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RESUMO 

Para se compreender o papel ecológico dos cetáceos são necessários maiores 

conhecimentos sobre suas ocorrências e distribuições. A distribuição potencial das 

espécies pode ser determinada a partir das áreas geográficas de ocorrência dos seus 

nichos. Estes podem ser definidos com o uso de variáveis ambientais, o que se 

demonstra uma vantagem por serem estáticas e não serem dinamicamente afetadas pelas 

atividades biológicas. O presente estudo tem como objetivo determinar a ocorrência e 

distribuição dos cetáceos ao largo da costa sudeste do Brasil com base em dados de 

avistagens, bem como delimitar os nichos fundamentais e a sobreposição das áreas de 

distribuição potencial das espécies avaliadas. Os dados de avistagem foram obtidos por 

meio de cruzeiros oceanográficos realizados entre 2012 e 2015. Os modelos ecológicos 

de nicho foram elaborados com o uso das variáveis ambientais disponibilizadas pelo 

MARSPEC e com o uso do software NicheA. Foram avistadas doze espécies com a 

realização dos cruzeiros, sendo as seis mais frequentes utilizadas para a determinação 

das áreas de distribuição potencial. Apesar de apresentarem diferenças quanto às 

preferências ambientais, a maioria das espécies de cetáceos amostrada apresentou 

sobreposição parcial de nicho e da área de distribuição potencial. 

 

 

Palavras-chave: Modelagem ecológica de nicho, uso de área, Cetacea, Oceano 

Atlântico Sul Ocidental. 
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ABSTRACT 

It is deemed important to understand cetacean occurrence and distribution to 

comprehend their ecological roles. The geographical occurrence of species’ niche can 

be used to evaluate their potential distribution. The niche can be defined using 

environmental variables. Those variables are considered static and are not affected by 

biological activities. The present study goal is to access the occurrence and distribution 

of cetaceans along the southeastern Brazilian coast, as well as to define the fundamental 

niche of the species and the overlap between their potential distribution areas. Sighting 

data were obtained through oceanographic surveys conducted between 2012 and 2015. 

The environmental variables available on MARSPEC and the software NicheA were 

used for the ecological niche modeling. A total of twelve cetacean species were 

identified during the cruises. The potential distribution areas of the six commonest 

species were defined. Even though the species presented different environmental 

preferences, most of them had partial overlap between niches and potential distribution 

areas. 

 

 

Key words: Ecological niche modeling, use of area, Cetacea, Southwestern Atlantic 

Ocean.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. NICHO E DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES 

A distribuição de populações de espécies é influenciada por diversos fatores 

que incluem a história de vida, o ambiente, as interações interespecíficas, a capacidade 

de dispersão dos indivíduos e as barreiras que afetem essa dispersão (HUTCHINSON, 

1957; 1978; MAGUIRE, 1973; PETERSON et al., 2011). Uma das formas de se 

determinar a distribuição de uma espécie é determinando as áreas geográficas de 

ocorrência do seu nicho.  

O conceito de nicho se mostra muito amplo e, em alguns casos, mal definido 

(PETERSON et al., 2011). HUTCHINSON (1957) classificou o nicho como um volume 

multidimensional no espaço ambiental, isto é, no hiperespaço n-dimensional formado 

pelas variáveis ambientais. MAGUIRE (1973) conceituou nicho como a capacidade e o 

padrão de respostas determinados geneticamente de indivíduos ou populações de uma 

espécie às condições ambientais, que incluem todas as características físico-químicas e 

biológicas do ambiente no qual a espécie vive e interage.  

PETERSON et al. (2011) ressaltaram a importância de chegar-se a um conceito 

de nicho bem estabelecido, e definiram nicho como "as condições ecológicas 

necessárias para que uma espécie mantenha uma população em uma devida região em 

conjunto com os impactos que ela causa nos recursos disponíveis, nas espécies com as 

quais interage, no habitat e no meio ambiente". Os indivíduos que habitam áreas fora do 

nicho supostamente não se reproduziriam ou não se substituiriam e, portanto, teriam 

pouca significância para a espécie (PETERSON, 2003). Já os que vivem dentro dessa 

área contribuiriam para a formação das novas gerações, conservando as características 

no nicho habitado por eles (Ibid.).  
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Cada espécie possui o seu nicho e apenas um nicho, com exceção dos casos de 

polimorfismo (COLWELL; RANGEL, 2009). Assim, a conservação das características 

do nicho permite que sejam feitas previsões quanto à distribuição potencial de espécies 

invasoras, distribuições históricas e alterações na distribuição em função de mudanças 

climáticas (PETERSON, 2003; SOBERÓN; PETERSON, 2011; WARREN et al., 

2008). 

O nicho fundamental é o limite de tolerâncias fisiológicas às variáveis 

ambientais dentre as quais a espécie consegue manter taxas intrínsecas de crescimento 

populacional positivas (BIRCH, 1953; HUTCHINSON, 1957). Assim, o nicho de uma 

espécie deve ser definido a partir de observações de indivíduos que estão se 

reproduzindo com sucesso e mantêm crescimento positivo da população (GUISAN; 

THUILLER, 2005). O mesmo pode ser determinado por meio de pontos de presença, 

experimentos fisiológicos e princípios biofísicos que determinam os limites de 

tolerância das espécies (PETERSON et al., 2011). O nicho fundamental de uma espécie 

poder ser maior do que o espaço geográfico permite, uma vez que os limites de 

tolerância da espécie podem não estar representados em sua totalidade na natureza. Isso 

ocorre pois nem todas as combinações de variáveis ambientais adequadas para a espécie 

existem na área de estudo ou mesmo na Terra (AUSTIN et al., 1990; PETERSON et al., 

2011). Dessa forma, nichos fundamentais são reduzidos a nichos potenciais em função 

do tempo e do espaço geográfico disponíveis (SOBERÓN; PETERSON, 2011).  

O nicho potencial é a porção do espaço ambiental que é capaz de manter a 

população, sendo limitado pelas características existentes no espaço geográfico 

(JACKSON; OVERPECK, 2000; SOBERÓN; PETERSON, 2011). A porção do espaço 

ambiental que é realmente representada na área de estudo pode mudar de formato e 
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posição ao longo do tempo de acordo com as mudanças nas variáveis ambientais 

(AUSTIN et al., 1990).  

As interações biológicas na área do nicho potencial vão reduzir o nicho 

fundamental ao nicho realizado (SOBERÓN; PETERSON, 2011). Nicho realizado é 

uma subamostra do nicho potencial na qual, considerando interações biológicas, como 

competição, predação, mutualismo e consumo de recursos, e limitações na capacidade 

de dispersão, a espécie é um competidor superior e pode persistir (JACKSON; 

OVERPECK, 2000). Apesar de ser uma etapa importante, determinar as interações 

bióticas (B, Fig. 1) continua sendo uma desafio para os trabalhos de modelagem 

ecológica de nicho, doravante denominada ENM (ecological niche modeling, em língua 

inglesa). SOBERÓN; NAKAMURA (2009) apontaram duas hipóteses sobre a falta de 

uso dessas interações nos modelos: 1) Os fatores bióticos se correlacionam com as 

variáveis ambientais e, portanto, o uso dessas variáveis captura a assinatura biótica; 2) 

Essas interações não afetam a distribuição da espécie quando se estuda uma grande área 

e com o uso de uma escala de dados ambiental fina. 

Os ENMs podem ser construídos com diferentes tipos de variáveis, que irão 

fundamentar diferentes nichos, divididos em Grinnellianos e Eltonianos. Variáveis 

scenopoetics (ou cenopoéticas, e.g. DE MARCO JR; DE SIQUEIRA, 2009) fazem parte 

da construção de nichos Grinnellianos (PETERSON, 2003; PETERSON et al., 2011). 

Essas variáveis são não interativas e portanto não são dinamicamente afetas pelas 

espécies (HUTCHINSON, 1978). Variáveis climáticas, topografia e outros fatores 

ambientais são exemplos de variáveis scenopoetics. Já nichos Eltonianos são 

construídos com o uso de variáveis que são dinamicamente consumíveis e podem causar 

competição entre as espécies (PETERSON et al., 2011). Nichos Eltonianos se orientam 
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em questões da comunidade, e incluem modelos de consumo de recursos e impactos 

causados pela espécie no ambiente (PETERSON, 2003; PETERSON et al., 2011).  

Para entender completamente a distribuição de uma espécie, o ideal é trabalhar 

com os dois conceitos de nicho (PETERSON et al., 2011). Contudo, PETERSON et al. 

(2011) sugerem o uso de variáveis scenopoeticas para a construção de ENMs já que 

essas possuem grandes bancos de dados disponíveis, cobrindo uma área extensa em 

resoluções finas. Além disso, as alterações que essas variáveis sofrem não estão 

dinamicamente relacionadas com as espécies e ocorrem em uma escala de tempo muito 

maior do que do que os processos ecológicos estudados e, portanto, podem ser 

consideradas constantes (PETERSON et al., 2011).  

A correspondência recíproca entre o nicho no espaço ambiental 

multidimensional e o nicho no espaço físico/geográfico é conhecida como a "dualidade 

de Hutchinson" (Hutchinson’s duality, em língua inglesa, sensu COLWELL; RANGEL, 

2009). Com o uso de modelos de nicho Grinnelliano, a dualidade se torna 

imediatamente operacional já que as variáveis scenopoetics são facilmente 

transformadas em células no espaço geográfico (SOBERÓN; NAKAMURA, 2009). A 

elaboração e interpretação de ENMs requer que os conceitos envolvidos estejam claros 

(PETERSON; SOBERÓN, 2012) e que os nichos que estão sendo modelados sejam 

identificados (QIAO et al., 2015), evitando erros na interpretação dos resultados. 

O diagrama BAM é utilizado em diferentes trabalhos para ilustrar as divisões 

entre os nichos e como eles são delimitados por fatores ambientais e bióticos (e.g. 

SOBERÓN; NAKAMURA, 2009; PETERSON et al., 2011). A Figura 1 foi elaborada 

buscando esclarecer os conceitos ligados as delimitações dos nichos, mostrando a 

separação entre as áreas que são trabalhadas nos estudos de ENMs (PETERSON; 

SOBERÓN, 2012).  
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O espaço geográfico, isto é, o espaço físico com todas as suas variáveis 

ambientais, é representado pela área G. Essa área é delimitada pela área acessível à 

espécie em função das suas capacidades de dispersão (M), a área disponível em função 

das interações bióticas (B) e a área delimitada pelo nicho da espécie (GA). Nesse 

exemplo, GA representa a projeção da área determinada pelo nicho potencial no espaço 

geográfico (PETERSON, 2003; QIAO et al., 2015). Essa distribuição pode ser contígua 

ou composta de regiões desmembradas que não necessariamente são acessíveis ou 

habitadas pela espécie (PETERSON, 2003). A intersecção entre GA e B representa a 

área de distribuição potencial (GP) da espécie. A parte de GP que está acessível em M é 

a área de ocorrência atual (GO) e a área restante (Gr) representa as áreas que a espécie 

pode invadir caso as barreiras que limitam sua movimentação sejam rompidas. 

 
Figura 1: Diagrama BAM (biotic, abiotic e movement, em língua inglesa). O retângulo 
G representa o espaço geográfico; GA são as áreas que possuem as condições abióticas 
apropriadas (se refere aos pontos que correspondem ao nicho fundamental); B são as 
áreas que apresentam as condições biológicas apropriadas para a espécie; M são as áreas 
acessíveis à espécie ao longo de um período; GP são as áreas de distribuição potencial 
da espécie e é composto por GO (áreas ocupadas) e Gr (áreas invadáveis). 

Estudos de ENM têm como principais objetivos: estimar a atual distribuição 

das espécies (GO, Fig. 1); estimar os limites de tolerância das espécies às condições 
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ambientais; caracterizar nichos ecológicos; e transferir os modelos de nicho ao longo do 

espaço e do tempo antecipando potenciais distribuições como respostas às mudanças 

ambientais (PETERSON et al., 2011; PETERSON; SOBERÓN, 2012).  

Apesar do uso de modelos com dados de presença e ausência ser um dos mais 

comuns, a distribuição potencial de uma espécie pode ser determinada com dados 

apenas de presença ou dados de presença e background (QIAO et al., 2015). Em muitos 

casos provou-se ser mais importante identificar as presenças corretamente do que 

identificar as ausências (PETERSON, 2003; PETERSON et al., 2011). 

Modelos preditivos assumem que todas as variáveis utilizadas estão 

intimamente relacionadas apenas às atividades de alimentação do indivíduo e 

desconsideram que outras atividades são desempenhadas e podem influenciar sua 

distribuição, como o comportamento social do indivíduo, interações com outras 

espécies como predadores e competidores (PALACIOS et al., 2013). Não há algoritmos 

perfeitos (silver bullets, em língua inglesa; e.g. QIAO et al., 2015) para a determinação 

da distribuição de uma espécie e cada modelo apresenta melhor desempenho em 

diferentes circunstâncias (SOBERÓN; NAKAMURA, 2009; QIAO et al., 2015). Dessa 

forma, a previsão da distribuição das espécies deveria ser desenvolvida a partir de uma 

série de algoritmos sob uma diversidade de parâmetros e condições iniciais (QIAO et 

al., 2015). 

PALACIOS et al. (2013) classificaram modelos como extrapolações de 

processos que não mudam com o tempo. O uso de dados de valores médios caracteriza 

um modelo estático, que não representa mudanças sazonais ou eventuais no ambiente. 

Entretanto, algumas variáveis sofrem alterações com o tempo e podem mudar a 

localização dos habitats (BAUMGARTNER et al., 2001). Além disso, cetáceos 

respondem de formas diferentes aos diversos fenômenos e processos ambientais 
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(PALACIOS et al., 2013) e essas respostas devem ser consideradas na elaboração e 

interpretação dos modelos. 

