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Esse texto surge com o objetivo de tornar acessível o conhecimento científico para a
identificação de espécies de cetáceos que ocorrem no território brasileiro. Incluindo tanto
espécies marinhas quanto de água doce.
O que é uma chave de identificação e como usá-la?
Chaves de identificação são ferramentas escritas usadas para identificar um
espécime de acordo com uma classificação pré-existente. Essas chaves são construídas
usando um método de divisão lógica, em que duas alternativas são mutuamente exclusivas
sobre características morfológicas de um animal. Cada par de alternativas é um “passo” para
se chegar a identificação. Assim, para usar a chave, basta seguir os pares de alternativas e
escolher aquela que melhor se aplica ao espécime que está sendo analisado até chegar a
classificação da espécie.
A seguir temos um exemplo de chave para a identificação de figuras planas, extraída
do website do laboratório de Sistemática de Insetos da UFMG:
1a.Figura definida por uma circunferência.................................………….....................Círculo
1b.Figura definida por linhas retas …………..…………………………………………………….................. 2
2a.Figura definida por três lados .......................................................................... Triângulo
2b.Figura definida por quatro lados................................................................................... 3
3a.Figura definida por quatro lados iguais........................................................... Quadrado
3b.Figura definida por dois lados mais longos opostos e iguais entre si e dois lado mais
curtos também opostos e iguais entre si............................................................. Retângulo
“Para começar a usar a chave, compara-se a figura que se pretende identificar com
uma das duas descrições alternativas do passo 1. Se ela for delimitada por uma
circunferência, então ela será um círculo e já teremos sua identificação; caso ela seja
delimitada por linhas retas, então, deve-se seguir para o passo indicado na segunda
alternativa do passo 1 (para o passo 2, conforme indicado pelo número no final da linha, à
direita). No segundo passo, há duas alternativas: se a figura for delimitada por três lados, ela
é um triângulo; caso ela seja delimitada por quatro lados, segue-se para o próximo passo
indicado (o 3). Comparando a figura com as alternativas do passo quatro, ela será um
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quadrado, se for definida por quatro lados iguais, ou um retângulo se for definida por dois
lados opostos mais longos, de comprimento igual e outros dois lados mais curtos (também
opostos e iguais entre si).”
O que são “cetáceos”?
São denominados cetáceos os animais mamíferos que fazem parte da ordem
Cetacea, que inclui baleias, golfinhos, botos e toninhas. Atualmente, há 90 espécies
reconhecidas de cetáceos, divididas em duas subordens: Mysticeti (14) e Odontoceti (76).
Os odontocetos são aquelas espécies que apresentam dentes, como golfinhos, botos e
toninhas. Já os misticetos são aqueles animais que apresentam placas de barbatana no lugar
de dentes, como as baleias. No Brasil, ocorrem nove espécies de misticetos e 33 de
odontocetos. Aqui, consideramos como “espécies que ocorrem” aquelas que possuem pelo
menos um registro na costa brasileira, seja por avistamento ou encalhe. Em geral, todos os
cetáceos apresentam o mesmo padrão corporal, que inclui:
● pele lisa e sem pelos,
● narinas no topo da cabeça,
● membros anteriores modificados em nadadeiras,
● ausência de membros posteriores, e
● cauda adaptada em nadadeira caudal horizontal.
Uma vez que a chave aborda características morfológicas, se torna essencial
conhecer um pouco mais da morfologia geral dos cetáceos, em especial alguns termos
específicos que serão muito utilizados ao longo da identificação. As imagens abaixo
mostram um plano geral de um misticeto e de um odontoceto, indicando onde ficam
estruturas importantes como as placas de barbatanas, orifício respiratório, nadadeiras e

