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Este trabalho restringiu-se ao levantamento de dados secundários e dados científicos não publicados disponibilizados por servidores da Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim (APAA) e do Projeto Baleia Franca – Instituto Australis, assim como de outras instituições, quando referenciado. Os registros disponibilizados por comunicação pessoal incluídos neste levantamento foram confirmados através de imagens. A espécie Eubalaena australis (Baleia-franca-austral) não foi considerada neste levantamento, constituindo capítulo distinto deste Plano de Manejo da APA da Baleia Franca (PM-APABF). 

Atendendo aos objetivos de elaboração do PM-APABF, as informações foram organizadas em Introdução, Espécies de Cetáceos Ocorrentes na APABF, Ameaças e Conflitos aos Cetáceos na APABF, finalizando com Conclusões e Recomendações de Ações de Conservação e de Pesquisa Científica, além da Lista de Bibliografia empregada.  
 
1. Introdução aos Cetáceos 

 
Os Cetáceos (ordem CETARTIODACTYLA) são mamíferos que se adaptaram a viver exclusivamente no ambiente aquático. Este grupo está dividido em duas subordens: os golfinhos ou Odontocetos (subordem ODONTOCETI) e as baleias com barbatanas ou Misticetos (subordem MYSTICETI). A principal diferença entre estes dois grupos está relacionada com a estrutura utilizada para capturar suas presas. Os Odontocetos possuem dentes, enquanto os Misticetos possuem barbatanas, que são placas triangulares de quitina fixadas transversalmente na mandíbula superior, cuja função é filtrar o alimento.  

 Os cetáceos evoluíram de ancestrais terrestres há cerca de 55 milhões de anos atrás. Estudos anatômicos e genéticos sugerem que os mamíferos terrestres mais próximos aos cetáceos são os artiodáctilos (ordem ARTIODACTYLA), mamíferos ungulados com um par de dedos nas patas, dos quais o hipopótamo é o grupo atual mais aparentado (MONTGELARD, CATZEFLIS e DOUZERY, 1997; NIKAIDO, ROONEY e OKADA, 1999). Em função dessa proximidade entre os cetáceos e os artiodáctilos, ambos foram agrupados em uma única ordem denominada CETARTIODACTYLA (MONTGELARD, CATZEFLIS e DOUZERY, 1997). 
Para se adaptarem ao ambiente aquático os cetáceos sofreram gradativamente uma série de modificações morfológicas e fisiológicas (BERTA, SUMICH e KOVACS, 2006). O corpo do animal tornou-se hidrodinâmico e sem a presença de pelos para diminuir o atrito e aumentar a eficiência durante a natação. Os membros anteriores foram modificados em nadadeiras e os posteriores desapareceram. A cauda, ou nadadeira caudal, através do seu movimento vertical passou a desempenhar um importante papel locomotor.  A parte anterior do crânio alongou-se e a narina migrou para o topo da cabeça, o que permitiu ao animal respirar sem a necessidade de retirar a cabeça e os olhos da água. O surgimento de 



 

 

uma espessa camada de gordura possibilitou ao animal reduzir a perda de calor, em virtude de a gordura ser um excelente isolante térmico, além de funcionar como uma estrutura de reserva energética. A utilização do som para comunicação e reconhecimento do ambiente através do sistema de eco-localização, presente nos Odontocetos e ausente nos Misticetos, foi outra importante adaptação ao ambiente aquático. O som, além de propagar quase cinco vezes mais rápido na água do que no ar, pode percorrer grandes distâncias no ambiente aquático, o que torna o processo de comunicação e de eco-localização mais eficientes (BALLANCE, 2009). Tais adaptações permitiram aos cetáceos realizarem todas as etapas do seu ciclo de vida, como reprodução, alimentação, descanso e socialização no ambiente aquático, o que faz deles o grupo de mamífero marinho mais bem adaptado a este ambiente, e o mais diverso, com aproximadamente 92 espécies (PERRIN, 2018). 
Os Misticetos estão representados por quatro famílias: Balaenidae (04 espécies), Neobalaenidae (01 espécie), Balaenopteridae (08 espécies) e Eschrichtiidae (01 espécie). Embora este grupo inclua os maiores animas da terra, com comprimento variando entre 6 e 30m, eles se alimentam basicamente de zooplâncton e de pequenos cardumes de peixes localizados nas primeiras camadas da superfície do mar. Existem basicamente três estratégias para captura das presas: filtração, engolfamento e sucção (BERTA, SUMICH e KOVACS, 2006) A primeira delas consiste em nadar lentamente com a boca aberta na superfície do mar ou debaixo da água. Esse movimento permite que uma grande quantidade de água e de alimento passe pela boca. Depois de um período de filtragem, a boca é fechada e os organismos retidos nos filamentos das barbatanas são ingeridos com a ajuda da língua. A segunda estratégia consiste em engolfar grande volume de água através da ampla abertura da mandíbula inferior (aproximadamente 900) e da distensão das pregas da garganta que amplia a cavidade bucal.  Ao fechar a boca, a água é expelida para fora e o alimento retido na barbatana é ingerido. A terceira e última estratégia é realizada exclusivamente pela baleia cinzenta (Eschrichtius robustus) que se alimenta de organismos bentônicos. Esta estratégia consiste em sugar o alimento do fundo marinho ao arrastar um dos lados da boca sobre o sedimento. Após um determinado período a baleia sobe para superfície para expelir a água e o sedimento, ficando retido o alimento na barbatana que posteriormente é ingerido (BOUETEL, 2005). Para maioria das espécies as áreas de alimentação estão localizadas nas regiões de alta latitude durante o verão, enquanto as áreas de reprodução nas regiões de baixa latitude durante o inverno. Esse padrão de deslocamento se chama migração. Algumas espécies podem completar o ciclo de migração com deslocamentos que ultrapassam os 10.000 km (BANNISTER, 2009).  
Os Odontocetos são mais diversos do que os Misticetos com 10 famílias descritas: Physeteridae (01 espécie), Kogiidae (02 espécies), Ziphiidae (22 espécies), Phocoenidae (07 espécies), Monodontidae (02 espécies), Pontoporiidae (01 espécie), Lipotidae (01 espécie), Platanistidae (01 espécie), Iniidae (03 espécie) e Delphinidae (38 espécies). Este grupo está representado por animais de pequeno e médio porte, com comprimento variando entre 1,5 e 9m, com exceção do cachalote (Physeter macrocephalus), que pode alcançar 18m de comprimento, e das baleias bicudas que podem ultrapassar os 10m. Algumas espécies apresentam dimorfismo sexual bem acentuado, como o cachalote e a orca (Orcinus orca), 



