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Introdução
Você provavelmente já teve contato com algum mamífero aquático sem que tenha
notado, seja quando visitou a praia, algum rio ou mesmo quando assistiu a reportagens, filmes
ou documentários. Talvez você não tenha notado certas características desses animais ou não
tenha conseguido dar nome ao animal que você viu. Talvez tenha ficado se perguntando sobre
o que esses animais comem e onde vivem. O texto a seguir irá auxiliar nessas questões,
facilitando a compreensão do grupo, e tratar desses animais que muitas vezes são erroneamente
classificados e tão mal compreendidos (que criança nunca ficou com medo de encontrar uma
baleia grande e assustadora igual a Moby Dick?). Serão abordados tópicos sobre as
características gerais do grupo e individuais de algumas espécies, além de tratar de concepções
erradas, nomenclatura cientifica e popular, ecologia, morfologia, fisiologia, identificação,
ameaças, interações com outros organismos, formas de conservação e sua importância para os
ecossistemas do planeta.

Imagem: Baleia no filme “Procurando Nemo”.
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Quem são os mamíferos aquáticos?
Uma pergunta muito frequente sobre os mamíferos aquáticos trata de quais são os
animais que compõem o grupo. É comum que esse questionamento esbarre em nomenclaturas
populares ou em descrições errôneas. Para elucidar essa dúvida e deixar claro os componentes
do grupo, suas características e nomenclaturas adequadas, o tópico a seguir tratará desses
assuntos.

Primeiramente, para entendermos os animais que compõe este grupo, é necessário
clarificar o porquê do seu nome. Sendo mamíferos, como nós humanos, estão classificados na
classe Mammalia. A classe apresenta animais com certas sinapomorfias, ou seja, características
em comum que permitem que sejam agrupados em uma mesma classificação. Assim, citando
as características mais relevantes para o entendimento do grupo, os mamíferos apresentam
corpo recoberto por pelo em alguma fase da vida, glândulas mamárias (razão do nome da classe)
e respiração pulmonar, além de muitas outras. A classe dos Mammalia apresenta uma grande
diversidade de formas, tamanhos e hábitos de vida, com animais totalmente adaptados ao
ambiente terrestre (girafas, leões, etc.) e outros com um conjunto de características que
permitem a vida somente em meio aquático (baleias e golfinhos), entre os dois ainda existem
animais que podem realizar atividades em ambos os ambientes (se alimentar em meio aquático
e viver em ambiente terrestre, como os leões-marinhos). Esse grupo apresenta distribuição
cosmopolita, sendo encontrados por todo o globo, e uma amplitude enorme de ocupação de
nichos tróficos, tendo alguns representantes como pequenas presas (pequenos roedores) e outras
como grandes predadores de topo (orcas). Além disso, esses animais possuem grande
importância ecológica, como será tratado mais a frente.

Em segundo lugar, podemos tratar do termo aquático. Esse termo se refere ao hábito de
vida destes animais: utilizam o meio aquático, seja de água doce, do mar ou estuários, em algum
momento de sua vida (para alimentação, reprodução, etc.). Essa nomenclatura tende a ser mais
benéfica para a compreensão dos mamíferos aquáticos, pois, em algumas terminologias
populares, esses animais são tratados como mamíferos marinhos. A nomenclatura pode causar
um mal entendimento dos seus hábitos, ao desconsiderar que o ambiente ocupado não é somente
marinho, mas pode envolver rios, lagos, estuários e outros habitats de água doce (um exemplo
é o de golfinhos e peixes-boi, que vivem exclusivamente em ambientes de água doce no Brasil).
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Apesar de serem considerados um grupo por terminologias populares, os mamíferos
aquáticos não formam uma categoria taxonômica. Como consequência, o agrupamento dos
animais que compõe os mamíferos aquáticos se dá pelo compartilhamento de características
morfológicas e de hábito de vida similares, que conferiram adaptações ao ambiente aquático.
Na literatura, as principais características citadas são o uso do ambiente aquático para viver, se
alimentar ou se reproduzir; distribuição circumglobal; presença de nadadeiras; gordura
revestindo o corpo internamente (chamada de “blubber”); e habilidade para mergulho. Em
algumas ocasiões essas características não são tão adequadas para identificação, como no caso
do urso-polar que pode ser chamado de mamífero aquático por utilizar o oceano para se
alimentar, por exemplo, mas que não apresenta grandes habilidades de mergulho nem
nadadeiras adaptadas. Vale lembrar que nem todo animal que vive em meio aquático se
encontra no grupo dos mamíferos aquáticos, como é o caso dos peixes: é importante que o
indivíduo em questão seja um mamífero. Além disso, a classificação também depende muito
de visões pessoais e culturais. Podemos citar o caso das ariranhas, que, apesar de viverem a
maior parte de sua vida em meio aquático de águas doce, nas classificações majoritariamente
americanas estes animais brasileiros não são classificados dentro de mamíferos aquáticos.

Os grupos amplamente considerados mamíferos aquáticos são: os cetáceos, dividido nas
subordens dos misticetos e dos odontocetos, abarcando os golfinhos e as baleias; os sirênios,
que engloba os peixe-boi e os dugongos; e os carnívoros, com a subordem dos pinípedes
representada pelas focas, lobos e leões-marinhos. Além dessa classificação mais comum, outros
animais também podem ser colocados no grupo dos mamíferos aquáticos, como as lontras,
ariranhas e urso-polar, devido à utilização de corpos d’água de maneira extensa durante
períodos de sua vida (como para a alimentação), mas que não serão abordados neste guia.

Para facilitar a sua compreensão das ordens e animais que pertencem ao grupo dos
mamíferos aquáticos, segue tabela:
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Tabela: Representação das ordens que compõem os mamíferos aquáticos, suas subordens e suas
famílias com número de espécies, segundo modelos propostos no site Time Tree e pela Society
for Marine Mammalogy. As ilustrações são de apenas alguns representantes de cada ordem,
havendo diversos outros organismos em cada família com morfologias distintas da
representada. Os grupos representados sofrem constantes alterações, portanto no momento
desta leitura o número exato de espécies pode já ter sofrido alterações. Fontes:
http://www.timetree.org/; https://marinemammalscience.org/species-information/list-marinemammal-species-subspecies/.

Após as características que definem os mamíferos aquáticos terem sido tratadas, é
necessário a compreensão dos seus membros. Apesar de haver alguns animais que também
podem ser incluídos dentro do grupo, nesse texto serão apresentados com maior detalhe os
cetáceos, os sirênios e os pinípedes. Além da apresentação do grupo, também serão discutidas
as diferentes formas de nomenclatura, os ruídos que essas diferenças podem causar e a
utilização de termos científicos e populares.

Vale lembrar que, apesar das classificações taxonômicas propostas que tratam dos
animais a partir de uma ótica científica, a visão popular e os conhecimentos culturais acerca
dos animais também possuem sua importância. Nem sempre a visão popular é inteiramente
errada, podendo elucidar algumas dificuldades que os cientistas encontram ao nomear os
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animais: podemos citar o caso de populações ribeirinhas no Brasil que, mesmo sem o
conhecimento científico, conseguem distinguir duas espécies de golfinho/boto apenas pela
observação dos animais, enquanto que, para a determinação taxonômica, seria imprescindível
um grande contato para distinção de certas características (esse assunto será tratado no
subtópico a seguir).

Cetáceos

A ordem dos cetáceos abriga os animais mais conhecidos dos mamíferos aquáticos, as
baleias e os golfinhos. Dividida em duas famílias, misticetos e odontocetos, a ordem possui
cerca de 90 espécies atualmente, número que segue crescendo. A família dos misticetos é
composta pelos mamíferos aquáticos de grande porte e que possuem uma estrutura filtradora
na boca para a alimentação: as barbatanas (esse termo será melhor explicado mais a frente).
Como exemplos de misticetos podemos citar a baleia-azul e a baleia-franca, além de outros
organismos. Já os odontocetos são aqueles cetáceos com dentes na boca para alimentação. São
representantes dessa família todos os golfinhos, mas também as orcas, belugas e cachalotes. Ao
comparar as duas famílias, tende-se a ver organismos maiores nos misticetos (maior animal não
colonial do planeta é um misticeto, a baleia-azul), do que nos odontocetos, que apresentam uma
maior diversidade de espécies. A nomenclatura popular destes organismos será tratada a seguir.

A origem do nome da ordem vem do grego “ketos”, latinizado para a forma “cetus”. Os
organismos chamados por “ketos” eram, no passado, referenciados como monstros marinhos e
até mesmo como peixes grandes. Até os dias de hoje, muitas pessoas ainda têm como uma
referência dos cetáceos esse estigma de grandes monstros, perigosos e assassinos. É possível
notar essa alusão quando chamamos as orcas pejorativamente de baleias assassinas, um termo
incorreto e que não deve ser utilizado, pois esses organismos não fazem mais do que se
alimentar, assim como todos os outros animais, e assim como eu e você! Outro engano que
permanece no linguajar popular é a dificuldade de discernimento entre quem é peixe e quem é
“baleia”. É importante frisar que os peixes são considerados de “sangue frio” enquanto as
baleias são de “sangue quente”. Além disso, é notável a diferença no revestimento desses
animais, sendo que os peixes apresentam escamas e os cetáceos uma pele lisa, fora a morfologia
das nadadeiras: a nadadeira caudal nos peixes é vertical, batendo de um lado para o outro, e nos
cetáceos é horizontal, se movendo de cima para baixo. É notável esse equívoco quando tratamos
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do tubarão-baleia. Muitos, inclusive você, podem ter a impressão que este animal é um cetáceo
devido ao seu nome popular. Mas, ao comparar suas características, percebe-se que é um peixe,
mais parecido com o tubarão-branco e com o peixinho dourado de aquário do que com a baleiaazul!

É pertinente ressaltar que até o termo “baleia” pode levar a ruídos de compreensão. A
origem do termo baleia vem da palavra inglesa “baleen”, que se refere à estrutura de
alimentação das barbatanas, presentes somente nos misticetos. Assim, ao seguir a terminologia
científica, o termo baleia se aplicaria somente aos misticetos, chamados de “baleias
verdadeiras” e não aos odontocetos, por não apresentarem tal estrutura. Dessa maneira, também
é errado chamarmos as orcas de “baleia-orca” ou as belugas de “baleia-beluga”, pois, por
possuírem dentes, não são baleias verdadeiras segundo terminologia científica, sendo
classificadas como odontocetos e devendo ser chamadas somente pelo nome de identificação,
removendo o termo “baleia”. Porém, na terminologia popular, o termo acabou caindo sobre
todos os cetáceos de grande porte, excluindo os golfinhos, botos e semelhantes, o que pode
causar um certo desentendimento para compreensão correta. Dessa forma, na linguagem
popular são tratados como baleias os cetáceos grandes,
e como golfinhos os cetáceos pequenos. A distinção
exata entre as baleias e golfinhos pode ter ficado um
pouco confusa até então, mas esse tema será tratado
novamente mais a frente para deixar tudo claro a você,
curioso sobre mamíferos aquáticos!

Imagem 1: Baleia-cinzenta com a boca aberta, mostrando a estrutura filtradora das barbatanas
(em branco) presentes nos misticetos. Foto: Marc Webber/Wikimedia Commons.

Quando se trata dos golfinhos e similares, considerados odontocetos pela presença de
dentes, pode haver ainda maiores ruídos devido a variedade de termos que podem ser utilizados
para esses animais (boto, golfinho, marsopa). O termo golfinho é tradução da palavra inglesa
“dolphin”, que significa pequenos cetáceos com dentes em sua boca. Isso pode gerar confusão,
visto que existem os botos e marsopas que apresentam as mesmas características, mas diferentes
nomenclaturas. Na língua portuguesa encontramos um engano muito claro, pois é ensinado em
muitos lugares que “boto” é o animal que vive em água doce e “golfinho” o que vive em água
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do mar, o que nem sempre pode ser verdade. Já na linguagem de populações ribeirinhas no
Brasil, pessoas que tem contato direto com estes animais chamam de “boto” os animais que
vivem perto da costa, não somente em água doce, e de “golfinho” os que estão mais afastados.
Um exemplo disso ocorre com o boto cinza, animal de água salgada que vive perto da costa, e
do golfinho nariz de garrafa, que vive mais afastado. Ambos animais apresentam características
parecidas e apresentam nomenclatura popular distinta devido ao lugar que habitam.

Sirênios

A ordem dos sirênios abarca animais muito pouco conhecidos normalmente.
Representantes dos sirênios são os peixes-boi e os dugongos. São animais que tiveram extensa
representação na cultura popular, tendo a origem do seu nome na mitologia grega das “sereias”,
consideradas criaturas perigosas para os marinheiros. A assimilação dessa cultura com os
sirênios provavelmente teve início com o engano de algum marinheiro ao entrar em contato
com um animal desta ordem e tê-lo confundido com uma sereia.

Os sirênios são animais de grande porte, herbívoros, ou seja, comem plantas e vegetais,
e de hábito pastador. É comum que não se conheça esses animais, e é mais comum ainda que
se tenha dúvidas sobre o que são esses animais. Devido ao seu hábito alimentar, o peixe-boi
ganhou esse nome um tanto quanto confuso ao ser comparado com o boi, animal terrestre. Já
por viver debaixo d’água, foi chamado de peixe. É bom lembrar que, mesmo possuindo esse
nome, o peixe-boi passa longe de ser peixe, como já definimos mais acima, ou de ser boi: é na
verdade um mamífero aquático!

Imagem: Dois representantes dos sirênios: peixe-boi à esquerda; dugongo à direita. A maior
diferença a ser notada entre os dois animais está na forma da cauda, sendo mais arredondada
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nos peixe-boi e apresentando lobos mais marcados a afilados nos dugongos. Fotos: U.S.
Department of the Interior, U.S. Geological Survey; Getty Images.

Pinípedes

Os pinípedes não apresentam tanta representatividade no Brasil como os cetáceos, pois
não costumam habitar e migrar para áreas do país, tendo somente observações esporádicas no
território. Por não serem tão comuns no país, é normal que muitas pessoas não reconheçam
esses animais. Segundo classificação taxonômica, esse grupo de animais é uma subordem da
ordem dos carnívoros, que abriga animais como os cachorros, ursos, entre outros. A razão de
sua classificação vem de seu hábito alimentar, se alimentam de carne, e relações ancestrais com
outros membros de sua ordem.

Os animais dessa subordem costumam se reproduzir em terra e utilizar o ambiente
aquático para alimentação, consumindo principalmente peixes. Os pinípedes estão divididos
em três famílias e apresentam certas características que facilitam a identificação:

Phocidae: representado pelas focas e elefantes-marinhos.
São caracterizados pelo movimento de rastejo ao se
locomover em terra, por não conseguirem apoio nos
membros, e pela ausência do pavilhão auditivo, ou seja, não
apresentam a projeção da orelha encontrada em outros
animais.

Imagem: Foca-comum. Repare na ausência do pavilhão auditivo. Foto: Marcel Burkhard
/Wikimedia Commons.

Otariidae: composto pelos lobos e leões-marinhos. Os
animais dessa família, diferentemente dos Phocidae, têm
a habilidade de se apoiar nos membros durante o
deslocamento em terra e apresentam pavilhão auditivo.
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Imagem: Leão-marinho-australiano. Repare na presença do pavilhão auditivo, externo ao corpo
do animal, e no apoio sobre os membros. Foto: Brian M. Hunt /Wikimedia Commons.

Odobenidae: é o grupo que abriga as morsas. Apresentam
características únicas e mais diferenciais entre as famílias,
como presença de grandes presas externas à boca.

Imagem: Morsa-do-pacífico. Repare nas grandes presas
saindo da boca. Foto: Joel Garlich-Miller, U.S. Fish and Wildlife Service/Wikimedia
Commons.

Apesar de cada família apresentar características exclusivas, a nomenclatura pinípedes
vem de uma similaridade entre seus representantes. O termo vem do latim “pina”, que significa
pena, e “podo” que significa pés. Esses termos fazem alusão ao formato dos membros desses
animais que se assemelham a penas, uma adaptação muito eficaz para a locomoção em meio
aquático.

Fique calmo! Características mais específicas sobre cada ordem dos mamíferos
aquáticos serão tratadas em tópicos mais adiante. Por enquanto, vamos voltar no tempo e
lembrar de como os animais que conhecemos hoje surgiram.

Origem e evolução
É importante ressaltar que os animais que vivem hoje juntos de nós nem sempre tiveram
essa mesma aparência “moderna”. Isso é ainda mais visível nos casos dos mamíferos aquáticos,
dado que, na história evolutiva, esses animais passaram por uma intensa transformação:
reconquistaram o ambiente aquático. Essa reconquista só foi possível devido a condições
específicas do ambiente e ao período em que ocorreu, além de adaptações eficientes que
garantissem o sucesso nessa empreitada. Trataremos a seguir da forma em que essa evolução
ocorreu, da origem dos grupos que hoje conhecemos e sobre quais características foram
essenciais para o sucesso dos grupos.
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Nossa viagem ao passado se iniciará com o ancestral mais antigo de todos os mamíferos.
O fóssil mais antigo encontrado revela que a origem dessa classe se deu em torno de 220
milhões de anos atrás, no período geológico conhecido como Triássico. O próximo grupo do
nosso interesse a surgir foi o dos cetáceos, entre 55 a 50 milhões de anos atrás. Os sirênios
sugiram por volta do mesmo período, com fósseis datando de 50 milhões de anos. Por último,
tendo sua origem mais recente, está a subordem dos pinípedes, datados cerca de 27 a 25 milhões
de anos. É importante frisar que esses registros encontrados apresentam pouca semelhança com
os animais atuais, sendo que as linhagens sofreram diversas adaptações que conferiram as
distintas aparências que conhecemos hoje.

Uma pequena pausa para estabelecermos pontos importantes. O termo “adaptações”
citado anteriormente se refere às mudanças sofridas ao longo do tempo pelos organismos, que
ofereceram vantagem nos ambientes em que vivem, compondo o processo biológico chamado
de evolução. Essas adaptações são resultado de dois processos: a vicariância, um nome
complexo para se referir à formação de barreiras que impedem a dispersão dos animais,
podendo assim levar à criação de novas espécies; e a dispersão, que se refere à colonização de
áreas não antes ocupadas pelo animal, feita através de corredores terrestres ou aquáticos, e que
também podem levar à especiação. Os dois processos foram de extrema importância para a
origem dos nossos grupos de interesse (cetáceos, sirênios e pinípedes).

Retornando à nossa viagem no tempo, há 105 milhões de anos existiu o último ancestral
comum a todos os cetáceos, pinípedes e sirênios (e, inclusive, de quase todos os outros
mamíferos), e que de nada se assemelhava com os grupos que vimos. Desse ancestral surgiram
diversas ordens que abrigam a variedade de mamíferos encontrados no planeta. A primeira
ordem que possuía um mamífero marinho a surgir após esses ancestral comum foi a dos
cetartiodactyla, incluindo tanto os cetáceos quando os artiodátilos (esse grupo será mais
extensamente desenvolvido e compreendido ao longo do texto). Após o surgimento desse grupo
vieram os carnívoros, que abrigam todos os pinípedes e uma vasta gama de outros animais bem
conhecidos (lobos, ursos, felinos, etc). Durante todo o período em que estes animais estavam
se diferenciando, o planeta sofria diversas modificações, tanto climáticas como geológicas.
Tente imaginar como era o planeta em que vivemos há 100 milhões de anos... a divisão da terra
era completamente diferente dessa atual, com os continentes dispostos da uma maneira
totalmente distinta da que estamos acostumados. O globo estava dividido em 2 grandes blocos
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de terra, a Laurásia mais ao norte e a Gondwana mais ao sul (Imagem 6). Os grupos que citamos
anteriormente tiveram suas diferenciações ocorrendo na Laurásia. Já os sirênios, última ordem
dos mamíferos aquáticos a surgir, tiveram sua diferenciação relacionada à Gondwana.

Imagem: Representação do globo terrestre durante o
período geológico do Triássico, 200 milhões de anos atrás.
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O globo estava dividido em duas grandes massas de terra,
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a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. O Mar de Tethys,
importante para a origem dos grupos de mamíferos

A

aquáticos, dividia os dois blocos. Fonte: Lennart

TRIASSIC
200 million years ago
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Como a origem dos grupos a serem tratados e sua evolução para o meio aquático não
ocorreu de uma só forma, trataremos dos cetáceos, sirênios e pinípedes de forma separada.

Ordem Cetartiodactyla/Cetacea

Os cetáceos são classificados como subordem da ordem Cetartiodactyla. Essa ordem
abriga desde as baleias e golfinhos (cetáceos), até animais completamente diferentes, como
camelos, cervos, girafas, bois, porcos, hipopótamos e outros (artiodátilos). Esses animais são
classificados na mesma ordem devido a algumas características compartilhadas: tarso
paraxônico (perdido secundariamente nos cetáceos modernos); número par de dedos nas patas,
com simetria bilateral. Essa classificação pode levar ao questionamento: qual é o animal mais
próximo dos cetáceos? Por incrível que pareça, o animal com o ancestral comum mais próximo
ao dos cetáceos é o hipopótamo!

Os representantes dos cetáceos que conhecemos hoje são totalmente adaptados ao meio
aquático,

tendo

perdido

a

capacidade de viver em meio
terrestre. Eles são caracterizados
por seus membros em forma de
nadadeira, formato hidrodinâmico,
cauda bem desenvolvida com dois
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lobos e narina no topo da cabeça. Mas nem sempre esses animais apresentaram tais atributos.
Vamos retornar à sua origem no Eoceno, há 55 milhões de anos para conferir como a
reconquista da água ocorreu. Nesse período o nosso planeta estava passando por um
aquecimento global natural e generalizado, o que gerou um gradiente pequeno de temperaturas
entre os trópicos e os polos. Foi nesse momento em que o Mar de Tethys (oceano que dividia a
Laurásia e Gondwana) começou a ser usado pelo primeiro ancestral a buscar o meio aquático
para alimentação e refúgio de predadores: o Indohyus. Essa busca pelo meio aquático
caracterizou o início da primeira radiação adaptativa. Como foi dito, de nada nesse ancestral se
assemelhava às baleias modernas: era um mamífero que ainda conseguia se apoiar nos membros
anteriores e posteriores para se deslocar, apresentava cauda proeminente, narina na ponta do
focinho e corpo revestido inteiramente por pelo. Veremos a seguir que essas características
foram se adaptando cada vez mais ao meio aquático.

