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IMPLICAÇÕES REGULATÓRIAS DO GUIA DE CAMPO: 
BALEIAS, BOTOS E GOLFINHOS NA BACIA DE CAMPOS

I. Sinopse 

Em 2006, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobrás (CENPES/Petrobrás) e o 
Grupo de estudos de mamíferos marinhos da região dos Lagos (GEMM-Lagos) cooperaram 
para produzir um Guia de campo intitulado Baleias, botos e golfinhos na bacia de Campos 
(“Relatório das baleias”).1 O Relatório das baleias destina-se a ajudar a preparar a Petrobrás 
“para enfrentar o desafio de obter uma licença ambiental para suas estruturas em alto mar”. 

O Relatório sobre baleias enfoca no atual status das baleias brasileiras, botos e golfinhos. 
Ele recomenda que a totalidade do  arquipélago  de Abrolhos seja designada como habitat 
crítico para as baleias jubarte. Ele conclui que a “poluição, o tráfego de navios e a pesca 
constituem-se nas principais ameaças à sobrevivência e continuação dessas espécies.” 

O principal autor individual do Relatório sobre as baleias, o professor Salvatore Siciliano, 
declarou em uma entrevista  que a poluição é “de longe” a maior ameaça atual  para os 
mamíferos marinhos do Brasil. O Professor Siciliano declarou ainda que ele não crê que a 
exploração e a produção de petróleo e gás na área represente uma ameaça para os mamíferos 
marinhos porque “tudo está sendo feito com o maior cuidado”. 2

O Relatório sobre baleias faz uma comparação com um estudo brasileiro anterior,  agora 
desacreditado, que incorretamente identificou as atividades de exploração de petróleo e gás 
como uma importante ameaça para os mamíferos marinhos.3 O IBAMA do Brasil e outras 
autoridades regulatórias, como a  Comissão Baleeira Internacional (CBI)  e a Administração 
Nacional  de  Oceanos  e  Atmosfera  (“NOAA”  -  National  Oceanic  and  Atmospheric 
Administration) dos EUA, devem se concentrar na proteção dos mamíferos marinhos contra 

1 Uma tradução para o inglês dos capítulos Introdução e Distribuição geográfica deste Relatório sobre 
baleias está disponível on-line no endereço http://thecre.com/pdf/brazil%20reprt%20e.pdf. Uma versão 
em português está disponível on-line no endereço  http://thecre.com/pdf/Binder1.pdf.  Um dos autores 
institucionais do relatório, o Grupo de estudos de mamíferos marinhos da região dos Lagos (GEMM-
Lagos),  foi  constituído  em  julho  de  2002  como  resultado  do  crescimento  do  Projeto  de  baleias  e 
golfinhos de Arraial do Cabo. 

2 A entrevista de Siciliano está disponível on-line no endereço 
http://cre.org.br/index.php?action=seenews&wneCode=260&language=por. 
Esta entrevista está disponível on-line, em inglês, no endereço  
http://cre.org.br/index.php?action=see-news&wneCode=260&language=eng.  O  Professor  Siciliano  é 
pesquisador  do  Departamento  de  Endemias  da  ENSP,  da  Fundação  Oswaldo  Cruz,  um  dos  mais 
importantes centros de pesquisa da América Latina. Ele também é membro do conselho editorial das 
revistas:  The  Latin  American  Journal  of  Aquatic  Mammals  (O  Jornal  de  mamíferos  aquáticos  da  
América  Latina)  (1676-7497)  e  Ciência  Hoje  das Crianças/Instituto  Ciência  Hoje  & SBPC (0103-
2054). 