sulcos ventrais.
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Imagem adaptada de D’Antoni & Folkens (1993)
Dando um panorama geral sobre essas estruturas, temos que as placas de barbatana
são aparatos bucais usados para a captura e apreensão de pequenos animais que servirão
de alimento para as baleias, como o krill. Os sulcos ventrais são expansões da boca, que
permitem que os animais capturem uma quantidade maior de alimento de uma única vez.
Todos os misticetos têm barbatanas, mas nem todos têm sulcos ventrais. Também é
importante ressaltar que as placas de barbatana diferem entre espécies, sendo uma das
característica usadas para identificação de misticetos, assim como os dentes são usados na
identificação de odontocetos.
O orifício respiratório nada mais é que a narina dos cetáceos, uma abertura usada
para a respiração. Esse orifício também é usado na identificação já que as baleias apresenta
dois orifícios, enquanto que golfinhos e afins apresentam apena um. Por fim, temos três
tipos de nadadeira: as peitorais, a dorsal e a caudal; sendo que as peitorais e a caudal estão
sempre presentes em cetáceos, mas a dorsal pode estar ausente em algumas espécies.
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1a. Orifício respiratório duplo. Ausência de dentes e presença de placas de barbatana.
(Fig.1)
…………………………….…………………………………………...……………………………………………….Misticeto - 2
1b. Orifício respiratório único. Presença de dentes e ausência de barbatanas. (Fig.2)
………………………..…………………………………………....………………......…………….…Odontoceto – 10, p.9

Figura 1: Misticeto

Figura 2: Odontoceto
2a. Ausência de sulcos ventrais. Pode apresentar nadadeira dorsal. Mandíbula muito
inclinada quando vista lateralmente. (Fig.3)
………………………………………………….…..…………………….…………......…………………………………..……… - 3
2b. Presença de sulcos ventrais. Presença de nadadeira dorsal. Mandíbula pouco inclinada
quando vista lateralmente. (Fig.4)
………………………………………………....…………......................………………………………………….Rorqual - 4

Figura 3

Figura 4
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3a. Ausência de nadadeira dorsal. Cabeça grande coberta por calosidades. Mandíbula muito
arqueada quando vista lateralmente. Placas de barbatana longas, estreitas e negras com
franjas escuras. Chega a 16 m. (fig.5)
………………......…………………………………..……..………..Baleia-franca-austral (Eubalaena australis)1
3b. Presença de nadadeira dorsal curta. Mandíbula levemente arqueada em vista lateral.
Placas de barbatana curtas. Chega a 6,5 m. (fig.6)
………………….………………….…………..……………..………Baleia-franca-pigméia (Caperea marginata)

Figura 5: Baleia-franca-austral

Figura 6: Baleia-franca-pigméia

4a. Sulcos ventrais chegam até as nadadeiras peitorais, não chegam ao umbigo. (fig.7)
……………………………...…………………..………………………………...…………………………………………...….... - 5
4b. Sulcos ventrais ultrapassam as nadadeiras peitorais, alcançando o umbigo. (fig.8)
………………………………..…….…….…………………………………………………………………………………………… - 7

Figura 7

Figura 8

5a. De 22 a 70 sulcos ventrais, geralmente terminando entre nadadeiras peitorais.
Barbatanas brancas ou amareladas. Manchas brancas no ventre e nas laterais do corpo,
podendo ou não ocorrer nas nadadeiras peitorais. Nadadeira dorsal alta e falcada, na
porção posterior do corpo. Nadadeira caudal com delicada reentrância e borda côncava.
…………………………..………………………………………………………………………………....….Baleia-minke2 - 6

1

Há duas espécies de baleias-franca no mundo, a austral e a boreal. Apenas a austral ocorre no Brasil.

2

No Brasil, ocorrem duas espécies de baleia-minke
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5b. De 32 a 65 sulcos ventrais que ultrapassam as peitorais, mas não chegam ao umbigo.
Placas de barbatana com coloração escura. Lateral e dorso escuro, ventre claro. Nadadeiras
peitorais sempre escuras, delgadas e pontiagudas. Chega a 16 m. (fig.9)
…………………………………………………………………………………………Baleia-Sei (Balaenoptera borealis)

Figura 9: Baleia-Sei
6a. Apresenta ombreira (mancha branca) na nadadeira peitoral. Cabeça triangular com uma
única quilha. Coloração cinzenta, com ventre claro. De 50 a 70 sulcos ventrais. Chega a 9 m.
(fig.10)
……………...…………………………..………………..Baleia-minke-comum (Balaenoptera acutorostrata)
6b. Não apresenta ombreira. Coloração em geral mais escura. Cabeça triangular, formando
um V quando vista de cima. Sem quilhas. De 22 a 38 sulcos ventrais. Chega a 8 m. (fig.11)
……………….……………………..…..…………….….Baleia-minke-antártica (Balaenoptera bonaerensis)