Imagem: Ilustração do ancestral Indohyus feita a partir de registros fósseis. Ilustração feita por
Nobu Tamura.

A transição para a vida em habitat aquático pode
ser vista através dos registros fosseis que os ancestrais
dos cetáceos foram deixando. Inicialmente os fósseis são
similares aos Indohyus, como vemos no primeiro
representante dos cetáceos, o Pakicetus, mas, conforme o tempo foi passando, as adaptações
foram aparecendo.

Imagem: Ilustração do ancestral Pakicetus dos cetáceos. Note as adaptações para o meio
terrestre. Ilustração feita por Nobu Tamura.

Os próximos ancestrais foram os Ambulocetus e os Rodhocetus: ainda possuíam
membros para locomoção terrestre, mas, entre seus dedos, já havia uma membrana que
auxiliava na locomoção aquática. A posição da narina também indicava a transição para o meio
aquático, com um deslocamento gradual para o topo da cabeça entre os dois grupos (indo em
direção ao local em que vemos hoje nos cetáceos modernos).
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Imagem: Ilustrações dos ancestrais Ambulocetus (esquerda) e Rodhocetus (direita). Repare nas
membranas presentes entre os dedos e o deslocamento da narina para o topo da cabeça.
Ilustrações feitas por Nobu Tamura.

Quando avançamos um pouco no
tempo, já podemos encontrar um fóssil
completamente adaptado ao meio
aquático, como no caso do Dorudon.
Esse

animal

ocupava

todos

os

continentes, já apresentava membros
anteriores transformados em nadadeiras e membros posteriores regredidos. Além disso, sua
cauda já apresentava dois lobos, não apresentava tantos pelos pelo corpo e sua narina se
encontrava no topo da cabeça. Muito mais próximo do que conhecemos, não é mesmo?

Imagem: Ilustração do ancestral Dorudon. Repare na adaptação completa ao meio aquático,
com total transformação dos membros, e na morfologia da cauda. Ilustração feita por Nobu
Tamura.

A análise das imagens anteriores permite notar a gradual transformação das
características mais terrestres até a completa adaptação ao meio aquático. Foque no formato
dos membros, da cauda, a posição da narina e a presença ou não de pelo. É possível notar a
reconquista do ambiente através dos registros fósseis e ilustrações baseadas neles.

Até esse momento na evolução dos cetáceos todos os representantes possuíam dentes
para captura de alimento, não havia ainda a distinção que conhecemos hoje: os misticetos
ancestrais não tinham desenvolvidos as barbatanas para filtração. A partir do Oligoceno se
iniciou a 2˚ radiação adaptativa do grupo, conjuntamente com o surgimento da corrente
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Circumpolar Antártica no Oceano Austral. Devido a alta produtividade, essa nova corrente
levou ao aparecimento de grandes manchas de recurso de pequeno porte, que, somadas às
glaciações mais frequentes que aumentaram o gradiente entre o trópico e os polos e diminuíram
a temperatura média dos oceanos, criaram as zonas de ressurgência (áreas com grande
disponibilidade de alimento). As teorias atuais indicam que foi nesse período que os misticetos
desenvolveram as barbatanas, como forma de captura de recursos pequenos que não eram antes
aproveitados. O surgimento dessa estrutura não foi repentino: gradualmente foram aparecendo
cerdas entre os dentes dos misticetos, que acabaram sendo totalmente substituídos. Nesse
mesmo período acredita-se que os odontocetos ancestrais tenham desenvolvido a capacidade
de ecolocalização como forma de localização dos recursos. Essas estruturas serão mais bem
detalhadas em tópicos futuros, não há necessidade de estresse!

Outra transição que ocorreu neste mesmo período foi o surgimento de grandes camadas
de gorduras. Para suportar a variação nas temperaturas que encontravam foi necessário que
estes animais desenvolvessem uma forma eficaz de manutenção da temperatura corporal. A
solução para esse problema veio com o “blubber”, que é uma extensa camada lipídica atuando
como isolamento térmico. Apesar de extremamente relevante para a caracterização deste grupo,
o blubber já era encontrado em organismos de períodos geológicos anteriores, como no
Ictiossauro.

Já foram tratadas duas radiações adaptativas dos grupos que conferiram a esses
organismos a aparência pela qual os conhecemos atualmente. Mas, entre 15 e 5 milhões de anos
atrás, no Mioceno, outra radiação adaptativa ocorreu. Nesse período os representantes dos
misticetos apresentaram um grande crescimento no comprimento médio, um melhor controle
da temperatura e uma maior dispersão por conta da redução de predadores. Já os odontocetos
apresentaram uma grande diversificação de famílias e espécies. Não é interessante como os
misticetos acabaram por abrigar os maiores cetáceos (e animais) do mundo enquanto os
odontocetos formaram a subordem de cetáceos mais diversa?

18

* CURIOSIDADE *

O gigantismo encontrado nos cetáceos
atuais foi iniciado no Pleistoceno, cerca de
5 a 3 milhões de anos atrás. Teorias
concordam que a filtração de recursos
feitas pelas barbatanas dos misticetos
permitiu uma maior eficiência energética
para coleta de alimentos, levando a uma possibilidade de aumento no tamanho. Outros estudos
recentes dizem que não foi só a filtração que pode ter levado ao aumento de tamanho, mas que
a presença de sulcos ventrais expansíveis também favorece a eficiência energética. Isso pode
ser constatado pois odontocetos e misticetos sem sulcos ventrais possuem uma eficiência
energética menor que os misticetos com sulcos ventrais.

Imagem: Baleia-jubarte saltando para fora da água. Note os sulcos na região ventral, desde a
boca até entre as nadadeiras. Foto: NOAA/Wikimedia Commons.

Ordem Sirenia

A origem e evolução dos sirênios também
apresenta suas particularidades. O fóssil mais
antigo dos ancestrais data de 50 milhões de anos
atrás. A história evolutiva desse grupo indica que
este ancestral foi adquirindo um hábito aquático
parcial e apresentava uma locomoção quadrupede. Após adaptações que levaram à reconquista
cada vez mais permanente do meio aquático, fósseis encontrados no Egito e Jamaica indicam
que os ancestrais mais recentes habitavam rios e estuários, já apresentando hábito alimentar
herbívoro.

Imagem: Ilustração do Prorastomus, um animal ancestral aos sirênios. Reproduzido com base
em registros fósseis encontrados na Jamaica. Ilustração feita por Nobu Tamura.

19

O grupo vivente mais próximo dos sirênios são os Proboscidea (elefantes), que, somados
ao grupo extinto Desmotylia, formam o clado dos Tethytheria. O nome do grupo remete ao Mar
de Tethys, relembrando a origem do sirênios demonstrada por registros fósseis. Essa origem é
estimada no período do Eoceno e, como vimos anteriormente, ocorreu concomitantemente com
a origem dos cetáceos.

A ordem dos sirênios pode ser dividida em 2 famílias que se diversificaram mais
recentemente, abrigando 4 espécies no total:

•

Thrichechidae: a família teve origem no Oligoceno, por volta de 35 a 25 milhões de
anos atrás. Seus representantes são o peixe-boi-marinho, peixe-boi-africano e peixeboi-amazônico. Estes animais vivem nas Américas e na África ocidental. Podem
viver em água doce, salobra, marinha e em rios.

•

Dugongidae: família com origem no Mioceno, a 15 milhões de anos atrás. Apresenta
apenas uma espécie, os dugongos, que vivem no Oceano Índico e no Pacífico.

As diferenças morfológicas de cada grupo serão tratadas mais adiante.

Ordem Carnivora: subordem Pinnipedia

A origem estimada para os pinípedes é no período do Oligoceno, há 27 a 25 milhões de
anos. Seus ancestrais, encontrados em registros
fossilíficos no Oregon, no Pacífico Norte, ainda
apresentavam

membros

posteriores

bem

desenvolvidos, indicando que ainda havia uma grande
dependência do ambiente terrestre. Acredita-se que este grupo apresentou diversas radiações
adaptativas até o estabelecimento das espécies atuais, com as características que encontramos
nos dias de hoje. Ao longo das eras geológicas os pinípedes acabaram apresentando uma melhor
adaptabilidade para viver nos ambientes mais frios do planeta, como em áreas polares,
subpolares e temperadas.

Imagem: Ilustração de um ancestral dos pinípedes, Enaliarctos mealsi. Acredita-se que viveu
no fim do Oligoceno e início do Mioceno nas regiões que correspondem ao Oregon e Califórnia,

20

nos Estados Unidos. Repare nos membros posteriores bem desenvolvidos. Ilustração feita por
Nix Ilustrations. Adquirida em https://nixillustration.com/science-illustration/2018/enaliarctos/

Após termos tratado da origem dos mamíferos aquáticos, podemos tratar agora da
diversidade de espécies que o grupo abrange. Se prepare! No próximo tópico veremos a
variedade de morfologias e hábitos que estes animais apresentam. Muito conhecimento ainda
está por vir!

Diversidade de espécies
No primeiro tópico já foram abordados, de maneira resumida, quem são os animais que
compõe cada grupo dentro dos mamíferos aquáticos e uma breve descrição de algumas de suas
características principais. Para complementar essa descrição e ampliar o seu conhecimento
sobre esses animais, serão abordadas as características diagnósticas para a identificação desses
animais. Devido a grande abundância de espécies, especialmente no caso dos odontocetos,
serão privilegiados os animais que podem ser avistados na costa e nas bacias brasileiras.

Os animais que serão apresentados podem apresentar comportamentos distintos entre
eles. Alguns podem ser residentes de uma área, o que significa que habitam a mesma área a
maior parte da vida, utilizando-a para alimentação e reprodução. Outros podem ser apenas
visitantes, ou seja, utilizam a área em apenas um determinado período do ciclo de vida, como
em eventos de reprodução e criação de jovens (sazonal). Já os esporádicos são aqueles animais
que não costumam habitar e ser avistados em uma área, mas que possuem um número pequeno
de registros ocasionais.

O primeiro grupo a ser tratado será o dos cetáceos devido a maior diversidade de
morfologias e espécies dentre os mamíferos aquáticos, então vamos começar!

Cetáceos

Como foi apresentado rapidamente no tópico “Quem são os mamíferos aquáticos?”, os
cetáceos possuem como características gerais o leite materno, pelos (muitas vezes perdidos logo
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após os primeiros dias de vida ou concentrados somente no rostro), nadadeira caudal horizontal,
camada de gordura interna (“blubber”) e o uso do meio aquático durante todo o seu ciclo de
vida. Ocupam todas as bacias oceânicas e estão presentes em 4 bacias de água doce, ganhando
o título de cosmopolitas devido à extensa distribuição pelo globo.

Para relembrar, os cetáceos são divididos em 2 subordens: misticetos e odontocetos. A
tabela abaixo cita os principais atributos em que diferem os dois grupos e algumas de suas
características.

Tabela: Apresenta as principais características para distinguir as duas subordens de cetáceos
(maior e menor tamanho, estrutura utilizada para a alimentação e estilo da dieta, e número de
orifícios respiratórios), além do número de espécies de cada uma. Devido a estudos constantes,
o número exato de espécies ainda está em discussão e pode já ter sido alterado no momento
desta leitura.

Aspectos morfológicos

A morfologia dos cetáceos será explicada com mais detalhes no subtópico de
morfologia, mas, por enquanto, é importante tratarmos de alguns aspectos relevantes.
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•

Estrutura de captura de alimento: ao longo da história evolutiva do grupo, as
subordens de cetáceos desenvolveram formas distintas de conseguir o alimento para
se adaptar às demandas do ambiente:
o As placas de barbatanas encontradas nos misticetos são compostas de
queratina. Olhando a imagem abaixo, parece uma estrutura quase alienígena
não é mesmo? Mas as barbatanas são compostas pelo mesmo material
presente em nossas unhas, a queratina! Estão localizadas somente na maxila
(porção superior da boca) em ambos os lados. Possuem um formato franjado
que auxiliam na captura de alimentos. O número, tamanho e cor auxiliam no
diagnóstico das espécies. O tamanho das placas está relacionado com as
distintas estratégias utilizadas pelas famílias de misticetos e com o processo
de coevolução junto das presas (essa relação será abordada no tópico sobre
alimentação);
o Os dentes dos odontocetos geralmente estão presentes tanto na maxila como
na mandíbula. Os dentes, diferentes das barbatanas, são estrutura óssea
constituída de dentina. O número, tamanho e morfologia também são
utilizados para identificação de espécies. Os odontocetos possuem somente
uma dentição ao longo de toda a vida e, com o tempo, os dentes vão sendo
desgastados.

•

Orifícios respiratórios: a comunicação dos pulmões com o meio externo, ou seja,
por onde o ar entra no corpo dos cetáceos, é feita através de um orifício respiratório
presente no topo da cabeça, visível ao olho nu. Como está indicado na tabela, os
misticetos apresentam 2 orifícios e os odontocetos apresentam apenas 1.
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Imagem: Dois representantes dos cetáceos. À esquerda temos uma baleia-franca expondo a
cabeça para fora da água. Repare na estrutura filtradora presente em sua boca, as placas de
barbatanas. À direita, temos um golfinho-nariz-de-garrafa com a cabeça para fora da água, note
que ele possui dentes em sua boca. Fotos: http://www.sporum.com.br/2017/04/vamos-falarbaleies.html, e Ste Elmore/Wikimedia Commons.

Misticetos

A subordem dos misticetos possui 14 espécies viventes e, destas, 9 já foram registradas
em águas brasileiras. Está dividida em 4 famílias com espécies bem conhecidas no Brasil, como
a baleia-azul. A seguir, serão descritas três espécies da subordem que podem ser avistadas na
costa brasileira.

Baleia-de-Bryde: Balaenoptera edeni

Imagem: Baleia-de-Bryde. Ilustração feita por Pieter Folkens, retirada de “Marine Mammals of
California, a waterproof ocean users’ guide”, por Marine Life Studies.

A baleia-de-Bryde apresenta uma morfologia muito similar à da baleia-sei, com corpo
alongado, coloração cinzenta e com ventre claro. Ambas as espécies podem chegar a 16 metros
de comprimento, mas a maior distinção entre as duas
está na presença de 3 quilhas na região da cabeça da
baleia-de-Bryde,

ausente

na

baleia-sei,

e

na

morfologia da nadadeira dorsal. O nome dessa espécie
vem de um relevante caçador norueguês que instalou
uma grande operação de caça a essas baleias na costa
da África do Sul.
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Imagem: Baleia-de-Bryde expondo a cabeça para foda da água, em Ilha Bela, litoral norte de
São Paulo, Brasil. Repare na presença de 3 quilhas no topo da cabeça. Foto: Zejulio/Wikimedia
Commons.

A baleia-de-Bryde apresenta grande
incidência na costa sudeste brasileira, com
estoques

populacionais

que

habitam,

preferencialmente, regiões de águas tropicais e
subtropicais. Não apresentam o hábito migratório
latitudinal, como presente em outras espécies de
sua família. No caso dessa espécie, a migração tende a ocorrer longitudinalmente, sendo
encontrada na costa sudeste do Brasil durante a primavera e verão do hemisfério.
Ocasionalmente são avistadas na costa em outras estações, apesar de não ser o hábito mais
comum para a espécie.

Imagem: Mapa com a distribuição global da baleia-de-Bryde, note a preferência por águas
tropicais e subtropicais. Fonte: NOAA Fisheries.

Baleia-jubarte: Megaptera novaeangliae

Imagem:

Baleia-jubarte.

Ilustração

feita

por

Martin

Camm,

adquirida

www.markcarwardine.com.

O nome científico da baleia-jubarte já é um indicativo de suas características
morfológicas e local de descrição. “Mega” significa grande e “ptera” significa asa, fazendo
alusão ao grande tamanho de suas nadadeiras, apresentando uma grande envergadura. Já

25

“novaeanglia” se relaciona à região da Nova Inglaterra, local em que a espécies foi descrita por
cientistas pela primeira vez. O nome popular “jubarte” tem origem em uma palavra espanhola
cujo significado é corcunda, o que remete, também, a características morfológicas da espécie.

Quando adultas, as jubartes podem alcançar os 16 metros de comprimento, apresentando
uma série de características morfológicas únicas dentro de sua família. Uma característica
morfológica bem marcante é a presença de protuberâncias em formato de V, encontradas na
maxila e região da cabeça indo em direção ao orifício respiratório. Cada uma dessas
protuberâncias apresenta um pelo, cuja função deve ser mecano e químio receptora (que
significa sentir o meio em que vive através de estímulos físicos ou de substâncias químicas na
água). O formato da nadadeira dorsal, muito distinto dos outros membros da família, foi o que
caracterizou a espécie como “corcunda”. Já o formato da nadadeira caudal e a coloração ventral
são específicas de cada indivíduo, funcionando como uma impressão digital no momento de
identificação por pesquisadores devido às manchas claras e escuras presentes no ventre e cauda.

Imagem: Baleia-jubarte com a cauda exposta à esquerda e com parte da cabeça para fora d’água
à direita. Repare na presença de protuberâncias na maxila, características da espécie, e no ventre
claro com manchas escuras da cauda, identificatórias de cada indivíduo. Fotos: Rainer J.
Wagner/Wikimedia Commons.

As jubartes também apresentam comportamentos clássicos da espécie, como a exibição.
O comportamento envolve saltos para fora da água, atingindo grandes altitudes e batimentos da
nadadeira caudal e peitoral na superfície. Essa espécie apresenta alta curiosidade por
embarcações, o que leva a encontros cada vez mais comuns de turistas e grandes embarcações
com as jubartes, aumentando o número de registros. Registros como os da jubarte são menos
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comuns em outras espécies de misticetos, principalmente por não apresentarem a mesma
curiosidade e serem mais ariscas à humanos.

As baleias-jubarte tem uma ampla
distribuição

global,

porém

estando

mais

concentradas em certas áreas. No Brasil há uma
ampla distribuição de jubartes na costa
brasileira, com uma concentração no banco dos
Abrolhos, no sul da Bahia. A espécie se reúne
anualmente nessa região, principalmente nos meses de inverno e primavera, com intuito de se
reproduzir e de cuidar de filhotes concebidos no ano anterior. Outra importante concentração
de jubartes ocorre na cadeia Vitória-Trindade, no Espírito Santo. No sudeste e sul brasileiro
também são registrados avistamentos de jubartes, cada vez mais comuns, envolvendo juvenis
que não conseguem chegar nas regiões de Abrolhos e Vitória-Trindade e acabam ficando nessas
latitudes de maio/junho a outubro/novembro.

Imagem: Mapa de distribuição global das baleias-jubarte. Repare que a espécie pode ser
avistada em quase todo o globo, apesar de presentes em maior número em certas áreas não
representadas no mapa. Fonte: NOAA Fisheries.

Baleia-franca-austral: Eubalaena australis

Imagem: Baleia-franca-austral adulta com jovem. Ilustração feita por Toni Llobet, adquirida
em www.Llobet/markcarwardine.com.
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A baleia-franca-austral é membro de uma família composta por 4 espécies, sendo três
delas com a morfologia muito similar a sua: são baleias robustas, sem nadadeira dorsal, sem
sulcos ventrais e nadadeira peitoral em forma de trapézio. São baleias grandes, podendo chegar
a até 16 metros de comprimento quando adultas.
Outra característica marcante presente na baleiafranca-austral é a presença de calosidades que
variam entre os indivíduos, podendo ser utilizada
para a identificação. Por mais diferente que pareçam,
essas calosidades são similares às verrugas que
aparecem nos humanos!

Imagem: Baleia-franca-austral com parte da cabeça fora d’água, revelando as protuberâncias
típicas da espécie. Foto: Michaël Catanzariti/Wikimedia Commons.

A respiração dos cetáceos, como foi
tratado anteriormente, ocorre através dos
orifícios respiratórios. Muitas vezes, ao
respirar, os cetáceos produzem um borrifo de
água

que

pode

ser

utilizado

como

característica diagnostica para a identificação
de espécies. No caso da baleia-franca-austral,
é produzido um borrifo típico em formato de V.

Imagem: Baleia-franca-austral respirando com a cabeça fora da água. Repare que o borrifo tem
formato de V, característico da espécie. Fonte: Rota da Baleia Franca, adquirida em
http://rotadabaleiafranca.blogspot.com/2016/04/whalewatching-observacao-de-baleias.html.

A espécie tem uma distribuição restrita ao
hemisfério sul e visita todos os continentes dessa
região (América do Sul, África e Oceania). As
áreas, como a costa brasileira, são utilizadas para
atividades de reprodução e cria de filhotes durante
os meses de inverno e primavera. Para chegar a
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essas áreas as baleias-franca-austral usam as águas costeiras, bacias e enseadas protegidas como
avenida. É muito comum que a espécie seja avistada em águas muito rasas dos continentes
citados, de 6 a 10 metros de profundidade, ao procurar ambientes calmos para a criação
protegida de filhotes.

Imagem: Mapa de distribuição global da baleia-franca-austral. Note a restrição da ocupação do
globo, a espécie é encontrada somente no hemisfério sul. Fonte: IUCN Red List/Wikimedia
Commons.

Odontocetos

A outra subordem presente nos cetáceos é a dos odontocetos. Abriga 76 espécies,
divididas em 10 famílias. Destas, 35 espécies já foram avistadas na costa brasileira. A subordem
apresenta uma extensa variedade de morfologias em razão do grande número de espécies e
famílias distintas, com muitos representantes muito conhecidos pela população.

Os odontocetos que serão tratados são apenas uma pequena fração da grande diversidade
que existe, tendo sido selecionados por estarem presente na costa e bacias brasileiras. Assim,
vamos começar a mergulhar nesses representantes!

Boto-cinza: Sotalia guianensis

Imagem:

Boto-cinza.

Ilustração

feita

por

Martin

Camm,

adquirida

em

www.markcarwardine.com.
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O boto-cinza é caracterizado por sua coloração
acinzentada no dorso e um ventre roseado, chegando a 2
metros de comprimento quando adulto. Devido a sua
morfologia foi classificado como um ecótipo (espécies
similares, mas que possuem características distintas por
habitaram em ambientes distintos) junto com o boto-tucuxi.
Até 2007, o boto-cinza era o ecótipo de água salgada,
habitando na costa da América do Sul e Central, enquanto o boto-tucuxi era o ecótipo de águas
doces, vivendo na bacia Amazônica. Com o estudo das características morfológicas e
biogeográficas distintas, com história evolutiva e padrão biogeográfico discordante, os dois
animais foram divididos em espécies diferentes.