3 Este estudo é intitulado Are Seismic Surveys Responsible for  Cetacean Strandings (As pesquisas 
sísmicas  são  responsáveis  pelos  encalhes  de  cetáceos)? An  Unusual  Mortality  of  Adult  Humpback  
Whales in Abrolhos Bank, Northeastern Coast of Brazil (Uma mortalidade incomum de baleias jubarte  
adultas no arquipélago de Abrolhos, costa do Nordeste do Brasil) (Engel et al., 2000) (“Engel Study”).  
Veja  uma  discussão  sobre  suas  imperfeições  no  endereço 
http://www.thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf.  Veja  também  uma 
discussão detalhada do Estudo de Engel neste documento anexado, na página 5 abaixo. 

http://cre.org.br/index.php?action=see-news&wneCode=260&language=eng
http://www.thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf
http://cre.org.br/index.php?action=seenews&wneCode=260&language=por
http://thecre.com/pdf/Binder1.pdf
http://thecre.com/pdf/brazil%20reprt%20e.pdf
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ameaças reais. Essas ameaças são a poluição, incluindo resíduos e lixo, tráfego de navios e a 
pesca. A exploração e a produção de petróleo e gás são ameaças menos importantes e as 
autoridades regulatórias não devem desperdiçar seus recursos escassos se concentrado nelas. 

II. Discussão 
O Relatório sobre baleias descreve a área em revisão conforme abaixo ): 

“A área sedimentar conhecida pelo nome de Bacia de Campos tem cerca de 100 mil 
quilômetros quadrados e se estende do Espírito Santo (próximo a Vitória) até Cabo Frio, 
no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Ao sul da cadeia Vitória-Trindade, a margem 
continental  alarga-se  consideravelmente.   Essa  plataforma  caracteriza-se  pelo  intenso 
aporte sedimentar terrígeno o que favoreceu o desenvolvimento de uma morfologia suave 
de transição para o talude continental, com profundidades de quebra situadas entre 80 e 
180m,  com  média  de  140m.  O  talude3  continental  é  interrompido  por  cânions 
submarinos, como os que ocorrem ao largo da porção norte do Estado do Rio de Janeiro, 
ou por zonas de intenso ravinamento e erosão (Neto & Silva, 2004)”. 

O Relatório sobre as baleias observa que foram encontradas mais de 40 espécies de baleias e 
golfinhos no Brasil. Pelo menos 31 delas habitam a bacia de Campos. A Tabela do relatório 
que lista essas espécies está anexada como apêndice. 

O Relatório sobre baleias enfatiza a importância da proteção da baleia jubarte e da baleia-
franca. Essas duas espécies estão entre as mais ameaçadas do mundo. O Relatório sobre as 
baleias atribui o declínio na quantidade dessas baleias e de outras espécies principalmente à 
histórica prática da caça comercial. O Relatório sobre as baleias conclui que uma proibição 
internacional de caça resultou no aumento do número de baleias e golfinhos no Brasil e 
outros lugares. O Relatório sobre as baleias explica que: 

“Os dados reunidos pelos pesquisadores brasileiros nos últimos anos começam a definir 
as áreas habitadas pelas baleias-franca e jubarte na costa brasileira.  A pesquisa com 
cetáceos  no  Brasil  cresceu,  apesar  da  generalizada  falta  de  recursos  que  os 
pesquisadores têm enfrentado. As espécies costeiras têm recebido maior atenção devido 
à facilidade de acesso às áreas de concentração ou a problemas de interação com a 
pesca. Os melhores exemplos são os botos que habitam baias e estuários e as baleias 
jubarte e franca”. 

***
“Dois estudos se destacam pelos resultados que obtiveram e pela “redescoberta” do 
retorno dessas baleias ao litoral brasileiro: o Projeto Baleia Jubarte e o Projeto Baleia-
Franca”. 

***
“Como espécie, a baleia jubarte é o terceiro cetáceo numericamente mais reduzido em 
todo o mundo. Lideram a lista a baleia-franca do norte, Eubalaena glacialis, e a baleia 
azul, Balaenoptera musculus.

Antes do período de caça comercial, acreditava-se que a população mundial deveria ser 
maior  que  125.000  jubartes.  Somente  os  baleeiros  norte-americanos  mataram entre 
14.164-18.212  baleias  jubarte  entre  1805-1909.  No  nordeste  brasileiro,  a  base  de 
Costinha capturou 1.542 baleias jubarte entre 1911-1963. Atualmente, talvez menos de 
10.000-12.000 jubartes existam no mundo, não mais de 10% dos números iniciais”. 