1.2. CETÁCEOS NA COSTA SUDESTE DO BRASIL 

Incluídos na ordem Cetartiodactyla (sensu GATESY, 2009), os cetáceos são 

agrupados em três clados: Archeoceti ou arqueocetos (cetáceos conhecidos apenas por 

registros fósseis), Mysticeti ou misticetos (cetáceos com barbatanas na boca para 

apreender alimento) e Odontoceti ou odontocetos (cetáceos com dentes na boca para 

apreender alimento). Os cetáceos apresentam adaptações morfológicas, fisiológicas e 

comportamentais específicas para a vida no ambiente aquático (e.g.  BERTA et al., 

2006; BALLANCE, 2009; CHIVERS, 2009), já que junto aos sirênios são os únicos 

mamíferos a passar a vida toda na água. São reconhecidas 90 espécies de cetáceos 

atualmente viventes, sendo 14 espécies de misticetos e 76 odontocetos (COMMITTEE 

ON TAXONOMY, 2016).  

Golfinhos, botos, toninhas, orcas, cachalotes, belugas, narvais e baleias-bicudas 

são exemplos de odontocetos. Os odontocetos possuem um único orifício respiratório, 

tamanho variável de 1 a 18 m de comprimento quando adultos, se alimentam de presas 

individuais como cefalópodes e peixes, e habitam todos os mares do planeta, desde 

ambientes costeiros até oceânicos, bem como o ambiente dulcícola (JEFFERSON et al., 

1993; BALLANCE, 2009, PARSONS et al., 2013). Os misticetos são diferenciados 

pela presença de dois orifícios respiratórios, placas de barbatanas para apreender 

pequenos peixes e invertebrados, porte variando de 7 a 33 m de comprimento quando 

adultos, e podem ser encontrados em todos os oceanos (JEFFERSON et al., 1993; 

BALLANCE, 2009; BANNISTER, 2009; PARSONS et al., 2013).  

As primeiras informações quanto à presença de cetáceos na região da plataforma 

continental sudeste do Brasil (PCSE) são provenientes de registros de armações de caça 
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à baleia, que citam as baleias-francas (Eubalaena australis) e cachalotes (Physeter 

macrocephalus) como as principais espécies encontradas (ELLIS, 1969). Contudo, esse 

tipo de informação apresenta viés, uma vez que essas eram espécies de alto valor 

econômico na época e, portanto, se tornavam alvo das embarcações de caça. A partir da 

quebra do comércio oriundo da caça e o fim das atividades das armações, a maior parte 

das informações referentes à presença de cetáceos nessa região passou a ser obtida com 

o uso de animais encontrados encalhados mortos (e.g. SAWAYA, 1938; CARVALHO, 

1938; 1969), ou até mesmo com o uso de baleias como alvos de tiros efetuados pela 

Marinha do Brasil no litoral norte paulista (e.g. CARVALHO, 1938).  

Além do uso de animais encontrados encalhados, novas pesquisas com cetáceos 

passaram a fazer uso de animais capturados acidentalmente em redes de pesca a partir 

do final da década de 1990 (BERTOZZI; ZERBINI, 2002; SIDOU, 2008) e avistagens 

ocasionais reportadas em diferentes fontes de mídia (e.g. SANTOS et al., 2010a). Como 

no caso da caça, alguns vieses devem ser considerados no caso de levantamento de 

dados oriundos de exemplares encontrados mortos pela costa, devido ao ocasional 

transporte pelas correntes oceanográficas (GERACI; LOUNSBURY, 1993). Nestes 

casos, pode-se obter uma informação equivocada sobre a distribuição de uma 

determinada espécie. O mesmo ocorre com as capturas acidentais, já que algumas 

espécies são mais propensas a se envolverem em tais atividades, e a área de esforço de 

pesca costuma ser restrita a locais onde apenas algumas espécies podem ser 

encontradas.  

O uso de sobrevoos também é utilizado para o levantamento da distribuição de 

cetáceos (e.g. DANILEWICZ  et al., 2010; ZERBINI et al., 2011). Contudo, essa é uma 

metodologia que requer investimento elevado de capital, ainda incipiente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Uma importante estratégia para avaliar padrões de 
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distribuição, abundância e uso de área de cetáceos passa pela realização de cruzeiros 

oceanográficos. 

O programa “Revizee - Distribuição e Abundância Relativa de Cetáceos na Zona 

Econômica Exclusiva da Região Sudeste-sul do Brasil” foi um dos primeiros esforços 

sistemáticos para levantamento de cetáceos no Brasil, e registrou um total de três grupos 

de misticetos e 17 grupos de odontocetos (ZERBINI et al., 2004). O programa trouxe 

informações inéditas para a região e contou com a identificação de duas espécies de 

misticetos (baleia-jubarte, Megaptera novaeangliae, e baleia-de-Bryde, Balaenoptera 

edeni) e cinco espécies de odontocetos (orca, Orcinus orca, golfinho-pintado-do-

Atlântico, Stenella frontalis, golfinho-nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus, golfinho-

rotador, Stenella longirostris, e golfinho-comum, Delphinus spp.) na região offshore do 

sudeste do Brasil. Aquele esforço de observação representa uma das raras ocasiões onde 

se utilizaram plataformas móveis para levantar dados sobre a presença de cetáceos pela 

costa sudeste do Brasil. 

Atualmente são listadas oito espécies de misticetos e 27 espécies de odontocetos 

para a PCSE (ZERBINI et al., 2004; SANTOS et al., 2010a, SANTOS; FIGUEIREDO, 

2016). A lista de espécies que ocorrem na PCSE foi elaborada com base em dados de 

avistagem de cruzeiros e sobrevoo, capturas acidentais, registros de caça e encalhes. 

Portanto, inclui tanto espécies costeiras como espécies oceânicas, além de registros 

ocasionais, como é o caso da baleia-bicuda-nariz-de-garrafa, Hyperodon planifrons, 

relatada por SANTOS e FIGUEIREDO (2016). Com exceção da baleia-de-Bryde, cujos 

padrões migratórios ainda são desconhecidos (SICILIANO et al., 2004), os misticetos 

que ocorrem na PCSE são visitantes sazonais que chegam na região durante seu 

processo migratório para áreas reprodutivas em menores latitudes (e.g. LODI et al., 

1996; ZERBINI et al., 1997).  
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As espécies de cetáceos mais comuns e mais estudadas na região costeira da 

PCSE são a toninha, Pontoporia blainvillei, e o boto-cinza, Sotalia guianensis. Ambas 

são residentes da região, ocorrem apenas na costa leste da América Latina e apresentam 

populações residentes em estuários como o de Paranaguá (SANTOS et al., 2009, 2010b) 

e de Cananéia (SANTOS et al., 2007; SANTOS; ROSSO, 2007). Outras espécies como 

o golfinho-pintado-do-Atlântico e o golfinho-nariz-de-garrafa podem ser residentes 

anuais em função dos registros de encalhes ao longo de todo ano (SANTOS et al., 

2010a). Assim, estudos direcionados a essas e outras espécies possivelmente residentes 

da região devem ser incentivados por meio de uso de plataformas móveis em seu 

elemento, uma vez que novos conhecimentos sobre a ocorrência e potenciais áreas de 

distribuição das espécies são importantes para a elaboração de planos de conservação. 

Os cetáceos podem ser encontrados em águas de diferentes profundidades, desde 

as águas rasas estuarinas até isóbatas com as maiores profundidades conhecidas, onde 

podem mergulhar até as zonas batipelágicas até cerca de 2000 m, assim como em águas 

com a temperatura variando de -2ºC, nas regiões polares, a mais de 30ºC em regiões 

tropicais e costeiras (BALLANCE, 2009). A presença de cetáceos em diferentes 

ambientes e sua distribuição não ocorrem de forma aleatória e podem estar relacionadas 

diretamente a variáveis ambientais como temperatura, salinidade, características 

batimétricas, e regime oceanográfico, ou indiretamente relacionadas à distribuição de 

presas (GREGR et al., 2013). Além disso, populações de uma mesma espécie podem 

apresentar comportamento e uso de áreas de formas diferentes quando consideradas 

duas áreas distintas de ocorrência (BANNISTER, 2009). 

Os cetáceos têm papéis importantes para a manutenção e equilíbrio das 

estruturas tróficas e são considerados sentinelas do meio ambiente, sendo que sua 

retirada de um ecossistema pode levá-lo ao colapso (MOORE, 2008). ROMAN et al. 
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(2014) apresentaram as grandes baleias (misticetos e cachalote) como engenheiros dos 

oceanos, sendo responsáveis por influenciar os ecossistemas, agindo como grandes 

consumidores, presas, vetores de nutrientes e do fluxo de materiais e pelo fornecimento 

de material orgânico para regiões abissais com o afundamento das carcaças. Os autores 

apontam a importância de se entender melhor os papéis ecológicos dos grandes cetáceos 

para melhor avaliar a dinâmica dos ecossistemas marinhos, e como estes podem ser 

influenciados pela recuperação dos estoques das populações que praticamente foram 

extirpadas no século XX em função da caça predatória. Certamente essa linha de 

raciocínio pode ser empregada quando são considerados os estoques populacionais das 

demais espécies de cetáceos com menor porte. 

Tentativas de compreender minuciosamente os papéis ecológicos dos cetáceos 

apontam à necessidade de maiores investimentos em obtenção de conhecimentos sobre 

abundância, distribuição e tendências populacionais (KASCHNER et al., 2012). BERTA 

et al. (2006) listaram como principais dificuldades enfrentadas nesses estudos a 

abordagem de espécies com distribuição global e ciclo de vida longo, e considerável 

tempo de permanência submersos impossibilitando a observação de indivíduos na maior 

parte do tempo. Os mesmos autores apontaram que índices de abundância, como captura 

por unidade de esforço, oriundos da caça predatória ou de capturas acidentais em 

operações de pesca, podem ser utilizados para inferir sobre tendências populacionais. Já 

métodos como a realização de cruzeiros oceanográficos, contagem de ponto fixo de 

indivíduos em migração, e métodos de marcação e recaptura, são imprescindíveis, 

porém incluem apenas uma parte da população e tendem a extrapolar os resultados 

gerando incertezas (Ibid.). Considerando as limitações das abordagens expostas, é 

necessário investir em esforços de pesquisa que abordem o levantamento de aspectos 

ecológicos relacionados a obtenção de estimativas de tamanhos populacionais, padrões 
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de distribuições, movimentações individuais pela área de distribuição, assim como 

sobre os principais aspectos que regem o uso de área pelas distintas populações 

viventes. 

O uso de modelos estatísticos que relacionem a distribuição de populações de 

espécies com o ambiente é cada vez mais reconhecido como uma eficiente ferramenta 

para refinar o conhecimento sobre a distribuição de cetáceos (e.g. BAUMGARTNER et 

al., 2001; FERGUSON et al., 2005; REDFERN et al., 2006; BEST et al., 2007; 

BECKER et al., 2012; FRIDAY et al., 2012; DALLA-ROSA et al., 2012; PALACIOS 

et al., 2013; AMARAL et al., 2015). O desenvolvimento de modelos estatísticos fornece 

suporte científico para a melhor avaliação de impactos negativos que podem afetar a 

saúde dos estoques populacionais de cetáceos, e conduziar à elaboração de medidas de 

conservação de diversidade biológica (BEST et al., 2007; BECKER et al., 2012; 

DALLA-ROSA et al., 2012; GREGR et al., 2013).  

Parâmetros ambientais como temperatura superficial da água, declividade, 

batimetria, produção primária marinha e presença de presas podem ser incluídos no 

modelo de acordo com o objetivo do estudo (GREGR et al., 2013). GREGR et al. 

(2013) listaram as três principais razões para o aumento de esforços detectado na 

elaboração de ENMs para os estudos de cetáceos: entender a ecologia das espécies, 

quantificar a relação espécie-habitat, e compreender a maior ocupação dos oceanos pelo 

homem. 

Atualmente existem poucos trabalhos de ENMs com cetáceos na costa 

brasileira. DI TULLIO et al. (2016) avaliaram os padrões temporais e espaciais das 

espécies de cetáceos avistadas em cruzeiros oceanográficos realizados entre as isóbatas 

de 150 m e 1500 m na região sul e sudeste do Brasil. Os autores determinaram, por 

meio de análises de Kernel e ANOVA, a densidade de diferentes espécies de cetáceos 
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para a região do talude, não incluindo a região costeira. Já AMARAL et al. (2015) 

estimaram a área de distribuição de golfinhos do gênero Stenella a partir de dados 

secundários de captura acidental e avistagens e determinaram a adequabilidade de nicho 

para cada espécie. Apesar de incluir a região costeira da PCSE, aquele estudo utilizou 

uma escala espacial muito maior, considerando todo Oceano Atlântico Sul ocidental. 

Descrever áreas preferenciais de ocorrência e o padrão de distribuição das 

espécies é um primeiro passo para entender a dinâmica populacional cetáceos, e gerar 

subsídios para a adoção de medidas de conservação em uma era de franca expansão de 

uso das áreas costeiras e oceânicas pela sociedade humana. 

 

2. OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a ocorrência e distribuição de 

cetáceos ao largo da costa do Estado de São Paulo (SP) com base em dados de 

avistagens realizadas entre 2012 e 2015, bem como delimitar os nichos fundamentais 

estimados para as principais espécies que ocorrem na região, estimando a sobreposição 

da distribuição potencial das espécies avaliadas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende parte da região costeira do sudeste do Brasil, 

entre o sul do Estado do Rio de Janeiro (RJ) e o norte do Estado do Paraná (PR). Está 

inserida na Bacia de Santos e na região central da PCSE, que é delimitada ao norte pelo 
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município de Cabo Frio (CF; 23ºS) e ao sul pelo Cabo de Santa Marta (CSM; 28º40’S) 

(CASTRO; MIRANDA, 1998). 