Figura 10: Baleia-minke-comum

Figura 11: Baleia-minke-antártica

7a. Nadadeira peitoral alongada com borda irregular. Menos de 35 sulcos ventrais,
chegando ao umbigo. Calosidades em V na cabeça. Placas de barbatana marrom-oliva com
cerdas cinzentas. (fig.12)
………………….…………………………………………………..…….Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae)
7b. Nadadeiras curtas com borda reta. Ausência de calosidades no rostro. Apresentam uma
ou três quilhas na cabeça. De 40 a 100 sulcos ventrais.3
……………..………………………………………………..………………………………………………………………………… - 8

3

As quatro espécies que apresentam quilhas são extremamente semelhantes entre si. Como as quilhas são de
difícil visualização, é preciso conhecimento mais aprofundado para conseguir diferenciá-las em campo.
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Figura 12: Baleia-jubarte
8a. Três quilhas no topo da cabeça. De 40 a 70 sulcos ventrais. Placas de barbatana
cinzentas com cerdas brancas ou esverdeadas. Nadadeira dorsal falcada, localizada na
porção posterior do corpo. Chega a 13 m. (fig.13)
…………………...……………………………………………………………..Baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni)
8b. Quilha única no topo da cabeça. De 40 a 100 sulcos ventrais.
………………………………………………………………………………………..……...…..………….………………………. - 9

Figura 13: Baleia-de-Bryde

Figura 14: Esquema de quilhas

9a. Cabeça larga em formato de U quando vista de cima. Nadadeira dorsal pequena e
triangular. Placas de barbatana e cerdas negras. Corpo cinza-azulado. Peitoral longa, estreita
e pontiaguda. De 55 a 100 sulcos ventrais. Chega a 33 m. (fig.15)
..……………………..…………………………………………………………...Baleia-azul (Balaenoptera musculus)
9b. Cabeça estreita e triangular. Nadadeira dorsal pequena e falcada. Mancha branca
assimétrica na mandíbula direita. Placas de barbatana cinza com listras brancas nas laterais.
De 50 a 100 sulcos ventrais. Chega a 24 m. (fig.16)
……………………..………………………………………..……………………...Baleia-fin (Balaenoptera physalus)
9c. Cabeça ampla e curta. Mancha branca assimétrica na mandíbula direita. Faixa escura nos
olhos. Nadadeira dorsal falcada a falciforme, com a ponta arredondada, na porção posterior.
De 40 a 70 sulcos ventrais. Chega a 13 m. (fig.17)
………………………………………………………………………………Baleia-de-Omura (Balaenoptera omurai)
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Figura 15: Baleia-azul

Figura 16: Baleia-fin

Figura 17: Baleia-de-Omura
10a. Maxila muito maior que a mandíbula, e mandíbula fina. (fig.18)
…………………………………………………………………….……………………………………………………….………… - 11
10b. Maxila e mandíbula quase do mesmo comprimento. (fig.19)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… - 13

Figura 18

Figura 19

11a. Corpo com coloração cinza escura. Cabeça larga e quadrangular em vista lateral.
Nadadeira peitoral curta e larga. Nadadeira dorsal curta, como uma corcunda. Caudal larga
e triangular, com borda reta. De 18 a 29 pares de dentes na mandíbula. Chega a 18 m.
(fig.20)
………………………………………………………..……………………….....Cachalote (Physeter macrocephalus)
11b. Orifício respiratório na porção posterior da cabeça. Cabeça quadrangular semelhante a
um tubarão. Nadadeira dorsal proeminente. Mancha atrás dos olhos, semelhante a uma
falsa guelra. (fig.21)
………….…………………………………………………………………….…………………………………..……………...…. -12
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Figura 20: Cachalote

Figura 21: diferenças entre cachalote e Kogia sp.
12a. Cabeça quadrangular. Sem pregas na garganta. Nadadeira dorsal pequena e falciforme
(gancho), na porção posterior do corpo. Orifício respiratório mais distante do rostro. De 12 a
16 pares de dentes na mandíbula. Chega a 3,5 m. (fig.22)
……………………………………………………………………..…….…..…..Cachalote-pigmeu (Kogia breviceps)
12b. Cabeça quadrangular com rostro mais estreito, dando uma aparência cônica. Pregas na
garganta. Nadadeira dorsal alta, próxima do centro do corpo. Orifício respiratório mais
próximo do rostro. De sete a 12 pares dentes na mandíbula. Chega a 2,7 m. (fig.23)
………..……………..…………………………………………..…………………..…..Cachalote-anão (Kogia simus)

