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Aspectos gerais da espécie 

 

A toninha (Pontoporia blainvillei), também conhecida como franciscana, boto-
cachimbo ou golfinho-do-Rio-da-Prata, é um pequeno golfinho pertencente à ordem 
Cetartiodactila, subordem Odontoceti e família Pontoporiidae. Essa espécie é endêmica do 
Oceano Atlântico Sul Ocidental distribuindo-se desde Itaúnas (18o 25´ S), estado do Espírito 
Santo, Brasil, (SICILIANO, 1994), até o Golfo San Matias (41o 09'S), província de Chubut, 
Argentina (CRESPO, HARRIS e GONZALEZ, 1998). No entanto sua distribuição não é contínua, 
existindo duas áreas onde a toninha não ocorre: entre a desembocadura do Rio Piraquê, 
Santa Cruz (19o 57’ S - Espírito Santo) e Barra do Itabapoana (21o 18´ S - Rio de Janeiro) e a 
segunda entre Armação dos Búzios (22 o 44´S - Rio de Janeiro) e Piraquara de Dentro (22o 
59’S - Rio de Janeiro) (DO AMARAL et al., 2018). Seu habitat preferencial inclui regiões 
costeiras de até 30m de profundidade, podendo ser encontrada ocasionalmente em 
estuários. As únicas exceções ocorrem nos estuários da Baía da Babitonga, estado de Santa 
Catarina, e na porção uruguaia do Rio da Prata onde é comum a presença dessa espécie. 

A toninha apresenta uma coloração cinza/pardo na região dorsal e nos flancos, tornando-se 
mais clara na região ventral. A nadadeira dorsal é relativamente pequena e triangular com 
sua extremidade arredondada, enquanto as nadadeiras peitorais são largas e no formato 
trapezoidal. Uma característica marcante da espécie é a presença de um rostro bastante 
longo e fino, bem marcante nos indivíduos adultos, com aproximadamente 250 pares de 
dentes finos e pontiagudos (Figura 1). O comprimento dos indivíduos adultos varia de 128 a 
175 cm e peso entre 35 e 55 kg, sendo as fêmeas maiores do que os machos (BROWNELL, 
1989; BARRETO e ROSAS, 2006; BOTTA, MUELBERT e SECCHI, 2006; BOTTA et al., 2010). De 
maneira geral, os indivíduos ao norte da sua distribuição (Espírito Santo e Rio de Janeiro) são 
menores do que os animais ao sul (Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina), mas maiores do 
que os animais ao centro (São Paulo e Santa Catarina). Devido ao seu pequeno tamanho, de 
nadarem preferencialmente em grupos pequenos de 2 a 5 indivíduos, de apresentarem 
comportamento de superfície conspícuo e por evitarem embarcações, a toninha é 
dificilmente avistada no seu habitat. 

Em relação a sua alimentação, a toninha apresenta uma dieta bastante variada, com 76 
presas já registradas até o momento, sendo 83% destas compostas por peixes, 9% por 
crustáceos e 8% por cefalópodes (FITCH e BROWNELL, 1971; PINEDO, 1982; OTT, 1994; 
BASSOI, 1997; 2005; DI BENEDITTO, 2000; RODRIGUEZ, RIVERO e BASTIDA, 2002; 
DANILEWICZ et al., 2002). A estratégia alimentar da toninha parece ser oportunística, ou 
seja, alimentando-se de presas mais abundantes no ambiente (DANILEWICZ et al., 2002). 
Alguns estudos observaram flutuações sazonais na dieta em concordância com variações no 
padrão de abundância de suas presas ao longo do ano (DI BENEDITTO e RAMOS, 2001; 
RODRIGUEZ, RIVERO e BASTIDA, 2002; BASSOI, 2005). Em relação aos seus predadores 



 

 

naturais, algumas espécies de tubarões e a orca (Orcinus orca) são conhecidas por predá-las 
(PRADERI, 1985; MONZÓN et al., 1994; OTT e DANILEWICZ, 1996; DI BENEDITTO, 2004; 
SANTOS e NETTO, 2005). 