A PCSE é influenciada por três principais massas d’água: a Água Costeira 

(AC), a Água Tropical (AT) e a Água Central do Atlântico Sul (ACAS) (CAMPOS et 

al. 1995; CASTRO; MIRANDA, 1998). A AT apresenta temperatura (T) superior a 

20°C, salinidade (S) maior que 36,4 e é transportada para sul pela Corrente do Brasil 

(CB) na camada superficial (0 a 200 m). A AC é resultado da mistura da água da 

drenagem continental e da água do mar e, por isso, apresenta baixa salinidade, 

principalmente próxima de estuários. A ACAS é caracterizada por ser mais fria e rica 

em nutrientes (T < 20ºC e S < 36,4) e ficar próxima à quebra da plataforma, carregada 

pela camada inferior da CB entre 200 e 500 m de profundidade (CASTRO; MIRANDA, 

1998).  

A PCSE apresenta seus trechos mais estreitos nas bordas (50 km em CF e 70 km 

no CSM) e seu trecho mais largo na região central (233 km) (Ibid.), onde a área de 

estudo está localizada. No trecho em que se localiza a área de estudo, a largura da 

plataforma continental varia entre 70 km e 230 km e quebra da plataforma continental 

localizada entre 120 m e 180 m de profundidade (MAHIQUES et al., 2010).  

CASTRO e MIRANDA (1998) dividiram a plataforma continental em 

plataforma continental interna (PCI), plataforma continental média (PCM) e plataforma 

continental externa (PCE), de acordo com a presença de duas frentes oceânicas (Fig. 2). 

A plataforma PCI é caracterizada pela presença predominante da AC, e tende a ser 

verticalmente homogênea devido à mistura gerada pelo vento e maré, e é separada da 

PCM pela presença de uma frente mais fria, com uma variação de 10ºC em 20 a 40 m 

de profundidade e 10 a 30 km da costa.  
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A PCM é estratificada, com a termoclina dividindo a coluna d’água em duas 

camadas, sendo a inferior predominantemente ocupada pela ACAS. Durante o verão, a 

maior incidência de ventos nordeste favorece uma circulação que traz a ACAS mais 

próxima à costa, podendo ser observados processos de ressurgência na parte norte da 

PCSE (Ibid.). A intrusão da ACAS sobre a PCSE tem grande influência sobre a 

produtividade biológica e a economia da região (MATSUURA, 1996; CALADO et al., 

2010). Durante essa época, a PCM é mais significativa, ficando de 10 a 30 km da costa 

até 60 a 80 km, e pode colapsar no inverno com a diminuição desse fenômeno 

(CASTRO et al., 2006). A PCE é caracterizada pela presença dominante da ACAS no 

fundo e se localiza fora da área de estudo do presente trabalho. 
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Figura 2: Representação esquemática das divisões da plataforma continental na região 
do Estado de São Paulo. PCI: plataforma continental interna, PCM: plataforma 
continental média, PCE: plataforma continental externa, CB: corrente do Brasil. 
Adaptado de CASTRO (1996). 

Abrangendo aproximadamente 600 km de costa de orientação geral NE-SO, a 

área de estudo se apresenta em uma região que possui topografia geralmente suave com 

isóbatas paralelas à linha de costa. Em alguns trechos desse segmento litorâneo, a Serra 

do Mar se encontra mais próxima da linha de costa. Essas diferenças fazem com que 

haja uma grande diversidade de paisagens, tendo, no PR e em SP, ao sul do município 
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de Santos (24ºS), o desenvolvimento de praias extensas, contínuas e retilíneas em 

grandes planícies, com a presença de estuários (MUEHE, 1998; TESSLER; GOYA, 

2005; TESSLER et al., 2006).  

A região entre Santos e São Sebastião (23º48’S), no Estado de SP, apresenta a 

transição entre o litoral sul e o litoral norte paulista, onde a Serra do Mar atinge 

diretamente a linha de costa. Neste setor o litoral é recortado, formando diversas ilhas, 

baías e enseadas, além de praias de pequenas dimensões caracterizadas, em sua maioria, 

como do tipo intermediárias a reflexivas e com poucas ondas (TESSLER et al., 2006). 

Essa formação se estende pelo litoral até as proximidades da baía de Ilha Grande 

(23º05’S), no Estado RJ. 

A área de estudo envolve trechos da Área de Proteção Ambiental Marinha do 

Litoral Paulista (estabelecida no dia 8 de outubro de 2008 pelos decretos 53.525, 53.526 

e 53.527), do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (estabelecido em 27 de 

setembro de 1993 pelo decreto estadual 37.537), do Parque Estadual da Ilha Anchieta 

(estabelecido em 26 de março de 1977 pelo decreto 9.629), da Estação Ecológica 

Tupinambás (estabelecida em 20 de julho de 1987 pelo decreto 94.656), da Estação 

Ecológica Tupiniquins (estabelecida em 21 de julho de 1986 pelo decreto 92.964) e do 

Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes (decreto de 2 de agosto de 

2016), que corroboram a necessidade de levantamento de maiores informações sobre as 

espécies que ocupam esses ambientes de forma a garantir a proteção dos recursos vivos 

lá encontrados. 

3.2. CRUZEIROS OCEANOGRÁFICOS 

Os dados relativos à presença de cetáceos na área de estudo foram obtidos por 

meio de cruzeiros de avistagem incluídos nos projetos desenvolvidos pelo Laboratório 

de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos (LABCMA). O projeto 
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“Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do Estado de São Paulo” 

(processo FAPESP 2011/51543-9) surgiu como um auxílio a pesquisa solicitado à 

FAPESP em 2011 para executar um primeiro passo na avaliação da ocorrência de 

cetáceos em toda a extensão da costa do Estado de São Paulo com plataforma móvel. Já 

o projeto “Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque Estadual Marinho da Laje de 

Santos” foi criado como parte da compensação ambiental requerida pelo IBAMA em 

função de uma tubulação utilizada pela Petrobrás. Essa tubulação liga o campo de 

Mexilhão a Praia Grande e passa pela zona de amortecimento do Parque Estadual 

Marinho da Laje de Santos (PEMLS).  

Para ambos os projetos foi aplicada a mesma metodologia. A equipe de 

pesquisadores foi composta por quatro integrantes em uma embarcação com 15 m de 

comprimento propulsionada por motores de 500 HP e a uma velocidade média de 15 a 

17 nós. As avistagens foram realizadas por dois observadores, posicionados um a 

bombordo e outro a boreste, que monitoravam 90º do lado em que se encontravam em 

relação à derrota da embarcação. Um terceiro observador foi responsável pela tomada 

de dados e auxílio aos dois observadores que se localizavam na área externa da 

embarcação. Os quatro pesquisadores alternavam entre as tarefas realizadas a cada 30 

minutos, formando um turno de 1 hora e 30 minutos de trabalho por 30 minutos de 

descanso. Informações sobre a posição da embarcação, hora, condição do mar (escala 

Beaufort), visibilidade, altura das ondas, e reflexo da luz do solar na superfície do mar 

que dificulta a observação foram anotadas a cada 30 minutos com a troca das posições 

dos pesquisadores, e com o fim de cada transecto ou avistagem de um novo grupo. 

Quando um grupo de cetáceos foi encontrado, foram obtidas as informações do 

término do trabalho de esforço de deslocamento, e a embarcação se aproximava do 

grupo avistado. Foram então tomados os seguintes dados: identificação da espécie 
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avistada (ou até o maior nível de identificação possível), posição do grupo (coordenadas 

geográficas), profundidade da coluna d’água, salinidade e temperatura na superfície da 

água e estimativa do tamanho de grupo avistado. Fotografias de nadadeiras dorsais 

foram obtidas com a utilização de máquina digital reflex e lentes de zoom de 400 mm e 

300 mm, com intuito de avaliar movimentações individuais pela área de estudo em 

futuras recapturas.  

As fotografias dos indivíduos de cada espécie avistada foram analisadas em 

laboratório com base nos critérios descritos em SANTOS e ROSSO (2008). Depois de 

separados os indivíduos com marcas naturais a compor um catálogo de identificações 

individuais, a forma das nadadeiras dorsais foi moldada para futuras comparações com 

o uso do programa computacional Darwin (STEWMAN et al., 2006). Para os indivíduos 

registrados em mais de uma ocasião foi calculada a distância mínima percorrida entre os 

pontos de avistagem. 

Os transectos do projeto “Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos 

na Costa do Estado de São Paulo” foram elaborados com base na batimetria da região, 

sendo posicionados entre 15 e 50 m de profundidade. Além disso, as principais ilhas do 

litoral foram incluídas no seu trajeto, uma vez que as mesmas podem funcionar como 

exportadores de biomassa para as teias tróficas locais, o que atrairia a presença e 

interferiria no uso de área pelos cetáceos. Devido à extensão da área de estudo, os 

cruzeiros foram divididos em setores norte, entre Santos e Ubatuba, e sul, entre o norte 

do Estado do Paraná e o município de Santos (Fig. 3), sendo que cada setor foi coberto 

em um período de três dias. A divisão entre norte e sul foi estritamente logística e não 

foi efetuada com base em características ambientais que separem esses setores em 

diferentes domínios oceanográficos.  
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Figura 3: Mapa da área de estudo mostrando os transectos realizados durante o projeto 
“Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do Estado de São Paulo”, 
com o setor sul em branco e o setor norte em preto. A faixa cinza representa a área 
amostrada considerando uma distância de 5 km de alcance visual dos transectos. 

Já os transectos do projeto “Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque 

Estadual Marinho da Laje de Santos” foram elaborados de forma a cobrir a maior área 

possível em torno do PEMLS em um dia de trabalho (Fig. 4). Em ambos os projetos os 

transectos foram elaborados baseados em BUCKLAND et al. (2001) e SUTHERLAND 

(2006) e considerando um limite de 5 km de distância da embarcação para a detecção de 

cetáceos pelos observadores. 
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Figura 4: Mapa dos transectos realizados durante o projeto “Mamíferos Marinhos: Uso 
de Área do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos” localizado na região central do 
litoral paulista. A faixa cinza representa a área amostrada considerando uma distância 
de 5 km dos transectos e o quadrado vermelho indica os limites do Parque Estadual 
Marinho da Laje de Santos (PEMLS). 

Para os dados de reavistagens foram incluídos indivíduos avistados em outros 

cruzeiros oceanográficos realizados dentro da área de estudo sem que estivessem 

atrelados à sistematização no tempo e no espaço, como ocorreu com um programa de 

avistagens de cetáceos realizado em 2012 e 2013 por meio de uma ação integrada 

envolvendo a ESEC Tupinambás, o Iate Clube da Barra do Una, o Yatch Club de 

Ilhabela e o LABCMA (ver Material Complementar). Esses cruzeiros tiveram menor 

periodicidade e, portanto, não foram incluídos nos dados de ocorrência e ENM. 
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3.3. ANÁLISE DOS DADOS 

3.3.1. DADOS AMBIENTAIS 

Os dados ambientais foram obtidos a partir de rasters ambientais globais de 

alta resolução disponibilizadas pelo sistema MARSPEC (SBROCCO; BARBER, 2013) 

(Tab. 1). Todas as bases ambientais disponibilizadas pelo MARSPEC estão disponíveis 

em formato ESRI raster com resolução espacial de 30 arc-segundos (conhecidos como 

grids de 1km) e são especialmente úteis para estudos de águas rasas e superficiais. As 

bases de dados foram editadas no software ArcMapTM (Esri, www.esri.com). Todas as 

camadas foram cortadas para o tamanho da área de estudo utilizando a ferramenta 

“Extrair por Máscara”. Os valores das variáveis foram extraídos para cada ponto de 

avistagem e as avistagens sem valores disponíveis para todas as variáveis foram 

excluídas das análises. 

Tabela 1: Variáveis ambientais utilizadas neste estudo, incluindo a unidade, forma de 

manipulação para a elaboração de cada raster, e a fonte de onde os dados e as rasters 

foram obtidas.  

Variável Unidade Manipulação Fonte 

Batimetria m Modelo global de elevação e 
topografia do assoalho oceânico 

SRTM30_PLUS 
V6.0# 

Declividade º Modelo global de elevação e 
topografia do assoalho oceânico 

SRTM30_PLUS 
V6.0# 

Distância da 
costa km Modelo global de elevação e 

topografia do assoalho oceânico 
SRTM30_PLUS 

V6.0# 

Temperatura 
(média) ºC Média temporal das climatologias 

mensais (2002-2010) Aqua-MODIS* 

Temperatura 
(variação) ºC Variação temporal das 

climatologias mensais (2002-2010) Aqua-MODIS* 

Salinidade 
(média) PSU Média temporal das climatologias 

mensais (1955-2006) 
NOAA’s World 

Ocean Atlas 2009$ 

Salinidade 
(variação) PSU Variação temporal das 

climatologias mensais (1955-2006) 
NOAA’s World 

Ocean Atlas 2009$ 
#BECKER et al., 2009; *http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/; $ANTONOV et al., 2010 
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3.3.2. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 Para as espécies com maior frequência de avistagens (n>5), foram realizadas 

análises estatísticas com o uso do programa R versão 3.2.4 (R DEVELOPMENT CORE 

TEAM, 2016) buscando compará-las em relação às diferentes variáveis ambientais. Para 

testar a normalidade, isto é, se a frequência de distribuição dos valores dos dados é 

semelhante ao da curva normal (LEGENDRE; LEGENDRE, 1998) sendo 

aproximadamente simétrica em torno de um valor médio (BOTTER et al., 1996), foi 

utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (shapiro.test do pacote stats versão 

3.2.4). Em seguida foi realizado o teste de Kruskal-Wallis com o uso do kruskal.test 

disponível no mesmo pacote. O teste de Kruskal-Wallis é uma análise não paramétrica 

de variância por ranqueamento e testa a hipótese nula que as funções de distribuição são 

iguais entre as k populações (ZAR, 1996). A rejeição da hipótese nula no teste de 

Kruskal-Wallis indica que ao menos uma das k populações se diferencia de pelo menos 

uma outra população (CONOVER, 1999; ZAR, 1996). Para se determinar qual par de 

populações se diferencia, foi utilizado o teste de Dunn (dunn.test do pacote dunn.test 

versão 1.3.2), que faz múltiplas comparações usando a soma dos ranqueamentos 

(DUNN, 1964). Para todas as análises descritas foi adotado ∝=0,05 como nível de 

significância. 