 

 

cujos machos são bem maiores do que as fêmeas, enquanto outras apresentam dimorfismo reverso, como por exemplo, a toninha (Pontoporia blainvillei), cujas fêmeas são maiores do que os machos. Este grupo está presente em praticamente todos os ambientes marinhos, desde regiões costeiras, incluindo ambientes de água doce, como rios e estuários, até regiões oceânicas, bem como dos trópicos até os polos (BASTIDA et al., 2007). Algumas espécies possuem distribuição restrita, como é o caso do boto cinza (Sotalia guianenis), endêmica da costa oeste Atlântica, enquanto outras apresentam distribuição cosmopolita como a Orca. No entanto, para a maioria das espécies sua distribuição está restrita a faixas latitudinais específicas (tropical-subtropical, temperada ou polar). A alimentação é bastante diversificada, incluindo peixes, crustáceos, lulas, polvos, aves e até outros mamíferos marinhos. Os Odontocetos possuem um especializado mecanismo de produção e recepção de sons que funciona como um biossonar ou eco-localização, cuja função é auxiliá-los na localização e captura de suas presas, bem como na navegação e no reconhecimento do ambiente circundante (AU, 2000).    
Os cetáceos são animais bastante gregários, embora algumas espécies ocorram solitárias ou em pequenos grupos de dois ou três indivíduos, como por exemplo, a maioria das espécies de Misticetos. As interações entre os fatores ecológicos, principalmente alimentação e predação, são determinantes para o tipo de estruturação social entre os grupos (BALLANCE, 2009). Espécies que se alimentam de presas com alta mobilidade e que vivem agrupadas estariam mais favorecidas a formarem grupos maiores e mais coesos para aumentar a eficiência na captura, enquanto espécies que se alimentam de presas maiores e mais dispersa no ambiente estariam propensas a formarem grupos menores. Os grandes cetáceos por sofrerem menor pressão de predação comparado com os pequenos, tendem a formar grupos menores.  
O período de acasalamento dos cetáceos pode ser anual, sem período definido, ou sazonal, como na maioria dos Misticetos. O período de gestação dura entre 10 e 17 meses, a qual um único filhote é gerado (BOYD, LOCKYER e MARSH, 1999). Ao nascer, o comprimento do filhote é relativamente grande em relação ao da mãe comparado com os mamíferos terrestres, variando entre 29 e 48% (CHIVERS, 2009). Isto provavelmente está atrelado à perda de calor, dado que essa perda é muito maior à medida que se reduz o volume do corpo. O período de gestação dura entre vários meses e pouco mais de dois anos, como no caso das orcas e do cachalote (P. macrocephalus) (BASTIDA et al., 2007). Para a maioria das espécies o ciclo reprodutivo, que envolve o período de gestação, lactação e descanso, pode durar dois ou mais anos. A idade de primeira maturação é tardia para todas as espécies de cetáceos. No entanto, existe uma variabilidade que está atrelada as estratégias de vida de cada espécie. De maneira geral para os Odontocetos, a idade de primeira maturação está correlacionada com o tamanho e com a longevidade das espécies (CHIVERS, 2009). Por exemplo, a toninha (P. blainvillei), medindo pouco mais de 1,5m e com longevidade de aproximadamente 20 anos, atinge a maturidade sexual entre 2 e 5 anos (SECCHI, 2010), enquanto o cachalote, medindo entre 11 e 18m e com longevidade de aproximadamente 70 anos, atinge a maturidade sexual entre 10 e 20 anos (WHITEHEAD, 2009). 
Todas essas características fazem com que os cetáceos apresentem baixo potencial 



 