A espécie apresenta baixa longevidade sendo a idade máxima observada de 17 anos para 
machos (BOTTA et al., 2010) e 21 anos para fêmeas (PINEDO e HOHN 2000). Entretanto 
somente uma pequena parcela dos indivíduos vive mais do que 12 anos de idade (KASUYA e 
BROWNELL, 1979; PINEDO, 1994; PINEDO e HOHN, 2000; DI BENEDITTO e RAMOS, 2001; 
SECCHI, OTT e DANILEWICZ, 2003). Diferentemente da maioria das espécies de cetáceos, a 
toninha atinge maturidade sexual precocemente, entre dois e cinco anos de idade, 
dependendo do sexo e da região (KASUYA e BROWNELL, 1979; DI BENEDITTO e RAMOS 
2001, ROSAS e MONTEIRO-FILHO, 2002; DANILEWICZ, 2003; DANILEWICZ et al., 2004). 

 

    

Figura 1. Características morfológicas externas da toninha. 

 

A reprodução é marcadamente sazonal na porção sul da sua distribuição, com nascimentos 
ocorrendo entre outubro e fevereiro (DANILEWICZ, 2003), enquanto na porção norte os 
nascimentos ocorrem o ano inteiro (DI BENEDITTO e RAMOS, 2001). O período de gestação é 
de aproximadamente 10 a 11 meses, durante a qual um único filhote é gerado com 
comprimento e peso ao nascer estimado entre 70-80 cm e 6 kg, respectivamente 
(DANILEWICZ, 2003; KASUYA e BROWNELL, 1979; RAMOS, DI BENEDITTO e LIMA, 2000; 
ROSAS e MONTEIRO-FILHO, 2002). O período de lactação dura entre 6 a 9 meses (DI 
BENEDITTO e RAMOS, 2001; ROSAS e MONTEIRO-FILHO, 2002; RODRIGUEZ, RIVERO e 
BASTIDA, 2002; KASUYA e BROWNELL, 1979), sendo que a partir do terceiro mês começa a 



 

 

ingestão de comida sólida, principalmente de crustáceos (RODRIGUEZ, RIVERO e BASTIDA, 
2002). Levando em consideração a idade da primeira reprodução, tempo de vida e intervalo 
de nascimentos (1 a 2 anos), acredita-se que a toninha possa dar à luz de 5 a 10 filhotes ao 
longo de toda sua vida (DANILEWICZ, 2003). 

Semelhante a outras espécies de cetáceos, a toninha possui uma baixa taxa de crescimento 
populacional, variando entre 0,6 e 3,8% (SECCHI, 2006). Esse baixo crescimento populacional 
atrelado aos altos níveis de mortalidade não natural vem colocando em risco a sobrevivência 
dessa espécie. Em função do seu hábito costeiro, a toninha torna-se mais vulnerável às 
atividades antrópicas, dentre as quais a atividade pesqueira de emalhe é a que mais afeta 
sua conservação (Figura 2). Capturas incidentais em redes de pesca de emalhe têm uma alta 
frequência ao longo de toda a sua distribuição (CORCUERA, 1994; SECCHI et al., 1997; DI 
BENEDITTO e RAMOS, 2001; BERTOZZI e ZERBINI, 2002; ROSAS, MONTEIRO-FILHO e 
OLIVEIRA, 2002; CAPPOZZO et al., 2007; FRANCO-TRECU et al., 2009, PRADO, 2016). Em 
decorrência disso a espécie encontra-se atualmente incluída na categoria de "Vulnerável" no 
Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, 2010) e "criticamente em perigo de extinção" na lista nacional da fauna 
brasileira ameaçada de extinção (MMA, 2014). 

 

 

Figura 2. Toninha à deriva emalhada em rede de emalhe em frente à cidade de Rio Grande, 
Rio Grande do Sul. 