***
“A forte pressão dos grupos conservacionistas e da opinião pública, na década de 70, 
levou os governos dos países baleeiros a rever suas posições. No Brasil, a proteção às 



CRE BRASIL

grandes baleias  tornou-se  realidade através  da  Lei  n° 6.643,  de 18 de dezembro de 
1987,  que estabeleceu em seu primeiro artigo:  “Fica proibida a pesca,  ou qualquer 
forma de molestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais 
brasileiras”. 

***
“Praticamente  dizimadas  pela  caça,  as  baleias  jubarte  parecem  demonstrar  uma 
extraordinária capacidade de recuperação populacional. O aumento no número de casos 
de avistagens e encalhes pela costa brasileira a partir de 1980 é significativo, e antigas 
áreas de concentração parecem estar sendo gradualmente reocupadas”. 

Agora  que  a  caça  às  baleias  foi  proibida,  o  Relatório  sobre  as  baleias  conclui  que  as 
principais ameaças atuais às baleias e aos golfinhos são a poluição, o tráfego de navios e a 
pesca comercial. Nas próprias palavras do relatório: 

“Conservação e Ameaças

Assim como outros animais aquáticos, os cetáceos sofrem inúmeras ameaças a partir da 
ação humana nos rios, mares e oceanos. A poluição, o tráfego de embarcações e a pesca 
predatória  constituem  as  principais  ameaças  à  sobrevivência  e  perpetuação  dessas 
espécies.  A poluição  através  de  dejetos  químicos  e  industriais  pode  levar  diversas 
populações à beira da extinção. Estes compostos químicos, uma vez que se encontram 
no meio ambiente, tendem a se concentrar ao longo da cadeia alimentar. Este fenômeno 
recebe  o  nome  de  bioacumulação  e  ocorre  por  que  a  medida  que  um  golfinho  se 
alimenta  de  um  peixe  contaminado  que  comeu  outros  peixes  contaminados  acaba 
ficando com toda a carga de poluentes. Estes poluentes começam a trazer problemas 
endócrinos uma vez que muitos deles fazem com que alguns hormônios não funcionem 
de  maneira  correta.  Isto  pode  trazer  sérios  problemas  reprodutivos  e  de 
desenvolvimento. Um caso bem conhecido é o das belugas (Delphinapterus leuca) que 
habitam o Rio Saint Lawrence no Canadá. Esta região recebia os resíduos das fábricas 
localizadas nos Grandes Lagos norte-americanos, como Chicago e Detroit, que jogavam 
livremente  no rio  diversos  poluentes,  como metais  pesados  e organoclorados.  Estes 
compostos  a  medida  que  foram  acumulando-se  nas  belugas  começaram  a  trazer 
problemas quase irreversíveis.  Hoje em dia,  esta população está bastante ameaçada, 
devido ao grande número de casos de câncer entre as baleias e as malformações dos 
filhotes. Outro grande problema é o do lixo doméstico, ou seja, aquele que as pessoas 
jogam nas cidades, nos rios, nas praias e no mar. Muitas espécies de golfinhos morrem 
depois de ingerir pedaços de plásticos, linhas e outros objetos que confundem com a 
sua comida. Isto é um problema bastante sério e tende a aumentar a medida que mais 
pessoas utilizam copos plásticos, canudos e outros tipos de materiais descartáveis.

O  tráfego  de  embarcações  também  pode  ser  um  problema  grave  para  aquelas 
populações que se distribuem perto de portos e locais movimentados. A baleia-franca-
do  sul  é  um  exemplo  disso,  e  não  raramente  é  encontrado  morto  na  praia  algum 
indivíduo atropelado com profundos cortes causado pela hélice de grandes barcos.

Assim como a poluição, a pesca predatória é um impacto que dificilmente é percebido a 
curto prazo, e muitas vezes percebemos o seu impacto quando já é tarde demais.  A 
drástica  diminuição  dos  estoques  pesqueiros,  além  de  ser  uma  ameaça  para  o 
ecossistema marinho como um todo, faz com que muitas espécies de baleias e golfinhos 
não consigam suprir suas necessidades básicas alimentares devido a falta de peixes. Em 
muitos casos os animais são obrigados a mudar sua alimentação preferencial o deslocar-
se para outras áreas a fim de encontrar alimento”. 