 

reprodutivo e, portanto, baixo crescimento populacional. Isto significa que, quando a população é reduzida devido à presença de alguma ameaça, a sua capacidade de recuperação é lenta. Tal característica torna os cetáceos extremamente vulneráveis aos impactos causados pelas atividades antrópicas. Durante os séculos 19 e 20, por exemplo, várias espécies de cetáceos, principalmente os Misticetos, foram intensamente caçadas o que acarretou o declínio de várias populações e a extinção de algumas (ex. população de baleia-cinza, E. robustus, do Atlântico Norte) (MERRICK et al., 2009). Apesar da caça ter sido praticamente banida, permitindo a recuperação de algumas populações, outros impactos, como a poluição, a degradação e perda de habitat, a colisão com embarcações e as capturas acidentais em redes de pesca, têm se tornado a maior preocupação para a conservação dos cetáceos. 
A Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), localizada na porção centro-sul do estado de Santa Catarina, é uma região bastante urbanizada e com crescimento populacional acima da média estadual (para maiores informações ver artigo sobre aspectos socioeconômicos no território da APA da Baleia Franca). Como consequência desta intensa urbanização, setores produtivos, como por exemplo, o pesqueiro, o industrial, o turístico, o agropecuário, o imobiliário e o portuário estão bastante presentes no território. Embora algumas dessas atividades produtivas não impactem diretamente os cetáceos, elas podem causar impacto indireto a esses animais. Por exemplo, o despejo de resíduos domésticos e industriais que escoam para o ambiente estuarino-marinho pode ser assimilado pelos cetáceos e causar danos à sua saúde. 
Embora a APABF tenha sido criada com a finalidade de proteger a Baleia-franca-austral, seu objetivo maior é conservar os ecossistemas da região, a fim de manter a biodiversidade local. Portanto, o conhecimento das espécies que ocorrem na APABF é extremamente importante para que as ações de conservação sejam implementadas. O objetivo principal desse artigo é descrever as espécies de cetáceos que ocorrem na APABF e identificar as potenciais ameaças a esses animais. Espera-se com esse artigo que as lacunas de conhecimento sejam identificadas e que os estudos sejam priorizados de forma a auxiliar na elaboração de estratégias de conservação para os cetáceos na UC. 
 
2. Espécies de Cetáceos Ocorrentes na APA da Baleia Franca 
 

Atualmente, na APABF, há registros de 16 espécies de Cetáceos: 
 Pontoporia blainvillei (Gervais e d’Orbigny, 1844), Toninha. Encalhes com evidências de interação com a pesca, bem como capturas acidentais citados por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), CREMER, SIMÕES-LOPES e DIEFENBACH (1995), CIMARDI (1996) e CHEREM et al. (2004), nos municípios de Garopaba, Içara, Laguna, Jaguaruna e nas praias do Pântano do Sul e da Lagoinha do Leste, em Florianópolis. 
 Steno bredanensis (Lesson, 1828), Golfinho-de-dentes-rugosos. Avistagem no Porto de Imbituba (Flores, P.A.C. e Groch, K. com. pess.). 



 

 

 Tursiops truncatus (Montagu, 1821), Golfinho-nariz-de-garrafa. Na região da APABF essa espécie é conhecida como o boto pescador ou o boto da tainha, em função da presença de uma pequena população residente do complexo lagunar em Laguna, que realizam a pesca cooperativa com os pescadores artesanais da região (para maiores informações ver artigo Boto-da-tainha Tursiops truncatus). Encalhes e evidências de impacto com pesca citados por CARVALHO (1975) e XIMENEZ, SIMÕES-LOPES e PRADERI (1987), em Laguna. PRYOR et al. (1990) e SIMÕES-LOPES (1991) reportam avistagens de população residente em Laguna. Estudos populacionais e sociais de longo prazo com esta população residente e indivíduos transientes em Laguna e adjacências (DAURA-JORGE e SIMÕES-LOPES, 2011; DAURA-JORGE et al., 2012; DAURA-JORGE, INGRAM e SIMÕES-LOPES, 2013; SIMÕES-LOPES, 1998; SIMÕES-LOPES, FABIAN e MENEGHETI, 1998; SIMÕES-LOPES e FABIAN, 1999). SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993) citam encalhes em Içara, Laguna, praia do Pântano do Sul, Florianópolis e praia da Gamboa, Paulo Lopes, enquanto CHEREM et al. (2004) incluem encalhes em Imbituba e Jaguaruna. Avistagem no extremo sul da Ilha de Santa Catarina (SCALABRIN, DAURA-JORGE e SIMÕES-LOPES, 2012). 
 Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829), Golfinho-pintado-do-Atlântico. Citada por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993) e CHEREM et al. (2004), encalhe na praia do Gi, Laguna. 
 Orcinus orca (Linnaeus, 1758), Orca. Citada por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), avistagem nas proximidades de Laguna, e CHEREM et al. (2004), encalhe em Laguna. Avistagem nas proximidades da Ilha Moleques do Sul, Florianópolis (Napoleão, G. com. pess.), na praia da Gamboa, Paulo Lopes (Ternes, M. com. pess.) e em Garopaba (Peters, L. com. pess.). 
 Globicephala melas (Traill, 1809), Baleia-piloto-de-peitoral-longa. Encalhe na praia de Itapirubá, Imbituba, citado por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993) e CHEREM et al. (2004). 
 Grampus griseus (Cuvier, 1812), Golfinho-de-Risso. Citado por CHEREM et al. (2004), encalhe em Içara. 
 Hyperoodon planifrons (Flower, 1882), Baleia-bicuda-de-cabeça-plana-do-sul. Citado por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), encalhe na praia do Rincão (corrigido para Içara, por CHEREM et al. 2004). 
 Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758), Cachalote. Citada por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), CHEREM et al. (2004), encalhe em Imbituba e na praia da Figueirinha, Jaguaruna. Encalhe de um filhote vivo na praia da Galheta, Laguna (Groch, K.R. com. pess).  
 Kogia breviceps (de Blainville, 1838), Cachalote-pigmeu. Encalhe em Imbituba, Praia D´agua (Projeto de Monitoramento de Praia PMP/UDESC). 
 Balaenoptera borealis (Lesson, 1828), Baleia-sei. Citada por CORRÊA et al. (2010), encalhe no porto de Imbituba (Projeto Baleia Franca - PBF). 