 

Com a finalidade de avaliar o efeito das capturas incidentais a nível local e definir estratégias 
de conservação que assegurem a sobrevivência das suas populações, propôs-se a separação 
da espécie em quatro estoques, referidas como Áreas de Manejo para a Toninha 
(Franciscana Management Areas, FMAs I, II, III and IV – ver SECHHI, DANILEWICZ e OTT, 



 

 

2003) (Figura 3). A FMA I inclui as águas costeiras do Espírito Santo e Rio de Janeiro; a FMA II 
abrange a região desde São Paulo até Santa Catarina; a FMA III compreende as águas 
costeiras do Rio Grande do Sul e Uruguai; e a FMA IV limita-se às águas costeiras da 
Argentina. Considerando o caráter adaptativo dessas subdivisões, as quais outros limites ou 
áreas podem ser propostas frente a novas informações sobre a estrutura populacional da 
espécie, durante o VIII Workshop sobre Pesquisa e Conservação da Toninha realizado em 
São Francisco do Sul (SC) em 2015, ficou definida a subdivisão da FMA I em duas unidades de 
manejo distintas denominadas como FMA Ia e FMA Ib (CUNHA et al., 2014) e a extensão do 
limite norte da FMA III para a Ilha de Santa Catarina (27°35′S) (OTT et al., 2002; VÉRAS, 2011; 
CUNHA et al., 2014, DO AMARAL et al., 2018). Com o prolongamento da FMA III, o território 
da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF) passou a ser considerada como 
pertencente a essa unidade de manejo. 

 

 

Figura 3. Mapa da distribuição da toninha (Pontoporia blainvillei). As barras horizontais em 
azuis representam as atuais subdivisões das Unidades de Manejo da Toninha (FMAs). 
(modificado do relatório do VIII Workshop de Pesquisa e Conservação da Toninha realizado 
em São Francisco do Sul, Santa Catarina, em 2015). 

 

Capturas acidentais 

 

Os primeiros registros de capturas incidentais de toninha são da década de 1940, 
através da pesca de tubarões com rede de emalhe em Punta Del Diablo, Uruguai (VAN ERP, 
1969). No entanto, os primeiros estudos sistemáticos só foram realizados a partir da década 



 

 

de 1970. Entre 1971 e 1973 pelo menos 536 toninhas capturadas incidentalmente foram 
registradas no Uruguai (BROWNELL e PRADERI, 1974; BROWNELL, 1975). Uma estimativa 
anual mais recente está em torno de 300 toninhas mortas incidentalmente em redes de 
emalhe (FRANCO-TRECU et al., 2009). 

Somente em 1980, pescarias de peixes demersais com redes de emalhe tornaram-se a 
principal preocupação em relação à conservação da toninha na Argentina. A partir de 
informações obtidas de comunidades pesqueiras entre 1984 e 1986 estimou-se uma 
mortalidade anual de pelo menos 350 indivíduos (PEREZ-MACRI e CRESPO, 1989). 
Atualmente, a maioria das capturas incidentais de toninhas em águas argentinas ocorre 
durante pescarias de pequenas comunidades pesqueiras na província de Buenos Aires, cuja 
mortalidade total está entre 500 a 800 indivíduos por ano (BORDINO e ALBAREDA, 2004; 
CAPPOZZO et al., 2007; NEGRI et al., 2012). 