Imagem: Boto-cinza saltando para fora da água. Repare na coloração acinzentada. Foto:
Instituto Boto-Cinza.

Em estuários, podem ser encontrados grupos de
2 a 10 indivíduos, mas, na costa, chegam a formar
grandes grupos, de até 400 indivíduos. É a espécie mais
comum no litoral em que ocorrem, porém, apresentam
comportamento tímido em relação aos humanos.
Quando em contato com embarcações, não surfam em
ondas à proa, somente, em casos raros, à lateral. São
encontrados desde Honduras, na América Central, ocupando toda a faixa litorânea até chegar
em Santa Catarina, no Brasil. Por ocorrerem, em geral, em países em desenvolvimento, poucos
estudos são realizados com a espécies devido à falta de investimento.

Imagem: Mapa de distribuição do boto-cinza. Repare na distribuição bem restrita ao
hemisfério sul, apenas nas Américas Central e do Sul. Fonte: IUCN (International Union for
Conservation of Nature).
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Golfinho-nariz-de-garrafa: Tursiops truncatus

Imagem: Golfinho-nariz-de-garrafa. Ilustração feita por Martin Camm, adquirida em
www.markcarwardine.com.

O golfinho-nariz-de-garrafa apresenta
uma ampla distribuição, ocupando águas
tropicais, subtropicais e temperadas de todas
as

bacias

oceânicas.

Devido

à

essa

distribuição, é a espécies de cetáceos mais
conhecida no mundo. No Brasil, os golfinhosnariz-de-garrafa ocupam faixas de água costeira e, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, habitam estuários. Nesses estados, devido ao ambiente em que vivem, são mais
conhecidos como botos do que como golfinhos. Apesar de serem encontrados desde o Sudeste
ate o Nordeste do país, estão mais presentas nas faixas oceânicas, pois, em áreas mais próximas
ao litoral, estão presentes as populações de boto-cinza. Em geral, as populações oceânicas de
golfinhos-nariz-de-garrafa são pouco conhecidas, mas os estoques populacionais que costumam
visitar as regiões do sul brasileiro foram muito bem estudados, garantindo uma importante base
de conhecimento sobre a espécies.

Imagem: Mapa global de distribuição do golfinho-nariz-de-garrafa. Note a ampla distribuição
da espécie por praticamente todos os oceanos, nas áreas topicais, subtropicais e temperadas.
Fonte: IUCN (International Union for Conservation of Nature).
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O golfinho-nariz-de-garrafa apresenta um tamanho
considerável, chegando até os 4 metros de comprimento nas
regiões sul, e, mais ao norte, apresenta uma redução de
tamanho, chegando aos 3,5 metros de comprimento. Podem
formar grupos em zonas oceânicas e costeiras de 20 a até 80
indivíduos e apresentam comportamento de surfar as ondas
formadas à proa das embarcações.

Imagem: Golfinho-nariz-de-garrafa surfando a onde gerada por uma embarcação. Foto:
NASA/Wikimedia Commons.

Golfinho-pintado-do-Atlântico: Stenella frontalis

Imagem: Golfinho-pintado-do-Atlântico. Ilustração feita por Martin Camm, adquirida em
www.markcarwardine.com.
A característica mais marcante da espécie, que auxilia na sua identificação, é a presença
de machas ao longo do corpo dos adultos. Os recém-nascidos apresentam uma coloração
acinzentada e, conforme vão envelhecendo, vão adquirindo cada vez mais manchas. Os adultos
chegam a medir até 2,3 metros de comprimento e podem pesar até 140 kg.
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Imagem: À esquerda, um jovem golfinho-pintado-do-Atlântico e, à direita, um individuo adulto
da mesma espécies. Note que o jovem não apresenta manchas como o adulto, podendo ser
confundido com um membro de outra espécie. As manchas são adquiridas conforme o passar
do tempo e envelhecimento do indivíduo. Fotos: Wikimedia Commons e NOAA Southeast
Fisheries Science Center.

Os

golfinhos-pintados-do-

Atlântico ocorrem somente na bacia
do oceano Atlântico, desde a linha
equatorial até zonas subtropicais e
temperadas. No Brasil, essa espécie
é comumente encontrada associada a
ilhas da região sudeste. Podem formar grupos de 30 a até 300 indivíduos nas áreas oceânicas.
Existem alguns registros de indivíduos de golfinho-pintado-do-Atlântico convivendo com
botos-cinza, porém a interação entre às espécies não costuma acontecer devido ao
comportamento arisco do boto-cinza, quando em contato com outras espécies. Acredita-se que
esses avistamentos tratam de uma confusão de indivíduos jovens de golfinhos-pintados-doAtlântico, ainda sem manchas características de adultos, com outras espécies de coloração
similar.

Imagem: Mapa da distribuição global do golfinho-pintado-do-Atlântico. Note a restrição à
bacia do Atlântico e a ampla ocupação de áreas equatoriais até subtropicais e temperadas. Fonte:
Widewitt/Wikimedia Commons.

Boto-cor-de-rosa: Inia geoffrensis

Imagem: Boto-cor-de-rosa ou boto-vermelho. Ilustração feita por Martin Camm, adquirida em
https://www.naturepl.com.
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O boto-cor-de-rosa possui esse nome por conta da coloração roseada típica quando
adultos. Porém, curiosamente, os recém-nascidos apresentam coloração acinzentada e, com o
passar da idade, começam a apresentar uma mescla com tons rosas, até adquirir a famosa
aparência conhecida!

Os indivíduos podem chegar a 2,5 metros
de comprimento e apresentam um melão bem
desenvolvido. Melão?? Isso mesmo! O melão
é uma estrutura presente no topo da cabeça,
com funções sensoriais, que será melhor
explicado na aula de morfologia e sentidos.
Outras características marcantes presentes na
espécie são a heterodontia (diferentes formatos de dente que desempenham funções distintas),
olhos muito reduzidos e rostro longo. Atributos como vertebras cervicais fundidas e nadadeira
dorsal rasa são adaptações ao ambiente em que vivem. Essas características auxiliam na
realização de manobras subaquáticas nos períodos de cheias do rio Amazonas, quando o nível
da água chega a cobrir as copas de árvores.

Imagem: Boto-cor-de-rosa no Rio Negro, Brasil. Note o pequeno tamanho dos olhos,
comparado com o tamanho da cabeça, e do longo rostro, com dentes na mandíbula e maxilas.
Também é possível notar o melão bem desenvolvido no topo da cabeça. Foto: Auch/Wikimedia
Commons.

Estão distribuídos em toda a bacia Amazônica e a bacia
do Araguaia. Existem propostas que, diante desta distribuição,
ainda haja 2 espécies de Inia ainda não descritas pelos cientistas.
Imagem: Mapa de distribuição do boto-cor-de-rosa. A espécie
só é encontrada na América do Sul, nas bacias do Amazonas e
Araguaia. Fonte: https://www.expeditionart.org/amazon-riverdolphin.
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Toninha: Pontoporia blainvillei

Imagem: Toninha. Ilustração feira por Martin Camm, adquirida em www.markcarwardine.com.

As toninhas, também conhecidas como
franciscanas, apresentam padrão de coloração
marrom, olhos reduzidos (melhora a detecção de
luz em ambientes de água escura), rostro longo e
melão pronunciado. A cor marrom é uma ótima
adaptação de camuflagem, sendo muito similar a
cor das águas em que vive. São cetáceos
relativamente pequenos, chegando a 1,8 metros de comprimento e 33 kg.

Imagem: Toninha, ou franciscana, com a cabeça fora da água em registro na Baía da Babitonga.
Note o grande comprimento do rostro, característico da espécie. Fonte: Rafael Ferreira,
adquirida em https://www.oeco.org.br/.

As franciscanas apresentam um comportamento bem arisco aos humanos e
embarcações, levando a uma falta de registros fotográficos da espécie e uma pequena base de
conhecimento, ao se comparar com outros membros dos odontocetos.

A espécie é encontrada exclusivamente nas águas
costeiras da América do Sul, em países como Brasil, Uruguai
e Argentina. O nome toninha é utilizado somente no Brasil,
enquanto na Argentina e Uruguai a nomenclatura preferencial
é franciscana. Mais para frente serão abordados os estados de
conservação dos mamíferos aquáticos, mas, por enquanto, já
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podemos dizer que a toninha é o pequeno cetáceo que está mais ameaçado na região sul do
oceano Atlântico.

Imagem: Mapa de distribuição da toninha/franciscana. Repare que o território ocupado é
extremamente reduzido, assim, a espécie só é encontrada na costa da América do Sul. Fonte:
Wikimedia Commons.

Sirênios

Durante o tópico “Quem são os mamíferos
aquáticos?”, a diversidade dos sirênios já foi
abordada de maneira sucinta. Para relembrar o que
foi passado e adicionar mais informações a sua
gama de conhecimentos sobre os peixe-boi e
dugongos, vamos tratar destes animais novamente.

Como foi falado, a ordem dos sirênios está dividida em 2 famílias. A família
Trichechidae é composta por três espécies de peixe-boi e a família Dugongidae abriga uma
única espécie vivente, o dugongo. No passado, esta última ordem também abrigava a vacamarinha-de-Steller, contudo, essa espécie foi extinta pouco depois de seu descobrimento. O
processo de sua extinção será detalhado no tópico de conservação.

Imagem: Representação das espécies que compões os sirênios. Nela estão ilustrados o peixeboi-amazônico, o peixe-boi-africano, o peixe-boi-marinho, o dugongo e vaca-marinha-deSteller, que já foi extinta. Fonte: Pieter Folkens, retirada de Guide to Marine Mammals of the
World.

A ordem está distribuída nos trópicos e nos
subtrópicos, habitando águas costeiras marinhas,
estuários e ambientes de água doce. A biogeografia
apresentada atualmente foi moldada pelo hábito
alimentar herbívoro e comportamento pastador
desses animais Todo o ciclo de vida ocorre em
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ambiente aquático, devido a completa adaptação a esse meio, como foi falado no tópico
“Origem e Evolução”. De forma geral, os sirênios variam de 2,8 a 4,5 metros de comprimento.
Além da alimentação, a ausência de nadadeira dorsal também é uma característica
compartilhada por todos os membros.

Imagem: Mapa de distribuição global dos sirênios. Em verde o peixe-boi-oceânico, em
vermelho o peixe-boi-amazônico, em laranja o peixe-boi-africano e em azul o dugongo. O
pequeno ponto no canto superior direito indica a distribuição da vaca-marinha-de-Steller antes
da extinção. Fonte: B. Kimmel/Wikimedia Commons.

Das 4 espécies que a ordem abarca, apenas 2 delas possuem registros na costa brasileira.
Por não serem animais comuns, aqui serão abordadas apenas as espécies com representantes no
Brasil e que são, possivelmente, as mais conhecidas da população. Vamos lá!

Peixe-boi-amazônico: Trichechus inunguis

Imagem: Peixe-boi-amazônico. Ilustração com autoria de Michigan Science Art.

O peixe-boi-amazônico é um grande
mamífero aquático, chegado a três metros de
comprimento

e

480

kg.

Suas

principais

características são a presença de nadadeira caudal
sem furca (possui um formato arredondado),
ausência de unhas nas nadadeiras peitorais e
coloração escura. O dorso destes animais chega a ser quase negro e o ventre apresenta manchas
brancas, que podem ser utilizadas como fator identificatório de cada indivíduo.
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Imagem: Peixe-boi-amazônico com filhote. Repare nas manchas brancas no ventre do indivíduo
à esquerda e o formato arredondado da nadadeira caudal. Foto: Doug Perrine NLP, adquirida
em https://www.bbc.com/news.

A espécie ocupa exclusivamente ambientes de água doce, sendo
encontrados somente ao longo da bacia Amazônica.

Imagem: Mapa de distribuição do peixe-boi-amazônico. A espécies está
restrita à bacia amazônica, ambiente de água doce. Fonte: IUCN
(International Union for Conservation of Nature).

Peixe-boi-marinho: Trichechus manatus

Imagem: Peixe-boi-marinho. Ilustração feita por Michigan Science Art.

O peixe-boi-marinho compartilha com o peixe-boi-amazônico algumas características
já citadas, como nadadeira caudal sem furca. Porém, esse representante apresenta um formato
mais robusto, chegando aos 4 metros de comprimento e 3 kg quando adultos. A espécies, ao
contrário do representante de água doce, apresenta de três a quatro unhas nas nadadeiras
peitorais.
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Imagem: Peixe-boi-marinho com filhote. Repare
no formato mais arredondado do corpo, ao
compará-lo com a outra espécie apresentada acima
além de notar a presença de pequenas unhas na
nadadeira peitoral. Foto: Galen Rathbun/ U.S. Fish
and Wildlife Services.

O habitat em que o peixe-boi-marinho vive, como
o próprio nome já se refere, pode ser de água salgada ou
salobra, com alguns casos em que indivíduos visitaram
rios. Podem ser encontrados desde a América do Norte,
descendo pela América Central, até a América do Sul, no
nordeste brasileiro. Nesses países são conhecidos muitas
vezes pelo nome “manatee”. Utilizam águas rasas durante
o ciclo de vida e, muitas vezes, é possível encontrar algas
associadas ao dorso dos peixes-boi-marinhos.

Imagem: Mapa de distribuição do peixe-boi-marinho, desde a América do Norte até a América do Sul.
Fonte: IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Pinípedes

Os próximos representantes de mamíferos aquáticos a serem tratados nesse tópico são
os pinípedes. O grupo apresenta uma diversidade de morfologias e espécies muito reduzida ao
ser comparado com os cetáceos. Os
pinípedes, como pode ser visto na
distribuição atual do grupo, apresentou
um maior sucesso durante a sua
história evolutiva em ocupar áreas em
altas latitudes, com baixa temperatura,
não sendo muito encontrados nos
trópicos. Estando dentro da ordem carnívora, é esperado que os pinípedes se alimentem
principalmente de peixes, cefalópodes, pinguins e, em alguns casos, outros pinípedes.
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Imagem: Mapa de distribuição da subordem Pinnipedia ao redor do globo. Repare que os
habitats se encontram, de forma geral, em altas latitudes, ou seja, regiões de temperaturas mais
baixas. Fonte: Wikimedia Commons

* CURIOSIDADE *
No mapa apresentado é possível ver que há regiões marcadas em amarelo que não estão
em contato com os oceanos. Isso ocorre pois há duas espécies de pinípedes que podem ser
encontradas em lagos separados das zonas marinhas: os lagos Baikal e Cáspio. Nesses locais é
possível encontrar espécies que são restritas a essas regiões, que ficaram isoladas dos outros
representantes durante a história evolutiva do grupo.

Os pinípedes estão divididos em três famílias: Odobenidae (abriga as morsas), Phocidae
(são as focas) e Otariidae (lobos e leões marinhos). Ao todo, 33 espécies compõem os pinípedes.
Estima-se que existam 50 milhões de indivíduos deste grupo no mundo e, destes, 90% seriam
membros de Phocidae e 10% membros de Otariidae e Odobenidae.

Para a caracterização das famílias, a seguir será apresentada uma tabela com os
principais atributos de cada uma. É importante ressaltar que as principais características
diagnósticas para diferenciação de cada grupo são: pelagem (padrão e coloração); fórmula
dentária (número de dentes presentes na mandíbula e maxila e sua organização); forma de apoio
nos membros anteriores durante deslocamento terrestre; presença ou ausência de unhas e
pavilhão auditivo.
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Tabela: Apresenta algumas características das famílias presentes na subordem Pinnipedia. Os
atributos citados podem ser utilizados para a identificação e caracterização dos grupos.
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Imagem: As ilustrações apresentam alguns representantes das famílias Phocidae, Otariidae e
Odobenidae (respectivamente de cima para baixo). Ilustrações feitas por Toni Llobet e Lynx Edicions.

No Brasil já foram reportadas 8 espécies do total de 33. Grande parte destes registros são de
espécies que visitam o país em eventos anuais esporádicos, principalmente em meses de inverno. A
única espécie que forma pequenas colônias no território brasileiro é o leão-marinho-sul-americano
(Otaria byronia), registrada somente na região sul. Devido a essa falta de registros das outras 7 espécies
que visitam o Brasil, há uma grave falta de conhecimento sobre os animais. Da família Phocidae 4
espécies possuem avistamento no Brasil, e da família Odobenidae, devido a sua distribuição restrita às
áreas circundantes ao ártico, não é possível haver nenhum registro dos animais no território.

Leão-marinho-sul-americano: Otaria byronia

Imagem: Leão-marinho-sul-americano. Ilustração retirada da Encyclopedia of Marine
Mammals, de Susana Cárdenas-Alayz
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O

leão-marinho-sul-americano

pode

ser

encontrado ao longo da costa e ilhas oceânicas da
América do sul. No oceano Pacifico pode ser encontrado
desde o Peru até o sul do Chile e no oceano Atlântico até
o sul do Brasil. Apesar de distribuído ao longo desse
território, possui concentração da população algumas
colônias, utilizadas principalmente para reprodução.

Imagem: Mapa de distribuição do leão-marinho-sul-americano. Repare na distribuição restrita
a América do Sul. Fonte: Mirko Thiessen/Wikimedia Commons.

A espécie tem um tamanho muito variável, com alguns
machos podendo chegar a 2,73 metros de comprimento e pesar
350 kg. Como apresentam um grande dimorfismo sexual, as
fêmeas

de

leão-marinho-sul-americano

apresentam

um

tamanho mais reduzido, chegando a 2 metros de comprimento
com 150 kg. Os leões-marinhos-sul-americanos apresentam a
morfologia típica dos leões marinhos e possuem uma coloração
marrom com tons alaranjados. Os filhotes tendem a nascem com a coloração mais cinzenta no
ventre e escura dorsalmente e, ao longo do tempo adquirem a coloração similar a dos adultos

Imagem: Dois leões-marinhos-sul-americanos. O individuo de maior tamanho é um macho e o
de menor tamanho é uma fêmea. A disparidade no tamanho entre os sexos é chamada de
dimorfismo sexual, muito presente na família Otariidae. Foto: Vince Smith/Wikimedia
Commons.

Agora que algumas espécies foram apresentadas, talvez tenham surgido algumas
dúvidas sobre a morfologia e aparência destes animais, já que suas características não foram
tão aprofundadas. Para tentar elucidar tais questionamentos, no próximo tópico serão tratados
estes aspectos morfológicos com maior detalhe, para garantir a total compreensão desses
animais. Afinal, o objetivo deste texto é minimizar as dúvidas e maximizar a curiosidade sobre
o grande grupo dos mamíferos aquáticos!
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Morfologia geral
Como foi apresentado no tópico “Origem e Evolução”, os mamíferos aquáticos
apresentam características muito distintas dos outros mamíferos. A razão dessa diferença está
na reconquista do meio aquático, que exigiu uma grande adaptação para o novo meio e a
aquisição de morfologias únicas. Neste tópico serão apresentadas características e morfologia
que ainda não foram apresentadas em tópicos anteriores, para, no futuro, tratarmos das
adaptações específicas do meio aquático.

Algumas características são compartilhadas entre os três grupos de mamíferos aquático
por exemplo:

Blubber

Para revestimento, os mamíferos aquáticos possuem epiderme, que é a pele, derme e
hipoderme. A hipoderme é composta pelo blubber. Essa estrutura é uma extensa camada de
gordura que reveste internamente os organismos. Esta camada pode variar com a espécie, idade
e sexo dos animais, além de possuir um caráter sazonal, com mudanças ao longo do ano. Nos
pinípedes o blubber tende a estar presente nas espécies polares e subpolares. As principais
funções do blubber são:

•

Isolamento térmico

•

Reserva de energia

•

Auxílio na flutuação

Imagem: Camadas que compõem o revestimento dos cetáceos. A camada mais externa da pele
é a epiderme, seguida pela derme e uma extensa camada de gordura (blubber). Após a camada
de gordura estão o tecido conjuntivo, a fáscia e a musculatura. Ilustração feita por The Watering
Hole Design, retirado de ‘Obesity’ is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive
selection in genes related to triacylglycerol metabolism”, 2015 e adaptado para o texto.
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Cetáceos

Para começar a caracterizar a morfologia de cetáceos, é necessário que os termos
utilizados para a nomenclatura das estruturas estejam corretos. Um erro muito comum e
compreensível que ocorre é a confusão entre o que é nadadeira e o que é barbatana. Muitas
vezes, inclusive na mídia, a estrutura utilizada para movimentação na água é chamada de
barbatana. Mas não se engane! A barbatana, como foi mostrado, é apenas a estrutura de captura
de alimentos, e a nadadeira é a estrutura de locomoção.

Externamente, as estruturas mais marcantes nos cetáceos, em geral, são suas nadadeiras.
Elas podem ter estrutura óssea, como no caso das nadadeiras peitorais que são membros
adaptados, ou não, como as nadadeiras caudal e dorsal. Na imagem abaixo é possível notar as
suas posições:

Imagem: Ilustração de uma baleia-jubarte com identificação das nadadeiras. Em azul,
nadadeiras peitorais. Em laranja, nadadeira dorsal. Em verde, nadadeira caudal. Ilustração feita
por Martin Camm, adquirida em www.markcarwardine.com e adaptada para o texto.

A tabela na página seguinte apresenta as principais características e funções das
nadadeiras:
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Tabela: Principais características e funções das nadadeiras peitorais, nadadeira dorsal e
nadadeira caudal. Ilustrações feitas por Martin Camm

É importante ressaltar que o formato das nadadeiras varia conforme as espécies e, em
certos grupos, as nadadeiras podem ser utilizadas também para identificação de indivíduos.
Marcas permanentes, machas e morfologia são utilizadas por pesquisadores para identificar
padrões de uso de áreas e estimativa de populações de cetáceos ao localizar indivíduos
específicos. Outra característica relevante das nadadeiras é que, em certas espécies, as
nadadeiras podem ser utilizadas para diferenciação de sexos devido ao dimorfismo sexual. No
caso das orcas esta diferença é bem marcante, com as fêmeas com nadadeira dorsal pequena e
falcada e machos com nadadeira dorsal ereta.

Um aspecto muito importante da morfologia dos cetáceos já foi apresentado em tópicos
anteriores. A presença de barbatanas ou dentes como estrutura de captura de alimento é o que
separa o grupo em suas duas subordens, misticetos e odontocetos. Para relembrar o que foi
apresentado, volte no subtópico “Cetáceos” em “Diversidade de Espécies”.
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Identificação dos sexos

Algumas espécies não possuem
esse dimorfismo sexual marcante como no
caso das orcas. Dessa forma, para
identificar os sexos é necessário que se
observe as estruturas reprodutivas e do
sistema de excreção. A imagem a seguir
ilustra bem a diferença entre os sexos.
Ambos possuem umbigo, genitália e abertura anal, porém a posição das estruturas muda entre
os sexos: as fêmeas possuem abertura genital mais próxima do ânus, quanto os machos possuem
fenda genital mais próxima ao umbigo. As fêmeas, além dessas estruturas, possuem também as
fendas mamárias.