 

 

 Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804), Baleia-minke-anã. Citada por SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), filhote emalhado em rede de pesca na praia do Sonho, Palhoça, ZERBINI et al. (1997), encalhe em Laguna, CHEREM et al. (2004), encalhe em Laguna e Palhoça, CORRÊA et al. (2010). 
 Balaenoptera bonaerensis (Burmeister, 1867), Baleia-minke-antártica. Encalhe na Praia de Itapirubá (Imbituba) e Praia Grande (Laguna), PMP/UDESC. 
 Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758), Baleia-fin. Citada por CORRÊA et al. (2010). 
 Balaenoptera edeni (Anderson, 1878), Baleia-de-Bryde. Citada por ZERBINI et al. (1997) e CHEREM et al. (2004), encalhe em Laguna, CORRÊA et al. (2010), encalhe em Imbituba (PMP/UDESC). 
 Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781), Baleia-Jubarte. Citado por CORRÊA et al. (2010), encalhe em Imbituba (PMP/UDESC). 

 Tabela I. Lista de espécies de Cetáceos, exceto Baleia-franca-austral Eubalaena australis, com registro de ocorrência na APA da Baleia Franca e respectiva Categoria de Ameaça. Fontes: CARVALHO (1975), XIMENEZ, SIMÕES-LOPES e PRADERI (1987), PRYOR et al. (1990), SIMÕES-LOPES (1991), SIMÕES-LOPES e XIMENEZ (1993), SIMÕES-LOPES, FABIAN e MENEGHETI (1998), CIMARDI (1996), ZERBINI et al. (1997), CHEREM et al. (2004), CORRÊA et al. (2010), SCALABRIN, DAURA-JORGE e SIMÕES-LOPES (2012). SC = Lista Oficial de Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção no estado de Santa Catarina (Resolução CONSEMA-SC nº 02/2011), BR = Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria nº 444/2014; Livro Vermelho da Fauna Brasileira de Extinção, 2010), IUCN = União Internacional para a Conservação da Natureza. Categoria: DD – Dados deficientes, LC – Menor preocupação, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo, Em proximidade de perigo.   
Nome científico Nome comum Categoria de Ameaça 
Pontoporia blainvillei Toninha CR (BR); VU (SC); VU (IUCN) 
Steno bredanensis Golfinho-de-dentes-rugosos LC (IUCN) 
Tursiops truncatus Golfinho-nariz-de-garrafa LC (IUCN) 
Stenella frontalis Golfinho-pintado-do-Atlântico DD (IUCN) 
Orcinus orca Orca DD (IUCN) 
Globicephala melas Baleia-piloto-de-peitoral-longa DD (IUCN) 
Grampus griseus Golfinho-de-Risso LC (IUCN) 
Hyperoodon planifrons Baleia-bicuda-de-cabeça-plana-do-sul LC (IUCN) 



 

 

Physeter macrocephalus Cachalote VU (BR); VU (SC); VU (IUCN) 
Kogia breviceps  Cachalote-pigmeu DD (IUCN) 
Balaenoptera borealis Baleia-sei EN (BR); EN (IUCN) 
Balaenoptera acutorostrata Baleia-minke-anã LC (IUCN) 
Balaenoptera bonaerensis Baleia-minke-Antártica  NT (IUCN) 
Balaenoptera physalus Baleia-fin EN (BR); EN (IUCN) 
Balaenoptera edeni Baleia-de-Bryde LC (IUCN) 
Megaptera novaeangliae Baleia-Jubarte LC (IUCN) 
   

