frequência relativa da composição de grupos de S. guianensis. 

 

 T. truncatus variou entre um (01) e oito (08) animais. Dos 25 registros realizados em 

2012 com esta espécie, 8% (n=2) foram de animais adultos solitários; 36% (n=9) de grupos 

formados por dois (02) animais adultos; 32% (n=8) de grupos formados por três (03) animais 

adultos; 8% (n=2) de grupos formados por dois (02) animais adultos e um (01) filhote; 8% 

(n=2) de grupos formados por três (03) adultos e um (01) filhote; 4% (n=1) de grupos 
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formados por um (01) animal adulto e um (01) filhote; e 4% (n=1) corresponderam a grupos 

formados por oito (08) animais, sendo seis (06) adultos e dois (02) filhotes (Figura 3). 

 

Figura 3 – Frequência relativa da composição de grupos de T. truncatus. 

Dos grupos de Tursiops quem se aproximava era só o indivíduo adulto, os com 

filhotes permaneciam distantes  

M. novaeangliae variou entre um (01) e três (03) animais. Dos 17 registros realizados em 

2012 com esta espécie, 11,76% (n=2) foram de animais adultos solitários; 52,94% (n=9) de grupos 

formados por dois (02) animais adultos; 5,88% (n=1) de grupos formados por três (03) animais 

adultos; e 29,41% (n=5) corresponderam a grupos formados por um (01) animal adulto e um (01) 

filhote (Figura 4).  
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Figura 4 – Frequência relativa da composição de grupos de M. novaeangliae. 

 

 S. frontalis variou entre cinco (05) e 20 animais. Nos cinco registros realizados foram 

observados animais imaturos compondo os grupos. Nas outras duas espécies de golfinhos 

registradas, S. bredanensis e S. atenuatta, o tamanho dos grupos foi de aproximadamente 30 

indivíduos, sendo também observados animais imaturos entre eles. Nestas condições não é possível 

a determinação exata da composição de grupo. 

 

Frequência de grupos com animais imaturos 

Do total de registros de cetáceos realizados no ano de 2012 (n: 78), em pelo menos 23 

(29,49%) casos, os grupos foram constituídos por adultos e imaturos (Tabela IX). 

Com o boto S. guianensis, de um total de 29 registros, os animais imaturos 

compuseram os grupos cinco (05) vezes (17,24%). 

Para o golfinho T. truncatus, de um total de 25 registros, os animais imaturos foram 

registrados seis (06) vezes (24%). 

No que se refere à baleia jubarte M. novaeangliae, de um total de 17 registros, os 

animais imaturos estiveram presentes em cinco (05) deles (29,41%). 

Já para o golfinho S. frontalis, foram observados animais imaturos nos cinco (05) 

registros realizados (100%). Por fim, para as outras duas espécies registradas, os golfinhos S. 
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attenuata e S. bredanensis, foram observados animais imaturos compondo os dois grupos 

(Tabela 1).  

Tabela 1 – Frequência absoluta e relativa de grupos de cetáceos com imaturos, registrados de acordo 

com a espécie, durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. 

Espécie 
Frequência de 

grupos registrados 

Frequência total e relativa 

de grupos com imaturos 

F   f% 

Sotalia guianensis 29 5 17,24% 

Tursiops truncatus 25 6 24% 

Megaptera novaeangliae 16 5 31,25% 

Stenella frontalis 5 5 100% 

Stenella attenuata 1* 1 100% 

Steno bredanensis 1* 1 100% 

(*) Tamanho de grupo estimado em 30 animais (adultos e imaturos). 

 

Reação comportamental dos cetáceos em relação às embarcações 

Em relação à reação comportamental diante da aproximação das embarcações, dentre os 29 

registros realizados para o boto S. guianensis, em 16 ocasiões os animais mantiveram uma reação 

de neutralidade; em 13 ocasiões se afastaram das embarcações; e não foi registrada nenhuma reação 

de aproximação dos animais desta espécie em relação às embarcações (Figura 5). 

Quanto ao golfinho T. truncatus, dentre os 25 registros realizados, em 17 ocasiões os 

animais se aproximaram da embarcação e nadaram próximo à proa (bowriding); em cinco (05) 

ocasiões mantiveram uma reação de neutralidade diante da aproximação das embarcações; e não 

foram registradas reações de afastamento em relação às mesmas (Figura 5). 

Para a baleia M. novaeangliae, dentre os 17 registros realizados, em seis (06) ocasiões as 

baleias mantiveram um comportamento de neutralidade em relação às embarcações; em 11 os 

animais se afastaram das embarcações; e não foi registrada nenhuma aproximação desses animais 

em relação às embarcações (Figura 5).  
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As outras três espécies de golfinhos, S. frontalis, S. atenuatta e S. bredanensis reagiram com 

aproximação à embarcação em todas as situações nas quais foram registradas (Figura 5). 

 

Figura 5 – Frequência da reação comportamental de cetáceos em relação à aproximação das embarcações. 