3.3.3. INFERÊNCIA DE NICHO 

A estimativa do nicho das espécies foi feita com o uso do programa 

computacional NicheA, que utiliza variáveis scenopoetics (não interativas) para a 

estimativa de nichos Grinnellianos (QIAO et al., 2016). O processo de estimativa do 

nicho de cada espécie se divide em três etapas principais (Fig. 5). Na primeira etapa são 

inseridas as variáveis ambientais (Tab. 1) em formato .asc com as quais o programa 

realiza uma análise de componente principal (PCA) e, a partir das três componentes 
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principais, o programa cria uma nuvem de pontos que caracteriza o espaço ambiental 

disponível para a espécie (Ibid.). A PCA é baseada na dispersão de matrizes entre os 

descritores e resume em poucas dimensões (componentes principais) a variabilidade de 

um grande número de descritores (LEGENDRE; LEGENDRE, 1998). Além disso, 

permite entender o papel dos descritores originais na formação dos componentes 

principais. A PCA é realizada nessa etapa para reduzir o número de descritores e a 

colinearidade, reduzindo o overfitting ou parametrização do modelo (ESCOBAR et al., 

2017). Em seguida, os pontos de ocorrência (latitude e longitude) das espécies são 

inseridos no sistema.  

Para a modelagem de nicho ecológico na segunda etapa, a partir dos pontos de 

ocorrência o programa delimita o nicho realizado (poliedro) e o nicho fundamental 

(elipsoide) de cada espécie na nuvem de pontos multidimensional do espaço ambiental, 

evitando viés que poderia ser gerado caso os nichos fossem trabalhados no espaço 

geográfico (QIAO et al., 2016). O programa trabalha com o pressuposto que os nichos 

fundamentais têm forma convexa (BIRCH, 1953; MAGUIRE, 1967; SOBERÓN, 

NAKAMURA 2009) e, portanto, podem ser operacionalizados como elipsoides de 

volume mínimo e poliedros convexos. Em uma terceira etapa, o nicho fundamental é 

transferido para o espaço geográfico, permitindo identificar as áreas mais próximas do 

centroide do nicho da espécie e, portanto, onde ocorrem condições mais adequadas. 
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Figura 5: Fluxograma para a estimativa do nicho ambiental e geográfico pelo programa 

NicheA. O processo se divide em três etapas principais: o input de dados (esquerda), a 

modelagem no nicho ambiental (centro) e a representação geográfica do nicho estimado 

(direita). Adaptado de ESCOBAR et al. (2017). 

 

Para cada par de espécies foi calculado o volume e a sobreposição das 

elipsoides (nicho fundamental) e dos poliedros convexos (nicho realizado) no espaço 

ambiental pelo programa NicheA. Além disso, após a transferência das elipsoides para o 

espaço geográfico, a área correspondente ao nicho fundamental de cada espécie, bem 

como a sobreposição entre pares de espécies, foram calculadas utilizando o programa 

ArcGIS. Para a realização desse último passo, as projeções do nicho no espaço 

geográfico foram transformadas em mapas binários, onde áreas dentro do elipsoide ou 

adequadas assumiam valor 1, e áreas fora do elipsoide ou não adequadas assumiam 

valor 0. Para isso foi utilizada a ferramenta “Calculadora Raster”. Em seguida, os mapas 

foram editados com a ferramenta “Reclassificar” para que apenas a área dentro do 

elipsoide ficasse disponível e, então, convertidos para formato shape com a ferramenta 

“De Raster Para Polígono”. Os polígonos tiveram a sua projeção definida para o sistema 

de coordenadas cartesianas UTM (WGS84 23’S) e as suas áreas calculadas. A área 
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sobreposta foi calculada após a definição da sobreposição dos nichos com o uso da 

ferramenta “Intersecção”. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. ESFORÇO DE OBSERVAÇÃO 

O projeto “Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do 

Estado de São Paulo” contou com 17 cruzeiros realizados entre dezembro de 2012 e 

julho de 2015, totalizando 50 dias de amostragem e aproximadamente 8826 km de 

transectos percorridos (Tab. 2). Nos 17 embarques foram avistados 59 grupos de doze 

espécies diferentes (Fig. 6), sendo cinco de misticetos e sete de odontocetos. Foi obtida 

uma média de 3,5 avistagens por cruzeiro. Em apenas dois cruzeiros não foram 

avistados cetáceos. O setor norte contou com um número maior de avistagens do que o 

setor sul, tendo taxa de avistagens de 1,3 e 1,0 grupos por dia, respectivamente. As 

espécies mais avistadas foram S. frontalis, T. truncatus e B. edeni, com onze avistagens 

cada. 
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Tabela 2: Cruzeiros oceanográficos realizados pela região sudeste do Brasil durante o 

projeto “Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do Estado de São 

Paulo” (processo FAPESP 2011/51543-9), indicando o setor (N – norte; S – sul) em que 

cada um foi realizado, o número de avistagens e as espécies de cetáceos avistadas em 

cada cruzeiro.  

Cruzeiro Data Setor Nº de avistagens Espécies 

1 5 - 7 Dez 2012 N 6 Be (3), Tt, Oo, Sb 

2 11 - 13 Jun 2013 N 4 Sf, Be (2), Sg 

3 2, 3 e 10 Set 2013 S 6 Ea, Be (2), Sb, Tt, Ba 

4 28 - 30 Jan 2014 N 3 Sf, Be (2) 

5 10 - 12 Fev 2014 S 2 Sf, Tt 

6 25 - 27 Fev 2014 S 4 Sf, Tt, Sg (2) 

7 6 - 8 Mai 2014 N 7 Pb (2), Sg, Tt, Bb, Sf 

8 13 - 15 Mai 2014 S 0 - 

9 30 e 31 Jul e 1 Ago 2014 N 3 Pb, Be, Sb 

10 19 - 21 Ago 2014 S 6 Mn, Sf, Ba, Tt (2), Sg 

11 11 - 13 Nov 2014 N 1 Tt 

12 17 - 19 Dec 2014 N 6 Tt (2), Pb (2), Be, Sf 

13 20, 21 e 26 Jan 2015 S 1 Sf 

14 3 - 5 Fev 2015 S 2 Sb, Sf 

15 10 -12 Fev 2015 N 1 Dd 

16 8 e 9 Jun 2015 N 7 Sf (2), Mn, Pb, Sg, 
Dd, Tt 

17 28 - 30 Jul 2015 N 0 - 
Espécies: Ba – Balaenoptera acutorostrata; Bb – Balaenoptera bonaerensis; Be – 
Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus delphis; Ea – Eubalaena australis; Mn – 
Megaptera novaeangliae; Oo – Orcinus orca; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
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Figura 6: Locais onde foram avistados cetáceos ao longo da costa do Estado de São 
Paulo em 17 cruzeiros realizados entre dezembro de 2012 e julho de 2015 no projeto 
“Ocorrência, Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do Estado de São Paulo” 
(processo FAPESP 2011/51543-9). Espécies: Ba – Balaenoptera acutorostrata; Bb – 
Balaenoptera bonaerensis; Be – Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus delphis; Ea – 
Eubalaena australis; Mn – Megaptera novaeangliae; Oo – Orcinus orca; Pb – 
Pontoporia blainvillei; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia 
guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 

O projeto “Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque Estadual Marinho da 

Laje de Santos” contou com 24 embarques realizados entre os meses de junho de 2013 e 

2015, totalizando 24 dias de amostragem e aproximadamente 3346 km navegados (Tab. 

3). Com uma média de 0,8 avistagens por embarque, um total de 18 grupos e cinco 

espécies foram avistados, sendo três grupos de misticetos e 15 de odontocetos (Fig. 7). 

O golfinho-pintado-do-Atlântico foi a espécie mais avistada nesse projeto, 

representando 67% das avistagens. 
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Figura 7: Locais de avistagem de cetáceos na região central do litoral do Estado de São 
Paulo nos 24 cruzeiros realizados entre junho de 2013 e junho de 2015 no projeto 
“Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos”. 
Espécies: Ba – Balaenoptera acutorostrata; Be – Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus 
delphis; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

30 

Tabela 3: Embarques realizados pela região sudeste do Brasil durante o projeto 

“Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos”, 

indicando a data de cada cruzeiro, o número de avistagens e as espécies de cetáceos 

avistadas em cada cruzeiro.  

Cruzeiro Data Nº de avistagens Espécies 

1 7 Jun 2013 0 - 

2 30 Jul 2013 0 - 

3 31 Jul 2013 1 Sf 

4 27 Nov 2013 2 Be, Sf 

5 28 Nov 2013 1 Be 

6 4 Fev 2014 0 - 

7 5 Fev 2014 1 Sf 

8 1 Abr 2014 4 Sf (4) 

9 24 Jun 2014 1 Sf 

10 25 Jun 2014 1 Ba 

11 2 Set 2014 0 - 

12 30 Set 2014 0 - 

13 10 Out 2014 0 - 

14 15 Out 2014 0 - 

15 11 Dez 2014 0 - 

16 15 Jan 2015 1 Sf 

17 26 Fev 2015 1 Sb 

18 27 Abr 2015 0 - 

19 18 Mai 2015 0 - 

20 19 Mai 2015 1 Sb 

21 20 Mai 2015 1 Dd 

22 25 Mai 2015 0 - 

23 26 Mai 2015 1 Sf 

24 8 Jun 2015 2 Sf (2) 
Espécies: Ba – Balaenoptera acutorostrata; Be – Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus 
delphis; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis. 
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As informações sobre cada avistagem e os valores obtidos para cada variável 

ambiental são apresentados no Anexo 1. Os tamanhos de grupos de misticetos variaram 

entre indivíduos solitários até 4 indivíduos (média = 1,6 indivíduos), e para os 

odontocetos entre 2 e 250 indivíduos (média = 47,6 indivíduos).  

As avistagens foram reportadas em águas com profundidades variando entre 5 m 

e 76 m, entre 1 km e 49 km de distância da costa e com declividade variando entre 0º e 

7º. Já a temperatura média superficial da água nas avistagens variou entre 22,9ºC e 

24,0ºC, com média de 23,6ºC, e a variação da temperatura superficial entre 4,6ºC e 

7,3ºC. A salinidade média superficial da água variou entre 34,3 e 35,8, com média de 

35,3 e variação da salinidade superficial entre 0,6 e 1,2. 

4.2. FOTO-IDENTIFICAÇÃO 

Nos 41 cruzeiros foram obtidas 36498 fotografias, das quais 5883 (16,1%) 

foram classificadas com qualidade 2 (SANTOS; ROSSO, 2008), isto é, qualidade 

suficiente para identificar indivíduos em uma população ou estoque populacional (Tab. 

4). Essas fotografias renderam a identificação de 461 indivíduos de doze espécies 

diferentes e três dessas doze espécies tiveram parte de seus indivíduos reavistados em 

outros grupos em embarques realizados na área de estudo. 
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Tabela 4: Número de avistagens, de fotografias obtidas e de indivíduos avistados e 

reavistados para as espécies de cetáceos fotoidentificadas entre 2012 e 2015 no sudeste 

do Brasil.  

Espécie Nº de 
avistagens 

Fotos Nº de 
Identificados 

Nº de 
Reavistados* Total 2 % Útil 

Ba 3 1192 155 13,0 4 0 

Bb 1 446 19 4,3 1 0 

Be 13 2245 211 9,4 5 0 

Dd 3 840 218 26,0 14 0 

Ea 1 - - - 0 0 

Mn 2 417 79 18,9 1 0 

Oo 1 1174 295 25,1 6 0 

Pb 7 1042 20 1,9 1 0 

Sb 6 3504 754 21,5 73 22 

Sf 23 12743 1643 12,9 178 30 

Sg 6 1323 104 7,9 1 0 

Tt 11 11572 2385 20,6 177 24 

Geral 77 36489 5883 16,1 461 76 
*inclui indivíduos identificados em outros projetos realizados pelo LABCMA pela costa 
do Estado de São Paulo. Espécies: Ba – Balaenoptera acutorostrata; Bb – Balaenoptera 
bonaerensis; Be – Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus delphis; Ea – Eubalaena 
australis; Mn – Megaptera novaeangliae; Oo – Orcinus orca; Pb – Pontoporia 
blainvillei; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – 
Tursiops truncatus. 
 

4.3. REAVISTAGENS E MOVIMENTOS INDIVIDUAIS 

As reavistagens individuais ocorreram em intervalos que variaram de 82 a 979 

dias e envolveu distâncias que variaram entre 2 e 179 km. Na maior parte dos casos os 

indivíduos foram reavistados apenas uma vez (71 indivíduos), contudo dois indivíduos 

de T. truncatus, S. frontalis e do golfinho-de-dentes-rugosos, S. bredanensis, foram 

reavistados duas vezes, e um indivíduo de S. frontalis foi reavistado três vezes (Tab. 5). 