 
3. Ameaças e Conflitos 

 
3.1 A captura incidental em redes de pesca caracteriza-se como uma das maiores ameaças à conservação dos cetáceos (PERRIN, DONOVAN e BARLOW, 1994; READ, DRINKER e NORTHRIDGE, 2006), inclusive no Brasil (e.g. OTT et al., 2002; SECCHI, KINAS e MUELBERT, 2004; DI BENEDITTO, 2003; NETO e BARBOSA, 2003; FRUET et al., 2012) O território da APABF é uma importante região pesqueira tanto para a pesca industrial como para a artesanal, com a presença de diversas comunidades pesqueiras ao longo de sua extensão (CORDEIRO, 2008; KOTAS et al., 2008; MARTINS, 2012). A ausência de um ordenamento pesqueiro junto às comunidades pesqueiras de pequena escala, a insuficiência de monitoramento e de ações fiscalizatórias de modo geral, aliadas ao esforço pesqueiro praticado na APABF, são potencialmente impactantes aos cetáceos nesta UC. Alguns exemplos dos conflitos gerados dessas interações na APABF estão descritos na literatura (ex., SIMÕES-LOPES e XIMENEZ, 1993; CREMER, SIMÕES-LOPES e DIEFENBACH, 1995; CHEREM et al., 2004; CREMER et al., 2005 apud SISTO OTT et al., 2002). No contexto da APABF, devido a sua proximidade com áreas de grande concentração de atividades humanas, as espécies costeiras, como P. blainvillei, T. truncatus e E. australis, possuem maior potencial de serem afetadas por estas interações. A presença de redes de pesca em indivíduos vivos de Baleia-franca-austral tem sido registrada através dos sobrevoos direcionados ao monitoramento dessa espécie na APABF (Groch, K.R. e Flores, P.A.C. com. pess.). As redes podem impedir a locomoção e outras atividades comportamentais, assim como funções fisiológicas de alimentação e reprodução, conforme a parte do corpo onde ficam aderidas. Embora nenhuma ocorrência de mortalidade de Baleia-franca-austral por emalhamento tenha sido registrada na APABF, a continuidade do monitoramento aéreo, bem como da atividade pesqueira na região é essencial para avaliar os riscos que essa interação pode causar a esses animais. Para maior detalhamento consultar artigo específico sobre a baleia-franca-austral no Plano de Manejo. 



 

 

3.2 A instalação ou ampliação de obras de infraestrutura, a exemplo de portos, derrocagem, dragagem, estaleiros, marinas, trapiches, emissários, entre outros, são potencialmente causadoras de impactos negativos aos mamíferos aquáticos (ex., HARWOOD, 2001; BARRETO et al., 2007; PIROTTA et al., 2013). A perda de hábitat constitui o impacto mais notável desses conflitos por sua irreversibilidade. Porém, obras dessa natureza acarretam, muitas vezes, em poluição sonora e química. Na APABF, conflitos dessa natureza são frequentes devido à intensa e crescente ocupação da zona costeira na região. 
3.3 A poluição química, procedente de diversas fontes, pode causar efeitos negativos imediatos e de médio a longo-prazo aos mamíferos aquáticos, incluindo imuno-depressão, falhas reprodutivas, quedas populacionais e aumento da incidência de condições e enfermidades epidérmicas e ósseas (REIJNDERS, AGUILAR e DONOVAN, 1999; LAILSON-BRITO, 2007; BISI et al., 2012). A concentração de metais pesados e organo-persistentes têm sido estudadas em algumas espécies costeiras no Brasil, incluindo P. blainvillei, evidenciando uma preocupante realidade, com altas concentrações de poluentes nos tecidos desses animais (KAJIWARA et al., 2004; LAILSON-BRITO et al., 2011). O uso de defensivos agrícolas, o despejo de efluentes industriais e domésticos, as obras de dragagem e o derramamento de óleo são alguns exemplos das ameaças desse conflito na APABF. 
3.4 A poluição sonora no ambiente aquático pode gerar impactos temporários ou permanentes aos cetáceos (RICHARDSON e WÜRSIG, 1997). A intensidade, frequência, duração e distância da fonte geradora são fatores importantes na avaliação de cada caso, que deve considerar ainda, efeitos sinergéticos de diferentes fontes. Na APABF, obras de infraestrutura que geram qualquer forma de ruído em ambiente aquático, incluindo bate-estaca, derrocagem, dragagem, tráfego contínuo de embarcação, são potencialmente impactantes aos cetáceos. Especial atenção deve ser direcionada à região do porto de Imbituba, devido às obras de ampliação e reforma e pelo contínuo tráfego de embarcações na região. 
3.5 A colisão com embarcações tem sido reportada para diversas espécies de cetáceos (LAIST et al., 2001; VAN WAEREBEEK et al., 2007). O tráfego contínuo de embarcações de grande porte no porto de Imbituba, na APABF, possui potencial de causar impacto aos cetáceos, sobretudo, às espécies de menor mobilidade e de grande porte, como E. australis. Esta tem registro de colisões com embarcações, evidenciadas por lesões e cicatrizes de diferentes graus de mutilação provenientes de choque com cascos e hélices de embarcações de pequeno a grande porte (Flores, P.A.C. e Groch, K.R. com. pes.). 

 
4. Conclusões e Recomendações 

 
4.1 A diversidade de cetáceos na APABF é representativa quando comparada às espécies registradas em Santa Catarina (CHEREM et al. 2004) e no Brasil (BASTIDA et al. 2007). Algumas delas estão presentes o ano inteiro no território da APABF (ex. toninha, boto pescador), enquanto outras apresentam padrão marcadamente sazonal (ex. Baleia-franca-



 