Figura 22: Cachalote-pigmeu

Figura 23: Cachalote-anão

13a. Duas pregas na garganta, formando um V apontando para a parte posterior. Encaixe
dos lobos caudais ausente ou indistinto. Nadadeira dorsal relativamente curta e posicionada
na porção posterior. (fig.24)
…………………….....……………………………………………………………………………..………….Baleia-bicuda - 14
13b. Sem pregas na garganta. Encaixe entre os lobos caudais proeminente. Nadadeira
dorsal relativamente longa e no meio das costas. (fig.25)
……………………………………………………………...…………………………………………………………………..….. - 19
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Figura 24

Figura 25

14a. Muitos dentes tanto na mandíbula quanto na maxila. Cabeça pequena e alongada.
Chega a 6 m. Distribuição restrita ao Hemisfério Sul. (fig.26)
…………………………………………………………………………..Baleia-bicuda-de-Gray (Mesoplodon grayi)
14b. Mandíbula com apenas um ou dois pares de dentes.
………………………………………………………………………………..…………………………………………………….… -15

Figura 26: Baleia-bicuda-de-Gray
15a. Um ou dois pares de dentes na ponta da mandíbula, podendo estar exposto. Cabeça
com rostro bem distinto e melão proeminente ou rostro sem distinção. (fig.27)
………………………………………………………………...……………………………………………………………………... -16
15b. Um par de dentes longe da ponta da mandíbula, exposto apenas em machos adultos.
Cabeça pequena. Rostro proeminente, com melão pouco aparente. (fig.28)
…………………………………………………………………………………………………………….Mesoplodon sp. 4 - 17

Figura 27

Figura 28

4

As espécies do gênero Mesoplodon, no geral, são pouco conhecidas, semelhantes entre si e com dimorfismo
sexual, o que dificulta a identificação em campo.
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16a. Dois pares de dentes na mandíbula, sendo que um fica exposto. Rostro longo e
pontiagudo. Melão bem desenvolvido e bulboso. (fig.29)
…………………………..…………………………………..…….…Baleia-bicuda-de-Arnoux (Berardius arnuxii)
16b. Um par de dentes na mandíbula, exposto apenas em machos adultos. Rostro curto.
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………. - 18

Figura 29: Baleia-bicuda-de-Arnoux
17a. Rostro indistinto. Cabeça relativamente pequena. Melão discreto. Um par de dentes
expostos na ponta da mandíbula (machos). Chega a 7,5 m. (fig.30)
…………………………………………………………….….……….Baleia-bicuda-de-Cuvier (Ziphius cavirostris)
17b. Rostro distinto em forma de tubo. Melão proeminente e bulboso. Chega a 10 m.
(fig.31)
………………………………………..……….………..……..….Baleia-bicuda-do-sul (Hyperoodon planifrons)

Figura 30: Baleia-bicuda-de-Cuvier

Figura 31: Baleia-bicuda-do-sul

18a. Mandíbula mais clara que o resto do corpo. Presas grandes nos machos, localizadas na
lateral da boca e apontando levemente para frente. Mandíbula forte (principalmente em
machos). Melão proeminente na frente do espiráculo. Chega a 4,6 m. (fig.32)
…………………………………………………..……..Baleia-bicuda-de-Blainville (Mesoplodon densirostris)
18b. Um par de pequenos dentes ovais na ponta da mandíbula (machos). Corpo acinzentado
com manchas pretas ao redor dos olhos. Chega a 5,3 m. (fig.33)
……………………………………………………………………….….Baleia-bicuda-de-True (Mesoplodon mirus)
18c. Par de pequenos dentes achatados próximos a ponta da mandíbula (machos). Corpo
escuro no dorso, com ventre claro. Chega a 5,2 m. (fig.34)
…………………………………………..……...………...Baleia-bicuda-de-Gervais (Mesoplodon europaeus)
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18d. Corpo cinza com as laterais e o ventre claro. Presas na mandíbula, expostas na lateral
da boca. Dentes vestigiais na mandíbula e maxila. Chega a 5,5 m. (fig.35)
…………………………………………………………………..Baleia-bicuda-de-Sowerby (Mesoplodon bidens)
18e. Padrão complexo de preto, branco e cinza. Machos adultos apresentam um par de
presas na mandíbula que crescem para fora da boca e se enrolam na maxila (isso impede
que a boca consiga abrir muito mais do que alguns centímetros). Chega a 6,2 m. Distribuição
restrita ao Hemisfério Sul. (fig.36)
……………………………………………………..…………….Baleia-bicuda-de-Layard (Mesoplodon layardii)