Os mapas com os pontos de reavistagens são apresentados na Figura 8 para o golfinho-
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de-dentes-rugosos, nas Figuras 9 a 11 para o golfinho-pintado-do-Atlântico, e na Figura 

12 para o golfinho-nariz-de-garrafa. São apresentadas três figuras para S. frontalis em 

função da maior densidade de dados, expondo os casos de uma, duas e três reavistagens 

de forma separada, evitando-se assim confeccionar uma única figura com excesso de 

pontos de deslocamentos indicados.  

Tabela 5: Frequência de reavistagem para três espécies de cetáceos fotoidentificadas 

entre 2012 e 2015 na costa sudeste do Brasil.  

Espécie # 
reavistagens 

# 
indivíduos 

Intervalo (dias) Distância (km) 

Max Min Med Max Min Med 

Steno 
bredanensis 

1 21 955 82 552 171 12 56 

2 1 - - 893 - - 37 

Stenella 
frontalis 

1 28 765 13 280 114 2 29 

2 3 677 433 535 64 39 142 

3 1 - - 677 - - 72 

Tursiops 
truncatus 

1 22 979 82 396 179 7 25 

2 2 - - 427 - - 186 
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Figura 8: Pontos de avistagem e reavistagem de golfinhos-de-dentes-rugosos, Steno 
bredanensis, no litoral do Estado de São Paulo entre setembro de 2013 e julho de 2014. 
As setas indicam o ponto de primeira avistagem e apontam para o ponto da reavistagem. 
O tamanho e formato da seta indicam o número de indivíduos reavistados entre os 
pontos. 

 
Figura 9: Pontos de avistagem e reavistagem de golfinhos-pintados-do-Atlântico, 
Stenella frontalis, no litoral do Estado de São Paulo entre julho de 2013 e junho de 
2015. As setas indicam o ponto de primeira avistagem e apontam para o ponto da 
reavistagem. Cada seta indica o movimento de um indivíduo diferente. 
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Figura 10: Pontos de avistagem e reavistagem de golfinhos-pintados-do-Atlântico, 
Stenella frontalis, no litoral do Estado de São Paulo entre maio de 2013 e junho de 
2015. As setas indicam o ponto de primeira avistagem e apontam para o ponto da 
reavistagem. O tamanho e formato da seta indicam o número de indivíduos (2 ou mais) 
reavistados entre os pontos. 

 
Figura 11: Pontos de avistagem e reavistagem de golfinhos-pintados-do-Atlântico, 
Stenella frontalis, no litoral do Estado de São Paulo entre maio de 2013 e junho de 
2015. As setas indicam os pontos de avistagens de indivíduos reavistados mais de uma 
vez. O início a seta indica o local de primeira avistagem, os círculos pretos indicam 
locais de avistagens intermediários e a seta aponta para o local onde o indivíduo foi 
visto pela última vez. 
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Figura 12: Pontos de avistagem e reavistagem de golfinhos-nariz-de-garrafa, Tursiops 
truncatus, no litoral do estado de São Paulo entre abril de 2012 e junho de 2015. As 
setas indicam o ponto de primeira avistagem e apontam para o ponto da reavistagem. O 
tamanho e formato da seta indicam o número de indivíduos reavistados entre os pontos. 

4.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os testes estatísticos e as análises de nicho foram aplicados para as espécies 

mais frequentes (n > 5 avistagens): S. frontalis (n=23), T. truncatus (n=11), B. edeni 

(n=11), P. blainvillei (n=7), S. guianensis (n=6) e S. bredanensis (n=6).  

Foram aplicados testes não-paramétricos para as análises estatísticas uma vez 

que o teste de normalidade apontou que a maior parte das variáveis não segue uma 

distribuição normal (Tab. 6). O teste de Kruskal-Wallis (Tab. 7) e o teste de Dunn (Tab. 

8) apontaram que os seguintes pares de espécies se diferem significativamente em 

relação às variáveis ambientais analisadas: S. bredanensis – S. guianensis e S. frontalis 

– S. guianensis em relação à variável batimetria, P. blainvillei – S. frontalis e S. 

frontalis – S. guianensis em relação à distancia da costa, S. frontalis – S. guianensis e P. 

blainvillei – T. truncatus em relação à salinidade média superficial e B. edeni - S. 
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frontalis e B. edeni - T. truncatus em relação à variação de temperatura superficial 

(Figs. 13 e 14).  

Tabela 6: Resultados dos testes de Shapiro-Wilk aplicados para testar a hipótese nula 

(Ho) de que os dados abióticos utilizados neste estudo têm distribuição normal. Valores 

de p < 0,05 rejeitam Ho.  

 Espécies 
Variável Sf Tt Be Pb Sg Sb 

Batimetria W = 0,770 
p < 0,05 

W = 0,881 
p > 0,05 

W = 0,971 
p > 0,05 

W = 0,804 
p < 0,05 

W = 0,941 
p > 0,05 

W = 0,967 
p > 0,05 

Distância da 
costa 

W = 0,939 
p > 0,05 

W = 0,752 
p < 0,05 

W = 0,789 
p < 0,05 

W = 0,720 
p < 0,05 

W = 0,860 
p > 0,05 

W = 0,934 
p > 0,05 

Declividade W = 0,681 
p < 0,05 

W = 0,815 
p < 0,05 

W = 0,820 
p < 0,05 

W = 0,819 
p > 0,05 

W = 0,771 
p < 0,05 

W = 0,736 
p < 0,05 

Salinidade 
(média) 

W = 0,909 
p < 0,05 

W = 0,847 
p > 0,05 

W = 0,776 
p < 0,05 

W = 0,795 
p < 0,05 

W = 0,797 
p > 0,05 

W = 0,935 
p > 0,05 

Salinidade 
(variação) 

W = 0,878 
p < 0,05 

W = 0,934 
p > 0,05 

W = 0,864 
p < 0,05 

W = 0,840 
p > 0,05 

W = 0,766 
p < 0,05 

W = 0,939 
p > 0,05 

Temperatura 
(média) 

W = 0,983 
p > 0,05 

W = 0,943 
p > 0,05 

W = 0,939 
p > 0,05 

W = 0,808 
p < 0,05 

W = 0,787 
p < 0,05 

W = 0,920 
p > 0,05 

Temperatura 
(variação) 

W = 0,910 
p < 0,05 

W = 0,900 
p > 0,05 

W = 0,840 
p < 0,05 

W = 0,971 
p > 0,05 

W =0,968 
p > 0,05 

W = 0,887 
p > 0,05 

Espécies: Be – Balaenoptera edeni; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 

Tabela 7: Resultados do teste de Kruskal-Wallis, que testa se alguma das populações é 

diferente das demais em relação a cada variável ambiental. Valores de p < 0,05 rejeitam 

a hipótese nula de que todas as populações têm função de distribuição semelhante. 

Batimetria X2 = 20,939;  p < 0,05 

Distância da costa X2 = 15,687;  p < 0,05 

Declividade X2 = 4,587;  p > 0,05 

Salinidade (média) X2 = 15,687;  p < 0,05 

Salinidade (variação) X2 = 1,043;  p > 0,05 

Temperatura (média) X2 = 9,172;  p > 0,05 

Temperatura (variação) X2 = 13,162;  p < 0,05 
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Tabela 8: Resultados do teste de Dunn que indica qual par de populações se difere em 

relação a cada variável ambiental. Valores de p < 0,05 indicam pares que diferem entre 

si. 

Variável Bat. Dist. 
costa Decli. Sal. 

(média) 
Sal. 

(variação) 
Temp. 

(média) 
Temp. 

(variação) 

Be – Pb Z = -2,45 
p > 0,05 

Z = 1,96 
p > 0,05 

Z = -0,73 
p > 0,05 

Z = -1,03 
p > 0,05 

Z = 0,20 
p > 0,05 

Z = -1,94 
p > 0,05 

Z = -0,45 
p > 0,05 

Be – Sb Z = 0,59 
p > 0,05 

Z = -1,00 
p > 0,05 

Z = 0,36 
p > 0,05 

Z = 0,99 
p > 0,05 

Z = -0,49 
p > 0,05 

Z = 0,93 
p > 0,05 

Z = -0,93 
p > 0,05 

Pb – Sb Z = 2,59 
p > 0,05 

Z = -2,54 
p > 0,05 

Z = 0,93 
p > 0,05 

Z = 1,75 
p > 0,05 

Z = -0,60 
p > 0,05 

Z = 2,46 
p > 0,05 

Z = -0,44 
p > 0,05 

Be – Sf Z = -0,09 
p > 0,05 

Z = -1,86 
p > 0,05 

Z = 1,43 
p > 0,05 

Z = 2,48 
p > 0,05 

Z = -0,43 
p > 0,05 

Z = 0,13 
p > 0,05 

Z = -2,93 
p < 0,05 

Pb – Sf Z = 2,59 
p > 0,05 

Z = -3,62 
p < 0,05 

Z = 1,93 
p > 0,05 

Z = 3,12 
p < 0,05 

Z = -0,56 
p > 0,05 

Z = 2,21 
p > 0,05 

Z = -1,87 
p > 0,05 

Sb – Sf Z = -0,70 
p > 0,05 

Z = -0,33 
p > 0,05 

Z = 0,69 
p > 0,05 

Z = 0,82 
p > 0,05 

Z = 0,20 
p > 0,05 

Z = -0,90 
p > 0,05 

Z = -1,23 
p > 0,05 

Be – Sg Z = -2,64 
p > 0,05 

Z = 1,75 
p > 0,05 

Z = 0,41 
p > 0,05 

Z = 1,56 
p > 0,05 

Z = 0,10 
p > 0,05 

Z = -0,85 
p > 0,05 

Z = -1,75 
p > 0,05 

Pb - Sg Z = -0,28 
p > 0,05 

Z = -0,10 
p > 0,05 

Z = 0,97 
p > 0,05 

Z = 2,25 
p > 0,05 

Z = -0,08 
p > 0,05 

Z = 0,88 
p > 0,05 

Z = -1,17 
p > 0,05 

Sb - Sg Z = -2,77 
p < 0,05 

Z = 2,35 
p > 0,05 

Z = 0,04 
p > 0,05 

Z = 0,49 
p > 0,05 

Z = 0,51 
p > 0,05 

Z = -1,52 
p > 0,05 

Z = -0,70 
p > 0,05 

Sf – Sg Z = -2,78 
p < 0,05 

Z = 3,29 
p < 0,05 

Z = -0,63 
p > 0,05 

Z = -0,20 
p > 0,05 

Z = 0,43 
p > 0,05 

Z = -1,01 
p > 0,05 

Z = 0,34 
p > 0,05 

Be – Tt Z = -1,57 
p > 0,05 

Z = -0,65 
p > 0,05 

Z = 0,63 
p > 0,05 

Z = 2,32 
p > 0,05 

Z = 0,34 
p > 0,05 

Z = 0,78 
p > 0,05 

Z = -2,80 
p < 0,05 

Pb – Tt Z = 0,99 
p > 0,05 

Z = -2,42 
p > 0,05 

Z = 1,23 
p > 0,05 

Z = 2,96 
p < 0,05 

Z = 0,10 
p > 0,05 

Z = 2,51 
p > 0,05 

Z = -1,96 
p > 0,05 

Sb - Tt Z = -1,85 
p > 0,05 

Z = 0,43 
p > 0,05 

Z = 0,17 
p > 0,05 

Z = 0,94 
p > 0,05 

Z = 0,74 
p > 0,05 

Z = -0,25 
p > 0,05 

Z = -1,40 
p > 0,05 

Sf - Tt Z = -1,66 
p > 0,05 

Z = 0,98 
p > 0,05 

Z = -0,61 
p > 0,05 

Z = 0,30 
p > 0,05 

Z = 0,77 
p > 0,05 

Z = 0,75 
p > 0,05 

Z = -0,42 
p > 0,05 

Sg - Tt Z = 1,25 
p > 0,05 

Z = -2,20 
p > 0,05 

Z = 0,13 
p > 0,05 

Z = 0,40 
p > 0,05 

Z = 0,18 
p > 0,05 

Z = 1,45 
p > 0,05 

Z = -0,61 
p > 0,05 

Espécies: Be – Balaenoptera edeni; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
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Figura 13: Boxplot da distribuição dos dados de seis espécies de cetáceos mais 
frequentemente avistadas na costa sudeste do Brasil entre 2012 e 2015 em relação às 
variáveis batimetria, distância da costa e declividade. Be – Balaenoptera edeni; Pb – 
Pontoporia blainvillei; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia 
guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 



 

 
 

40 

 

Figura 14: Boxplot da distribuição dos dados de seis espécies de cetáceos mais 
frequentemente avistadas na costa sudeste do Brasil entre 2012 e 2015 em relação às 
variáveis salinidade superficial média, variação da salinidade superficial, temperatura 
superficial média e variação da temperatura superficial. Be – Balaenoptera edeni; Pb – 
Pontoporia blainvillei; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia 
guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
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4.5. INFERÊNCIA DE NICHO 

Os elipsoides dos nichos ambientais calculados pelo programa NicheA podem 

ser visualizados em dois ângulos diferentes nas imagens A e B do Anexo 2. As imagens 

D – H mostram apenas dois elipsoides em diferentes ângulos de visão permitidos pelo 

programa. Os volumes calculados para cada um dos elipsoides no espaço ambiental e a 

sobreposição par-a-par dos mesmos entre as seis espécies analisadas são apresentados 

nas Tabelas 9 e 10. O golfinho-de-dentes-rugosos apresentou os menores volumes de 

nicho, e a baleia-de-Bryde apresentou os maiores. Todas as espécies apresentaram 

sobreposição de nicho ambiental, exceto S. bredanensis e S. guianensis para os nichos 

fundamental e realizado e S. bredanensis e P. blainvillei para o nicho realizado. 