 

austral).  No entanto, para a maioria das espécies não há informação sobre a sazonalidade e a frequência com que elas utilizam a região da APABF. Estudos sistemáticos na região são realizados com foco em apenas três espécies, E. australis, T. truncatus e recentemente P. blainvillei. Portanto, é necessário maior esforço sistemático em pesquisa científica direcionada ao estudo da diversidade, distribuição, sazonalidade, áreas preferenciais, ameaças e conflitos, sobre as demais espécies de cetáceos que ocorrem no território da APABF. 
4.2 Como forma de otimizar a informação científica disponível para a gestão da unidade de conservação, recomenda-se a adoção de um protocolo de pesquisa integrado entre as instituições científicas atuantes na área APABF, uniformizando técnicas, identificando lacunas de conhecimento e otimizando esforços e logística. 
4.3 A degradação de áreas marinhas costeiras, de estuários e de corpos hídricos vem afetando diversas espécies de mamíferos marinhos. Mitigar os efeitos deste processo envolve a adoção de medidas de controle e monitoramento das atividades poluidoras. Uma ação recomendada é a inclusão, nos processos de licenciamento de empreendimentos na zona costeira, de medidas de mitigação e programas de monitoramento ambiental com foco nas espécies de mamíferos aquáticos. A elaboração de um Termo de Referência padrão, contendo estudos mínimos para todo empreendimento potencialmente causador de impacto aos mamíferos aquáticos pode ser trabalhado junto aos órgãos licenciadores. 
4.4 O ordenamento pesqueiro é uma ação fundamental no processo de gestão marinho-costeira da APABF, pois, além de influenciar diretamente na conservação dos estoques pesqueiros, as normas estabelecidas afetam direta e indiretamente outros grupos faunísticos dependentes, como os mamíferos marinhos. O impacto das capturas incidentais sobre estas espécies é pouco conhecido na APABF, mas registros esporádicos são relatados. Soluções efetivas para esse problema envolvem um processo lento e custoso, através do envolvimento de vários atores, incluindo Estado, setor produtivo e cientistas. Recomenda-se, portanto, a realização de um estudo para a caracterização das comunidades pesqueiras (artesanais e industriais), buscando o levantamento de informações sobre o esforço pesqueiro e as capturas incidentais de mamíferos aquáticos (CPUE). Posteriormente, através das informações obtidas, recomenda-se a instituição de um programa de monitoramento de longo-prazo nos locais de maior incidência de capturas, buscando o estabelecimento de medidas de mitigação e acompanhamento dos resultados. 
4.5 Outra ação importante seria a implementação de um programa de comunicação contínuo junto aos usuários da orla marítima através dos meios de comunicação locais disponíveis, alertando a população para os conflitos mencionados anteriormente. Ainda, seria pertinente a adoção de temas com foco em cetáceos nos programas de educação ambiental desenvolvidos pela APABF e parceiros. 
4.6 Finalmente, recomenda-se observar e adotar, nas atividades e no planejamento da unidade de conservação, sempre que pertinente, as ações e recomendações contidas nos Planos de Ação Nacionais (PAN) da Toninha (Portaria ICMBio nº 91/2010), dos Pequenos 



 

 

Cetáceos (Portaria ICMBio nº 86/2010) e dos Grandes Cetáceos (Portaria ICMBio nº 96/2010). 
 
Referências Bibliográficas 
 
AU, W.W.L. Echolocation in Dolphins. In: Au W.W.L., Fay R.R., Popper A.N. (Eds.) Hearing by Whales and Dolphins. Springer Handbook of Auditory Research, vol 12. Springer, New York, NY, 2000. 
BALLANCE, L. T. Cetacean Ecology. In: Perrin, W. F.; Wursig, B.; Thewissen, T. G. M. (Eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press, 2009. p. 196-201.  
BANNISTER, J. L. Baleen Whales (Mysticetes).  In: Perrin, W. F.; Wursig, B.; Thewissen, T. G. M. (Eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press, 2009. p. 80-89.  
BARRETO, A. S.; SUENAGA, H.; CASTRO, M.; SANTOS, P.O.; TONINI, F. 2007. Redução na ocorrência de Tursiops truncatus (Delphinidae, Cetacea) no estuário do rio Itajaí Açú. In: Anais do XXII Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar - COLACMAR, Florianópolis, Brasil, 2007. 
BASTIDA, R.; RODRÍGUEZ D.; SECCHI E. R.; SILVA V. Mamíferos acuaticos de Sudamerica y Antartida. 1st. ed. Buenos Aires, Argentina: Vázquez Mazzini Editores, 2007.  
BERTA, A.; SUMICH, J. L.; KOVACS, K. M. Marine Mammals: Evolutionary Biology. 2st. ed. London: Elsevier, 2006.  
BISI, T. L.; LEPOINT G.; AZEVEDO A. F.; DORNELES P. R. et al. Trophic relationships and mercury biomagnification in Brazilian tropical coastal food webs. Ecological Indicators, v. 18, p. 291-302, 2012. 
BOUETEL, V. Phylogenetic implications of skull structure and feeding behavior in balaenopterids (Cetacea, Mysticeti). Journal of Mammalogy, v. 86, n. 1, p 139–146, 2005. 
BOYD, I. L.; LOCKYER, C.; MARSH, H. D. Reproduction in Marine Mammals. In: John E. Reynolds, III and Sentiel A. Rommel (Eds.). Biology of Marine Mammals. Smithsonian Institution Press, Washington, 1999. p. 218-286. 
CARVALHO, C. T. Ocorrências de mamíferos marinhos no Brasil. Boletim Técnico do Instituto Florestal, v. 16, p. 13-32, 1975. 
CHEREM, J. J.; SIMÕES-LOPES P. C.; ALTHOFF S.; GRAIPEL M. E.. Lista dos mamíferos do Estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Mastozoologia Neotropical, v. 11, n. 2, p. 151-184, 2004. 
CHIVERS, S. J. Cetacean Life History. In: Perrin, W. F.; Wursig, B.; Thewissen, T. G. M. (Eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press, 2009. p. 316–321.  
CIMARDI, A. V. Mamíferos de Santa Catarina. Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio 