Embora redes de emalhe sejam utilizadas no Brasil desde 1940, os primeiros registros de 
capturas incidentais de toninhas foram publicados na década de 1980 no estado do Rio 
Grande do Sul (PINEDO, 1986; PRADERI, PINEDO e CRESPO, 1989). No entanto, tais 
informações basearam-se exclusivamente no número de animais encontrados mortos na 
praia com evidências de mortalidade por pesca. A partir desses dados de encalhe, entre 
1976 e 1985 foram contabilizadas 723 toninhas mortas pela pesca na costa do Rio Grande do 
Sul (PRADERI, PINEDO e CRESPO, 1989). A primeira estimativa obtida diretamente do 
monitoramento da frota pesqueira foi realizada no vilarejo pesqueiro de Atafona, Rio de 
Janeiro, na qual se registrou 181 toninhas capturadas incidentalmente em redes de emalhe 
entre os anos de 1986 e 1999. Somente na década de 1990 iniciaram-se monitoramentos 
sistemáticos de comunidades pesqueiras no Rio Grande do Sul, com estimativas de 
mortalidade variando entre centenas e poucos milhares de indivíduos por ano (SECCHI et al., 
1997; SECCHI, KINAS e MUELBERT, 2004; PRADO, KINAS e SECCHI, 2013; PRADO, 2016). A 
partir de meados da década de 1990 algumas comunidades pesqueiras de São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina começaram a ser monitoradas com estimativas variando entre dezenas a 
poucas centenas de indivíduos (CREMER, SIMÕES-LOPES e DIEFENBACH, 1995; BERTOZZI e 
ZERBINI, 2002; ROSAS, MONTEIRO-FILHO e OLIVEIRA, 2002; BERTOZZI, 2009). Embora ainda 
exista pouca informação sobre capturas incidentais, principalmente nos estados do Paraná e 
Santa Catarina, tais monitoramentos sugerem que pequenas comunidades pesqueiras 
possam estar acarretando grande impacto às populações de toninhas, semelhante ao que 
ocorre na Argentina. O monitoramento da comunidade pesqueira artesanal do Cabo de 
Santa Marta Grande, Santa Catarina, em 1994, com aproximadamente 60 barcos, resultou 
em uma estimativa de mortalidade anual de 120 toninhas (CREMER, SIMÕES-LOPES e 
DIEFENBACH, 1995). Considerando que ao longo da costa catarinense existem outras 
comunidades pesqueiras artesanais que utilizam rede de emalhe, essa estimativa 
provavelmente esteja subestimada. Através do Projeto de Monitoramento de Praia da Bacia 
de Campos (PMP/BC), de agosto de 2015 a setembro de 2017, foram contabilizadas 63 
toninhas encontradas mortas entre Laguna, Santa Catarina, e o limite norte da APABF. 
Utilizando a taxa de encalhe (número de toninhas mortas incidentalmente em redes de 
pesca que encalham na costa) de 10% estimada para o Rio Grande do Sul durante a pesca da 
corvina (Micropogonias furnieri) (PRADO, SECCHI e KINAS, 2013), o número de toninhas 
mortas pela pesca na APABF seria de aproximadamente 630 indivíduos. Embora esse valor 
seja aproximado, uma vez que a taxa de encalhe pode variar regionalmente e que nem todas 
as toninhas encontradas mortas nas praias é devido à mortalidade por pesca, esse valor 



 

 

pode representar a ordem de magnitude da mortalidade incidental atual por pesca nessa 
região. 

 

Outras potenciais ameaças 

 

Embora a mortalidade incidental em redes de emalhe seja a principal ameaça à 
conservação da toninha, outros fatores, como a poluição e a sobrepesca são exemplos de 
impactos que podem afetar a sobrevivência dessa espécie. Concentrações elevadas de 
organoclorados (DDTs e PCBs) têm sido detectadas em toninhas na costa brasileira 
(KAJIWARA et al., 2004; LAILSON-BRITO et al., 2011). Considerando a ação disruptiva desses 
contaminantes no sistema endócrino, tais concentrações podem representar um obstáculo 
adicional à conservação dessa espécie (LAILSON-BRITO et al., 2011). Alguns metais pesados, 
como por exemplo, mercúrio, zinco, cádmio e cobre, também têm sido detectados em 
toninhas (GERPE et al., 2002; LAILSON-BRITO et al., 2002). Além dos contaminantes, a 
presença de detritos nos estômagos das toninhas tem mostrado que a espécie também é 
vulnerável a esse tipo de poluição (BASSOI, 1997; BASTIDA, RIVERO e RODRÍGUEZ, 2000; 
DENUNCIO et al., 2011). Através da análise de conteúdos estomacais uma grande variedade 
de detritos tem sido observada, inclusive restos de petrecho de pesca. Outra ameaça que 
pode estar afetando a conservação dessa espécie é a alteração da composição da sua dieta 
em função da redução de alguns estoques pesqueiros devido à sobrepesca (SECCHI, 2010). 
Embora não se saiba os efeitos desses impactos sobre a saúde das toninhas e suas 
implicações a nível populacional, essas ameaças não podem ser negligenciadas, 
principalmente devido ao efeito sinergético, ou seja, o somatório desses impactos sobre a 
conservação da espécie.  

