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RESUMO
A infraordem Cetacea (golfinhos, botos e baleias) é composta por 92
espécies de mamíferos aquáticos que ocorrem em todos os oceanos e mares do
mundo, além de bacias fluviais na América do Sul e Ásia. Entretanto, para muitas
espécies suas distribuições ainda são pouco conhecidas, devido à dificuldade de
obtenção de registros de ocorrência. Na última década tem aumentado o uso de
modelos ecológicos preditivos para se estimar as áreas de ocorrência das
espécies, utilizando dados de presença coletados oportunisticamente. A partir
dos dados de localização das espécies de cetáceos disponíveis no Sistema de
Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos - SIMMAM, e variáveis
ambientais, foi utilizada a ferramenta Maxent, para gerar mapas preditivos de
padrões de distribuição das espécies, com dados gerados por diferentes tipos
de avistagem. Todos os modelos gerados para Balaenoptera acutorostrata e
Megaptera novaeangliae corroboraram com a distribuição descrita na literatura.
Os modelos gerados para Stenella longirostris, Sotalia guianensis, Stenella
atenuatta, e Tursiops truncatus correspondem à distribuição descrita na
literatura, porém, nos modelos com dados dos observadores de bordo e da
atividade petrolífera, algumas áreas conhecidas de presença das espécies, não
foram apontadas pelos modelos. Já para Orcinus orca e Stenella frontalis os
modelos estão de acordo com a distribuição descrita na literatura, porém
algumas áreas conhecidas de presença não são apontadas pelos modelos. A
variável ambiental batimetria, na maior parte dos modelos gerados, foi a mais
influente na definição de habitats para as espécies em estudo. As áreas
identificadas com maior diversidade de cetáceos na costa brasileira foram as
regiões sudeste e sul. O Maxent pode apresentar bom desempenho para
compreender a distribuição geográfica preditiva das espécies, desde que os
dados de registros de presença sejam representativos do seu habitat. Mostrando
ser uma ferramenta útil, atuando como instrumento colaborativo nas
delimitações de áreas para preservação, que auxiliam na elaboração e gestão
de programas de conservação mais efetivos.
Palavras chaves: Distribuição de cetáceos, Modelagem ecológica, Maxent.
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ABSTRACT
The infraorder Cetacea (dolphins, river dolphins and whales) is composed of 92
species of aquatic mammals that occur in all oceans and seas of the world, and
river basins in South America and Asia. However, for many species their
distributions are not very well known because of the difficulty of obtaining
occurrence records. In the last decade has increased the use of predictive
ecological models to estimate the areas of occurrence of the species, using data
collected presence of opportunistically. From the location data of cetacean
species available in the Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos
Marinhos - SIMMAM, and environmental variables, the Maxent tool was used to
generate predictive maps of species distribution patterns, with data generated by
different types sighting. All models generated for Balaenoptera acutorostrata and
Megaptera novaeangliae corroborate the distribution described in the literature.
The models for Stenella atenuatta, Stenella longirostris, Sotalia guianensis and
Tursiops truncatus correspond to the distribution described in the literature,
however, the models with data from on-board observers and oil activity, some
known areas of all species, were not mentioned by models. Orcinus orca and
Stenella frontalis models are in accordance with the distribution described in the
literature, but some known areas of presence are not flagged by the models. The
environmental variable bathymetry, in most designs generated, was the most
influential in shaping habitat for the species under study. The areas identified with
the greatest diversity of cetaceans along the Brazilian coast were the southeast
and south. The Maxent can perform well to understand the predictive geographic
distribution of species, since the data of attendance registers are representative
of their habitat. Shown to be a useful tool, acting as a collaborative tool in the