Imagem: Ilustração dos sexos em cetáceos. Em cima, vemos as fêmeas e, embaixo, os machos.
Note a presença de estruturas compartilhadas e a presença de fendas mamárias somente em
fêmeas. Repare nas posições das estruturas. Ilustração feita por Martin Camm e adaptada para
o texto.

Pelos

Por serem mamíferos, os cetáceos apresentam pelos em pelo menos um período da vida.
Os cetáceos apresentam pelos vestigiais e pelo sensorial tátil. Um pouco confuso não é mesmo?
Mas vamos explicar.

O pelo vestigial está presente somente no odontocetos e fica localizado no rostro dos
jovens. É ele que comprova que os odontocetos apresentam pelos assim como os mamíferos.
Os pelos vestigiais podem auxiliar o juvenil durante o período de amamentação, facilitando o
acesso às fendas mamárias de sua mãe e, após o desmame, são perdidos (sendo encontrados em
apenas algumas espécies quando adultas). Já o pelo sensorial tátil, conhecido cientificamente
como vibrissa, está presente em todos os misticetos e em alguns odontocetos adultos, mas de
forma pouco numerosa. Também localizado no rostro, apresenta uma função mecanorreceptora
e de auxílio para orientação do indivíduo no meio, principalmente nos misticetos.
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Neste subtópico foi citado um termo importante
para a morfologia dos cetáceos: rostro. Apesar de
parecer com a terminologia utilizada para o rosto
humano (face), rostro está mais próximo de ser o
“focinho” dos cetáceos. É a região que compreende a
parte mais anterior do corpo, com a abertura bocal
(maxila e mandíbula).

Imagem: Golfinho juvenil com a cabeça fora da água, sendo possível observar os pelos
vestigiais. Foto por Natalie Goddard.

* CURIOSIDADE *
Os cetáceos não apresentam pavilhão auditivo. “Mas então eles não ouvem?”, você pode estar
se perguntando. Na verdade, é apenas a estrutura externa que está ausente. O ouvido em si está
localizado em uma pequena abertura na região da cabeça, o que permite que os cetáceos captem
sons. A perda do pavilhão auditivo pode estar relacionada com a hidrodinâmica do corpo destes
animais, que conseguem se locomover rapidamente em meio aquático.

Coloração

A coloração dos cetáceos é diversa e os diferentes padrões
são resultados de diferentes concentrações de melanina. Um padrão
muito comum que poder ser encontrado é o de “countershading”
ou “coloração de contraste”. Os cetáceos com essa coloração
apresentam ventre claro e dorso escuro, o que os ajuda a se
camuflarem no meio aquático. Outros padrões que podem ser
encontrados são o uniforme, em que o animal apresenta
praticamente a mesma coloração ao longo do corpo, e a mescla, em
que está presente mais de 1 uma coloração misturada. Apesar de
raro, os cetáceos também apresentam casos de albinismo e hiperpigmentação. Em muitas
espécies é comum que haja diferentes colorações entre adultos e juvenis e, assim, a observação
dos padrões pode dar dicas de como é a estrutura etária da população.
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Imagem: Diferentes espécies de cetáceos com uma ampla gama de colorações. Ilustração feita
por Marc Dando.

Melão

O melão é uma estrutura presente no topo da
cabeça, formada por gordura e com funções
sensoriais. Está presente somente nos odontocetos,
como foi exemplificado pelo boto-cor-de-rosa no
tópico de diversidade, e pode apresentar variação de
morfologia entre as famílias. É uma estrutura
redonda, ligada ao canal respiratório e que é capaz de direcionar ondas sonoras para o meio,
estando relacionada com o processo de emissão de ondas sonoras e ecolocalização.

Imagem: Porção anterior de um boto-cor-de-rosa. Repare na projeção do melão no topo da
cabeça, que pode variar de tamanho e morfologia. Foto: Ivan Sgualdini.

Sirênios

Para começa a tratar da morfologia de sirênios primeiro é necessário que a distinção
entre seus membros seja feita. Como foi apresentado em tópicos anteriores, o grupo é composto
pelos dugongos e pelos peixe-boi. A família Trichechidae, que abriga os peixe-boi, apresenta
animais com nadadeiras caudais arredondadas, em forma de remo, enquanto Dugongidae, dos
dugongos, apresenta nadadeira caudal com furca. A coloração destes animais é dada pelos
malanócitos presentes na epiderme, que confere tom cinza a cinza escuro. Muitas vezes os
sirênios apresentam coloração esverdeada no dorso devido a associação de algas que se fixam
no corpo do animal.

49

Imagem: À esquerda, cauda de um peixe-boi-marinho e à direita, cauda de um dugongo. Note
que a calda do peixe-boi é em formato de remo e a do dugongo possui furca. Repare também
na ausência de nadadeira dorsal em ambos. Foto: Christopher J. Crowley; Brandon Cole.

Os sirênios, ambos peixes-boi e dugongo, não possuem nadadeira dorsal, somente
peitorais e uma caudal. As peitorais possuem função de direcionamento no meio aquático,
podem auxiliar em interações sociais e serem utilizadas durante a alimentação para
manipulação do alimento. Como apresentado antes, apenas os peixes-boi-marinhos apresentam
unhas rudimentares, ausentes nos peixes-boi-amazônicos. A narinas, diferentemente dos
cetáceos, está presente no focinho.

Por terem hábito herbívoro, possuem lábios preênseis
que auxiliam na pastagem ao facilitarem o destaque do
alimento preso ao solo. Apresentam dentes em ambas
maxilas e mandíbulas (em cima e embaixo na boca) que são
utilizados para moer os alimentos, mais uma característica
relacionada ao hábito herbívoro. A dentição é desgastada e
trocada constantemente.

Imagem: Peixe-boi com a cabeça para for a da água utilizando os lábios preênseis para a captura
do alimento que está sendo oferecido. Note a presença dos dentes. Foto: Mote Marine
Laboratory.

Identificação dos sexos

As estruturas utilizadas para a distinção dos sexos
são as mesmas presentes nos cetáceos: genitália,
anus, umbigo e glândulas mamárias. A imagem
abaixo elucida como essas estruturas estão
distribuídas nos dois sexos:

Imagem: Ilustração dos sexos em sirênios. À
esquerda, os machos com a fenda genital próxima ao umbigo. À direita, as fêmeas com a fenda

50

genital próxima ao ânus e com as glândulas mamárias abaixo das nadadeiras peitorais.
Ilustração retirada de “Guia Ilustrado de Identificação de cetáceos e Sirênios do Brasil” do
ICMBio.

Pelos

Os sirênios, por serem mamíferos, também
apresentam

pelos.

Estão

presentes

em

pouca

quantidade e são isolados ao longo do corpo. As
vibrissas também estão presentes nesse grupo, e ficam
concentradas na região ao redor da boca (nos lábios).
A função é passar informações sensoriais táteis sobre o ambiente ao serem raspadas no
substrato. Associadas aos pelos estão presentes também algumas glândulas sebáceas
rudimentares

Imagem: Região anterior de um peixe-boi, com foco no “focinho”. Note a presença de pelos,
são as vibrissas. Foto: Save The Manatee Club.

Pinípedes

No grupo dos pinípedes estão presentes três famílias, como mostrado em “Quem são?”,
que apresentam algumas características compartilhadas e outras únicas de cada família. Uma
grande diferença está na forma de locomoção em meio terrestre: as famílias Otariidae e
Odobenidae conseguem utilizar as nadadeiras peitorais para se apoiar enquanto a família
Phocidae não consegue, rastejando quando em terra. Também foi apresentado em outros tópicos
que o pavilhão auditivo está presente somente nos animais da família Otariidae e que a narina
em todas as famílias se localiza na ponta do focinho. As três famílias de pinípedes apresentam
unhas nos membros anteriores e posteriores, com maio desenvolvimento em Phocidae devido
ao hábito de cavar tocas.
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Imagem: À direita uma foca, repare que não há apoio nos membros anteriores. Ao centro, três
filhotes de leão-marinho-sul-americano, repare que o deslocamento em terra é feio pelo apoio
nos membros anteriores. À direita, uma morsa macho, repare que o animal consegue se apoiar
nos membros anteriores. Fotos: Anatoly Kruchnev; Dave Withrow/NOAA Alaska Fisheries
Science Center; Sylvain Cordier.

Identificação dos sexos

Similar aos outros mamíferos aquáticos aqui
apresentados, os pinípedes também podem ser
diferenciados em machos e fêmeas a partir das
seguintes estruturas: umbigo, abertura genital e ânus.
Nos pinípedes os machos apresentam genitália mais
próxima do umbigo, enquanto as fêmeas possuem
genitália próxima ao ânus e glândulas mamárias ao longo do ventre.

Imagem: Ilustração dos sexos em pinípedes. Note a maior proximidade da abertura genital à
parte anterior do corpo nas fêmeas e a maior proximidade da genitália ao umbigo em machos.
Repare também na presença das aberturas mamárias. Fonte: Berta et al., adaptado para a língua
portuguesa.

Outra característica que marca os sexos é a presença de um grande dimorfismo sexual
em certas espécies. Em Odobenidae esse dimorfismo é mais evidente devido à presença de
presas muito desenvolvidas nas morsas machos e um tamanho muito reduzido das fêmeas ao
compará-las com os machos.
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Pelos

Os pinípedes são o grupo dos mamíferos aquáticos aqui estudados com maior
quantidade de pelos ao longo do corpo. Podem estar presentem em uma ou duas camadas e
possui função de isolamento térmico, protegendo-os do frio das zonas polares, subpolares e
temperadas em que vivem. Os folículos pilosos (de onde os pelos saem) estão associados a
glândulas sebáceas e sudoríparas, presentes na derme. A família Phocidae apresenta muda de
pelagem, geralmente levando a uma diferença de aparência entre os juvenis e os adultos em
virtude de colorações distintas.

Em espécies em que ocorre dimorfismo sexual,
também podem ser encontradas características sexuais
secundárias distintas, como maior adensamento de
pelos no pescoço dos machos, ou engrossamento da
derme. Essas características são utilizadas em
momentos de brigas entre machos e para a conquista
das fêmeas.

Imagem: Uma fêmea, um macho e um juvenil de leões-marinhos-sul-americanos. Note uma
maior concentração de pelos no pescoço do macho, à esquerda. Foto: Massimiliano Drago,
Universidade de Barcelona.

A coloração é dada pelos melanócitos e suas diferentes disposições e concentrações.
Otariidae e Odobenidae apresentam menor quantidade de melanócitos e, portanto, possuem
uma menor diversidade de cores e padrões. A família Phocidae é a que apresenta maior
diversidade de padrões de coloração. As características de coloração e padrões de manchas são
associadas, de forma geral, ao ambiente em que as espécies vivem e são utilizados como forma
de camuflagem ao meio.
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Assim como os cetáceos e os sirênios, os pinípedes
apresentam as vibrissas. Nestes animais as vibrissas estão
localizadas na face e são densamente inervadas. Como
função, as vibrissas atuam como receptores táteis,
detectores de sons e no auxílio da localização. Podem ser
chamadas de “bigode”, pelo supraciliar e pelo das narinas
nos Phocidae.

Imagem: Leão-marinho-de-Galápagos. Repare na presença de longas vibrissas em seu focinho
e na presença de pavilhão auditivo. Foto: Walter Perez.

Dentes

Os pinípedes são uma subordem da ordem Carnivora e, portanto,
apresentam um hábito de ingerir outros animais. Devido ao hábito
carnívoro possuem dentes distintos para funções distintas durante o
tratamento do alimento, com caninos evidentes. Os sentes podem ser
utilizados como característica diagnostica das famílias e espécies e
também pode ser utilizado para determinação de idade. Nos Odobenidae
os carnívoros apresentam crescimento diferenciado nos machos,
caracterizando as grandes presas.

Imagem: Leão-marinho com a boca aberta. Note a presença do canino, característico dos
carnívoros. Foto: Robin Riggs.

Neste tópico foram abordadas algumas características que antes não foram citadas e
relembramos outros pontos principais. Agora é possível tratar das diversas maneiras que esses
animais possuem para lidar com as condições do meio aquático e suas características muitas
vezes adversas. Vamos lá!
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Adaptações ao ambiente aquático
A conquista do meio aquático não foi um evento trivial. Para a melhor utilização do
ambiente, tanto durante toda a vida como apenas em alguns períodos, os mamíferos aquáticos
necessitaram de um novo conjunto de adaptações. Essa conquista só foi possível devido a
superação das barreiras impostas pelo novo ambiente. Cada grupo desenvolveu um conjunto
específico de formas para superar estes obstáculos.

As principais barreiras que o ambiente aquático apresentou durante a história evolutiva
destes grupos estão relacionadas, principalmente, às suas características físicas, cada qual com
implicâncias na vida dos animais. De forma geral aos três grupos, podem ser citadas como
barreiras encontradas para a reconquista:

•

Salinidade: o ambiente aquático (principalmente marinho) apresenta maior
quantidade de sais que os organismos, interferindo na capacidade de manter a
homeostase (este termo será melhor explicado abaixo);

•

Luminosidade: quanto mais profundas e mais turvas as águas exploradas, menor é
a luminosidade do ambiente, dificultando o uso da visão;

•

Densidade da água: o ambiente aquático é mais denso e mais viscoso que o ar,
levando a um maior gasto com o movimento e exigindo membros e corpo com
morfologia hidrodinâmica

•

Temperatura: o ambiente aquático apresenta condições térmicas distintas que
causam uma perda mais rápida do calor dos animais para a água;

•

Profundidade: quanto maior a profundidade de mergulho dos animais, maior é a
pressão sobre seus corpos, que pode prejudicar suas funções fisiológicas;

•

Trocas gasosas: os mamíferos não conseguem obter oxigênio a partir da água (como
os peixes) e, portanto, em meio aquático não conseguem realizar trocas gasosas a
todo momento, precisam retornar à superfície para respirar.

Dessa forma, os mamíferos aquáticos desenvolveram mecanismos que permitiram
vencer as barreiras citadas acima. Muitas vezes a adaptação foi a mesma em todos os clados,
mas, em outras, o caminho encontrado para reconquistar o ambiente aquático foi diferente. O
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grau de adaptação a esse ambiente foi se tornando mais complexo com o aumento do tempo
que estes mamíferos viveram em meio aquático. Os cetáceos, que ocupam este ambiente na
totalidade de sua vida a mais tempo na história evolutiva, apresentam a maior complexidade
dos três grupos. Em seguida temos os sirênios, que também vivem toda a vida em meio
aquático, mas são mais recentes na história. Por fim, os pinípedes apresentam a menor
complexidade por utilizarem a água em alguns períodos da vida.

Alguns termos podem ser confusos, portanto, a seguir são apresentadas algumas
definições:

Sistema de contracorrente: disposição dos vasos sanguíneos no qual o calor flui do sangue mais
aquecido para o mais resfriado, geralmente reduzindo a perda de calor.
Homeostase: manutenção do ambiente interno dentro de limites toleráveis. O ambiente interno
de um organismo vivo corresponde basicamente aos seus fluidos corporais. A manutenção de
condições estáveis nestes fluidos é essencial, uma vez que a ausência de tais condições é
prejudicial para o bem-estar do animal.
Rede maravilhosa: complexo de veias e artérias muito próximas, paralelas umas as outras, no
qual o sangue venoso e o sangue arterial circulam em sentidos opostos, criando assim um
sistema contracorrente. Esse sistema permite uma maior conservação de calor nos músculos e
uma circulação mais rápida do sangue no corpo, possibilitando o aumento da temperatura
corporal, trocas gasosas e de nutrientes.
Reniculus: estruturas que compõe o rim, órgão mais importante para a osmorregulação nos
mamíferos. A osmorregulação é o balanço entre a tomada e excreção da água para manutenção
da homeostase.

A tabela na página seguinte apresenta essas barreiras e a forma que cada grupo
encontrou para superar as dificuldades impostas pelo ambiente aquático. O tema de fisiologia,
morfologia e anatomia em ambiente aquático é complexo, portanto, as principais adaptações
dos grupos serão abordadas superficialmente. Para se aprofundar neste tema é recomendada a
busca de uma literatura específica.
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Cetáceos

Sirênios

Pinípedes

Salinidade

Rins maiores e
mais eficientes
Presença de
numerosos
rniculus

Rins grandes e
eficientes

Rins grandes e
eficientes
Presença de
numerosos
rniculus

Luminosidade
Utilizam a visão
e tato
O som é mais
relevante do que
a visão
Para obter
informações
podem utilizar
ecolocalização
(odontocetos)

Dependem da
visão e tato para
obter
informações do
ambiente

Utilizam tato e
visão para obter
informações do
ambiente

Densidade da
água
Corpo
hidrodinâmico:
ausência de
pelos, pele lisa,
genitália interna,
cauda horizontal
e nadadeiras
Estruturas que
facilitam a
flutuação
(blubber, rede
maravilhosa)
Apresentam
movimento lento
(metabolismo
lento)
Ossos densos
Nadadeiras
desenvolvidas

Corpo
hidrodinâmico
Membros em
formato de
nadadeiras

Temperatura

Sistema de
contracorrente:
conserva o calor
e evita a perda
excessiva
Blubber
Rede
maravilhosa

Blubber
Rede
maravilhosa

Pelagem curta e
densa
Blubber
Rede
maravilhosa
Glândulas
sudoríparas

Profundidade

Colapso dos
pulmões

Traqueia com
menor
calcificação

Apneia,
bradicardia,
vasoconstrição
periférica,
variação do
hematócrito

Não realizam
mergulhos
profundos

Colapso dos
pulmões

Traqueia com
menor
calcificação

Trocas gasosas

Eficientes e rápidas
(respiração pulmonar na
superfície)

Bloqueio da respiração e
fechamento dos orifícios
respiratórios durante
mergulhos

Armazenamento de
oxigênio nos músculos e
no sangue

Trocas não
necessariamente rápidas
(respiração pulmonar na
superfície)

Feitas pelas narinas na
ponta do focinho

Trocas não
necessariamente rápidas
(respiração pulmonar na
superfície)

Feitas pelas narinas

Armazenamento de
oxigênio nos músculos e
no sangue
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Tabela: Relação das barreiras impostas pelo ambiente aquático com os três grupos
estudados e suas adaptações para superá-las.

É possível notar que não houve somente uma forma de ultrapassar as barreiras
encontradas. Os cetáceos, pinípedes e sirênios desenvolveram conjuntos distintos de adaptações
para melhor aproveitamento do ambiente aquático. Essas adaptações envolveram também a
forma de interação com o ambiente. Esse assunto será tratado no tópico seguinte, que abordará
os 5 sentidos e a utilização pelos mamíferos aquáticos.

Sistemas sensoriais
As adaptações apresentadas no tópico anterior podem ser complementadas com os 5
sistemas sensoriais básicos dos cetáceos, sirênios e pinípedes. A forma com que estes animais
interagem e percebem o meio aquático foi de extrema importância nas suas histórias evolutivas.
As características do meio, como maior propagação do som na água e diminuição da
visibilidade conforme aumento da profundidade e turbidez na água, levaram a uma modificação
no uso dos sentidos com possibilidade do uso de som para comunicação e localização e do
desenvolvimento de pelos sensoriais para auxiliar na percepção do meio.

Para facilitar a compreensão de cada sistema, este serão abordados de forma particular
a seguir:

Visão

O primeiro sistema a ser apresentado é a visão, que compreende como os animais veem
o mundo e até se possuem a capacidade de enxergar. Vamos conhecer como os mamíferos
aquáticos enxergam.

Os cetáceos possuem olhos pequenos e achatados, localizados nas laterais da cabeça.
Diferentemente de nós humanos, os cetáceos não apresentam glândulas lacrimais, porém, para
lubrificação e proteção dos olhos, possuem produção de muco pelas glândulas de Harderian.
Tratando da distinção de cores, não há comprovação que os cetáceos consigam reconhece-las.
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No caso dos golfinhos de água doce deve haver
detecção de diferenças na luz, como claro e
escuro, pois lidam com a baixa visibilidade devido
a uma grande quantidade de material suspenso no
meio. A acomodação visual ocorre fora da água,
permitindo que os cetáceos enxerguem também
fora do meio aquático. Devido ao hábito de
mergulhos profundos realizados por diversas espécies, os cetáceos tendem a ter uma esclera
grossa que permite evitar danos aos olhos e resistir à pressão imposta pela profundidade.

Imagem: Olhos de uma baleia-jubarte. Foto: Karim Iliya.
Os sirênios possuem olhos pequenos em relação ao seu tamanho corporal total com
glândulas de Harderian para produção de muco, visto que não possuem glândulas lacrimais.
Estudos indicam que os sirênios possuem células receptoras para detecção de cores, como os
cones e os bastonetes, e acredita-se que possuem visão bicromática. Muitas espécies vivem em
ambientes de turbidez variada e enxergam em águas claras e turvas.

Já os pinípedes apresentam olhos grandes ao se comparar
como tamanho do corpo, com exceção das morsas que possuem
olhos pequenos. Possuem olhos protegidos por um epitélio
muito queratinizado na córnea e esclera grossa para resistir à
pressão do mergulho. A acomodação visual ocorre tanto na água
como em terra. e, assim como os outros grupos, apresentam as
glândulas de Harderian.

Imagem: Face de um elefante-marinho. Foto: Marine Mammal Center.

Audição

Os cetáceos possuem ouvido interno com estruturas comuns a todos os mamíferos
(incluindo sirênios e pinípedes), como martelo, estribo e bigorna, protegido por uma bula
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timpânica. O ouvido interno possui conexão com uma
camada de gordura da mandíbula, que é a responsável
pela captação e transporte do som. Os cetáceos e
sirênios não apresentam pavilhão auditivo e em
pinípedes, apenas a família Otariidae apresenta tal
estrutura, ausente em Phocidae e Odobenidae.

Imagem: Leão-marinho. Note a presença do pavilhão auditivo. Foto: Oleg Znamenskiy/Fotolia.

O meio aquático apresenta uma grande vantagem para a utilização do som. Devido às
características físicas da água, o som tende a se propagar 5x mais rápido do que ocorre no ar,
fazendo com que os sons produzidos pelos animais sejam escutados de distâncias
impressionantes.