 

Considerações finais 

 

Apesar das variações regionais nos parâmetros vitais (taxa de sobrevivência, 
fecundidade, estimativa de abundância) e as incertezas associadas a suas estimativas, de 
modo geral, a toninha apresenta um baixo potencial para crescimento populacional anual. 
Em decorrência disso, a espécie possui uma reduzida capacidade para responder a parcela 
da população removida pelas capturas incidentais em redes de pesca ou outra fonte de 
mortalidade não natural. Projeções populacionais para 25 anos realizadas no início da 
década de 2000, utilizando dados de abundância, crescimento populacional e capturas 
incidentais indicaram declínio populacional em pelo menos 30% em relação à abundância 
inicial para todas as FMAs, exceto para FMA I, cujos dados de mortalidade incidental 
estavam subestimados (SECCHI, 2006). Portanto, ações que visem à conservação da espécie 
a nível regional, nacional e internacional são essenciais para garantir a sua sobrevivência em 
longo prazo. 

Em 2010 foi elaborado o Plano de Ação Nacional para Conservação da Toninha, cuja 
finalidade foi oferecer estratégias para conservação e recuperação da espécie (ICMBio, 
2010). Uma das ações definidas foi incorporar a obrigatoriedade de proposição e 
implementação de ações de conservação e manejo da toninha nos planos de manejo das 



 

 

Unidades de Conservação Federais estabelecidas na área de ocorrência dessa espécie. 
Embora a APABF tenha sido criada para proteger a baleia-franca-austral (Eubalaena 
australis), sua finalidade maior é garantir a manutenção da biodiversidade da região. 
Portanto, a APABF tem um papel importante na implementação de ações que visem à 
conservação da toninha. Dentre as ações estabelecidas no plano de ação nacional e durante 
o VIII workshop realizado para a espécie, que incluem a APABF como parte integrante no 
processo de implementação, destacam-se: i) Efetuar levantamento das comunidades 
pesqueiras e caracterização da frota de emalhe no limite norte da FMA III; ii) Definir a 
parcela da frota de emalhe a ser amostrada e executar o monitoramento das embarcações 
para a obtenção de estimativas sobre capturas incidentais de toninha no limite  norte da 
FMA III; iii) Identificar as áreas de maior risco de capturas incidentais de toninha no limite 
norte da FMA III. Embora a APABF ainda não possua no seu plano de manejo um plano de 
conservação para toninha, ela vem buscando parcerias com outras instituições de pesquisa 
para que as ações acima elencadas sejam executadas. Espera-se que em médio prazo os 
resultados dos estudos possam ser utilizados para a elaboração de um plano de conservação 
para toninha no território da APABF. 

É importante lembrarmos que no início da década de 2000 testemunhamos a extinção do 
único representante da família Lipotidae, o golfinho de baiji, um pequeno cetáceo endêmico 
do Rio Yangtze, China.  Se medidas de conservação, já apontadas em meados da década de 
1980, para a proteção e recuperação da espécie tivessem ocorrido desde essa época, talvez 
as metas de recuperação da sua população tivessem sido mais efetivas (REEVES e GALES, 
2006; TURVEY, 2008). Os altos níveis de mortalidade em rede de emalhe, somado as outras 
potenciais ameaças, fazem da toninha a espécie de cetáceo mais ameaçada do Oceano 
Atlântico Sul Ocidental. Desta forma, ações de conservação têm que ser priorizadas para que 
não presenciemos a extinção, não somente de mais uma espécie, mas de uma família inteira 
(Pontoporiidade), isto é, de outra linhagem evolutiva completa única dentre os cetáceos. 
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