CRE BRASIL

O Relatório sobre as baleias recomenda pesquisas adicionais em relação a essas ameaças e 
na maneira de resolvê-las: 

“Todos estes problemas de conservação podem e devem ser minimizados. Entretanto, 
entendê-los depende da realização de pesquisas sobre seus impactos nos citações, bem 
como da biologia e ecologia dessas espécies, da implantação de medidas redutoras de 
impacto e da execução de campanhas  de educação ambiental  junto às comunidades 
costeiras, trabalhadores embarcados e turistas”. 

***
“A pesquisa é fundamental para garantir a sobrevivência das baleias na costa brasileira; 
é o único meio de avaliar, por exemplo, a recuperação de uma espécie e conhecer suas 
áreas de concentração e ocorrência. Para isso, é preciso haver encorajamento oficial a 
pesquisadores para o estudo das baleias”. 

O Relatório sobre as baleias também recomenda tratamento especial para as baleias jubarte 
no arquipélago de Abrolhos: 

“Sem dúvida o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é a melhor região do Brasil para 
se observar baleias, porém, algumas medidas são necessárias para evitar acidentes com 
os  turistas,  com  as  embarcações  e  com  as  baleias.  Algumas  regras  são:  evitar  a 
excessiva aproximação das baleias, mantendo uma distância mínima de 150 metros do 
grupo observado; não tentar direcionar as baleias para determinada região e não separar 
a  fêmea  do  filhote.  Parte  do  trabalho  dos  pesquisadores  em  Abrolhos  consiste  na 
fiscalização dessas regras e na educação da tripulação dos barcos de passeio e de pesca.

Todo o Banco dos Abrolhos deveria ser formalmente designado como  hábitat crítico 
para baleias jubarte na costa brasileira. Um hábitat crítico representa qualquer área que 
pareça essencial para a sobrevivência e/ou crescimento populacional de um grupo de 
espécies.  Na  região  de  Abrolhos  está  a  chance  de  salvar  a  população  brasileira  de 
jubartes”. 

O Relatório sobre as baleias não é o primeiro estudo brasileiro a se voltar para os efeitos 
antropogênicos sobre as baleias jubarte no arquipélago de Abrolhos. Em 2004, o Comitê 
Cientifico  da  CBI  baseou-se  em  um  diferente  estudo  brasileiro,  o  Estudo  Engel,  para 
concluir que as operações sísmicas de petróleo e gás provocaram encalhe de baleias jubarte 
no arquipélago. 

O  Center  for  Regulatory  Effectiveness  (Centro  para  efetividade  regulatória)  e  outros 
desafiaram a confiança do comitê da CBI no Estudo Engel para chegar a esta conclusão.4 A 
NOAA enviou ao CRE sua concordância de que o Estudo Engel não prova que as operações 
sísmicas tenham provocado o encalhe de baleias jubarte.5 Posteriormente, a CBI repudiou o 
vínculo entre operações sísmicas e encalhe.6

4  Veja, por exemplo 
http://www.thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf. 

5  A carta da NOAA para o CRE está disponível on-line no endereço 
http://www.thecre.com/pdf/NOAA-IWC_Letter.pdf 

6  O relatório de 2006 do grupo permanente sobre questões ambientais.  O anexo K do relatório do 
comitê científico pode ser encontrado no endereço 
http://thecre.com/pdf/Annex%2520K%5bFINAL%5dsq.pdf

http://thecre.com/pdf/Annex%2520K%5BFINAL%5Dsq.pdf
http://www.thecre.com/pdf/NOAA-IWC_Letter.pdf
http://www.thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf
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O Relatório  sobre  baleias,  posterior  e  mais  bem informado,  é  consistente  com rejeição 
subsequente  e  universal  do  Estudo  de  Engel  porque  o  Relatório  sobre  as  baleias  não 
identifica  as  atividades  sísmicas  e  outros  operações  com petróleo  e  gás  como ameaças 
significativas para os mamíferos marinhos. 