O uso do som no meio aquático está relacionado tanto à comunicação quanto para a
localização do individuo no meio. Em pinípedes há registros de sons produzidos durante os
mergulhos e em meio terrestre. Os sirênios, por viverem em águas turvas e de difícil
visualização, costumam emitir pequenos sons para localização de outros de sua espécie. Em
cetáceos ocorreu uma ampla adaptação ao uso do som para comunicação: apresentam desde
cantos, assobios e canções até o uso de ecolocalização, somente em odontocetos. Dessa forma,
mesmo que o ambiente tenha pouca luz os cetáceos conseguem utilizar o som para manter
contato com congêneres e para facilitar sua localização no meio.

Os odontocetos não conseguem emitir sons
através das cordas vocais, como é realizado em
humanos, cachorros e outros mamíferos. – Mas não
estava escrito que eles utilizam o som para
comunicação? Você pode estar se questionando.
Isso mesmo, eles utilizam o som, mas de uma
maneira bem diferente. O processo se chama ecolocalização, e é similar ao que ocorre em
morcegos: há produção de som que reflete no meio e, ao retornar, passa informações sobre o
ambiente.
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Imagem: Beluga com a cabeça fora da água. A estrutura arredondada no topo da cabeça é o
melão e está relacionado com o processo de ecolocalização. Foto: iStock.

* ECOLOCALIZAÇÃO *
A produção do som em odontocetos ocorre através da movimentação de pequenos lábios
fônicos, relacionados ao canal respiratório. O som é gerado e, ao passar pelo melão
(relembrando o tópico de morfologia), é amplificado e direcionado para o meio. Esse som então
“bate” em obstáculos, que podem ser presas, predadores, substrato ou outros da mesma espécie,
e retorna ao indivíduo. A recepção do som ocorre em um canal de gordura da mandíbula e é
transmitido até o ouvido interno. A interpretação do som ocorre no cérebro e pode estar
relacionada a formação de imagens através do processamento dessas ondas sonoras.

Tato

O tato é uma forma de percepção do meio muito importante para os três grupos. Os
pinípedes utilizam o tato tanto em ambiente terrestre como aquático e é utilizado tanto para
reconhecimento e interações sociais como para o trato do alimento. Em cetáceos o tato é
utilizado principalmente durante localização de congêneres e interações sociais, que podem
envolver tanto contato entre nadadeiras e corpo, como envolver também uso dos dentes. Seja
amigável ou não a relação, essa forma de contato
pode levar a cicatrizes permanentes. O contato com
dentes pode ocorrem também em pinípedes. Nos
sirênios o tato tem papel fundamental na
localização e interação entre outros indivíduos da
mesma espécies, além de ser utilizado também
durante a escolha e ingestão do alimento.

Imagem: Dorso de um golfinho-nariz-de-garrafa com cicatrizes geradas por interações sociais
entre indivíduos da mesma espécies, muitas vezes com uso dos dentes. Foto: Tilen Genov /
Morigenos.
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Como foi falado anteriormente, o melão está presente somente nos odontocetos. Devido
à ausência desta estrutura, os misticetos utilizam as vibrissas para a localização no meio. Esse
pelo sensorial permite captar características químicas da água, além de ser utilizada para
orientação e localização das presas.

Olfato

O olfato em mamíferos aquáticos apresenta variações no uso. Os cheiros são produzidos
por componentes quimos e, em meio aquático, ocorreu uma grande dissolução. Essa
característica torna difícil para os animais captarem odores. Em odontocetos o órgão olfativo e
seus nervos estão ausentes e em misticetos são extremamente reduzidos. Isso indica que os
cetáceos não devem usar o olfato.

Os sirênios já apresentam órgão olfativo bem desenvolvido e seu comportamento indica
que o olfato, paladar e tato são utilizados durante a
escolha do alimento. Em pinípedes as estruturas
para o olfato estão presentes, mas os lobos olfativos
são relativamente pequenos, sendo que o sistema
deve ser utilizado durante interações sociais em
ambiente terrestre.

Imagem: Peixe-boi-marinho. Foto: Brent Durand/Getty Images.

Paladar

Os cetáceos possuem papilas gustativas na língua, estrutura responsável pela percepção
dos gostos, porém há uma discussão sobre o uso do paladar no grupo, visto que estes animais
engolem as presas e não as mastigam.

Os sirênios apresentam mais papilas gustativas que os cetáceos e possuem glândulas
serosas e mucosas, que auxiliam na detecção de químicos presentes na água e no alimento.
Devido ao hábito de herbivoria, o paladar é utilizado durante a seleção das algas para a

62

alimentação. Os pinípedes também possuem papilas gustativas e possuem a capacidade de
detectar distintos químicos presentes na água.

* CURIOSIDADE *
Os dentes dos narvais são estruturas
fascinantes.

Possuem

função

de

detector de temperatura e salinidade
da água, além de outras propriedades,
e podem ser utilizados durante a
captura de presas: os narvais batem
com o dente nas presas e as atordoam, facilitando a apreensão e consumo. O dente também
pode ser utilizado em épocas reprodutivas como “display”, sem que haja contato entre os
machos.

Imagem: Narval com o dente exposto fora da água. Foto: Smithsonian Natural Museum of
Natural History.

Outro assunto importante que pode ser comentado com os sistemas sensoriais é o
sistema nervoso. Os mamíferos aquáticos tendem a ter cérebros relativamente pequenos quando
comparados ao tamanho do corpo e, em odontocetos, há uma hipertrofia (aumento) da região
auditiva do cérebro. Essa característica revela a grande adaptabilidade do grupo ao uso do som
para a comunicação e localização em meio aquático. Os sirênios apresentam cérebros sem
circunvoluções em suas superfícies, aspecto único nos mamíferos aquáticos.

Podemos passar agora para um tópico que tratará de como esses animais interagem com
a flora e a fauna no meio aquático. Será que há organismos que vivem junto destes grandes
mamíferos? Vamos descobrir!
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Fauna e flora acompanhantes
Um animal nunca está completamente sozinho no meio em que vive. Na natureza há
uma constante interação entre animais de diferentes espécies e até com as plantas. Essas
relações são chamadas de interações biológicas. Neste tópico serão apresentadas algumas
interações entre os cetáceos, sirênios e pinípedes com outros organismos, mas, primeiro, é
importante definir o caráter de cada interação. Na ecologia são utilizados três símbolos para
definir o tipo de relação. São eles:

•

Sinal

+

: indica que há benefícios da interação para uma ou ambas espécies

envolvidas;

- : representa o prejuízo que a interação pode causar para uma espécies;

•

Sinal

•

Sinal 0 : indica uma relação neutra, que não traz benefícios nem prejuízos para uma
ou ambas as espécies.

Definidos os sinais, podemos avanças para as interações que ocorrem na natureza. É
importante lembrar que as interações não são fixas ao longo do tempo, podendo mudar de
caráter ou ser interrompida.

Comensalismo (+/0)

O comensalismo é uma interação que traz benefícios para os acompanhantes e
neutralidade para os mamíferos aquáticos. Podem ser citados como comensalistas as cracas, os
piolhos-de-cobra e os peixes-rêmora. O último pode acabar se tornando um parasita caso leve
a injúrias para os cetáceos e sirênios. Vamos no s aprofundar um pouco sobre estes
acompanhantes

Cracas

As cracas são animais invertebrados
do grupo dos crustáceos, o mesmo que abriga
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lagostas e camarões. Elas são muito encontradas nos costões rochosos e podem variar na
morfologia: com ou sem carapaça. As interações ocorrem principalmente com os cetáceos e os
sirênios.

Imagem: Nadadeira peitoral de uma baleia exposta. Note a presença de inúmeras cracas
aderidas. Foto: Ken-ichi Ueda.

É importante diferenciar as cracas das calosidades que vimos na aula de diversidade. As
calosidades são concreções de pele, assim como as verrugas em humanos, e são muito comuns
nas baleias-franca. As cracas são animais vivos que se aderem à superfície dos animais e se
fixam, permanecendo a vida toda com os “hospedeiros”.

Existem cracas de três tipos: que formam
carapaça; pedunculadas; pseudopedunculadas. As
cracas que formam carapaça são encontradas
principalmente em cetáceos de natação lenta,
como as baleias-jubarte, baleias-franca e baleia
cinzenta. Ocorrem usualmente nas regiões da
cabeça, sulcos ventrais, nadadeiras peitorais e na
nadadeira caudal. Nos cetáceos que nadam a maiores velocidades são encontradas as cracas
pedunculadas e pseudopedunculadas, como na baleia-fin e no golfinho-nariz-de-garrafa. Essas
cracas estão associadas principalmente às nadadeiras peitorais, dorsal e caudal.

Imagem: Nadadeira dorsal de uma baleia. Note as cracas pedunculadas aderidas a nadadeira.
Foto: Jackie Hildering.

Piolho-de-baleia

Existem 31 espécies de piolhos-de-baleia, divididos em diferentes famílias. São
pequenos crustáceos que podem ser encontrados em variadas espécies de cetáceos. Estão
presentes, de forma geral, em lesões de pele (se alimentando de tecido necrosado), nas fendas
genitais, na cabeça, nas nadadeiras peitorais, nos sulcos ventrais, nas calosidades e nos orifícios
respiratórios. Nestes locais os piolhos-de-baleia se alimentam de pele ou de tecido em
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regeneração.

Estes

crustáceos

formam

adensamentos comumente presentes nas
jubartes,

baleias-franca

e

nas

baleias-

cinzentas.

Imagem: Olhos e abertura da boca de um
juvenil de baleia-cinzenta. Os pequenos
pontos amarelos são os piolhos-de-cobra. Foto: Galen Fishback Waters.

Há uma certa discórdia entra os pesquisadores sobre a classificação da interação de
piolhos-de-baleia e cetáceos. Um grupo afirma que a interação é de comensalismo, pois não há
danos aos cetáceos. Porém, outros dizem que se trata de uma interação de ectoparasitismo, com
os piolhos causando certas injúrias aos animais que os carregam.

Peixe-rêmora

Os peixe-rêmora são uma espécie de peixe com
grandes adaptações para a vida de comensalismo.
Sua nadadeira dorsal é modificada em forma de
ventosa para que consiga se fixar em quelônios
marinhos, em cetáceos e em sirênios. Com essa
modificação os peixe-rêmora conseguem se deslocar
de carona sem nenhum gasto energético!

Imagem: Golfinho-nariz-de-garrafa com peixe-rêmora fixado perto de sua nadadeira dorsal.
Foto: Miranda van der Linde & Rui Santos.

Esses peixes se alimentam dos restos alimentares dos animais, sendo uma interação
positiva. Já para os cetáceos não há grande custos para os grandes animais, sendo uma interação
neutra para eles. Porém, há certa discussão se realmente não há prejuízos para os animais, visto
que, principalmente os filhotes, podem ter sua velocidade de nado reduzida com a fixação de
um grande número de peixes-rêmora.
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Mutualismo (+/+)

O mutualismo é uma interação em que há benefícios para ambas as espécies envolvidas.
Apesar de não haver grande registros de mutualismos em cetáceos, sirênios e pinípedes,
podemos citar um caso em que isso ocorre.

As cracas, de forma geral, apresentam uma interação comensalistas com os cetáceos.
Porém, em épocas reprodutivas, há casos de benefício em ter interação com as cracas para as
baleias-francas. Durante interações agressivas entre os machos pode haver vantagens em se ter
uma grande quantidade de cracas, causando dano e garantindo a “vitória” contra outros machos.

Ectoparasitismo (+/-)

Essa relação envolve um benefício para o parasita e um prejuízo para os mamíferos
aquáticos envolvidos. Podem ser citados como ectoparasitas os piolhos-de-baleia (se causarem
a injúrias nas baleias), os tubarões-charuto, os peixe-bruxa/feiticeiras e lampreias, carrapatos
nos pinípedes, cracas e algas (se implicam em maior resistência ao movimento), algumas aves
marinhas e elasmobrânquios (quando extraem
tecidos sem levar à fatalidade).

Um exemplo importante de ectoparasita são
os carrapatos que se fixam nos pinípedes em
ambiente terrestre. As espécies de pinípedes que
possuem unhas tem a possibilidade de aliviar o
incomodo causado pelos carrapatos, além da eliminação deles por meio de troca de pelagem e
comportamentos como imersão na água e mergulhos profundos.

Imagem: Um leão-marinho-australiano se coçando. Foto: Mitsuaki Iwago.
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* PREDAÇÃO X PARASITISMO *
A diferença entre o parasitismo e a predação está no resultado final da interação. No
parasitismo o indivíduo é parcialmente consumido, sem que haja sua remoção da população.
Não há morte do hospedeiro como ocorre em relações de predação.
A predação só é concluída quando há a retirada permanente do indivíduo da população-recurso.

Endoparasitismo (+/-)

O endoparasitismo também é uma relação com benefício para os parasitas e prejuízo
para os mamíferos. A diferença entre essa e o ectoparasitismo, que já foi citado, está no local
em que ocorre. Os endoparasitas estão relacionados com os órgãos internos dos animais, se
associando a eles (no sistema digestivo por exemplo).

Os endoparasitas do trato digestivo mais comuns para os três clados estudados neste
guia são os vermes e outros parasitas diversos. A vida destes endoparasitas está intimamente
ligada aos alimentos consumidos pelos mamíferos.

Em cetáceos, o maior número de endoparasitas conhecidos são encontrados nos
odontocetos. Isso ocorre pois é o grupo mais acessível para estudos entre os cetáceos e devido
ao ciclo de vida dos parasitas, que estão envolvidos, em grande parte, com os alimentos
consumidos pelos odontocetos. Já os sirênios são herbívoros e, portanto, possuem um número
muito menor de endoparasitas associados que os cetáceos. A razão disso é que o ciclo de vida
dos parasitas não está tão ligado com os artigos encontrados em uma dieta herbívora. Os
pinípedes também possuem um número relativamente grande de endoparasitas no trato
digestivo.
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Neutra (0/0)

As associações neutras não apresentam
benefícios

nem

prejuízos

para

as

espécies

envolvidas. As duas associações neutras mais
encontrada são com algas, muitas vezes aderidas ao
dorso de mamíferos aquáticos (como no peixe-boimarinho e alguns cetáceos), e as diatomáceas,
encontradas nas nadadeiras e no corpo de espécies
de cetáceos que visitam os polos durante os meses de verão.

Imagem: Peixe-boi-marinho. Note a grossa camada de algas presentes em seu dorso. Foto:
Keith Ramos.

É extremamente importante lembrar que alguns
displays comportamentais que vemos nos mamíferos
aquáticos são formas de lidar com essa fauna e flora
associados. Por exemplo, pinípedes apresentam o
comportamento de se coçarem em resposta aos
incômodos dos ectoparasitas. Já no caso dos
cetáceos, há grandes comportamentos de saltos nas
espécies. Isso poderia ser uma forma encontrada por estes animais de se livrarem destes
parasitas.

Imagem: Baleia-jubarte saltando para fora da água, talvez como forma de se livrar de parasitas.
Foto: Getty Images.

Visto essas associações e ligando-as aos comportamentos vistos nos animais, podemos
passar agora para outros hábitos comportamentais. A mudança de ambiente, variando entre
zonas com diferentes temperaturas ou concentração de recursos, acontece em inúmeras espécies
de mamíferos aquáticos. Para saber mais, esse tema será explicado no tópico a seguir.
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Migração
Para começarmos a compreender como ocorre a migração em mamíferos aquáticos, é
importante primeiro definir do que se trata esse fenômeno e diferenciá-lo de outros movimentos
apresentados por estes animais. Os três processos de locomoção que podemos ver em
mamíferos aquáticos são os seguintes, note a diferença entre cada termo:

Migração: É o movimento direcional em massa de um grande número de indivíduos de
uma espécie, de um local ao outro, com retorno ao menos uma vez na vida.

Dispersão: É o distanciamento de indivíduos entre si (como o afastamento de filhotes
de seus genitores) e se encaixa no contexto das metapopulações, envolvendo imigração e
emigração e se relacionando com a estrutura social e tamanho populacional. Ocorre em uma
escala temporal menos que os processos evolutivos e envolve relações ecológicas.

Deslocamentos: São movimentos individuais aleatórios em menor escala temporal e
dentro da área de uso da espécie. Algumas populações de cetáceos e pinípedes possuem
indivíduos exploradores ou vagantes que passam a se aventurar para áreas que não são
normalmente ocupadas, com recorrências sendo raras.

As diferenças entre os três fenômenos estão na escala temporal-espacial e se relacionam
com a disponibilidade de recursos em cada área, além de outros fatores como temperatura,
salinidade, pH, pressão e profundidade da água. Os fatores e os recursos são a base para
entendermos os padrões de migração, dispersão e deslocamento dos mamíferos aquáticos.

Neste tópico abordaremos somente a migração e o foco será nos misticetos, apesar de
também ocorrer com elefantes-marinhos, alguns outros pinípedes e em algumas espécies de
odontocetos. Os sirênios não costumam apresentar padrões de migração bem estabelecidos.
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*CURIOSIDADE *
Na Flórida, Estados Unidos, acontece um
fenômeno muito interessante: peixes-boimarinhos tendem a migrar para o sul e se
adensam em busca de águas mais quentes. É
comum ver agregação de um grande número
de peixes-boi-marinhos nas saídas de água de
termoelétricas durante invernos rigorosos.
Imagem: Adensamento de peixes-boi-marinhos próximos às saídas de águas quentes de
termoelétricas na Flórida, Estados Unidos. Foto: Cynthia Taylor/Wildlife Trust.

Padrões de migração em misticetos

A principal força que impulsiona o processo de migração é a busca por habitats
favoráveis que apresentam condições ótimas para as atividades vitais, como alimentação e
reprodução, para o balaço energético, possibilitando conservação de energia, e uma redução no
número de predadores. Os padrões podem variar no tempo e no espaço e é importante lembrar
que o que vemos hoje em dia é resultado da história evolutiva das espécies de mamíferos
aquáticos e de suas presas.

Atualmente, grande parte das espécies
de misticetos apresenta padrões de distribuição
relacionados com a busca de lugares distintos
para alimentação e reprodução (época em que
também correm nascimentos e amamentação
da cria). O principal padrão de deslocamento
ocorre no sentido latitudinal (zonas polareszonas tropicais) e pode ser explicado pela
disponibilidade de alimento (fitoplâncton), que apresenta um aumento da produção primária
nos polos durante os meses de primavera e verão. A migração longitudinal é conhecida, mas
ocorre em escala muito menor.
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Imagem: Duas baleias-jubarte se alimentando em águas frias ao sul do Chile. Foto: J. J. Capella.

Em razão deste aumento de recursos, é possível notar um padrão muito bem estabelecido
de migração em misticetos: durante os meses de inverno os animais costumam se concentrar
no polos, se alimentando e acumulando energia em forma de gordura, para utilizá-la para a
migração para as zonas tropicais nos meses de verão e primavera de águas mais quentes,
momento em que ocorre a reprodução. Este padrão ocorre tanto no hemisfério sul (onde nós
estamos) quanto no hemisfério norte e as estações ocorrem de maneira dessincronizada.
Enquanto os misticetos do hemisfério norte estão se alimentando nas águas polares durante o
verão, os misticetos do hemisfério sul estão nos trópicos e subtrópicos durante o inverno, se
beneficiando de águas com temperaturas mais elevadas em épocas de reprodução e criação de
filhotes. Nas próximas estações este processo se inverte.

A imagem abaixo apresenta o padrão de migração mais bem estabelecido encontrado em
misticetos.

Imagem: Padrão de migração generalizado de misticetos nos hemisférios norte e sul. No verão
os misticetos estão nos polos em zonas de alimentação e então migram para os trópicos e águas
subtropicais durante o inverno para zonas de reprodução. Fonte: Encyclopedia of marine
mammals, 2009, adaptado para o português.

A permanência nestes distintos locais depende dos processos biológicos empregados
pelos misticetos. Nos trópicos, durante o inverno, o tempo de permanência está relacionado
com o período de desenvolvimento dos filhotes, de amamentação e de geração de novas crias.
Já nos polos, durante o verão, a permanência se dá pelo consumo de alimento em grande
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quantidade, com o intuito de adquirir uma
reserva energética armazenada principalmente
na camada de gordura que garantirá a energia
necessária para o retorno às áreas de
reprodução.

Imagem: Baleia-jubarte adulta com filhote, que
utilizam as águas mais quentes dos trópicos em meses de inverno durante o período de criação.
Foto: Richard Robinson/Getty Images.

Como sempre ocorre na natureza, existem exceções e, portanto, algumas espécies de
misticetos podem apresentam padrões distintos do representado: algumas baleias-jubarte não
fazer migração latitudinal no mar da Arábia e no oceano Indico; as baleias-da-Groenlândia
costuma movimentar-se acompanhando o desgelo das calotas polares no ártico, não descendo
para zonas tropicais; no hemisfério sul algumas baleias-fin e baleias-azul permanecem em
águas frias durante o inverno.

O fenômeno da migração está muito relacionado com como os animais se distribuem ao
longo dos oceanos e terras do globo. A ocorrência dos mamíferos aquáticos não é aleatória e
apresenta certos padrões envolvidos com sua história evolutiva. Esta distribuição será abordada
a seguir!

Biogeografia
A biogeografia é o estudo da distribuição geográfica dos organismos no espaço e no
tempo, com o intuito de responder as seguintes perguntas:

•

Como uma espécie veio a ocupar a distribuição que vemos atualmente?

•

Como os eventos geológicos influenciaram os padrões atuais de distribuição?

•

Por que algumas espécies apresentam distribuição cosmopolita e outras são restritas
a pequenas porções do globo?
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Neste tópico essas perguntas serão respondidas se tratando dos mamíferos aquáticos e
também serão apresentados os padrões dos três grupos. É importante lembrar que esse ramo de
estudo engloba diversos processos diferentes, como evolução, extinções em massa, dispersão e
vicariancia, e outros fatores como a distribuição geográfica, a ecologia e história natural do
grupo. A compreensão dos padrões que serão vistos depende da interdisciplinaridade entre a
biologia, oceanografia, geologia e geografia.

Primeiramente, é necessário conhecer os principais tipos de padrões que podem ser
encontrados na natureza:

Imagem: Esquema com as distribuições cosmopolita, endêmica e disjunta que podem ser
encontradas em mamíferos aquáticos e suas definições.