Figura 32: Baleia-bicuda-de-Blainville

Figura 34: Baleia-bicuda-de-Gervais

Figura 33: Baleia-bicuda-de-True

Figura 35: Baleia-bicuda-de-Sowerby

Figura 36: Baleia-bicuda-de-Layard
19a. Dentes relativamente pequenos, com a ponta achatada e comprimidos lateralmente.
Rostro curto e indistinto. (fig.37)
………………………………………..…………………………………………………………………………………Marsopa -20
19b. Dentes cônicos e pontiagudos (a menos que estejam gastos). Rostro longo ou curto,
distinto. (fig.38)
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………. -21
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Figura 37

Figura 38

20a. Nadadeira dorsal na porção posterior, com formato de um triângulo reto. Corpo cinza
escuro ou preto. De dois a 16 pares de dentes na maxila, 16 a 19 na mandíbula. Chega a 2 m.
(fig.39)
………………………………………………...……………..….Marsopa-de-Burmeister (Phocoena spinipinnis)
20b. Dorsal no meio das costas, formato reto. Corpo bicolor, dorso escuro e ventre claro. De
17 a 23 pares de dentes na maxila, 16 a 20 na mandíbula. Chega a 2,2 m. (fig.40)
…………………………………………………………..………………...Marsopa-de-óculos (Phocoena dioptrica)

Figura 39: Marsopa-de-Burmeister

Figura 40: Marsopa-de-óculos

21a. Nadadeira dorsal ausente. Corpo bicolor (preto e branco). De 44 a 49 pares de dentes
por arcada. Chega a 3 m. (fig.41)
………………………..……………………….…………..…….……….Golfinho-liso-do-sul (Lissodelphis peronii)
21b. Nadadeira dorsal presente…………………………………………………………………….………………... -22

Figura 41: Golfinho-liso-do-sul
22a. Presente em rios, ocasionalmente ocorrem em estuários.
.…………………..………………………………..………………………….……………………..………………………..……. -23
22b. Marinho ou estuarino.
………………………………………..…………………………………………………….………………………….…………….. -24
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23a. Melão muito desenvolvido. Corpo cinzento com mescla rosada. Nadadeiras peitorais
largas e triangulares. Nadadeira dorsal reduzida, formando uma corcunda na porção
posterior. De 23 a 45 dentes por arcada. Chega a 2,6 m. Distribuição limitada às bacias
Amazônica e Orinoco. (fig.42)
…………………………………………………………………………….…………....Boto-vermelho (Inia geoffrensis)
23b. Melão discreto. Dorso cinza e ventre rosado. Nadadeiras peitorais mais finas e
pontiagudas. Nadadeira dorsal bem definida, no meio das costas. De 26 a 36 dentes por
arcada. Chega a 1,5 m. Distribuição limitada a bacia Amazônica. (fig.43)
…………………………………………………………………………………………………….Tucuxi (Sotalia fluviatilis)

Figura 42: Boto-vermelho

Figura 43: Tucuxi

24a. Corpo amarronzado. Dorsal triangular com ponta arredondada. Nadadeiras peitorais
largas, com borda anterior curva e lisa e anterior, serrilhada. Olhos pequenos. 51 a 58
dentes. Chega a 1,8 m. Limitado a águas estuarinas e litorâneas. (fig.44)
…………………………………………………………………………………..………..Toninha (Pontoporia blainvillei)
24b. Corpo cinzento. Nadadeiras peitorais sem serrilhados. Olhos não são particularmente
pequenos.
………………..……………………………………………………………………………………………………………………... -25

Figura 44: Toninha
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25a. Rostro curto. (fig.45)……..……....………………………………………………………………………………. -26
25b. Rostro longo. (fig.46)………………..…………………………..………………………………………………… -32

Figura 45

Figura 46

26a. Dois a sete pares de dentes na parte anterior da mandíbula. Melão largo, quadrado de
perfil, com vinco vertical. Dorsal longa e escura. Corpo varia de cinza para branco, coberto
de cicatrizes. Chega a 4 m. (fig.47)
…………………………………...…………………………………..….……...Golfinho-de-Risso (Grampus griseus)
26b. Mais de sete pares de dentes, tanto na mandíbula quanto na maxila. Cabeça sem vinco
vertical.
………….…………………………………………………………………………………………………………………………….. -27

