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Fauna Marinha da Bacia de Campos
Baleias, botos e golfinhos na Bacia de Campos
 
 Prezado Dr. Grandy: 
 
Estou escrevendo para alertar a IWC acerca de um novo e importante Guia de campo sobre 
as baleias e golfinhos brasileiros. Este guia é intitulado Baleias, botos e golfinhos na Bacia 
de Campos (“Relatório sobre baleias”).  É um trabalho definitivo sobre o assunto, devido à 
associação com a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, que está vinculada ao 
Ministério da Saúde do Brasil e é a mais proeminente instituição cientifica e tecnológica da 
América Latina. 
 
O Relatório sobre baleias enfoca no atual status das baleias brasileiras, botos, e golfinhos. 
Ele conclui que “A poluição, o tráfego de embarcações e a pesca predatória constituem as 
principais ameaças à sobrevivência e perpetuação dessas espécies.”  Ele também 
recomenda que a totalidade do arquipélago de Abrolhos, no Brasil, seja designada como 
habitat crítico para as baleias jubarte.  
 
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.1 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

1 Esta entrevista está disponível on-line 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). 

2 A entrevista de Siciliano está disponível on-line no endereço 
http://cre.org.br/index.php?action=see-news&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 

http://cre.org.br/index.php?action=see-news&wneCode=260&language=eng
http://cre.org.br/index.php?action=see-news&wneCode=260&language=por
http://cre.org.br/index.php?action=see-news&wneCode=260&language=eng


CRE Brasil

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 Consequentemente, o IBAMA 
do Brasil e outras autoridades regulatórias, incluindo 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 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.  
 
Pelas razões expostas acima, a CBI deve fazer uma importante reorientação dessas 
atividades que enfocam nas operações sísmicas para a poluição, tráfego de navios e pesca. 
Compreendemos que esses problemas são não lineares e difíceis de enfrentar, mas cremos 
que a ênfase da CBI aumentaria de maneira incomensurável para a realização de seus 
objetivos estatutários. Entretanto, a CRE seria negligente se não oferecesse suas 
recomendações para ações de curto prazo que também teriam um substancial impacto 
positivo sobre os mamíferos marinhos. 
 
Cremos que a CBI deve agir imediatamente para divulgar diretrizes que atenderiam às 
seguintes recomendações do Relatório sobre as baleias em relação à observação de baleias: 
 
 “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.”4 
 

Compreendemos as ações postas em prática pela CBI para a observação de baleias, mas 
elas devem ser reforçadas, em função dos resultados de uma recente pesquisa: “[h]á uma 
evidência nova e convincente de que a boa saúde de odontocetos individuais repetidamente 
expostos ao tráfego de navios de observação de baleias pode ser comprometida e que isso 

3 Este estudo é intitulado Are Seismic Surveys Responsible for Cetacean Strandings (As pesquisas sísmicas 
são responsáveis pelos encalhes de cetáceos)?  Uma mortalidade incomum de baleias jubarte adultas no atol  
de Abrolhos, costa do Nordeste do (Engel et al., 2000) (“Engel Study - Estudo de Engel”).  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 no documento anexado, na página 5.  

4 Field Guide entitled Whales, River Dolphins, and Dolphins in the Campos Basin (“Whale Report”). 
An English translation of the Introduction and Geographical Distribution chapters of this Whale Report is 
available online at http://thecre.com/pdf/brazil%20reprt%20e.pdf. A Portuguese version is available online at 
http://thecre.com/pdf/Binder1.pdf. One of the Report‘s institutional authors, the Marine Mammals Studies 
Group of the Lagos Region (GEMM-Lagos), was formed in July 2002 as a result of the growth of the Arraial 
do Cabo Whales and Dolphins Project.  

http://thecre.com/pdf/Binder1.pdf
http://thecre.com/pdf/brazil%20reprt%20e.pdf
http://www.thecre.com/pdf/IAGC_paper_Further_Analysis_Abrolhos_Bank.pdf
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pode causar efeitos sobre o nível da população”.5 
 
O problema é que apesar de muitas pesquisas demonstrarem que as populações de baleias 
estão se reduzindo com resultado da observação de baleias, o regime regulatório 
internacional não está acompanhando o ritmo das descobertas de pesquisas. 

Por exemplo, considere-se um estudo concluindo no último ano. O estudo sobre observação 
de baleias na Austrália concluiu: “Na baia Shark, foram avaliados dados sobre o turismo e 
locais de controle durante muitos anos e ficou evidente que após o aumento de uma para 
duas operadoras, ocorreu um significativo declínio médio na população de golfinhos 
expostos às embarcações de excursão (Bejder & Lusseau, 2008).”6 
 
Anexado a esta carta há um documento que discute o Relatório sobre baleias.  O documento 
contêm link para cópias on-line do Relatório sobre baleias em inglês e em português.  
 
Pedimos que encaminhe nosso documento e o Relatório sobre as baleias para os comitês e 
representantes apropriados da CBI. Solicitamos que o Relatório sobre baleias, esta carta e o 
documento anexado sejam incluídos na agenda da próxima reunião da CBI. Para isso, por 
meio de carta separada, solicitaremos ao administrador da NOAA que participe de uma 
revisão entre agências do material anteriormente mencionado com o objetivo de determinar 
uma posição dos EUA quanto a essas importantes matérias. 
 
A CRE Brazil possui um site na Internet, no endereço . O site na Internet tem muitos 
artigos; apesar e específicos para o Brasil, os artigos são importantes para muitos países. É 
por essa razão que a CRE Brasil aumentará a distribuição de suas publicações, como esta 
aqui incluída, fora do Brasil. 
  
                                                                       

Atenciosamente,

/s/

Jim J. Tozzi, PhD
 
 
American Men and Women of Science     
cc: Dr. James W. Balsiger;  
      Ms. Monica Medina 
Anexo  

5 Recent Advances in Whalewatching Research: 2008-2009 C. Scarpaci; M. Luck and E.C.M Parsons.  
6  Ibid

http://www.thecre.com/quality/2006/20060914_quality.html