Considerando o volume, as maiores sobreposições detectadas aconteceram entre B. 

edeni e P. blainvillei e B. edeni e S. frontalis para o nicho fundamental, e entre B. edeni 

e S. frontalis e B. edeni e T. truncatus para o nicho realizado. 

Tabela 9: Valores de sobreposição do nicho fundamental (elipsoide) calculados pelo 

programa NicheA considerando avistagens de cetáceos no sudeste do Brasil entre 2012 

e 2015. Os valores na diagonal principal (em negrito) indicam o volume do elipsoide de 

cada espécie. 

Espécies Be Pb Sb Sf Sg Tt 

Be 7,11 - - - - - 

Pb 2,42 3,55 - - - - 

Sb 0,43 0,12 0,61 - - - 

Sf 3,26 1,23 0,45 4,33 - - 

Sg 1,75 1,54 0 0,34 4,78 - 

Tt 2,10 1,31 0,16 1,42 0,77 6,12 
Espécies: Be – Balaenoptera edeni; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
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Tabela 10: Valores de sobreposição do nicho realizado (poliedro convexo) calculados 

pelo programa NicheA considerando avistagens de cetáceos no sudeste do Brasil entre 

2012 e 2015. Os valores na diagonal principal (em negrito) indicam o volume do 

poliedro convexo de cada espécie. 

Espécies Be Pb Sb Sf Sg Tt 

Be 1,96 - - - - - 
Pb 0,41 0,58 - - - - 

Sb 0,06 0 0,09 - - - 

Sf 0,72 0,03 0,08 1,10 - - 

Sg 0,13 0,17 0 0,01 0,95 - 

Tt 0,53 0,08 0,01 0,31 0,06 1,57 
Espécies: Be – Balaenoptera edeni; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
 

A Figura 15 apresenta a projeção dos nichos fundamentais (elipsoides) 

projetados no espaço geográfico. O golfinho-de-dentes-rugosos apresentou a área de 

distribuição potencial mais restrita entre as seis espécies. A baleia-de-Bryde cobriu a 

maior área de distribuição potencial, e o golfinho-nariz-de-garrafa se distribuiu pela 

maior extensão na linha de costa. As maiores sobreposições da área de distribuição 

potencial ficaram com os pares B. edeni - S. frontalis e B. edeni - T. truncatus (Fig. 16 e 

Tab. 11). O golfinho-de-dentes-rugosos teve 99% da área sobreposta pela baleia-de-

Bryde, 98% sobreposta pelo golfinho-pintado-do-Atlântico e não apresentou nenhuma 

sobreposição com o boto-cinza. 
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Figura 15: Projeção do nicho geográfico estimado para as seis espécies de cetáceos mais frequentemente avistadas na costa sudeste do Brasil 
entre 2012 e 2015. Cores quentes indicam pontos próximos do centroide do nicho e, portanto, mais próximos do nicho ideal estimado para cada 
espécie. 
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Figura 16: Sobreposição par-a-par dos nichos geográficos estimados para as seis espécies de cetáceos mais frequentemente avistadas na costa 
sudeste do Brasil entre 2012 e 2015. 
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 (continuação da Figura 16) 
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Tabela 11: Valores de sobreposição da área dos nichos geográficos (em km2) estimados 

para as seis espécies de cetáceos mais frequentemente avistadas na costa sudeste do 

Brasil entre 2012 e 2015. Os valores na diagonal principal (em negrito) indicam a área 

total determinada para cada espécie. 

Espécies Be Pb Sb Sf Sg Tt 

Be 12969 - - - - - 
Pb 3230 5318 - - - - 

Sb 1316 204 1333 - - - 

Sf 8740 3082 1288 10188 - - 

Sg 1694 2001 0 1099 4090 - 

Tt 5689 3961 518 4854 2080 10072 
Espécies: Be – Balaenoptera edeni; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno 
bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
 
 

5. DISCUSSÃO 

Apesar de relevantes e de trazerem novas informações sobre os cetáceos que 

ocorrem na costa sul-sudeste brasileira, trabalhos anteriores foram realizados de forma 

não sistemática e não exclusiva, tendo seu esforço compartilhado com outras pesquisas 

(e.g. ZERBINI et al., 1997; 2004; DI TULLIO et al., 2016). O projeto “Ocorrência, 

Distribuição e Movimento de Cetáceos na Costa do Estado de São Paulo” teve como 

objetivo direcionado avaliar a ocorrência de cetáceos em toda a costa do estado de São 

Paulo de maneira homogênea. Por questões logísticas, a costa foi dividida em setores 

norte e sul que deveriam ser igualmente amostrados nas diferentes estações do ano. 

Contudo, em função das condições de tempo e mar, limitações financeiras e 

funcionamento da embarcação, não foi possível amostrar os dois setores da forma 

planejada. Para o projeto “Mamíferos Marinhos: Uso de Área do Parque Estadual 

Marinho da Laje de Santos”, as condições de tempo e mar e problemas técnicos de 
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operação da embarcação não permitiram a realização de cruzeiros mensais, tendo alguns 

meses com a realização de mais de um cruzeiro para repor aqueles que não foram 

realizados em meses anteriores.  

Apesar das dificuldades encontradas, os cruzeiros representam um esforço 

inédito para a área de estudo. Vale ressaltar que, além dos dados de avistagens, foram 

coletadas biópsias (amostras de pele e de gordura), bem como gravações de emissões 

sonoras, que devem contribuir ainda mais para o conhecimento das espécies que 

ocorrem nessa região em estudos que se encontram em andamento neste momento. 

Das 35 espécies de cetáceos descritas na literatura científica para a PCSE, doze 

foram avistadas com a realização dos cruzeiros oceanográficos aqui citados. As 

avistagens obtidas no presente trabalho são referentes a espécies costeiras e comumente 

relatadas em encalhes e capturas acidentais na área de estudo (e.g. SANTOS et al., 

2010a). O maior número de avistagens de cetáceos, assim como a maior diversidade de 

espécies foi registrada no setor norte da área de estudo, entre os municípios de Santos e 

Ubatuba (Fig. 6). Essa diferença pode ser consequência da maior variabilidade nas 

paisagens da região, criando ambientes mais heterogêneos com diferentes condições 

oceanográficas quando comparados com a porção sul do Estado, e pelo maior número 

de ilhas, que podem servir de atratores para os cetáceos e suas presas.  

Os resultados obtidos com as avistagens e os modelos de distribuição potencial 

corroboram as informações disponíveis na literatura, tanto para espécies mais comuns 

da região, quanto para espécies que foram notificadas na área apenas por avistagens 

ocasionais, encalhes e capturas acidentais. Dentre este último grupo, encontram-se o 

golfinho-pintado-do-Atlântico, o golfinho-nariz-de-garrafa, o golfinho-de-dentes-

rugosos e a baleia-de-Bryde. Já para as espécies comumente encontradas têm-se o boto 

cinza e a toninha. 
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O boto-cinza tem distribuição praticamente contínua na faixa costeira desde 

Honduras até Florianópolis e, apesar de estar fortemente associado à presença de 

mangues e estuários, utiliza diferentes tipos de ambientes costeiros (DA SILVA et al., 

2010). O seu habitat é caracterizado por possuir águas turvas e com aparente limite de 

distribuição na isóbata de 50 m, sendo a maioria dos registros até os 25m (Ibid.). Apesar 

da ampla distribuição, o boto-cinza ainda é classificado como deficiente em dados pela 

Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da IUCN (União Internacional 

para a Conservação da Natureza) (SECCHI, 2012). Dessa forma, novos conhecimentos 

sobre sua ocorrência e áreas de distribuição potencial são essenciais para se determinar 

o real status de conservação da espécie. Os resultados obtidos com o modelo do nicho 

da espécie estão de acordo com as características descritas para S. guianensis e mostram 

uma clara preferência por águas mais rasas, sendo a isóbata de 20 m um limite para a 

distribuição do seu nicho. 

A toninha também possui distribuição costeira, sendo a maior parte das 

avistagens notificada em águas entre 8 e 15 m de profundidade, com limite de 

avistagem na isóbata de 30m e de captura acidental na isóbata de 35 m (BORDINO et 

al., 2002). Apesar da maior parte das avistagens de indivíduos da espécie estar dentro 

dos limites descritos, a média das profundidades nos locais das avistagens ficou acima 

dos 15 m e dois grupos foram avistados em profundidades acima de 30m, sendo um a 

35 m e o outro a 44 m no litoral norte paulista. Nenhuma avistagem de P. blainvillei foi 

feita ao sul de São Sebastião. A ausência de avistagens no setor sul pode estar 

relacionada com o pequeno porte dos indivíduos,  a dificuldade de serem avistados em 

águas turvas e com uma preferência de uso de águas mais rasas próximas à zona de 

arrebentação de ondas que não foram contempladas nos cruzeiros de avistagem por 

medidas de segurança da tripulação e de usuários da faixa praial.  
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Os dados de ocorrência do golfinho-pintado-do-Atlântico estão de acordo com 

o que já foi proposto para o litoral brasileiro (MORENO et al., 2005; AMARAL et al., 

2015) e com o observado pelo projeto Revizee (ZERBINI et al., 2004), quando também 

foi a espécie mais encontrada na PCSE. Apesar de ser uma espécie comum, não há um 

padrão de distribuição descrito especificamente para a área de estudo. Os trabalhos 

citados anteriormente foram realizados em uma área mais ampla e incluindo águas mais 

profundas onde a espécie também ocorre.  

O maior número de avistagens do golfinho-pintado-do-Atlântico foi notificado 

na região central do litoral do estado de São Paulo, principalmente na área do entorno 

do PEMLS. A taxa de avistagem de S. frontalis na área do projeto que envolveu estudos 

específicos no PEMLS foi de 0,0036 avistagens/km. Considerando o projeto de 

avistagens que cobriu toda a área de estudo, a taxa de avistagem na região central 

(correspondente ao projeto anterior) foi de 0,0037 avistagens/km, demonstrando 

qualidade de valores notificados nas duas frentes de avistagens no mesmo setor. Já para 

o restante da área amostrada, a taxa de avistagem de S. frontalis foi de 0,0010 

avistagens/km, comprovando-se um adensamento das avistagens na região do entorno 

do PEMLS. Ao longo da bacia do Atlântico, um estudo realizado nas Bahamas a partir 

da década de 1980 evidenciou uma única área de ocorrência comum e em considerável 

representação numérica de S. frontalis (Herzing, 2011). O presente estudo aponta para 

outra área com ocorrência anual e com abundância relativamente alta de indivíduos da 

mesma espécie, indicando uma importante perspectiva para o desenvolvimento de um 

outro estudo de longo prazo, agora no Atlântico Sul.   

Apesar do alto número registrado de indivíduos de S. frontalis catalogados, 

apenas 16,9% foram reavistados. O maior número de reavistagens ficou entre os grupos 

avistados no litoral central e nas proximidades do PEMLS, com apenas alguns 
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indivíduos sendo reavistados nos extremos da área de estudo (Figs. 9, 10 e 11). Além 

disso, quatro indivíduos foram reavistados na região central em mais de uma ocasião. A 

baixa porcentagem de indivíduos reavistados pode estar relacionada com a possível 

ocorrência de um estoque populacional com abundância relativamente grande, ao 

grande tamanho dos grupos encontrados, da dificuldade em fotografar todos os 

indivíduos de cada grupo avistado, e do grande número de indivíduos que não 

apresentam marcas conspícuas na nadadeira dorsal. 

O golfinho-nariz-de-garrafa é uma espécie de cetáceo cosmopolita 

(JEFFERSON et al., 2008). DI TULLIO et al. (2016) caracterizaram os padrões de 

distribuição do golfinho-nariz-de-garrafa no litoral sul e sudeste do Brasil com base em 

avistagens concentradas no talude continental, sem incluir a região costeira. O golfinho-

nariz-de-garrafa foi a terceira espécie mais avistada na área de estudo e sua área de 

distribuição potencial foi a segunda maior, com avistamentos ocorrendo por quase toda 

a extensão da linha de costa. Essa distribuição corrobora a descrição de uma distribuição 

contínua em águas costeiras e estuarinas proposta para a espécie no litoral brasileiro 

(LODI et al., 2016), envolvendo águas entre 1,6 m e 50 m de profundidade (LAPORTA 

et al., 2016). Sabidamente, na costa brasileira o golfinho-nariz-de-garrafa ocupa a faixa 

litorânea entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde estudos longitudinais são 

desenvolvidos principalmente da década de 1990 em diante (e.g. SIMÕES-LOPES; 

FABIAN, 1999; FRUET et al., 2015). A partir de Santa Catarina, o boto-cinza ocupa a 

mesma faixa de águas mais rasas (DA SILVA et al., 2010), com notificações do 

golfinho-nariz-de-garrafa em águas fora da faixa litorânea como foi observado neste 

estudo. Nas últimas três décadas tem sido exercitado um importante debate envolvendo 

cientistas brasileiros sobre a possível ocorrência de ecótipos ou espécies diferentes de T. 

truncatus no Atlântico Sul Ocidental (e.g. OTT et al., 2016, WICKERT et al., 2016). 
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Amostras coletadas em esforços de observação efetuados neste estudo serão utilizadas 

para colaborar com este refinamento sobre uma melhor definição taxonômica desses 

estoques populacionais.    