Figura 47: Golfinho-de-Risso

Figura 48

27a. Nadadeiras peitorais largas, em formato de remo com ponta arredondada. Dorsal
longa. Dorso preto com ventre branco. Apresenta manchas brancas acima dos olhos. Chega
a 8 m. (fig.49)
…………………………………………………………………………………….……………………..…..Orca (Orcinus orca)
27b. Nadadeiras peitorais longas e estreita. Podem ser pontiagudas ou com pontas
arredondadas. (fig.50)
…………………….………………………………………………………………………………………………………………….. -28
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Figura 49: Orca (macho)

Figura 50

28a. Dorsal curta e com base larga, localizada na porção anterior. Cabeça bulbosa. Corpo
escuro, do cinza para preto, com manchas mais claras no ventre e atrás da nadadeira dorsal.
Manchas claras acima ou atrás dos olhos. Sete a 13 pares de dentes na parte anterior das
arcadas.
………….………………...……………………………………………………………………………………...Baleia-piloto -29
28b. Dorsal no meio das costas………………………………………………………………………………………… -30
29a. Nadadeira peitoral relativamente longa. Oito a 13 dentes em cada arcada. Chega a 13
m. Distribuído em águas frias e temperadas. (fig.51)
……………………………….……………..……....Baleia-piloto-de-peitorais-longas (Globicephala melas)
29b. Nadadeira peitoral relativamente curta. Sete a nove dentes em cada arcada. Chega a 6
m. Distribuído em águas tropicais e temperadas quentes. (fig.52)
…………………………….……….....Baleia-piloto-de-peitorais-curtas (Globicephala macrorhynchus)

Figura 51: Baleia-piloto-de-peitorais-longas

Figura 52: Baleia-piloto-de-peitorais-curtas

30a. Nadadeiras peitorais com a porção anterior levemente arqueadas. Corpo
predominantemente preto. De sete a 12 pares de dentes em cada arcada. Chega a 6 m.
(fig.53)
……………………………………………………………………….……………...Falsa-orca (Pseudorca crassidens)
30b. Nadadeiras peitorais não-arqueadas. Corpo preto ou cinza escuro, com lábios brancos.
Mancha clara no ventre. De oito a 25 pares de dentes em cada arcada. (fig.54)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. - 31
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Figura 53: Falsa-orca

Figura 54: Comparação de nadadeiras
31a. Menos de 15 pares de dentes por arcada. Nadadeiras peitorais levemente
arredondadas na ponta. Distinta capa escura no dorso. Cabeça arredondada. Chega a 2,6 m.
(fig.55)
…………………………………………………………………………………..…..….Orca-pigméia (Feresa attenuata)
31b. Mais de 15 pares de dentes. Nadadeira peitoral pontiaguda. Apresenta máscara escura
e triangular na cabeça quando vista de cima. Capa dorsal escura que acompanha a
nadadeira dorsal. Cabeça triangular. Chega a 2,7 m. (fig.56)
…………………………………………………………....Golfinho-cabeça-de-melão (Peponocephala electra)

Figura 55: Orca-pigméia

Figura 56: Golfinho-cabeça-de-melão

32a. Cabeça longa e cônica. Rostro longo e indistinto, sem vinco. Corpo cinza escuro para
preto no dorso e branco no ventre, com marcas de cicatrizes. Capa dorsal estreita.
Nadadeiras peitorais grandes. De 20 a 27 pares de dentes em cada arcada. Chega a 2,8 m.
(fig.57)
………………………………………………………...……...Golfinho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis)
32b. Rostro distinto do melão. Podendo ou não ter um vinco entre eles. (fig.58)
………………………………………………………………………………………………………………………………………… -33
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Figura 57: Golfinho-de-dentes-rugosos

Figura 58

33a. Rostro relativamente curto e bem definido. Corpo atarracado com nadadeiras curtas.
Listra preta dos olhos a região do ânus. Dorsal levemente curvada. De 38 a 44 pares de
dentes em cada arcada. Sulcos no palato. Chega a 2,6 m. (fig.59)
………………………………………………..………..………………...Golfinho-de-Fraser (Lagenodelphis hosei)
33b. Rostro de tamanho médio ou longo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. - 34