Alguns outros padrões que podem ser encontrados são o circumpolar da beluga (restrito
aos arredores dos polos norte ou sul), antitropical da baleia-piloto-de-peitorais-longas (espécies
com lacuna da distribuição na região tropical), distribuição pantropical do golfinho-rotador
(presente em todos os trópicos de todas as bacias) e presença em águas topicais/subtropicais e
temperadas da baleia-bicuda-de-cuvier.

A seguir serão apresentados os padrões dos grandes grupos aqui estudados. Não se
esqueça que a foto da distribuição das espécies que vemos hoje não aconteceu de repente e nem
foi assim desde que surgiram. O processo todo levou cerca de 55 a 24 milhões de anos, envolveu
grandes mudanças na ecologia destes animais e foi influenciado por diversos fatores ambientais
e geológicos.
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Biogeografia atual

Misticetos

Como foi apresentado no tópico de migração, muitas espécies de misticetos são
migratórias, buscando áreas adequadas para reprodução e nutrição. O padrão mais comum é
latitudinal (norte-sul e sul-norte) mas migrações longitudinais (costa-oceano) também
ocorrem em regiões tropicais e subtropicais. Vale lembrar que não existe uma barreira no
equador que impeça os animais de cruzarem entre os hemisférios, porém este movimento não
é tão comum (um exemplo é de baleias-jubarte que vai do polo sul até o hemisfério norte para
de reproduzir).

O mapa a seguir apresenta a concentração da biodiversidade atual de misticetos pelo globo:

Imagem: Mapa com o padrão estimado da riqueza de espécies de misticetos nos oceanos. As
cores indicam o número de espécies estimado de cada região: quanto mais perto do vermelho,
mais espécies estão presentes, e quanto mais perto do azul, menos espécies estão presentes.
Note que a maior concentração de espécies é de somente 7 ou mais, devido a menor diversidade
do grupo. Fonte: Kaschner et al. 2011.

Como pode ser visto no mapa, a distribuição dos misticetos em geral segue um padrão.
Há uma maior concentração de espécies no hemisfério sul, que possui a maior porcentagem das
águas oceânicas do planeta ocupáveis para os cetáceos, e uma menor concentração no
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hemisfério norte, que apresenta mais áreas terrestres que aquáticas. É possível notar também os
corredores migratórios utilizados pelos misticetos.

A distribuição específica de algumas espécies de misticetos que ocorrem no Brasil está
descrita no tópico de diversidade, com mapas e descrições para cada uma.

Odontocetos

Diferentemente dos misticetos, os odontocetos não possuem padrões tão definidos de
distribuição. Uma razão para isto está no grande número de espécies abarcadas pela subordem.
Dessa forma, há uma grande diversidade de padrões de distribuição de odontocetos, muitas
vezes espalhados por todo o globo.

Imagem: Mapa com o padrão estimado da riqueza de espécies de odontocetos nos oceanos. As
cores indicam o número de espécies estimado de cada região: quanto mais perto do vermelho,
mais espécies estão presentes, e quanto mais perto do azul, menos espécies estão presentes.
Note que o valor máximo de concentração de espécies é 27 devido a grande diversidade
apresentada pelos odontocetos e que não há um padrão tão marcante. Fonte: Kaschner et al.
2011.

Alguns padrões clássicos de distribuição em odontocetos são:

•

Cachalotes: distribuição cosmopolita, ocupando principalmente águas profundas.
No equador e no pacífico há registros de exploração de ambientes diferenciados por
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machos adultos, que migram para águas mais frias em busca de alimento e menos
competição com outras castas sociais;
•

Narvais e belugas: distribuição somente nas águas frias que rodeiam o ártico;

•

Famílias Ziphiidae, Kogiidae e os Blackfish (exceto orcas): distribuição associada a
águas pelagiais profundas;

•

Pequenos cetáceos: ocupam principalmente a plataforma continental ou o oceano
pelágico, e em alguns casos há uso dos dois ambientes;

•

Golfinhos de rios: distribuição em águas doce.

A distribuição específica de algumas espécies de misticetos que ocorrem no Brasil está
descrita no tópico de diversidade, com mapas e descrições para cada uma.

Sirênios

A ordem dos sirênios apresenta somente 4 espécies, como apresentado em tópicos
anteriores, e todos os representantes possuem uma distribuição restrita a águas tropicais e
subtropicais. Geralmente são encontrados associados às costas e a águas rasas, principalmente
devido ao hábito herbívoro, que impõem um limite de dispersão.

Imagem: Distribuição no mundo das quatro espécies de sirênios. Em vermelho temos o peixeboi-marinho, em azul o peixe-boi-oceânico, em verde o peixe-boi-africano e em laranja o
dugongo. Fonte: Peixes-bois de conservação no Brasil em “Ciência Hoje”, setembro de 2006.
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Os sirênios também não costumam viver em grandes profundidades, com uma média
em torno de 6 metros. A profundidade máxima já registrada foi de 20 metros de profundidade,
mas estes animais estão sempre na plataforma continental. As águas habitadas sempre
apresentam temperaturas maiores que 18˚C.

Os dugongos, da família Dugongidae, são exclusivamente marinhos e as espécies de
peixe-boi da família Trichechidae podem viver tanto em águas doce com em ambientes
estuarinos e marinhos.

Pinípedes

O grupo dos pinípedes é o menos adaptado ao ambiente aquático dentre os mamíferos
aquáticos aqui estudados. São menos diversos que os cetáceos, mas mais diversos que os
sirênios.

Imagem: Mapa com o padrão estimado da riqueza de espécies de pinípedes nos oceanos. As
cores indicam o número de espécies estimado de cada região: quanto mais perto do vermelho,
mais espécies estão presentes, e quanto mais perto do azul, menos espécies estão presentes.
Note que as espécies estão presentes majoritariamente nos polos Fonte: Kaschner et al. 2011.

Ao longo da história evolutiva os pinípedes demonstraram grande sucesso, tanto em
abundância como em distribuição, na ocupação do globo. Estes animais estão presentes em
todas as latitudes, mas apresentam maior concentração nos polos. Curiosamente, nestes locais
os pinípedes superam os cetáceos em número pois vivem permanentemente nessas regiões,
enquanto os cetáceos as utilizam em certos períodos de reprodução.
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A distribuição específica do leão-marinho-sul-americano, que ocorre no Brasil em
alguns períodos do ano, está descrita no tópico de diversidade, com mapa e descrição.

Principais fatores

A distribuição que foi apresentada acima é resultado de uma grande interação de
diversos fatores, tanto ecológicos como geológicos e climáticos, que proporcionaram ao longo
da história evolutiva dos mamíferos aquáticos as áreas mais adequadas para a vida e o
desenvolvimento das espécies, permitindo sua ocupação.

O primeiro fator que podemos citar é a temperatura da água. Ao longo do processo
evolutivo, quando ocorreu o aumento do gradiente de temperaturas entre os polos e os trópicos,
muitas espécies passaram a ser residentes de certas regiões e outras aproveitaram as variações
naturais da temperatura da água para estabelecer processos migratórios, visitando sazonalmente
regiões com mais abundância de recursos.

Outro fator de extrema relevância foi a produtividade primária, que está relacionada
com os itens alimentares que sustentam toda a teia trófica dos oceanos e que atraem os
mamíferos aquáticos para certas regiões em períodos do ano. A produtividade primária se refere
a produção de matéria orgânica e oxigênio por meio da fotossíntese, efetuada por bactérias e
macroalgas.

As variações sazonais e espaciais da produção primária estão relacionadas com
alterações principalmente na intensidade da luz, como na temperatura da água, abundância de
nutrientes, pressão de pastagem e estabilidade do sistema. Quando há incidência de luz solar
sobre as águas superficiais ocorre uma mudança na temperatura e densidade da água, gerando
uma mistura vertical de águas quentes e frias ideal para o aumento da produção primária.

Como vimos, há um movimento constante de mamíferos aquáticos para alimentação nos
polos. Isso se dá em razão dos fatores que foram apresentados acima. As águas frias permitem
uma grande produção primária, que proporciona um aumento na biomassa de krill que alimenta
os misticetos e atrai muitas das presas consumidas pelos odontocetos.
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Imagem: Distribuição média da produção primária marinha em um período de 3 anos. Note a
maior concentração nos polos, em vermelho/laranja/amarelo, a menor concentração nos
trópicos e zonas subtropicais e temperadas, em azul, e a baixíssima concentração nos giros
centrais, em roxo. Fonte: Berta, Annalisa, James L. Sumich, and Kit M. Kovacs. Marine
mammals: evolutionary biology. Elsevier, 2005.

Geograficamente também existem fatores que influenciaram na biogeografia
apresentada. A existência de corredores de dispersão permitiu o deslocamento de muitos
indivíduos das espécies de uma área a outra, como a abertura da passagem entre América do
Sul e Central. Do lado oposto a estes corredores estão as barreiras geográficas, que podem ser
tanto físicas (continentes e ilhas), como climáticas (equador ou temperaturas de água muito
baixas) e bióticas (baixa produtividade primária). Estas barreiras impedem a passagem de
algumas espécies e podem ser a razão da ausência de animais em áreas esperadas. Recentemente
fatores como correntes marinhas e padrões comportamentais também atuaram como barreiras
à dispersão.

Por fim, para compreender a distribuição geográfica dos mamíferos aquáticos nos dias
atuais também é necessário um olhar ao passado, com análise de fósseis e relações evolutivas
entre espécies de mamíferos aquáticos.

Como foi apresentado, há uma relação muito próxima entre os itens alimentares dos
mamíferos aquáticos e sua distribuição. O próximo tópico irá se aprofundar neste tema,
apresentando os principais itens alimentares de cada grupo e muito mais!
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Alimentação
Ao longo do texto foram citadas algumas informações sobre a forma de alimentação e
alguns itens alimentares consumidos pelos mamíferos aquáticos. Neste tópico serão tratados de
forma mais extensa e detalhada do processo de consumo de recursos nos três grupos que estão
sendo estudados.

Vale lembrar que as coleta de dados sobre consumo de alimentos não é tarefa fácil
quando tratamos de mamíferos aquáticos. As informações são obtidas de diversas formas como:
observações em campo; análise de conteúdos estomacais; estudo de fezes; imagens de câmeras
aderidas ao corpo dos animais; lavagem estomacal; análise dos ácidos graxos da camada de
gordura; telemetria; bioacústica. Outro ponto importante é frisar que nem tudo que estes
animais levam a boca se trata de um momento de alimentação, muitas vezes podem ser
processos de corte, análise de objetos, interações acidentais ou comportamentos de curiosidade.

Imagem: Golfinho-nariz-de-garrafa com alga na boca. Apesar de estar com a alga na boca, o
golfinho não está se alimentando dela, é apenas uma interação de curiosidade ou
entretenimento. Foto: Lydia Uddstrom.

A tabela na página seguinte apresenta os principais itens alimentares consumidos pelos
grupos e a forma que estes possuem para captura-las e ingeri-las. Como a alimentação de
misticetos e odontocetos é extremamente distinta, estes serão tratados separadamente apesar de
comporem o grupo dos cetáceos.
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Tabela: Principais itens alimentares consumidos pelos misticetos, odontocetos, sirênios e
pinípedes, e seus sistemas de captura de presas. Nem todas as espécies de cada grupo se
alimentam de todos os itens alimentares apresentados, os itens podem ser consumidos por
apenas algumas espécies que se tornaram especialistas neste consumo.

As principais características sobre as barbatanas de misticetos e os dentes de
odontocetos foram apresentadas no tópico de diversidade.

A forma de alimentação dos dois grupos que
compõem os cetáceos é extremamente diferente.
Nos misticetos a alimentação ocorre por filtração, ou
seja,

essas

baleias

apreendem

uma

grande

quantidade de água em suas bocas e, em seguida, a
fecham para iniciar o processo. Depois deste passo
as baleias pressionam fazem um movimento de
pressão com a língua no interior da boca, para promover a retirada de água pelas cerdas bucais
e abertura bucal. Com a saída da água, o alimento fica retido nas franjas das barbatanas e a
baleia pode assim raspar a língua nestas franjas para capturar o alimento que ficou preso. Apesar
de muitas vezes ser representado na mídia, as baleias não engolem a grande quantidade de água
que engolfaram, mas sim a liberam antes de engolir o alimento.
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Imagem: Baleia-jubarte se alimentando na costa do Alaska. Muitas vezes em atividade de
alimentação as baleias sobem a superfície com a boca aberta para capturar alimento. Foto:
Duncan Murell.

* CURIOSIDADE *
Algumas vezes vemos fotos dos grandes
misticetos “comendo” grandes animais
como leões-marinhos ou pelicanos. Porém,
isso não é 100% verdade. Na verdade, os
misticetos são filtradores como vimos e se
alimentam

somente

de

crustáceos

e

pequenos peixes. Nestes casos o que ocorreu foi um simples acidente! Estes animais estavam
no lugar errado e na hora errada. Logo após essa “captura’ estes grandes animais são removidos,
pois mesmo se quisessem, os misticetos são incapazes de se alimentar com presas tão grandes,
pois elas simplesmente não passam em suas gargantas!

Imagem: Baleias-jubarte se alimentando. A baleia da direita acidentalmente capturou um
pelicano que se aproveitava da alta concentração de peixes no local de alimentação. Logo após
a baleia liberou a ave. Foto: Kate Cummings/Blue Ocean Whale Watch.

Já os odontocetos se alimentam por outro processo.
Eles capturam a presa com os dentes e, como engolem a presa
sem mastigá-la, precisam partir o alimento antes da ingestão.
Neste momento pode haver interação com congêneres para
fazer o corte da presa em tamanhos menores ou o individuo
manipula apresa com os dentes para ingerir um pedaço. A
ingestão de alimento sem mastigação também é encontrada
em misticetos e em pinípedes. Os sirênios, como são
pastadores, moem os vegetais que vão ingerir antes de
engolir.

Imagem: Orca se alimentando de um peixe. Foto: Astrid Van Ginneken
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A alimentação é um comportamento essencial para todos os animais, incluindo os
mamíferos aquáticos, e está ligada com o processo de migração tratado em tópicos anteriores.
Outro comportamento importante para a manutenção das populações de mamíferos aquáticos é
a reprodução, que também é influenciada pelos processos migratórios apresentados por algumas
espécies. No próximo tópico serão apresentadas as principais características da reprodução dos
grupos estudados.

Reprodução
Para começar a entender a reprodução dos mamíferos aquáticos é essencial ter em mente
que todo o conhecimento está relacionado com a acessibilidade com estes animais. Dessa
forma, os pinípedes são o grupo mais conhecido por, de forma geral, permanecerem em terra
para copular e criar os filhotes. Já os sirênios são um grupo com uma gama considerável de
informações, principalmente por ser possível mantê-los em cativeiro sem grandes custos. Já os
cetáceos, por permanecerem o tempo topo no ambiente aquático e serem de mais difícil acesso,
são o grupo menos conhecido.

Aqui neste tópico serão apresentados alguns conhecimentos sobre o processo
reprodutivo destes animais, com ênfase nos pontos principais de cada grupo. Primeiro, vamos
definir algumas características.

Em mamíferos aquáticos o sistema reprodutivo tende a ser de poliginia ou de
promiscuidade. E o que seria isso? Você pode ser perguntar. Calma lá, vamos entender melhor:
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Imagem: Esquema que trata dos dois tipos de sistema reprodutivo mais comuns em mamíferos
aquáticos: poliginia e promiscuidade, também chamado de poliginandria.

Isso já mostra uma outra característica da reprodução em mamíferos aquáticos: machos
e fêmeas possuem diferentes papeis na reprodução. Machos tendem a buscar um sucesso
reprodutivo, muitas vezes apresentando comportamentos de disputa, dispersão, corte,
competição, formação de alianças e sequestro de fêmeas para maximizar a chance de
acasalamento. As fêmeas geram e criam a prole, arcando com os custos da gestação, lactação e
cuidado maternal.

Estes distintos papeis também podem ser muito percebidos em espécies que apresentam
dimorfismo sexual. Nestes casos os sexos apresentam duas formas diferentes, sendo diferente
de espécies monomórficas em que fêmeas e machos são iguais. Espécies com dimorfismo
sexual geralmente apresentam machos entrando em lutas para competir pelas fêmeas e
possuindo “displays” comportamentais e competição espermática. Um exemplo de dimorfismo
sexual pronunciado ocorre em Otariidae, que apresenta machos com porte muito maior que o
das fêmeas. Caracteres sexuais secundários também
podem aparecer em espécies com dimorfismo sexual,
como ocorre em elefantes-marinhos machos com tromba
e dentes caninos desenvolvidos e pescoço com
adensamento de pele, características ausentes nas fêmeas.
Nas morsas, como foi apresentado em tópicos anteriores,
as presas externas muito maiores que as das fêmeas
também representa dimorfismo sexual.

Imagem: Uma fêmea, em baixo, e um macho, mais acima na fotografia, de elefantes-marinhos.
Note como o macho é muito maior que a fêmea e apresenta uma tromba, ausente nas fêmeas,
demonstrando dimorfismo sexual da espécie. Foto: Marc Moritsch/Nat Geo Image Collection.
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Controle da reprodução

O controle é similar ao de todos os mamíferos e está centrado nos sistemas endócrino e
nervoso, sendo relacionado principalmente a hormônios e órgãos que regula a ovulação,
fertilização, implantação, crescimento do óvulo e parto.

Anatomia do sistema reprodutivo

Sendo mamíferos, os cetáceos, pinípedes e sirênios seguem a mesma regra na anatomia
sexual: as fêmeas possuem ovários, oviductos, útero, cérvix, vagina, clitóris e vestíbulo vaginal;
os machos possuem testículos, vasos deferentes, próstatas (ausente nos dugongos) e pênis.
Apesar de seguirem este padrão, há uma variação na anatomia, morfologia e fisiologia entre os
três grupos de mamíferos aquáticos e entre eles e os mamíferos terrestres. Isso ocorre
principalmente devido ao ambiente e aos hábitos de cada grupo.

•

Cetáceos: possuem invaginação do útero, impedindo a entrada de água e
assegurando a colheita do esperma dos machos; pênis fibroelástico interno;

•

Pinípedes: por serem do grupo carnívora apresentam baculum, que é o osso peniano
com função de auxílio e manutenção da cópula na água e de iniciar respostas
neuroendócrinas nas fêmeas. Os testículos são protegidos por sacos escrotais
(Otariidae), músculos superficiais (Phocidae) ou um meio termo entre estas
estruturas (Odobenidae);

•

Sirênios: possuem pênis vascular e ovário esferulóide sem proteção de capa.

Fisiologia da reprodução

O início da estação reprodutiva dos mamíferos aquáticos é estimulado a partir de três
gatilhos: mudanças no fotoperíodo (variação da luminosidade); estado nutricional,
principalmente para os animais migradores; interações sociais. Dentre os processos envolvidos
na reprodução focaremos nos seguintes:
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Gestação

Em mamíferos aquáticos o tempo de gestação pode variar de 9 a 17 meses. Em geral, a
gestação de misticetos dura de 11 a 12 meses, se relacionando com a migração anual das
espécies. Em odontocetos o tempo costuma variar conforme o tamanho da espécie, podendo ser
de 7 a 17 meses. Em sirênios a gestação dura de 12 a 14 meses. Já nos pinípedes o período de
gestação varia de 11 a 12 meses, porém a fisiologia da
gestação deste grupo difere dos cetáceos e dos sirênios
devido a diapausa embrionária. Esse processo se refere
a implantação tardia do blastocisto no óvulo, o que
retarda o desenvolvimento da cria por um certo período
de tempo e permite que as fêmeas permaneçam mais
tempo em água se protegendo de predadores.

Imagem: Adulto de leão-marinho com filhote. Foto: iStock.

Um ponto importante a ser tratado sobre a gestação é o intervalo de tempo entre crias
(varia de 1 a 7 anos), que se relaciona como tempo que leva para a fêmea estar disposta a nova
cópula após o parto de um filhote. Em cetáceos e sirênios costuma ser longo, com uma lenta
reposição de estoque. Nos pinípedes a reposição costuma ser anual, com intervalos curtos entre
nascimento de novos filhotes.

Parto

O parto em cetáceos e sirênios ocorre em ambiente
aquático, pois vivem a vida toda neste meio, e em
pinípedes o parto costuma acontecer ambiente
terrestre. Cetáceos e pinípedes costumas ter apenas
um filhote e nascimento de gêmeos ocorre somente
nos peixe-boi-marinhos.

Imagem: Peixe-boi-marinho com dois filhotes amamentando. Foto: Carol Grant.
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O tamanho da cria apresenta uma relação inversa da massa corpórea ao nascer com a
porcentagem da massa maternal. O que isso significa? Bom, isso quer dizer que quanto maior
o mamífero aquático menor será o filhote que vai nascer, proporcionalmente aos adultos da
espécie. Dessa forma, os filhotes de baleia-azul são proporcionalmente os menores filhotes do
grupo dos mamíferos aquáticos!

Sistemas reprodutivos

Para caracterizar ainda mais a reprodução dos mamíferos aquáticos estes serão
abordados separadamente a seguir, com maior foco em cetáceos e sirênios que são os grupos
ocorrem na costa brasileira.

Cetáceos

As informações conhecidas sobre o processo reprodutivo dos cetáceos ainda são muito
limitadas devido ao acesso restrito que a vida em ambiente aquático promove. Os
conhecimentos atuais foram obtidos através de organismos caçados capturados durante as
estações reprodutivas.

De

forma

geral,

os

cetáceos

apresentam sistema reprodutivo promiscuo.
Essa característica pôde ser inferida a partir
de cicatrizes presentes no corpo dos machos
(provavelmente causadas por eventos de
disputa por fêmeas), dimorfismo sexual
(mais marcante em cachalotes e orcas) e
aumento do tamanho relativo dos testículos de machos na maturidade. A cópula ocorre embaixo
da água e costuma durar apenas alguns segundos.

Imagem: Diversos machos de baleia-jubarte nadando, provavelmente em disputa para copular
com uma fêmea durante a estação reprodutiva. Foto: Darren Jew.

88

A cópula também desempenha função social, com seleção dos machos pelas fêmeas
após disputas pelo seu acesso e machos impossibilitados de controlar o seu acesso às fêmeas.
Um caso de interação social relacionada com a reprodução é o dos narvais, que como dito em
outros tópicos, utilizam o dente em um ritual durante o período reprodutivo, sem haver um
“duelo de espadas” como se acreditava.