Os tamanhos de grupos de T. truncatus observados na costa paulista foram 

maiores (média +/- 35,9 indivíduos) e com maior ocorrência de filhotes do que o que foi 

observado em outras regiões (média +/- 5,4 indivíduos) (FLORES; FONTOURA, 

2006). Geralmente tamanhos de grupos de pequenos cetáceos odontocetos tendem a ser 

maiores quanto mais se afasta da região costeira (GYGAX, 2002). À luz dos resultados 

de estudos citados anteriormente sobre a melhor definição taxonômica dos estoques 

populacionais conhecidos, corroborando-se estudos como o aqui apresentado, será 

possível alcançar em breve um melhor refinamento do conhecimento sobre as 

preferências de uso de área, bem como as estruturas sociais dos golfinhos-nariz-de-

garrafa no Atlântico Sul.   

Apenas 13,6% dos indivíduos de T. truncatus foram reavistados, possivelmente 

em função da abundância desse estoque populaconal na área de estudo em face a um 

número relativamente pequeno de cruzeiros com avistagens de indivíduos da espécie. 

As reavistagens do golfinho-nariz-de-garrafa praticamente ocorreram em dois blocos, 

sendo um na região central e sul da área de estudo, e o outro na região norte (Fig. 12). 

Das reavistagens realizadas na região sul da área de estudo, 17 indivíduos foram vistos 

juntos em duas avistagens diferentes com 345 dias e 6,5 km de distanciamento entre 

elas. Isso pode indicar uma fidelidade de grupo entre os indivíduos identificados e uma 

preferência pelo uso da área, já que os indivíduos reavistados correspondem a 31% do 

tamanho do grupo. Essas observações poderiam indicar que golfinhos-nariz-de-garrafa 

estariam segregando-se espacialmente na costa do Estado de São Paulo, embora mais 

estudos voltados a essa questao devam ser propostos. 
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A baleia-de-Bryde pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas 

quentes (entre as latitudes de 40ºN e 40ºS) em todos os oceanos (CUMMINGS, 1985; 

KATO; PERRIN, 2009) e sua presença pode estar relacionada com áreas de maior 

produtividade biológica (JEFFERSON et al., 2008; KATO; PERRIN, 2009). Seus 

movimentos migratórios ainda não são conhecidos, sendo que populações costeiras 

podem ser residentes (KATO; PERRIN, 2009). As avistagens de indivíduos da espécie 

na área de estudo corroboram a literatura, uma vez que são comumente reportadas na 

costa sudeste do Brasil ao longo de todo ano (ZERBINI et al., 1997; SICILIANO et al., 

2004, SANTOS et al., 2010a; GONÇALVES et al., 2016). As áreas apontadas como 

próximas ao centroide no nicho da baleia-de-Bryde, como a Ilha de São Sebastião e o 

Arquipélago dos Alcatrazes, podem estar relacionadas com regiões de maior 

produtividade biológica. Estudos que busquem compreender os fenômenos 

oceanográficos nessas regiões podem esclarecer se essa relação direta ocorre na área de 

estudo.  

O golfinho-de-dentes-rugosos apresenta distribuição tropical e subtropical em 

águas oceânicas e profundas. Sua presença em regiões costeiras no Brasil e no oeste da 

África foi reportada por JEFFERSON et al. (2008), o que corrobora com as avistagens 

aqui apresentadas. Apesar da ocorrência de indivíduos da espécie na costa sudeste do 

Brasil ter sido notificada anteriormente (e.g. LODI, 1992; SICILIANO et al., 2007; 

SANTOS et al., 2010a), seus hábitos e uso de área na região ainda são desconhecidos. 

Com 30,1% dos indivíduos reavistados e um alto número de reavistagens entre 

diferentes grupos (Fig. 8), a população de golfinho-de-dentes rugosos na área de estudo 

apresenta evidências de fidelidade de grupo de parte dos indivíduos identificados, o que 

já foi apresentado por KUCZAJ e YATER (2007) como uma característica de um 

estoque populacional da espécie estudado em Honduras. Além disso, as reavistagens 
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realizadas em uma parcela relativamente restrita do litoral, mesmo em um intervalo de 

tempo variável (82 a 955 dias), e a pequena área de ocorrência do nicho potencial 

indicam uma possível restrição no uso de área, ficando concentrada na região central da 

área de estudo. Isso mostra a importância de se conhecer melhor aspectos relacionados à 

história de vida e requerimentos ecológicos de indivíduos da espécie na costa sudeste do 

Brasil, uma vez que espécies com distribuições restritas podem ser mais vulneráveis aos 

impactos antrópicos (GASTON; FULLER, 2009).  

Os nichos, fundamentais e realizados, determinados pelo programa NicheA, 

tiveram volumes variáveis independentes do número de avistagens, e apresentaram 

sobreposição parcial dos nichos entre todos os pares de espécies. As exceções são a 

toninha e o golfinho-de-dentes-rugosos para o nicho realizado, e o boto-cinza e o 

golfinho-de-dentes-rugosos para ambos os nichos (Tabs. 9 e 10). Já para a área de 

distribuição potencial, todas as espécies apresentaram sobreposição parcial de área, 

exceto entre o boto-cinza e o golfinho-de-dentes-rugosos (Tab. 11). Considerando que a 

área de distribuição potencial é determinada pela projeção do nicho fundamental no 

espaço geográfico, as sobreposições de nicho no espaço multidimensional 

corresponderam às sobreposições do nicho no espaço geográfico, como apontado por 

WARREN et al. (2008).  

A baleia-de-Bryde e o golfinho-pintado-do-Atlântico apresentaram os maiores 

volumes de nicho e as maiores áreas de distribuição potencial. Suas presenças na PCSE 

são conhecidas e sabe-se que ambas ocupam uma área maior do que a área delimitada 

para esse estudo. As duas espécies também apresentaram os maiores valores de 

sobreposição de nicho e de área de distribuição potencial, tanto entre si como com 

outras espécies. A principal exceção para esse caso foi o boto-cinza que, por apresentar 

hábitos mais costeiros, teve maior sobreposição com a toninha e o golfinho-nariz-de-
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garrafa (Figs. 15 e 16). As áreas de distribuição potencial determinadas para o boto-

cinza e o golfinho-nariz-de-garrafa estão de acordo com o descrito para as espécies e 

mostram o primeiro ocupando regiões mais rasas, com uma pequena faixa de 

sobreposição e o segundo ocupando áreas mais profundas.  

Era esperado que a toninha apresentasse uma área de distribuição semelhante 

ao boto-cinza, uma vez que também busca águas costeiras e turvas (SANTOS et al., 

2002). Entretanto, como discutido anteriormente, as únicas avistagens da espécie foram 

feitas na região norte da área de estudo em águas claras que facilitam a detecção do 

observador, e com maior profundidade do que onde usualmente as toninhas são 

encontradas ou acidentalmente capturadas (e.g. Sidou, 2008). É necessário investigar 

com maior propriedade a forma de uso de área desse estoque populacional de toninhas 

que é encontrado no litoral norte paulista. As observações preliminares, ainda sejam 

relativamente pouco numerosas, indicam um potencial uso diferencial em águas de 

maior profundidade pelas toninhas na costa norte do Estado de São Paulo, razão que 

pode ter provocado esse ruído nos resultados que eram esperados com base em dados 

pretéritos de outras áreas de ocorrência da espécie. Essa divisão de estoques seria 

semelhante à apontada por CUNHA et al. (2014) por diferenciações genéticas na 

população de toninhas na costa sudeste do Brasil. Dessa forma, o nicho estimado 

representou a característica das avistagens e possivelmente mascarou dados que 

poderiam representar o estoque que utiliza o setor sul da área investigada. 

Os resultados apresentados no presente estudo refletem as características das 

espécies na área investigada e no período de amostragem, e não são uma representação 

de suas preferências considerando suas distribuições globais. Assim, os nichos e as 

áreas de distribuição potencial estimadas devem ser consideradas para a área em 

questão, e interpretadas com cautela quanto à sua projeção para outras regiões. Além 
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disso, o modelo não considera diretamente as interações biológicas que podem afetar a 

distribuição dessas espécies.  

Além da interação com as presas, interações com outras espécies de cetáceos 

podem influenciar a distribuição dos mesmos (PETERSON et al., 2011). O único 

registro de grupo misto ocorreu em 12 de dezembro de 2012 entre uma baleia-de-Bryde 

e um grupo com 12 golfinhos-nariz-de-garrafa. Grupos mistos envolvendo essas T. 

truncatus e B. edeni foram avistados em 1999 na costa fluminense (SICILIANO et al., 

2004). AMARAL et al. (2015) e DI TULLIO et al. (2016) relataram a ocorrência de 

grupos mistos entre diferentes espécies de cetáceos na costa brasileira. O golfinho-nariz-

de-garrafa estava presente em mais da metade dos grupos mistos observados por DI 

TULLIO et al. (2016). Grupos mistos de cetáceos geralmente se formam para que as 

espécies envolvidas se beneficiem dos aspectos envolvendo procura de presas e 

proteção contra predadores. SANTOS e FERREIRA NETO (2005) descreveram a 

interação de predação entre duas espécies de cetáceos onde uma toninha foi predada por 

uma orca no litoral sul do estado de São Paulo. Comportamento agressivo entre 

cetáceos também foi observado entre machos de golfinhos-pintados-do-Atlântico e 

golfinhos-nariz-de-garrafa nas Bahamas (HERZING et al., 2003). Contudo, esse tipo de 

comportamento não é frequente e pode-se assumir que os odontocetos evitam a 

competição direta utilizando comportamentos, dietas e habitats fisiológicos de formas 

especializadas (BEARZI, 2005). É possível que estratégias similares que se baseiam em 

cognição e memória tenham facilitado a divergência nas estratégias de forrageamento 

de odontocetos quando em simpatria com outras espécies (Ibid.). Essa característica 

pode explicar a co-ocorrência das espécies encontradas na área de estudo, sem 

apresentar prejuízos para as mesmas ou relatos de interações negativas. 
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A sobreposição de nicho está relacionada com a sobreposição geográfica 

(WARREN et al., 2008). Espécies que possuem requerimentos semelhantes em um 

mesmo habitat costumam particionar os recursos disponíveis e reduzir a competição, 

ocupando áreas diferentes ou se alimentando de presas diferentes (ROUGHGARDEN, 

1976). Recursos muito abundantes, como alimento, permitem que as espécies coexistam 

em uma mesma área (GOWANS; WHITEHEAD, 1995). Quando os recursos não são 

muito abundantes os cetáceos podem se alimentar em momentos (horários, dias ou 

estações) diferentes, usar a área de maneira diferente ou buscar presas diferentes (Ibid.). 

Esse é o caso do golfinho-nariz-de-garrafa que tem hábito alimentar oportunístico no 

Atlântico norte (SHANE et al., 1986) e que neste estudo apresentou sobreposição de 

nicho e de área com todas as espécies analisadas. Apesar de apenas um conteúdo 

estomacal de golfinho-nariz-de-garrafa ter sido analisado até o presente momento para a 

região de estudo (e.g. SANTOS et al., 2002), amostras de pele coletadas neste estudo 

estão sendo processadas para avaliação de suas composições isotópicas de carbono e 

nitrogênio, o que poderá contribuir para um melhor conhecimento envolvendo 

características relacionadas ao nível trófico em que se encontra T. truncatus na região de 

estudo. Para casos de grande parcela de sobreposição de nicho, como ocorreu com o 

golfinho-pintado-do-Atlântico, a baleia-de-Bryde e o golfinho-nariz-de-garrafa, o 

parcionamento de recursos pode ser uma explicação para a co-ocorrência das 

populações (BEARZI, 2005). Outra alternativa é que o ambiente ocupado por elas 

possui recursos abundantes e reduz a competição entre as espécies (Ibid.). 

O uso de ENM é importante para estudos de espécies cosmopolitas, como o 

golfinho-nariz-de-garrafa, e espécies com ampla distribuição como o golfinho-pintado-

do-Atlântico, uma vez que permitem determinar as áreas de ocorrência dessas espécies 

com maior precisão. O conhecimento dessas áreas permite que sejam realizados estudos 
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focados em se conhecer melhor essas espécies e fornece subsídios para outros estudos 

de ecologia trófica, como a distribuição de presas em função dos predadores e o 

entendimento das teias tróficas. Além disso, informações sobre a distribuição potencial 

das espécies podem ser utilizadas na elaboração de planos de conservação de parques 

como Alcatrazes e o PEMLS. 

Em trabalhos envolvendo o uso de ENM é preciso considerar as limitações do 

modelo utilizado. Um dos fatores limitantes é o acesso às bases ambientais de qualidade 

e com resolução suficiente para o desenvolvimento do modelo. As bases ambientais 

disponibilizadas pelo MARSPEC (SBROCCO; BARBER, 2013) foram escolhidas por 

possuírem boa resolução e abrangerem a região costeira. Contudo, as bases utilizadas no 

presente trabalho retratam médias de longos períodos de poucas variáveis ambientais, e 

não permitem análises de variações sazonais e valores de salinidade e temperatura em 

diferentes profundidades. Essa deficiência nas bases de dados também foi observada por 

ESCOBAR et al. (2017) para lagos e outros corpos d’água continentais. Uma base de 

dados específica para a região, com uma resolução mais refinada, garantiria melhores 

resultados ao modelo. Caso o objetivo do estudo seja determinar a distribuição de 

espécies migratórias, seria interessante utilizar um banco de dados que permitisse uma 

separação sazonal das variáveis ambientais.  