Figura 59: Golfinho-de-Fraser
34a. Menos de 39 pares de dentes por arcada. Padrão de coloração uniformemente cinza,
podendo ter o ventre mais claro.
………………………………………………..………………………………………………………………………………………. -35
34b. Mais de 39 pares de dentes por arcada. Padrão de coloração apresenta listras, manchas
e pintas.
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………... - 36
35a. Corpo robusto. Rostro relativamente longo e robusto, com vinco separando do melão.
Dorso cinza e ventre claro. De 20 a 26 pares de dente na maxila, 18 a 24 na mandíbula.
Chega a 3,8 m. Distribuição inclui regiões litorâneas e costeiras. (fig.60)
……………………………………….…………………..………..Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus)
35b. Dorso cinza escuro e ventre claro. Rostro longo e sem vinco. Dorsal curta, triangular e
levemente falcada. De 26 a 35 pares de dentes por arcada. Chega a 2,1 m. Distribuição
restrita a regiões litorâneas mais rasas. (fig.61)
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………………………………………………………………………………..………..….Boto-cinza (Sotalia guianensis)

Figura 60: Golfinho-nariz-de-garrafa

Figura 61: Boto-cinza

36a. Nadadeira dorsal ereta e levemente falcada. Dorso preto, ventre branco. Flancos com
padrão de ampulheta em cinza claro e amarelo, que se cruzam abaixo da nadadeira dorsal.
Listra preta que vai do queixo a nadadeira peitoral. De 40 a 61 pares de dentes por arcada.
Palato com dois sulcos longitudinais. Chega a 2,5 m. (fig.61)
…………………………………………………………………………………....Golfinho-comum (Delphinus delphis)
36b. Sem padrão de ampulheta nas laterais. Quando presentes, os sulcos do palato são
rasos.
……….……………………………………………………………………………………………………………...Stenella sp. -37

Figura 62: Golfinho-comum
37a. Apresenta pintas no dorso quando adultos. Sem sulcos no palato.
………………………………………………………………………………………………………….....Golfinho-pintado -38
37b. Sem pintas no dorso quando adultos. Capa preta que tem seu ponto mais baixo
próximo da nadadeira dorsal. Listra do olho até a nadadeira peitoral. Apresenta sulcos rasos
no palato.
………………………………………………………………………………………………………………………………………… -39
38a. Corpo moderadamente robusto. Cinza escuro no dorso, com ventre branco. Capa mais
clara, com o ponto mais baixo alinhado com a dorsal. Padrão de pintas pode ser leve ou
intenso. De 30 a 42 pares de dentes por arcada. Chega a 2,3 m. Distribuição limitada a águas
tropicais do Atlântico. (fig.63)
………………………………………………………...…..Golfinho-pintado-do-Atlântico (Stenella frontalis)
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38b. Nadadeira dorsal estrita e falcada. Capa preta com o ponto mais baixo a frente da
nadadeira dorsal. Listra preta da boca até a nadadeira peitoral. Ponta do rostro e lábios
brancos. Adultos apresentam padrão de pintas leve ou extenso, com ventre cinza-claro. De
34 a 48 pares de dentes em cada arcada. Chega a 2,6 m. (fig.64)
…………………………………………………………....Golfinho-pintado-pantropical (Stenella attenuata)

Figura 63: Golfinho-pintado-do-Atlântico

Figura 64: Golfinho-pintado-pantropical

39a. Padrão tricolor, com capa cinza, flancos cinza-claro e ventre branco. Capa tem dois
pontos baixos, um acima dos olhos e outro abaixo da nadadeira dorsal. Listra escura que vai
da ponta do rostro até os olhos, como um “bigode”. Dorsal falcada para ereta. Corpo
relativamente robusto. corcunda pós-anal dos machos é quase ausente. Distribuído
mundialmente, com exceção de águas tropicais do Pacífico. (fig.65)
………………………………………………………………………...…...Golfinho-de-Clymene (Stenella clymene)
39b. Nadadeira dorsal levemente falcada e inclinada para frente. Rostro excessivamente
longo e fino. De 45 a 65 pares de dentes por arcada. Chega a 2,4 m. (fig.66)
…………………………………………………………………………………Golfinho-rotador (Stenella longirostris)

Figura 65: Golfinho-de-Clymene

Figura 66: Golfinho-rotador
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