 

 

Ambiente. Florianópolis, 1996. 
CORDEIRO, A. P. Análise das interações de cetáceos e a pescaria de emalhe da frota industrial de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia Ambiental) - UNIVALI, 2008. 
CORRÊA, A. A.; GROCH K. R.; DA ROCHA M. E. C.; SERAFINI P.  et al. Right whales and other baleen whales strandings on the coast of Santa Catarina State, southern Brazil, 2002-2009. In: Anais da XIV Reunião de Trabalho de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul e 8º Congresso da Sociedade Latino Americana de Especialistas em Mamíferos Aquáticos. Florianópolis, Brasil, 2010. 
CREMER, M. J.; SIMÕES-LOPES, P. C.; DIEFENBACH, C.O. The incidental catch of Pontoporia blainvillei in Santa Catarina state, southern Brazil. In: Abstracts of the Eleventh Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals, Society for Marine Mammalogy, Orlando, p. 26, 1995. 
DAURA-JORGE, F.; INGRAM, S.; SIMÕES-LOPES, P. C. Seasonal abundance and adult survival of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in a community that cooperatively forages with fishermen in southern Brazil. Marine Mammal Science, v. 29, n. 2, p. 293-311, 2013. 
DAURA-JORGE, F. G.; CANTOR M.; INGRAM N. S.; LUSSEAU D. et al. The structure of a bottlenose dolphin society is coupled to a unique foraging cooperation with artisanal fishermen. Biology Letters, v. 8, n. 5, p.: 702-705, 2012. 
DAURA-JORGE, F. G.; SIMÕES-LOPES, P. C. Lobomycosis-like disease in wild bottlenose dolphins Tursiops truncatus of Laguna, southern Brazil: monitoring of a progressive case. Diseases of Aquatic Organisms, v. 93, p. 163-170, 2011. 
DI BENEDITTO, A. P. Interactions between gillnet fisheries and small cetaceansin northern Rio de Janeiro, Brazil: 2001-2002. The Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 2, n. 2, p. 79-86, 2003.  
FRUET, P. F.; KINAS P. G.; SILVA K. G.; DI TULLIO, J. C. et al. Temporal trends in mortality and effects of by-catch on common bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in southern Brazil. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, v. 92, p. 1865–1876, 2012. 
HARWOOD, J. Marine mammals and their environment in the twenty-first century. Journal of Mammalogy, v. 82, p. 630–64, 2001. 
KAJIWARA, N.; MATSUOKA S.; IWATA H.; TANABE S. et al. Contamination by Persistent Organochlorines in Cetaceans Incidentally Caught Along Brazilian Coastal Waters. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v. 46, p. 124-134, 2004. 
KOTAS, J. E.; PETRERE M.; FIEDLER F.; MASTROCHIRICO V. et al. A pesca de emalhe-de-superfície de Santa Catarina direcionada à captura dos tubarões-matelo, Sphyrna lewini (Griffith & Smith 1834) e Sphyrna zygaena (Linnaeus 1758). Atlântica, v. 30, n. 2, p. 113-128, 2008. 



 

 

LAILSON-BRITO, J. JR. Bioacumulação de mercúrio, selênio e organoclorados (DDT, PCB e HCB) em cetáceos (Mammalia, Cetacea) da costa sudeste e sul do Brasil. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas). UFRJ, 2007. 
LAILSON-BRITO, J.; DORNELES P. R.; AZEVEDO-SILVA C. E.; AZEVEDO A. F. et al. Organochlorine concentrations in franciscana dolphins, Pontoporia blainvillei, from Brazilian waters. Chemosphere, v. 84, p. 882-887, 2011. 
LAIST, D. W.; KNOWLTON A. R.; MEAD J. G.; COLLET A. S. et al. Collision between ships and whales. Marine Mammal Science, v. 17, n. 1, p. 35-75, 2001. 
MACHADO, A.B.M.; DRUMMOND, G.M.; PAGLIA, A.P. Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Série Biodiversidade, vol. XIX. Brasília: MMA, vol. 2, 2008. 917p. 
MARTINS, A. Entre terra e mar. Interfaces no processo de transformação territorial na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Dissertação (Mestrado em Geografia) - UFSC, 2012. 
MERRICK, R.; SILBER G. K.; DEMASTER D. P.; REYNOLDS J. E. Endangered Species and Populations. In: Perrin, W. F.; Wursig, B.; Thewissen, T. G. M. (Eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press, 2009. p. 368–375. 
MONTGELARD, C.; CATZEFLIS, F. M.; DOUZERY, E. Phylogenetic relationships of artiodactyls and cetaceans as deduced from the comparison of cytochrome b and 12S rRNA mitochondrial sequences. Molecular Biology Evolution, v. 14, p. 550–559, 1997. 
NETO, R. F.; BARBOSA, L. A. Cetaceans and fishery interactions along the Espírito Santo State southeastern Brazil during 1994-2001. The Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 2, n. 1, p. 57-60, 2003. 
NIKAIDO, M.; ROONEY, A. P.; OKADA, N. Phylogenetic relationships among cetartiodactyls based on insertions of short and long interspersed elements: Hippopotamuses are the closest. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 96, p. 10261–10266, 1999. 
OTT, P. H.; SECCHI E. R.; MORENO I. B.; DANILEWICZ D. et al. Report of the working group on fishery interactions. The Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 1, n. 1, p. 55-64, 2002. 
PERRIN, W. F.; DONOVAN, G. P.; BARLOW, J. Gillnets and cetaceans. Report of the International Whaling Commission, Special Issue 15. 629p, 1994. 
PERRIN, W. F. World Cetacea Database. 2018. Disponível em: http://www.marinespecies.org/cetacea. Acesso em: 03/07/2018. 
PIROTTA, E.; LAESSER B. E.; HARDAKER A.; RIDDCH N.  et al. Dredging displaces bottlenose dolphins from an urbanized foraging patch. Marine Pollution Bulletin, v. 74, p. 396–402, 2013. 
PRYOR, K.; LINDBERGH J.; LINDEBERGH S.; MILANO R. et al. A dolphin/human fishing cooperative in Brazil. Marine Mammal Science, v. 6, p. 77-82, 1990. 