Mesmo considerando suas limitações, modelos são importantes como um 

primeiro passo para se entender a influência de fatores ambientais na distribuição das 

espécies, principalmente as pouco estudadas (PALACIOS et al., 2013). O uso de ENMs 

aplicados aos cetáceos precisam lidar adequadamente com algumas barreiras, como: o 

melhor ajuste para a coleta de dados; a definição da escala a ser utilizada; e as análises 

estatísticas a serem aplicadas, já que pode haver interação entre as covariáveis 

selecionadas (REDFERN et al., 2006; DALLA-ROSA et al., 2012; GREGR et al., 
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2013). Para aumentar a confiabilidade do modelo, e se entender com mais detalhes a 

distribuição potencial das espécies na área de estudo, seria necessário ter um maior 

número de avistagens.  Dar sequência à coleta de dados de ocorrência de cetáceos por 

meio de cruzeiros oceanográficos seria uma alternativa. Assim como se investir em 

métodos de detecção acústica na área de estudo, especialmente em regiões apontadas 

como próximas do centroide dos nichos fundamentais das espécies, como a Laje de 

Santos, Alcatrazes e a região oceânica da ilha de São Sebastião. 

A presença de cetáceos próximos as ilhas e arquipélagos da área de estudo 

pode estar relacionada ao “efeito ilha”, no qual ilhas oceânicas apresentam maior 

produtividade do que as áreas ao redor (DOTY; OGURI, 1956). A região oceânica da 

Ilha de São Sebastião, o arquipélago dos Alcatrazes, a Laje de Santos e a Ilha Anchieta 

se mostraram áreas importantes para diversas espécies. Esses locais foram classificados 

como próximos do centroide dos nichos da baleia-de-Bryde, toninha, golfinho-pintado-

do-Atlântico e golfinho-de-dentes-rugosos. Essa nova informação ressalta a importância 

da realização de trabalhos dedicados para a identificação dos cetáceos que utilizam 

essas áreas e a inclusão dos mesmos nos planos de manejo das áreas de proteção que 

abrangem essas ilhas.  

 

6. CONCLUSÃO 

Os ENMs apresentados neste estudo indicaram uma clara sobreposição parcial 

de nicho e da área de distribuição potencial de seis espécies de cetáceos (S. guianensis, 

P. blainvillei, T. truncatus, S. frontalis, B. edeni e S. bredanensis) na costa paulista, com 

diferentes preferências ambientais por cada uma dessas espécies, indicando uma 

preferencial ocupação de uma faixa costeira por S. guianensis, e de uma faixa 
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ligeiramente mais afastada da costa ocupada e compartilhada por T. truncatus, S. 

frontalis, B. edeni e S. bredanensis. 
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8. ANEXOS 

 Anexo 1: Avistagens de cetáceos realizadas nos 41 cruzeiros oceanográficos apresentando a data, espécie (SPP), setor (N – norte; S – sul, L – 

Laje de Santos), localização da avistagem, tamanho do grupo, profundidade, temperatura superficial, variação da temperatura superficial, 

salinidade superficial e variação da salinidade superficial local de cada avistagem.  

Data SPP Setor Lat Long T. grupo Prof. (m) 
Dist. 
costa 
(km) 

Decliv. 
(º) 

Temp. 
média 
(oC) 

Temp. 
variação 

(oC) 

Sal. 
média 
(PSU) 

Sal. 
variação 
(PSU) 

06/dez/12 Be N -23,72 -45,10 1 -30 9 2 23,7 4,7 35,7 1,0 

06/dez/12 Tt N -23,72 -45,10 12 -30 9 2 23,7 4,7 35,7 1,0 

06/dez/12 Be N -23,72 -45,12 1 -30 9 2 23,8 4,7 35,7 1,0 

07/dez/12 Oo N -23,97 -45,55 18 -37 13 1 23,8 5,7 35,6 1,0 

07/dez/12 Be N -24,18 -45,85 1 -45 20 0 23,4 5,2 35,5 0,9 

07/dez/12 Sb N -24,22 -45,92 20 -45 28 1 23,4 5,2 35,5 0,8 

12/jun/13 Sf N -23,48 -44,95 120 -76 9 4 23,9 5,1 35,7 1,0 

12/jun/13 Be N -23,45 -44,87 1 -63 8 5 23,9 4,9 35,7 1,0 

12/jun/13 Sg N -23,75 -45,22 180 -27 3 2 23,9 4,6 35,7 1,0 

13/jun/13 Be N -23,90 -45,20 2 -40 3 1 23,7 5,0 35,8 1,0 

31/jul/13 Sf L -24,17 -46,27 60 -26 15 1 27,7 6,1 35,3 0,8 

02/set/13 Ea S -24,35 -46,58 2 -26 15 1 23,7 6,1 35,3 0,8 
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02/set/13  Be S -24,40 -46,62 1 -27 19 0 23,6 6,1 35,1 0,7 

02/set/13 Sb S -24,43 -46,65 15 -29 11 0 23,5 6,0 35,1 0,7 
10/set/13 Tt S -24,95 -47,70 30 -29 7 0 23,5 6,1 35,1 0,7 
10/set/13  Be S -24,75 -47,37 1 -10 9 1 23,3 6,7 34,4 0,8 
10/set/13 Ba S -24,73 -47,37 2 -15 10 0 23,4 6,6 34,6 0,7 

27/nov/13 Sf L -24,30 -46,20 40 -32 31 0 23,5 5,4 35,3 0,8 

27/nov/13 Be L -24,38 46,07 2 -50 45 1 23,3 5,1 35,5 0,8 

28/nov/13 Be L -24,38 46,07 2 -50 45 1 23,3 5,1 35,5 0,8 

28/jan/14 Sf N -24,07 -45,95 60 -12 8 0 23,3 6,7 34,6 0,7 

29/jan/14 Be N -23,40 -45,07 2 -32 31 0 23,5 5,4 35,3 0,8 

30/jan/14 Be N -24,23 -46,17 2 -50 45 1 23,3 5,1 35,5 0,8 

05/fev/14 Sf L -24,35 -46,20 30 -32 36 1 23,4 5,4 35,4 0,8 

10/fev/14 Sf S -24,23 -46,52 25 -50 45 1 23,3 5,1 35,5 0,8 

10/fev/14 Tt S -24,75 -47,30 15 -30 28 1 23,7 5,7 35,4 0,9 

25/fev/14 Sf S -24,88 -46,92 2 -9 2 4 24,0 5,0 35,7 1,0 

26/fev/14 Tt S -25,80 -48,12 35 -35 25 1 23,6 5,5 35,4 0,8 

26/fev/14 Sg S -25,15 -47,88 2 -32 36 1 23,4 5,3 35,4 0,8 

27/fev/14 Sg S -24,68 -47,25 40 -24 18 0 23,7 6,3 35,1 0,7 

01/abr/14 Sf L -24,12 -46,28 30 -26 9 0 23,8 6,3 35,3 0,8 

01/abr/14 Sf L -24,38 -46,10 250 -49 43 1 23,3 5,1 35,4 0,8 
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01/abr/14 Sf L -24,20 -46,10 250 -35 26 1 23,5 5,6 35,4 0,8 

01/abr/14 Sf L -24,22 -46,22 8 -33 21 0 23,6 5,7 35,3 0,8 

07/mai/14 Pb N -23,62 -45,20 2 -17 14 1 23,4 6,6 34,6 0,7 

07/mai/14 Pb N -23,58 -45,15 4 -44 49 1 23,2 6,3 35,0 0,6 

07/mai/14 Sg N -23,58 -45,15 14 -17 34 1 23,0 7,2 34,5 1,2 

07/mai/14 Pb N -23,53 -44,65 4 -18 3 0 23,5 7,1 34,3 0,9 
08/mai/14 Tt N -23,68 -45,00 80 -19 10 0 23,5 6,2 34,7 0,7 
08/mai/14 Bb N -24,27 -46,07 1 -26 9 0 23,8 6,3 35,3 0,8 
08/mai/14 Sf N -24,33 -46,15 120 -49 43 1 23,3 5,1 35,4 0,8 

24/jun/14 Sf L -24,40 -46,18 70 -42 42 1 23,3 5,3 35,4 0,8 

25/jun/14 Ba L -24,40 -46,22 2 -40 41 1 23,3 5,4 35,4 0,8 

31/jul/14 Pb N -23,58 -45,15 2 -35 26 1 23,5 5,6 35,4 0,8 

31/jul/14 Be N -23,52 -45,07 1 -33 21 0 23,6 5,7 35,3 0,8 

31/jul/14 Sb N -23,77 -45,00 25 -15 5 0 23,9 5,1 35,7 1,0 

19/ago/14 Mn S -24,03 -46,33 2 -20 1 6 24,0 5,4 35,7 1,0 

19/ago/14 Sf S -24,68 -47,10 40 -20 1 6 24,0 5,4 35,7 1,0 

20/ago/14 Ba S -25,85 -48,05 2 -48 19 2 23,7 4,7 35,8 1,0 

20/ago/14 Tt S -25,83 -48,03 17 -36 8 1 23,7 4,7 35,8 1,0 

21/ago/14 Tt S -25,00 -47,73 55 -42 34 0 23,4 5,2 35,4 0,8 

21/ago/14 Sg S -24,67 -47,28 30 -33 35 3 23,4 5,3 35,4 0,8 
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11/nov/14 Tt N -24,25 -46,22 26 -42 42 1 23,3 5,3 35,4 0,7 

17/dez/14 Tt N -24,10 -46,30 65 -40 41 1 23,3 5,4 35,4 0,7 

18/dez/14 Pb N -23,65 -45,25 5 -20 1 6 24,0 5,4 35,7 1,0 

19/dez/14 Pb N -23,95 -45,28 2 -16 1 6 24,0 5,4 35,7 1,0 

19/dez/14 Tt N -23,95 -45,43 35 -48 2 7 23,6 4,9 35,8 1,0 

19/dez/14 Be N -24,10 -45,65 4 -14 2 2 23,8 6,2 35,2 0,8 

19/dez/14 Sf N -24,13 -46,27 200 -21 18 1 23,5 6,4 34,8 0,6 

15/jan/15 Sf L -24,08 -46,27 12 -23 5 1 23,9 6,2 35,3 0,8 

20/jan/15 Sf S -24,68 -47,10 250 -26 43 1 22,9 7,3 34,6 1,2 

03/fev/15 Sb S -24,28 -46,55 15 -26 43 1 22,9 7,2 34,6 1,2 

03/fev/15 Sf S -24,50 -46,73 200 -11 11 1 23,3 6,7 34,4 0,8 

10/fev/15 Dd N -24,17 -46,25 12 -16 7 1 23,5 6,4 34,6 0,7 

26/fev/15 Sb L -24,30 -46,15 15 -34 33 1 23,4 5,4 35,4 0,8 

19/mai/15 Sb L -24,38 -46,20 50 -38 39 2 23,4 5,3 35,4 0,8 

20/mai/15 Dd L -24,30 -46,17 7 -31 32 1 23,5 5,4 35,4 0,8 

26/mai/15 Sf L -24,18 -46,22 50 -30 17 0 23,7 6,0 35,3 0,8 

08/jun/15 Sf L -24,22 -46,15 20 -36 25 1 23,6 5,5 35,4 0,8 

08/jun/15 Sf L -24,22 -46,22 120 -33 21 0 23,6 5,7 35,3 0,8 

08/jun/15 Sf N -24,17 -46,25 25 -32 25 0 23,6 5,6 35,3 0,8 

08/jun/15 Mn N -23,95 -45,90 1 -23 8 0 23,9 6,2 35,2 0,8 
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08/jun/15 Pb N -23,87 -45,62 12 -14 7 0 23,9 5,1 35,7 1,0 

08/jun/15 Sf N -24,05 -45,62 8 -5 1 2 23,3 5,7 35,8 1,0 

09/jun/15 Sg N -23,60 -45,22 30 -33 4 1 23,4 5,1 35,6 0,9 

09/jun/15 Dd N -23,47 -44,75 120 -25 10 0 23,8 6,2 35,3 0,8 

09/jun/15 Tt N -23,50 -44,98 25 -23 5 1 23,9 6,2 35,2 0,8 
Espécies: Ba – Balaenoptera ocutorostrata; Bb – Balaenoptera bonaerensis; Be – Balaenoptera edeni; Dd – Delphinus delphis; Ea – Eubalaena 
australis; Mn – Megaptera novaeangliae; Oo – Orcinus orca; Pb – Pontoporia blainvillei; Sb – Steno bredanensis; Sf – Stenella frontalis; Sg – 
Sotalia guianensis; Tt – Tursiops truncatus. 
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Anexo 2: Elipsoides projetados pelo programa NicheA representando o nicho 

fundamental das espécie no espaço ambiental. A e B mostram os nichos das seis 

espécies principais em dois ângulos de visão diferentes (amarelo – Balaenoptera edeni, 

azul escuro – Tursiops truncatus, azul claro – Stenella frontalis, vermelho – Pontoporia 

blainvillei, rosa escuro – Sotalia guianensis, rosa claro – Steno bredanensis). As 

imagens seguintes (C – H) mostram os nichos fundamentais das espécies T. truncatus 

(amarelo) e S. guianensis (azul claro) em diferentes ângulos. 
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9. MATERIAL COMPLEMENTAR 

Avistagens de cetáceos realizadas na área de estudo apresentando a data, espécie (SPP), 

localização da avistagem e tamanho do grupo. As avistagens foram realizadas de forma 

não sistemática e foram utilizadas apenas para a identificação de indivíduos reavistados 

no litoral paulista. 

Data SPP Lat Long T. grupo 
14/abr/12 Tt -24,00 -45,42 70 

21/jul/12 Sb -24,07 -45,43 20 

06/out/12 Sb -23,52 -45,45 20 

19/jan/13 Tt -24,01 -44,43 35 

4/mai/13 Sf -24,02 -45,44 200 
 