Sirênios

Como os sirênios também vivem toda sua vida no ambiente aquático, os machos
também não possuem controle sobre o acesso das fêmeas por outros machos levando a certos
comportamentos que garantam seu sucesso reprodutivo. Os sirênios tendem a ser solitários,
mas, sazonalmente, podem aumentar suas áreas domiciliares para alavancar suas chances de
encontrar fêmeas e copular.

Os sirênios não apresentam dimorfismo sexual, sendo animais monomórficos. O
sistema reprodutivo costuma ser de promiscuidade.

Pinípedes

Os pinípedes são em geral poligênicos, possuindo
graus variáveis: leve (6 a 15 fêmeas por macho),
moderada (16 a 100 fêmeas por macho) ou extrema (16
a 100 fêmeas por macho). Diversas espécies
apresentam dimorfismo sexual, mas outras são
monomórficas.

Imagem: Local de reprodução de leões-marinhos-sul-americanos na Patagônia, Argentina.
Nestes locais há acúmulo de fêmeas com seus filhotes recém-nascidos e machos em busca de
cópula. Foto: Reinhard Jahn.

A cópula pode ocorrer na água, no gelo ou em terra, dependendo das características do
ambiente, da espécie e da pressão de predação, e o parto costuma ocorrer em terra ou no gelo.
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Lactação

A amamentação é outra etapa fundamental para o sucesso dos filhotes durante o evento
reprodutivo. É o leite e seus componentes que permite que os filhotes fujam de predadores e
fiquem preparados para lidar com a intempéries do meio.

A produção de leite nos mamíferos é feita pelas glândulas mamárias, ocorrendo da
mesma forma nos mamíferos marinhos. Os cetáceos costumas ter 2 fendas alongadas, que
oferecem o leite por meio de jato-propulsão. Os sirênios possuem 2 glândulas presentes logo
abaixo das nadadeiras peitorais. Em pinípedes pode haver 4 glândulas em Otariidae e
Odobenidae e 2 em Phocidae, com exceção da foca-monge e foca-barbada que possuem 2
pares).

A lactação apresenta um alto custo energético para as fêmeas e sua duração é guiada
por:

•

Natureza do substrato (principalmente para pinípedes que utilizam terra ou gelo);

•

Tamanho corpóreo;

•

Opções de forrageamento;

•

Pressão de predação.

Nos cetáceos a lactação pode variar de 8 meses a
2 anos para os odontocetos e de 4 a 10 meses para os
misticetos. Os sirênios costumam ter a lactação durando
de 12 a 18 meses. Já em pinípedes a lactação pode variar
desde 1 semana a algumas semanas, sendo o extremo
visto em morsas que tem o período durando cerca de 2
anos.

Imagem: Cachalote adulta, no topo, com filhote. É provável que o filhote esteja buscando leite,
devido a posição de seu corpo em relação ao de sua mãe: muito próximo do local em que estão
as glândulas mamárias. Foto: Wayne Osborn.
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É importante frisar que a taxa de gordura no leite está relacionada com a duração do
período de lactação. Espécies com tempos curtos tendem a ter as maiores concentrações de
gordura no leite. Esta característica é importante no cenário evolutivo pois permite que os
filhotes desenvolvam sua camada de gordura mais rapidamente, preparando-os para as
variações de temperatura da água e que cresçam e fiquem aptos a fugir da predação o mais
rápido possível. Algumas espécies da família Phocidae e os misticetos tendem a ter uma
amamentação curta e com uma ata concentração de gordura no leite. A família Otariidae e a
maioria dos Phocidae tende a ter uma amamentação de duração intermediária e leite com
concentração intermediária de gordura. Já os odontocetos, sirênios e a família Odobenidae
apresentam amamentação longa com leite pouco gorduroso.

Neste tópico foi apresentado de forma geral o processo reprodutivo dos três grupos aqui
estudados. Até então, os cetáceos, sirênios e pinípedes não demonstraram nenhuma
contribuição para o meio em que vivem. Será que estes mamíferos aquáticos não interferem em
nada na ecologia do planeta? Será que os seres humanos se beneficiam de alguma forma com a
existência destes animais? No próximo tópico vamos mergulhar fundo nessas questões!

Papéis ecológicos
Os mamíferos aquáticos já foram muito caçados para a alimentação humana e outros
fins. Neste tópico será demonstrado que a importância dos mamíferos aquáticos vai muito além
de apenas recurso alimentar, como se acreditava a anos passados e ainda se acredita em alguns
países que se beneficiam de sua caça. A literatura sobre este assunto é rala e muitas vezes trata
apenas do carisma destes animais como motivo para protegê-los. Na realidade, estes animais
desempenham diversos serviços ecossistêmicos essenciais para o meio aquático e para o planeta
como um todo, incluindo o bem-estar dos seres humanos, e, portanto, devem ser preservados.

O oceano compõe 71% de toda a superfície do planeta e é responsável pela produção de
grande parte do oxigênio essencial para a vida. Por estas razões, é imprescindível estudarmos
as contribuições dos grandes mamíferos aquáticos para a manutenção das condições ideais do
planeta. A seguir serão apresentados os serviços ecossistêmicos relacionados principalmente
com as grandes baleias (misticetos), mas que podem, muitas vezes, serem extrapolados para
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outros vertebrados aquáticos, como odontocetos, sirênios, pinípedes, grandes peixes e
tartarugas marinhas.

Carbono

Antes de mergulhar de vez nos papéis ecológicos prestados pelos mamíferos aquáticos,
é necessário entender um pouco sobre o principal componente envolvido nesses serviços: o
carbono.

O carbono está relacionado com a maioria das conexões vitais do nosso planeta,
constituindo uma parcela significativa do corpo dos seres vivos e oferecendo energia para a
manutenção da vida. O carbono é liberado para a atmosfera através da respiração e da queima
de combustíveis fósseis (em forma de dióxido de carbono: CO2). Apesar de essencial para a
vida, o excesso deste componente pode levar a um aumento excessivo da temperatura e acidez
dos oceanos (redução do pH) e gerar consequências preocupantes para o ambiente, como a
redução da diversidade biológica.

No ciclo do carbono, 93% de seu armazenamento e reciclagem ocorre nos oceanos,
demonstrando o papel essencial ao retirar o carbono da atmosfera. Os oceanos também
apresentam papel decisivo na produção de oxigênios, através da fotossíntese realizada por algas
e pelo fitoplâncton, e na regulação do clima do planeta.

Dessa forma, os mamíferos marinhos desempenham diversos serviços ecológicos, que
foram muito negligenciados ao longo da história, e que agora começaram a ser investigados
com sua devida importância. Os papéis que podem ser desempenhados por estes animais são:

•

Ciclagem de nutrientes;

•

Produção de oxigênio pela fotossíntese (para algas e fitoplâncton);

•

Reciclagem de carbono pela respiração e decomposição de organismos.

A seguir, vamos analisar os principais serviços oferecidos pelos misticetos e, como dito
anteriormente, pode ser realizado por outros vertebrados aquáticos com comportamentos
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similares. Primeiro, a imagem abaixo apresenta um esquema com alguns dos serviços que serão
vistos no tópico.

Imagem: Esquema representativo de alguns dos serviços prestados pelas baleias em relação ao
fluxo de carbono e oxigênio. Fonte: GRID-Arendal, adaptado para língua portuguesa.

Serviços ecossistêmicos

Cascata alimentar

A cascata trófica/alimentar é um processo
biológico que tem início no topo da cadeia e,
progressivamente, afeta até a base dessa cadeia.
Mamíferos marinhos, como as grandes baleias,
geralmente fazem parte do topo das cadeias
alimentares dos oceanos e fazem todo o controle da
teia alimentar, do topo para baixo (no inglês o
termo é top-down). A abundância de suas presas, que são altamente diversificadas, é controlada
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pelo consumo pelos misticetos. Esse controle permite regular e manter a diversidade biológica
do meio, sem que haja colapso da teia. Quando os predadores de topo são removidos, pode
ocorrer o crescimento exacerbado de suas presas, que deixaram de ser consumidas, e a
consequente diminuição de organismos abaixo na cadeia. Este serviço de regulação da
biodiversidade permite a absorção de carbono para a produção de oxigênio e o início da
reciclagem do carbono atmosférico.

Imagem: Baleia-de-Bryde se alimentando. Foto: Brandon Cole.

Mistura da coluna de água

A mistura da água pelos mamíferos
aquáticos ocorre pela movimentação entre águas
mais fundas e águas mais superficiais. Este
movimento permite que o fitoplâncton seja
“empurrado” novamente para a camada fótica,
realizando

fotossíntese,

se

replicando

e,

consequentemente, aumentando a produtividade
primária do local antes de ir para as profundezas carregando carbono consigo. A presença de
uma grande concentração de fitoplâncton gerada por essa mistura é a força motriz da geração
de oxigênio, utilizado na respiração da maioria dos animais aquáticos e também por uma boa
parcela dos animais terrestres.

Imagem: Baleia-jubarte nadando perto da superfície. Seus movimentos de nado na coluna da
água podem gerar mistura entre águas profundas e superficiais. Foto: Martin Prochazkacz.

Transporte vertical e horizontal de nutrientes

O transporte vertical pode ser exemplificado pelas grandes baleias nos mares austrais.
Esses misticetos costumam mergulhar em grandes profundidades para se alimentarem de krill
em áreas mais férteis e, ao retornar a superfície, suas funções biológicas são restauradas e
permitem que as baleias defequem em águas superficiais. As fezes das baleias atuam como
fertilizantes do fitoplâncton e das algas, permitindo aumento da produção primária e maior
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riqueza local. Esse movimento vertical carregando nutrientes faz com que as baleias atuem as
fazendeiras dos mares!

Já o transporte horizontal é um processo muito similar ao vertical, mas que se relaciona
com os processos migratórios. Como dito no tópico de migração, as baleias se alimentam nas
águas ricas dos polos nos meses de verão e nos meses de inverno vão para os trópicos se
reproduzir. Nessas regiões mais quentes e menos ricas as baleias defecam e fertilizam as águas
com pouca abundância de produção primária.

Se muitos indivíduos de baleias forem removidos, seja por caça ou captura, é possível
que o transporte de nutrientes tenha um decréscimo, que os níveis de oxigênio caiam e que a
fixação de carbono atmosférico decaia, devido ao menor papel fertilizador desempenhando por
esses animais. Essa relação apresentam um excelente motivo para o investimento na proteção
destes animais importantíssimos para a manutenção das condições ideais do planeta.

As fezes das baleias também
apresentam uma grande concentração de
ferro e nitrogênio, compostos que muitas
vezes são escassos nas águas superficiais.
Esses

nutrientes

são

os

principais

compostos que auxiliam na fertilização
dos oceanos e, quando as baleias migram e
transportam esses nutrientes, podem acabar contribuindo para o acúmulo de ferro no assoalho
oceânico. A concentração de ferro nesses locais poderia até ser maior, se não fosse o extremo
movimento de caça as baleias no passado e a seu consequente declínio populacional.

Imagem: Baleia-azul defecando. Foto: Ian Wiese.

Oasis para organismos

Quando as baleias ou grandes vertebrados aquáticos morrem, sua carcaça é consumida
ao longo da coluna de água e vai afundando até chega no assoalho oceânico. Quando chegam
nestes locais, as carcaças atuam como oásis de nutrientes para ser consumido por diversas
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espécies. Nestes locais se inicia o processo
de sucessão ecológica, levando até 5 ou mais
anos para a carcaça sumir completamente.
Dessa forma, quando mortas, as baleias
podem atuar como um meio de transferência
de carbono do seu corpo para o de outros
organismos ou para o substrato oceânico
quando sofre sedimentação, além de atuar
como sumidouro desse composto devido a decomposição da carcaça. Esses processos
contribuem para o sequestro de carbono, fazendo com que o composto permaneça no local e
não retorne à superfície.

Imagem: Carcaça de baleia servindo como fonte de recursos para animais do oceano profundo.
Foto: Nautilus.

Fixação do carbono

A fixação de carbono da atmosfera pode ocorrer de diferentes formas e por diferentes
contribuições dos mamíferos aquáticos. Aqui serão citados alguns destes processos.

A estocagem de carbono nas águas profundas pode ser desempenhada por animais que
utilizam essa camada para se alimentar, como as grandes baleias, ou para descolamento, como
os atuns. Outra forma de estocagem está no próprio porte destes animais. O corpo de todos os
seres vivos é composto por carbono e, assim, atua como um reservatório durante o período de
vida do animal. Assim, quando maior tamanho e duração da vida o animal tiver, mais carbono
é armazenado, não ficando livre no meio.

Outro processo importante para a fixação de carbono ocorre com a neve marinha. Esse
fenômeno se refere aos dejetos gerados pela predação feita por vertebrados aquáticos nas águas
superficiais, e que, devido a sua densidade, parram a afundar. Esses restos alimentares podem
ser processados e consumidos ao longo da coluna de água ou afundar até chegar no assoalho
oceânico, onde serão remineralizados ou sedimentados. Com este processo o carbono presente
nos restos é transferido ao assoalho oceânico ou a outros animais das profundezas.
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Como é possível perceber, os mamíferos aquáticos são extremamente importantes,
desempenhando papeis relacionados com a retirada de carbono da atmosfera e sua fixação.
Devido a essa ação, pode-se considerar que eles de fato mudam o clima da terra! Com as
mudanças climáticas que o planeta vivencia nos dias de hoje, esse papel de retirada do carbono
auxilia na contenção do aumento da temperatura da atmosfera e dos oceanos, dificultando que
a crise climática global avance. Os seres humanos ainda têm muito a aprender com esses
gigantes do mar!

* PARA MAIS INFORMAÇÕES *
Para saber mais sobre como as baleias
influenciam o meio aquático e mudam o clima
do planeta, o link a seguir trás um
documentário muito interessante e claro sobre
este tema. Aproveite!

https://www.youtube.com/watch?v=He9pg0GRZr4

Além dos serviços ecossistêmicos, os mamíferos aquáticos também desempenharam
papeis diretamente aos humanos, como uso para obtenção de alimento e produtos em geral (óleo
para aquecimento e construções, ração para gado e amuletos ritualísticos) e utilizados para
consumo e como isca (através de capturas acidentais). Devido a esses usos os mamíferos
aquáticos, principalmente os misticetos, sofreram muito com a caça e captura e tiveram suas
populações muito reduzidas em virtude do desejo humano. Os mamíferos aquáticos também
tiveram seu uso para entretenimento, pesquisa e lucro, sendo muitas vezes mantidos em
cativeiro e com condições de vida deploráveis.

Com uma mudança no paradigma,
nos dias de hoje existem diversas formas de
se observar estes belos animais sem grande
prejuízo

ao

seu

bem-estar.

Existem

programas de observação em natureza, como
whale-watching

e

dolphin-watching,

e
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mergulhos para conhecer o meio em que os animais vivem. O uso de espécies-bandeira,
principalmente os grandes mamíferos marinhos, passou a ser utilizado para estabelecer
unidades de conservação marinha e proteger as populações.

Imagem: Baleia-jubarte saltando e, ao fundo, um barco de atividades de observação de baleias.
Foto: Pacific Whale Foundation.

Como foi visto neste tópico, os vertebrados aquáticos apresentam uma grande
importância para o meio aquático e para a vida no planeta como um todo. Portanto, a
manutenção da biodiversidade trás muito mais benefícios através dos serviços ecossistêmicos
prestados pelos mamíferos aquáticos do que somente pela sua caça. No próximo tópico serão
tratadas essas ameaças à sobrevivência dos animais e as atitudes que devem ser e são tomadas
para conservá-los.

Ameaças à sobrevivência e conservação
Apesar dos mamíferos aquáticos desempenharem papeis essenciais para a manutenção
das condições do ambiente oceânico e do planeta e contribuírem com serviços ecossistêmicos
importantes também para a vida da espécie humana, estes animais sofrem duramente com
diversas ameaças à sua sobrevivência. Neste tópico serão abordados os perigos aos mamíferos
aquáticos, além de medidas necessárias para evitar maiores problemas e investir na conservação
dessas espécies.

As ameaças que serão abordadas normalmente não ocorrem de maneira individual. Na
maioria das vezes, há uma sinergia, com mais de uma ameaça afetando os mesmos indivíduos
ou populações. A atuação em conjunto das ameaças pode afetar o estado de saúde dos animais
e levar a um declínio populacional e, quando em medida exagerada, podem acabar levando às
extinções.

Antes de serem apresentadas, é importante saber o porquê dessas ameaças serem tão
danosas a estes mamíferos aquáticos. A principal influência é a história de vida dos animais:
são K estrategistas, o que significa que apresentam grande longevidade, crescimento lento,
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maturação tardia (demoram a poder se reproduzir) e baixa
fecundidade (há uma baixa geração de crias). Todos estes
fatores somados às diversas e intensas ameaças que
veremos levam os mamíferos aquáticos a terem uma
recuperação do estoque populacional muito lenta e, como
consequência, acabam alcançando índices populacionais
que são insustentáveis e podem culminar no processo de
extinção.

Imagem: Baleia-jubarte adulta com filhote. Foto: Brandon Cole.

Ameaças

Vamos começar vendo as principais e mais graves ameaças aos grupos aqui estudados:

Capturas direcionadas e sobre-exploração

Não é de hoje que os mamíferos aquáticos sofrem com a captura. Os primeiros motivos
para a caça destes animais foi o uso para a subsistência, sendo registrada desde 500 anos d.C.,
principalmente na região do Ártico. Com o passar do tempo, a caça se tornou uma atividade
com fins lucrativos, começando de forma artesanal e evoluindo para níveis industriais. Muitos
produtos para uso humano foram adquiridos com essa exploração, como:

•

Pelagem de ursos polares e pinípedes para vestuários;

•

Couro de peixes-boi;

•

Carne, utilizando todos os grupos como fonte de proteína animal;

•

Gordura que é transformada em óleo para aquecimento e uso em construções;

•

Cerdas bucais de misticetos para confecção de espartilhos;

•

Marfim, retirado dos narvais e morsas para se utilizado como decoração;

•

Isca para pesca de outros animais.
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Nos dias de hoje os mamíferos aquáticos
continuam sendo capturados e a caça vem sendo
cada vez mais liberada, com uma desculpa de que
estes animais representam “ameaças” para a
manutenção da vida dos seres humanos. Esse
principal motivo se refere muitas vezes a uma
intenção de reduzir populações indesejadas
destes mamíferos com a justificativa de que
“competem” com os seres humanos e que a morte destes animais levaria a uma maior
disponibilidade de recursos aos seres humanos, como uma forma de controle do predador.
Apesar de absurdo, este motivo é inadequado pois somo nós humanos que estamos adentrando
o habitat destes animais e nos apossando do seu espaço de vida, seu alimento e acabando com
seu bem-estar.

Imagem: Baleia que foi caçada sendo levada para um porto no Japão. Foto: Kyodo/Associated
Press.

Além deste motivo, muitos outros foram e são empregados para validar a caça destes
animais, como:

•

Os mamíferos aquáticos competiriam por peixes e invertebrados utilizados na
culinária humana;

•

Estes animais causariam prejuízo aos apetrechos de pesca utilizados em
comunidades pesqueiras;

•

Os mamíferos aquáticos “roubariam” o pescado das redes;

•

Os animais seriam agressivos e violentos, causando fatalidades humanas;

•

Os sirênios provocariam destruição de plantações de arroz;

•

Os mamíferos afastariam aves das colônias na África do Sul e na Namíbia.

Estes motivos são muitas vezes empregados oficialmente, mas na verdade escondem
que os humanos acreditam que estes animais competem conosco pela pesca. Dentre as diversas
razões pelas quais estes argumentos são inadequados, as mais relevantes são o fato de que nós
que surgimos depois no período evolutivo, sendo que estes animais habitam e utilizam estes
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meio a muito mais tempo que a nossa espécies; muitas das fatalidades de humanos são causadas
por interações indevidas, com invasões dos humanos no ambiente destes mamíferos (como em
contatos com ursos-polares) e que muitos dos locais que alteramos o uso, como criando
plantações, na verdade estão utilizando locais que naturalmente eram de uso dos mamíferos
aquáticos.

Alguns casos marcantes de sobre-exploração e que merecem ser citados são:

Vaca-marinha-de-Steller: foi extinta devido a caça incessante
apenas 27 anos após a sua descoberta.

Imagem: Ilustração da vaca-marinha-de-Steller pastando na
região do Ártico. Fonte: Encyclopedia Britannica, Inc.

Foca-monge-do-Caribe: extinta depois da intensa caça
em função do uso da sua pelagem para criação de
vestimentas.

Imagem: Ilustração da foca-monge-do-Caribe. Fonte:
Peter Schouten.

Baleia-cinzenta: extinta no atlântico norte após anos de caça
insustentável.

Imagem: Ilustração da baleia-cinzenta. Fonte: NOAA
Fisheries.

Com esses eventos de caça muito intensos, as espécies que conseguiram sobreviver e
evitaram a extinção tiveram suas populações extremamente reduzidas. Grande parte das
espécies de mamíferos aquáticos se encontram em estados críticos de conservação, as vezes
muito perto da extinção (de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para
Conservação da Natureza.
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As justificativas apresentadas anteriormente são um fator de extrema importância na
colocação e manutenção dessas espécies nos estados críticos em que se encontram.

Capturas acidentais

A captura acidental difere da caça pois, nesta modalidade, que é capturado são os
animais que não são o alvo inicial para a operação de pesca. Essa captura é um problema que
acontece globalmente e se dá quando há compartilhamento do mesmo ambiente pelos
mamíferos aquáticos e pelos apetrechos de pesca.

Quando os organismos não-alvo da pesca
são capturados eles são chamados de bycatch e
podem incluir mamíferos aquáticos, tartarugas
marinhas, aves marinhas e elasmobrânquios
(tubarões e raias). A grandeza do impacto das
capturas acidentais pode ser ainda maior que a da
caça pois, além de provocar morte imediata por
afogamento (os mamíferos aquáticos precisam retornar a superfície para respirar e são
impedidos), em alguns casos os animais podem sofrer injúrias graves que podem eventualmente
levar a morte, mas também sofrem injurias comprometedoras, que vão interferir nos eventos de
alimentação e reprodução e reduzir drasticamente a qualidade e sucesso de vida.

Imagem: Pinípede capturado acidentalmente em uma rede de pesca a deriva. Foto: Tom
Campbell.