 

DISCUSSÃO 

S. guianensis foi registrado em pequenos grupos, de um a quatro indivíduos, sendo 

este um tamanho de grupo também observado em outras áreas do litoral brasileiro. Segundo 

Silva & Best (1996), geralmente o S. guianensis forma pequenos grupos sociais de dois a seis 

indivíduos, embora grupos maiores, contendo até oitenta animais, possam ser formados em 

função de uma atividade comum, como, por exemplo, a alimentação, conforme observado no 

sudeste do Brasil. Os exemplares nadam em grupos coesos, com uns muito próximos aos 

outros, o que sugere um estreito vínculo social para a espécie (Hetzel & Lodi, 1993). 

A reação comportamental dos grupos de S. guianensis registrados durante o 

monitoramento foi de neutralidade e afastamento em relação às embarcações monitoradas. 

Corroborando com os resultados conhecidos para outras populações estudadas, como relatado 

por Silva & Best (1996), afirmando que S. guianensis, ao contrário de outras de espécies de 

golfinhos, não tem o hábito de se aproximar e nadar próximo à proa das embarcações. 
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O tamanho dos grupos registrados de Tursiops truncatus variou de um a oito 

indivíduos, característica observada também em outras populações da espécie que possuem 

hábito costeiro. Esses resultados são semelhantes aos registrados por Bearzi et al (1997) na 

Croácia, por Wilson et al. (1993) na Escócia, e por Wells et al (1987) na Florida.   

Durante os registros, a reação de T. truncatus foi principalmente de aproximação em 

relação às embarcações, deslocando-se em velocidade e com saltos (“porpoising”), chegando 

a nadar junto à proa, comportamento conhecido por “bowriding”. 

Este comportamento corrobora com o descrito por Simões-Lopes (2005), onde a 

presença de embarcações pode desencadear uma mudança de comportamento destes animais, 

os quais deixariam de realizar atividades importantes, como por exemplo, a alimentação, 

passando a acompanhá-las. 

As estruturas etárias dos grupos registrados de M. novaeangliae, constituídas por até 

três animais adultos, e por adulto acompanhado de um filhote, reforçam a hipótese de que o 

litoral do Rio Grande do Norte está sendo utilizado pela espécie para acasalamento e 

reprodução, da mesma forma visto por Wedekin et al. (2010) analisando o sítio de reprodução 

de Abrolhos (Bahia, Brasil) utilizados pela espécie. 

Ao contrário dos delfinídeos nos registros realizados os espécimes não se 

aproximaram das embarcações. Os animais mantiveram um comportamento de neutralidade 

ou se afastaram das mesmas. O comportamento de se afastar foi realizado principalmente por 

grupos constituídos por adulto e filhote. 
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CONCLUSÃO 

O tamanho e estrutura etária dos grupos de cetáceos registrados variaram de acordo 

com as espécies. O tamanho dos grupos registrados para o boto S. guianensis e T. truncatus 

variou entre um e quatro animais, um e oito animais, respectivamente, com predomínio de 

grupos formados por adultos. Não foi registrada a presença de filhotes nessas duas espécies. 

Nos casos de registros de S. frontalis, S. bredanensis e S. attenuata, os agrupamentos 

variaram entre cinco e 30 animais e em todos os grupos houve a presença de imaturos. O 

tamanho dos grupos registrados para a baleia jubarte M. novaeangliae variou entre um e três 

animais, com predomínio de dois adultos e um adulto e um filhote. 

Os botos cinza reagiram com afastamento ou neutralidade em relação às embarcações 

monitoradas. Os golfinhos T. truncatus reagiram com aproximação em relação às 

embarcações. As baleias jubarte (M. novaeangliae) apresentaram, predominantemente, 

neutralidade em relação às embarcações, com ressalva para grupos com filhotes, onde houve 

afastamento. Já as espécies de golfinhos oceânicos reagiram se aproximando para acompanhar 

as embarcações na proa. 

O comportamento caracterizado como neutralidade a embarcação não reflete uma falta 

de interferência nos indivíduos, pois em todo esforço amostral as embarcações foram 

instruídas pelos observadores a manter uma distância mínima de 100m, dessa forma a 

minimizar os impactos inferidos por estas. Mesmo assim, na maioria dos grupos registrados 

houve alteração comportamental, corroborando com a importância do monitoramento 

sistemático para minitgar esses eventos. 

Este é um estudo pioneiro, no entanto, a estrutura diária de coletas a bordo de três 

embarcações durante três anos, forneceu dados massivos a respeito da ocorrência e 

comportamento de cetáceos na área, refletindo assim numa descrição coesa da área, servindo 

de arcabouço para futuros estudos.  

Esforços a respeito da ecologia comportamental de cetáceos devem ser enfatizados em 

ambientes de exploração marinha, garantindo o futuro conhecimento da biodiversidade local e 

prover recursos para medidas mitigadoras de impactos, tendo em vista controlar o 

desenvolvimento econômico, garantindo a sustentabilidade e manutenção da vida marinha em 

detrimento a este.   
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