III. Conclusão 

O relatório Baleias, botos e golfinhos na bacia de Campos, é um trabalho definitivo sobre a 
questão. 

O IBAMA e outras autoridades regulatórias, como a CBI e a NOAA devem considerar as 
recomendações  do Relatório  sobre  as  baleias  e  se  concentrar  na  proteção  das  baleias  e 
golfinhos contra ameaças reais decorrentes da poluição (incluindo resíduos e lixo), tráfego 
de navios e pesca. O arquipélago de Abrolhos deve ser formalmente designado como habitat 
vital para as baleias jubarte na costa brasileira. 

Até que se demonstre que as atividades sísmicas e outras operações com petróleo e gás 
representem uma clara ameaça aos mamíferos marinhos com base na revisão pelos pares e 
dados que possam ser reproduzidos, o IBAMA e outras autoridades regulatórias como a CBI 
e  NOAA não  devem  gastar  recursos  escassos  em  riscos  menores  como  as  operações 
sísmicas. 

Os comentários são bem-vindos: contact@cre.org.br 

CRE Brasil Av. Paulista, 2300- Andar Pilotis São Paulo, Brasil Telefone (11) 6847-4984 

Subordem Família Nome Científico Nome Vulgar C O OCR/SA
Mysticeti Balaenidae

Eubalaena australis baleia-franca-do-
sul

X OC/S

Balaenopteridae
Balaenoptera 
musculus

baleia-azul X OC/S

Balaenoptera 
physalus

baleia-fin X OC/S

Balaenoptera 
borealis

baleia-sei X OC/S

Balaenoptera edeni baleia-de-Bryde X OC/N
Balaenoptera 
bonaerensis

baleia-minke-
antártica

X OC/S

Balaenopter 
acutorostrata

baleia-mine-anã X OC/DI

Megaptera 
novaeangliae

baleia-jubarte X X OC/S

Odontoceti Physeteridae
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Physeter 
macrocephalus

cachalote X OC/DI

Kogiidae
Kogia breviceps cachalote-pigmeu X OC/DI
Kogia sima cachalote-anão X OP/DI

Ziphiidae
Berardius arnuxii Baleia-bicuda-de 

Arnoux
X OP/DI

Mesoplodon 
europaeus

Baleia-bicuda-de-
Gervais

X OP/DI

Mesoplodon mirus Baleia-bicuda-de 
True

X OP/DI

Delphinidae
Orcinus orca orca X X OC/DI
Globicephala 
macrorhynchus

baleia-piloto-de 
peitorais-curtas

X OC/DI

Pseudorca crassidens falsa-orca X OC/DI
Feresa attenuata orca-pigméia X OC/DI
Peponocephala 
electra

golfinho-cabeça-
de-melão

X OC/DI

Sotalia guianensis boto-cinza X OC/N
Steno bredanensis golfinho-de-

dentes-rugosos
X OC/N

Grampus griseus golfinho-de-Risso X OC/DI
Tursiops truncatus golfinho-nariz  de 

garrafa
X X OC/N

Stenella attenuata golfinho-pintado-
pantropical

X OC/N

Stenella frontalis golfinho-pintado-
do-Atlântico

X OC/N

Stenella longirostris golfinho-rotador X OC/N
Stenella clymene golfinho-de-

Clymene
X OC/N

Stenella 
coerulecalba

golfinho-listrado X OC/N

Delphinus sp golfinho-comum X OC/N
Lagenodelphis hosei golfinho-de-Fraser X OC/N

Pontoporiidae
Pontoporia 
blainvillei

toninha X OC/N

(C):  comunidade  costeira;  (O):  comunidade  oceânica;  (OCR/SA):  ocorrência/sazonalidade; 
(OC):  ocorrência  confirmada;  (OP):  ocorrência  possível;  (S):  occorência  sazonal;  (N): 
ocorrência não sazonal; (DI) dados insuficientes.