 

 

READ, A. J.; DRINKER, P.; NORTHRIDGE, S. Bycatch of marine mammals in U.S. and global fisheries. Conservation Biology, v. 20, n. 1, p. 163-169, 2006. 
REIJNDERS, P. J. H.; AGUILAR, A.; DONOVAN, G. P. Chemical pollutants and cetaceans. Journal of Cetacean Research and Management, (Special Issue) 1, 1999. 
RICHARDSON, W. J.; WÜRSIG, B. Influences of man-made noise and other human actions on cetacean behaviour. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, v.29, p. 183-209, 1997. 
SCALABRIN, C. A.; DAURA-JORGE, F. G.; SIMÕES-LOPES, P. C. Ocorrência do boto-da-tainha (Tursiops truncatus) no extremo sul da Ilha de Santa Catarina. In: Resúmenes 15ª Reunión de Trabajo de Expertos en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 9º Congreso SOLAMAC. Puerto Madryn, Argentina, 2012. 
SECCHI, E. R.; KINAS, P. G.; MUELBERT, M. Incidental catches of franciscana in coastal gillnet fisheries in the Franciscana Management Area III: period 1999-2000. The Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 3, p. 61-68, 2004. 
SECCHI, E.R. Life history and ecology of franciscana, Pontoporia blainvillei (Cetacea, Pontoporiidae). In: Ruiz-Garcia M, Schostell JM (Eds.) Biology, evolution and conservation of river dolphins within South America and Asia. Nova Science Publishers, New York. p. 301-321, 2010. 
SIMÕES-LOPES, P. C Interaction of coastal populations of Tursiops truncatus (Cetacea, Delphinidae) with a mullet artisanal fisheries in Southern Brazil. Biotemas, v. 4, p. 83-94, 1991. 
SIMÕES-LOPES, P. C. Intraspecific agonistic behavior of Tursiops truncatus (Cetacea, Delphinidae) during dolphin-human cooperative fishing in Southern Brazil. Biotemas, v. 11, n. 2, p. 164-172, 1998. 
SIMÕES-LOPES, P.C.; FABIAN, M.E. Residence patterns and site fidelity in bottlenose dolphins, Tursiops truncatus (Montagu) (Cetacea, Delphinidae) off southern Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, v. 16, n. 4, p. 1017-1024, 1999. 
SIMÕES-LOPES, P. C.; FABIAN, M. E.; MENEGHETI, J. O. Dolphin interactions with mullet artisinal fishing on southern Brazil: a qualitative and quantitative approach. Revista Brasileira de Zoologia, v. 15, n. 3, p. 709-726, 1998. 
SIMÕES-LOPES, P. C.; XIMENEZ, A. Annotated list of the cetaceans of Santa Catarina coastal waters, Southern Brazil. Biotemas, v. 6, n. 1, p. 67-92, 1993. 
VAN WAEREBEEK, K.; BAKER A. N.; FELIX F.; GEDAMKE J. et al. Vessel collisions with small cetaceans worldwide and with large whales in the southern hemisphere, an initial assessment. The Latin American Journal of Aquatic Mammals, v. 6, n. 1, p. 43-69, 2007. 
WHITEHEAD, H. Sperm Whales. In: Perrin, W. F.; Wursig, B.; Thewissen, T. G. M. (Eds.). Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press, 2009, p. 1091–1097. 
XIMENEZ, A.; SIMÕES-LOPES, P. C.; PRADERI, R. Notas sobre mamíferos marinhos de Santa 



 

 

Catarina e Rio Grande do Sul (Pinnipedia, Cetacea). In: Anais da II Reunião de Trabalhos de Especialistas em Mamíferos Aquáticos da América do Sul, Rio de Janeiro. p. 100-103, 1987. 
ZERBINI, A. N.; SECCHI E. R.; SICILIANO S.; SIMÕES-LOPES P. C.  A review of the occurrence and distribution of whales of the genus Balaenoptera along the Brazilian coast. Reports of the International Whaling Commission, v. 47, p.: 407-417, 1997. 
 