Os principais apetrechos de pesca que podem causar dano ou morte para os mamíferos
aquáticos são as redes de espera/deriva, espinhéis e varas de pesca amadora, pesca de arrasto,
redes ensacadoras e redes de cerco. É estimado que, globalmente, a mortalidade de mamíferos
aquáticos provocadas por capturas acidentais deve chegar na casa de 600 mil indivíduos por
ano, sendo que, destes, os pequenos cetáceos são as principais vítimas. As grandes empresas
pesqueiras, responsáveis por grande parte destas vítimas, utilizam a desculpa que essas mortes
são apenas consequências de defeitos operacionais e que não há como contornar essas capturas
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acidentais. O prejuízo causado por essas atividades é imensurável para as populações de
mamíferos aquáticos e para todo o ecossistema.

Um exemplo clássico do efeito que a captura
acidental pode causar nas espécies de mamíferos
aquáticos é o da vaquita. Esse cetáceo é um pequeno
odontoceto, com distribuição endêmica ao Golfo da
Califórnia. No ano de 2007 existiam cerca de 60 a 80
indivíduos vivos e, neste mesmo período, a média de
vítimas capturadas acidentalmente chegava a 39
indivíduos ao ano. A taxa de crescimento populacional dessa espécie era de somente 8
indivíduos ao ano, o que tornava insustentável a manutenção de 39 vítimas acidentais ao ano.
Para tentar freiar a redução populacional, em 2016 o governo mexicano proibiu a pesca da
totoaba, que era o peixe-alvo das operações pesqueiras e que causava as capturas acidentais da
vaquita. Apesar dessa medida, a pesca continuou e permaneceu vitimando novos indivíduos de
vaquita até que, em 2017, a população foi deixada com apenas 20 vaquitas e, em 2018, o número
caiu novamente para 12. Nos dias de hoje (2020), a vaquita infelizmente já entrou em um
processo de contagem regressiva para a sua extinção, que chegou a patamares irreversíveis.

Imegem: Vaquita capturada em uma rede. Foto: Nicklin/Minden Pictures.

O caso da vaquita é surpreendentemente assustador, mas não podemos esquecer que não
é só essa espécie que sofreu e sofre com a captura acidental. Inúmeras outras espécies de
mamíferos aquáticos caminham também no mesmo rumo que a vaquita teve de percorrer,
podendo ser extintas em períodos muito próximos.
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Competição com a pesca

Foi publicado por diversos relatórios
que 28% de todos os recursos pesqueiros
utilizados já foram sobre-explorados pelos
humanos, 52% foram plenamente explorados
(estando

próximo

ao

limite

máximo

sustentável) e apenas 20% apresentam
exploração moderada (estando dentro da
capacidade de produção da natureza. Além
disso, é estimado que ente 80% e 90% de todo os peixes consumido e pescados pelos humanos
vivem nas plataformas continentais.

Imagem: Barco de pesca industrial. Foto: Jiri Rezac.

A soma destes dois dados apresenta uma séria ameaça aos mamíferos aquáticos, pois
mostra que há uma sobreposição muito grande das áreas de pesca humana e das áreas de
alimentação dos mamíferos aquáticos (a maioria dos pequenos cetáceos e pinípedes vivem
nessas áreas), que pode levar a eventos de captura acidental. Além disso, com a utilização das
mesmas áreas e a remoção de todo este pescado pelos seres humanos há a uma diminuição das
presas disponíveis para a predação pelos mamíferos aquáticos nos ambientes em que vivem,
podendo levar a falta de recursos para a manutenção das populações.

Perda e degradação de habitat

Diversas atividades humanas que ocorrem nas áreas de costa, estuários e rios podem
levar a prejuízos aos mamíferos aquáticos, como perda e degradação do habitat. Alguns
exemplos de atividades são:

•

Especulação imobiliária: cada vez mais pessoas moram em áreas cada vez mais
próximas dos ambientes aquáticos;

•

Construção de marinas e portos;

•

Dragagens, principalmente para obtenção de sal em certos lugares;
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•

Construção de hidrelétricas em bacias de águas doce;

•

Maricultura costeira: leva a perda de espaço de vida aos mamíferos aquáticos, além
de levar a um grande input (colocação) de matéria orgânica nos oceanos, que pode
ser responsável por eventos de marés vermelhas (que produzem compostos tóxicos
aos mamíferos aquáticos e diversos outros animais);

•

Agricultura: muitas vezes depende de insumos químicos, que acabam sendo levados
até os corpos d’água e levam à poluição do ambiente;

•

Emissários submarinos, são tubulações que levam o lixo humano e esgoto
diretamente para os oceanos.

As consequências de todas essas atividades
são bem claras: há perda de habitats críticos para
sobrevivência, alimentação e reprodução; prejuízos
ao bem-estar das populações de mamíferos aquáticos
que vivem em regiões costeiras ou em bacias de água
doce que sofreram interferência devido à ocupação
humana; fragmentação das populações (como
ocorreu com o boto-cor-de-rosa e o peixe-boi-oceânico), que dificulta a reposição de estoques
populacionais e a conservação da diversidade biológica.

Imagem: Porto de Shanghai, na China, o maior do mundo. Foto: Domínio público.

Contaminação química

A contaminação química é outra ameaça que pode levar a declínios populacionais em
mamíferos aquáticos. Essa poluição na água pode ocorrer principalmente por:

•

Metais pesados: mercúrios, chumbo e cadmio. Esses metais são muito utilizados

em atividades de mineração e no processamento do ouro;
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•

Materiais organipersistentes: são materiais que nem os organismos e nem o

tempo conseguem degradar. Esses materiais possuem muita afinidade pela gordura
e podem ficar retidos no blubber dos mamíferos aquáticos. Também podem sofrer
biomagnificação, sendo absorvido pelo fitoplâncton e percorrendo toda a cadeia
alimentar até chegar nos predadores de topo (muitas vezes mamíferos aquáticos),
onde

são

absorvidos

e

se

acumulam, podendo levar a
danos à sobrevivência. Estão
muito ligados com a indústria e a
agricultura e apresentam alta
toxicidade, sendo levados até os
corpos d’água nos períodos de
chuva.

Imagem: Golfinho-nariz-de-garrafa morto como consequência de um evento de derramamento
de petróleo. Foto: Julie Dermansky.

Estes produtos são altamente tóxicos, afetando diversos órgãos doas animais,
potencializam a carcinogênese (aumento do surgimento de canceres), levam à mutação e
teratogênese (má formação de estruturas corpóreas) e afetam o estado de saúde do sistema
imune dos mamíferos aquáticos, que pode facilitar um evento de infecção por patógenos.

A

contaminação

química

tem

como

principal fonte as indústrias de exploração de óleo e
gás. O evento mais recente de contaminação
química por essas indústrias foi o desastre ambiental
que ocorreu no Golfo do México em 2010 com a
explosão da plataforma da empresa British
Petroleum. Nesse evento ouve derramamento de
óleo no oceano e que, devido aos ventos e correntes, foi se espalhando e aumentando de
tamanho. Alguns efeitos severos que estes desastres podem causar são: intoxicação dos animais
por inalação dos vapores; incapacidade de fazer o isolamento térmico, devido ao
comprometimento dos pelos quando o óleo está aderido e ingestão de alimento contaminado.
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Além destes, pode haver comprometimento da produção primária, que leva a prejuízos tanto
aos animais como para a própria alimentação humana. A preocupação com os problemas
gerados por estes eventos costuma preocupar a espécie humana apenas quando afeta a economia
das populações costeiras ou quando seus hábitos de lazer são prejudicados, não havendo tanta
mobilização em prol do cuidado dos animais afetados.

Imagem: Vazamento de petróleo no Golfo do México, causado pela explosão da plataforma da
empresa British Petroleum em 2010. Foto: Daniel Beltra.

Poluição sonora

O uso do som no meio aquático pelos humanos teve início com a revolução industrial e
tem como característica o emprego de sons com uma grande variação de frequências e potencias
para exploração do oceano. Como foi apresentado no tópico de adaptações ao meio aquático,
os três grupos de mamíferos aquáticos fazem um importante uso do som no meio, tanto para
comunicação como para investigação do ambiente. Dessa forma, alguns dos sons empregados
nessas atividades promovidas seres humanos são deletérios para os mamíferos aquáticos e
causam efeitos como: evitam a fonte do som ou mudam totalmente de área e perda temporária
ou permanente da capacidade auditiva.

Devido a importância do som na sobrevivência destes animais, a perda da audição pode
levar a problemas de inanição (falta de alimentação), falhas na reprodução e a eventos de
encalhe. Essas dificuldades podem eventualmente causar a morte dos mamíferos aquáticos.

Um exemplo de atividade humana que faz uso do som é a prospecção (exploração do
meio) pelas indústrias de óleo e gás. Nessas atividades há emissão de ondas sonoras para
detectar fontes destes recursos e que podem afetar os animais que vivem perto dessas regiões,
incluindo os mamíferos aquáticos e também tartarugas marinhas.
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Colisões com embarcações

Com o aumento do número de embarcações circulando nos oceanos, cada vez mais estão
sendo registrados cetáceos, sirênios e pinípedes com indícios de eventos de colisão com
embarcação.

Esses atropelamentos podem levar a
morte instantânea do animal, mas também causar
injúrias que, eventualmente, vão levar a inanição,
dificuldade de acessibilidade a locais de
reprodução e, consequentemente, atrapalhar na
reposição de estoques da população.

Imagem: Peixe-boi-marinho com cicatrizes causadas por atropelamento por barco. Foto:
Michael Patrick O’Neill.

Aproximação indevida e distúrbios

Essa ameaça ocorre quando os seres humanos querem alimentar ou nadar com os
mamíferos aquáticos no meio natural. Esse “programa” de aproximação muitas vezes é
oferecido irregularmente por embarcações que levam os humanos atá as áreas de ocorrência
destes animais. É comum que durante esses programas também ocorra atropelamento dos
mamíferos aquáticos.

A alimentação induzida por humanos pode
causar diversos efeitos deletérios para os
mamíferos aquáticos, como decepamento de
partes do corpo, alimentação não adequada e
acostumação com o contato com os humanos.
Esses eventos também são perigosos para os
humanos, que podem chegar a sofrer danos e fatalidades devido a comportamentos naturais
destes animais, mas que não são conhecidos ou esperados por essas pessoas.
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Imagem: Golfinho sendo alimentado por humanos. Foto: Getty Images.

Alguns distúrbios que podem ser provocados na ecologia desses animais são:

•

Redução da eficiência reprodutiva, quando a aproximação ocorre nas áreas de
reprodução, e alimentar, quando há alimentação induzida por humanos;

•

Desde injúrias até morte dos animais;

•

Abandono de habitats críticos para o ciclo de vida da espécie.

Mudanças climáticas globais

Como última ameaça a ser apresentada neste
texto, está a mudança climática global. As mudanças
globais já são um fato cientificamente estudado e que
já afetam a manutenção da vida no planeta, apesar de
haver quem discorde. Um dos maiores contribuidores
para o aumento das temperaturas é a liberação cada vez
maior de gases do efeito estufa. Essas alterações nas
temperaturas médias globais podem levar a um
conjunto de efeitos intimamente relacionados.

Imagem: Esquema representando a cadeia de eventos prejudiciais que podem ocorrer com a
redução da camada de ozônio provocada pelos gases do efeito estufa liberados na atmosfera

O aumento das temperaturas
tem levado a um desgelo das calotas
polares, que acarreta a alteração das
correntes marinhas, dos padrões de
produtividade primária global e nas
comunidades marinhas. O desgelo já é
muito conhecido e, no hemisfério sul,
causa a perda de habitat para os animais que vivem sobre o gelo e também diminuição da
disponibilidade de krill, que acaba gerando desequilíbrio na teia alimentar deste hemisfério.
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Imagem: Urso-polar adulto e filhote com redução das suas áreas de vida, as calotas polares.
Foto: Josef Friedhuber.

Sinergia das ameaças

Os fatores que interferem no bem-estar das populações de mamíferos aquáticos
apresentados ocorrem ao mesmo tempo, em sinergia, e tem consequências impactantes como:

•

Declínio do tamanho populacional: causado pela redução da reprodução per capta
(por indivíduo). Quanto menor fica a população, mais difícil fica o encontro entre
parceiros para se reproduzirem;

•

Diminuição da diversidade genética;

•

Seleção de genótipos de menor porte por caça, exploração e contaminação dos
oceanos;

•

Redução do bem-estar das populações em função da carga de poluição no meio em
que vivem;

•

Estresse causado por todos esses fatores, levando a uma possível fragilidade do
sistema imune e tornando-os susceptíveis a alterações no meio.

Diante desse cenário, é imprescindível que ações voltadas para a conservação das
espécies de mamíferos aquáticos comecem a ser implementadas. Serão apresentadas a seguir
as principais medidas para a conservação dos grupos estudados

Conservação

Para iniciar o entendimento das medidas que devem ser aplicadas visando a
conservação, é necessário primeiro entender o que é a conservação. Uma definição adequada
diz:

“Conservação é a manutenção da biodiversidade e ecossistemas nos quais comunidades de
organismos existam.”

110

A diferença entre preservação e conservação é que, na conservação, as ações estão
voltadas a proteção completa das populações selvagens, com a intromissão humana e com
projetos de manejo que garantam o bem-estar dos animais. Quando se trata da conservação das
espécies, o pensamento por trás do investimento não deve estar na valoração das espécies, mas
sim numa integração da sociedade com o ecossistema que permite que a humanidade receba
benefícios apresentados pelos serviços ecossistêmicos prestados pelos animais vivos e por um
ecossistema protegido.

Para se investir na conservação dos grupos de mamíferos, existem dois pontos de partida:

A história de vida dos mamíferos aquáticos selecionou estes animais a serem K
estrategistas, portanto, os esforções de estudo e aplicação de projetos também devem longos,
com uma visão a longo prazo, de no mínimo 5, 10 anos. Muitas populações ainda não são
suficientemente conhecidas e, quando não existem dados suficientes, a conservação deve olhar
para essas espécies com o princípio da precaução:

“Onde há ameaças de prejuízos irreversíveis, a falta de completa certeza científica não pode
ser utilizada como justificativa para adiar ações preventivas de degradação do ambiente.”

Isso quer dizer que, sempre que tivermos dúvidas, a primeira ação deve ser a de cuidar,
conservar, para que a situação atual não piore.

Estratégias de conservação

Algumas ações importantes para a conservação os mamíferos aquáticos são:
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Mitigação das ameaças

Para interromper as fontes de danos à sobrevivência dos animais, como reduzir/eliminar
fontes poluidores (químicas, sonoras, atmosféricas, de lixo e esgoto, entre outras);
reduzir/eliminar a pesca não seletiva; e reduzir/eliminar as capturas direcionadas. Isso mostra
que, para impedir os danos que causamos aos mamíferos aquáticos, é necessário que a espécie
humana passa por uma intensa mudança nos seus comportamentos.

Pesquisa científica

A ciência é um grande apoio para os
projetos de conservação, mas somente a pesquisa
científica ainda é insuficiente. Também é
essencial que haja investimento em educação,
conhecimentos

sobre

sociologia,

direito

ambiental e economia, principalmente economia
verde. Todos esses conhecimentos aliados a uma
boa base de pesquisa irão alavancar a proteção dos mamíferos aquáticos.

Imagem: Estudo científico sendo realizado em uma baleia-cinzenta morta, na busca dos motivos
que levaram ao falecimento do indivíduo. Foto: Mario Rivera.

É importante também que estes conhecimentos sejam compartilhados, para que o
manejo seja participativo, eficaz e com o comprometimento de todos os setores da sociedade.

Criação de áreas de proteção:

Essas áreas apresentam maior ou menos permissividade ao acesso de seres humanos e
são essenciais para a proteção de habitats críticos, principalmente para reprodução e
alimentação, e que muitas vezes sofrem com o uso excessivo e inapropriado pelos humanos.
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Imagem: Mapa com as áreas de proteção marinhas existente em 2017. As áreas de proteção
cobriam 6% do oceano até este ano, e a previsão era que até 2020 ocuparia 10% e até 2030
chegaria 30%. Fonte: IUCN.

Exemplos de áreas protegidas são o das colônias reprodutivas de pinípedes, que
impedem totalmente o acesso pelos humanos, e dos golfinhos-de-commerson, que tem seus
habitats críticos de áreas costeiras protegidos para que não haja ações de pesca

Estabelecimento de leis e regulamentações

Com o avanço dos conhecimentos adquiridos sobre os mamíferos aquáticos, as
instituições legais e as responsáveis pelas áreas de vida dos animais devem constantemente
renovar o conjunto legal e de proibições e permissões para que se garanta as melhores condições
possíveis.
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Espécies-bandeira

A instituição de espécies-bandeira muitas
vezes funciona como um guarda-chuva para o
ecossistema e outras espécies não tão conhecidas
e adoradas. Quando se protege essas espécies
mais carismáticas e seus ambientes, muitas
outras espécies acabam se beneficiando também.

Imagem:

Ilustração

que

demonstra

a

conservação a partir das espécies bandeira.
Como exemplo, uma proteção às baleias pode
acabar auxiliando na conservação de pinípedes, outros cetáceos, tartarugas marinhas,
elasmobrânquios e peixes.

Razões para ser um agente da conservação

Este texto inteiro trás diversos conhecimentos que podem ser vistos como razões para
se conservar os mamíferos aquáticos. Para se resumir e concluir, segue uma lista das razões
mais importantes:

•

Valor intrínseco da biodiversidade para todos – conservar a natureza pela natureza
e sua beleza;

•

Papeis dos mamíferos aquáticos no ecossistema: são predadores, carregam
comensais, parasitas, atuam na cadeia de detritos e nas bombas de nutrientes (entre
diversos outros);

•

Características ímpares dos serviços ecossistêmicos: ainda temos muito a descobrir
sobre o papel desses animais incríveis para o planeta;

•

São sentinelas dos ecossistemas aquáticos: os mamíferos aquáticos atuam como
indicadores da qualidade de vida nos diversos ambientes.

Dessa forma, a conservação dos mamíferos aquáticos necessita de esforços de todos os
setores da sociedade, desde cientistas até governamentais, passando até por você, leitor! Se
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conseguirmos integrar toda a sociedade, o manejo conseguirá ser participativo e mais eficaz.
As espécies dos mamíferos aquáticos também não devem ser conservadas por si só (por serem
animais “fofinhos”), mas sim a partir de uma visão global e ecossistêmica de todos os papeis
fundamentais que estes animais e seus habitats exercem para os oceanos e para o planeta.
Portanto, para que o planeta e os oceanos se mantenham saudáveis, a conservação deve também
envolver as espécies de cetáceos, que são grandes engenheiras dos ecossistemas.
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Pranchas de identificação
Ao longo do texto apenas algumas espécies de mamíferos aquáticos foram citadas. A
seguir seguem pranchas com os cetáceos que vivem ou passam pela costa brasileira e muitas
outras espécies do planeta. No caso de sirênios e pinípedes que utilizam o Brasil como território,
todos foram apresentados no tópico de diversidade.

As pranchas foram confeccionadas pela Ana Clara Baptista Mariani e as ilustrações são
de Brett Jarrett, Gabriel Melo-Santos, Thompson e NOAA Fisheries.

Misticetos
Anexo I

Baleia-franca-austral

Baleia-franca-do-Atlântico-norte
Baleia-franca-do-Pacífico-norte

Baleia-jubarte

Baleia-da-groenlândia
Baleia-cinzenta

Baleia-Fin
Baleia-azul

Baleia-de-Omura
Baleia-Sei

Baleia-de-Bryde

Baleia-franca-pigméia

Baleia-minke-comum

Baleia-minke-antártica
Ilustrações: NOAA Fisheries e Brett Jarrett
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Odontocetos
Anexo I
Golfinho-do-irrawaddy

Tucuxi

Golfinho-australiano

Golfinho-de-risso
Boto-cinza
Orca

Golfinho-humpback-do-Indo-Pacífico

Golfinho-humpback-do-atlântico

Golfinho-humpback-do-Oceano-Índico

Falsa-orca

Golfinho-cruzado

Golfinho-de-Sahul

Baleia-piloto-de-peitorais-longas
Golfinho-de-flancos-brancos-do-pacífico

Orca-pigméia
Golfinho-de-flancos-brancos-do-atlântico

Golfinho-cabeça-de-melão

Baleia-piloto-de-peitorais-curtas

Golfinho-nariz-de-garrafa-comum
Golfinho-nariz-de garrafa-do-Indo-Pacífico

Golfinho-pintado-do-atlântico

Golfinho-pintado-pantropical

Golfinho-de-Clymene
Golfinho-rotador
Golfinho-de-Commerson

Golfinho-comum

Golfinho-listrado

Golfinho-liso-do-sul

Golfinho-liso-do-norte

Golfinho-de-Fraser

Golfinho-de-Hector

Golfinho-de-Heaviside

Golfinho-de-dentes-rugosos
Golfinho-chileno

Golfinho-de-rostro-branco

Golfinho-de-Peale

Golfinho-cinzento

Ilustrações: NOAA Fisheries; Brett Jarrett e Gabriel Melo-Santos

Anexo I

Golfinho-de-rio-do-sul-da-ásia

Cachalote
Boto-cor-de-rosa

Cachalote-anão

Cachalote-pigmeu

Beluga

Baiji - Extinto

Narval

Toninha

Boto-do-índico
Boto-de-dorso-estreito

Golfinho-de-óculos

Boto-do-porto
Boto-de-Dall
Vaquita

Boto-de-Burmeister
Ilustrações: NOAA Fisheries; Brett Jarrett e Gabriel Melo-Santos
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Baleias Bicudas
Anexo I

Baleia-bicuda-de-Cuvier

Baleia-bicuda-de-Arnoux

Baleia-bicuda-de-Baird

Baleia-bicuda-de-Shepherd

Baleia-bicuda-de-cabeça-plana-do-sul

Baleia-bicuda-de-cabeça-plana-do-norte

Baleia-bicuda-de-Sowerby
Baleia-bicuda-de-Hector

Baleia-bicuda-de-ginkgo

Baleia-bicuda-de-Gray
Baleia-bicuda-de-Perrin

Baleia-bicuda-de-Blainville

Baleia-bicuda-pigmeia

Baleia-bicuda-de-Hubbs

Baleia-bicuda-de-Andrews

Baleia-bicuda-de-Layard

Baleia-bicuda-de-Gervais

Baleia-bicuda-de-Deraniyagala

Baleia-bicuda-de-Stejneger

Baleia-bicuda-de-True

Baleia-bicuda-de-Longman

Baleia-bicuda-de-bahamonde

Ilustrações: NOAA Fisheries; Brett Jarrett e Thompson et al., 2012
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