boundaries of areas for preservation, which assist in the development and
management of more effective conservation programs.
Key words: Distribution of cetaceans, ecological modeling, Maxent.
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1 INTRODUÇÃO
A infraordem Cetacea (golfinhos, botos e baleias) é composta por 92 espécies
de mamíferos aquáticos (Perrin, 2014). Subdivide-se em três superfamílias:
Archaeoceti (cetáceos primitivos já extintos), Mysticeti (cetáceos que
apresentam barbatanas para capturar o alimento) e Odontoceti (cetáceos com
dentes) (Perrin, 2014). Em águas brasileiras há registros de 42 espécies, das
quais 35 habitam águas costeiras durante todo o ano (34 espécies de Odontoceti
e 1 espécie de Mysticeti) e as outras 7 espécies (Mysticeti) realizam migrações
latitudinais entre áreas de reprodução (baixas e médias latitudes) e alimentação
(altas latitudes) (Zerbini et al., 2004).
São animais que desenvolveram modificações anatômicas e fisiológicas para se
adaptar a uma existência exclusiva na água (Beneditto et al., 2010). Estão
presentes em todos os oceanos e mares do mundo, além de bacias hidrológicas
na América do Sul e Ásia (Flores, 2011). Entretanto a distribuição das espécies
é determinada por seus hábitos e comportamento, pelas necessidades
ecológicas e pelas características físicas, químicas e biológicas das massas
d`água (Hastie et al., 2004; Zerbini et al., 2004).
Apesar de se ter dados de distribuição latitudinal da maior parte das espécies,
há limitação de conhecimento sobre a distribuição espacial, fatores
oceanográficos e ambientais de influência, abundância relativa ou tamanho
populacional (Zerbini et al., 2004). Segundo a International Union for
Conservation of Nature (IUCN, 2012) 40% das espécies de cetáceos existentes
no mundo possuem deficiência em dados para uma efetiva avaliação do nível de
ameaça ao qual estão sujeitas. Este problema é ocasionado principalmente pela
difícil observação na natureza (Davidson et al., 2012) devido às suas
características de distribuição e comportamento. Contudo, fatores que
influenciam a distribuição das espécies e seleção de habitat são de grande
importância para pesquisadores e gestores de animais selvagens (Baldwin,
2009). Um amplo conhecimento sobre a biologia dos cetáceos é essencial para
real avaliação do estado de conservação (Flores, 2011) e na elaboração de
planos de manejo eficientes para as espécies em perigo de extinção.
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Os dados de ocorrência dos indivíduos podem ser coletados de forma
sistemática, com ampla cobertura e gama de dados (Elith et al., 2011) através
de cruzeiros científicos. Estes, quando realizados em diferentes períodos, geram
informações precisas e úteis, porém exigem uma logística complexa e onerosa
(Moura et al., 2012).
Para suprir a demanda por informações nos estudos envolvendo os cetáceos,
outra estratégia utilizada é o uso de plataformas de oportunidade. É uma fonte
alternativa de obtenção de dados (Moura et al., 2012) onde o pesquisador utiliza
oportunisticamente dados coletados em barcos voltados para outras atividades,
como pesca, turismo e indústria do petróleo. A particularidade dessa fonte de
informação é que a aquisição de dados biológicos não é foco da atividade e os
dados coletados estão sujeitos à rota da atividade desenvolvida. Essa
característica

torna

a

área

de

cobertura

heterogênea,

causando

sobreamostragem de certas áreas, enquanto outras não são visitadas. Além
disso, por não ter um esforço contínuo de coleta de dados, impede o uso de
técnicas de estimativa de abundância, pois registra apenas dados de presença
dos indivíduos e não de ausência.
Entretanto com o uso de novas técnicas de estatística aplicada e ferramentas de
geoprocessamento foram desenvolvidos modelos ecológicos que permitem
gerar mapas preditivos de padrões de distribuição das espécies, através da
utilização de registros de presença e de variáveis ambientais (Guisan &
Zimmermann, 2000). Em uma pesquisa realizada em Israel por Kadmon et al.
(2004), utilizou-se dados de presença de 129 espécies de plantas arbóreas, com
o objetivo de avaliar a precisão dos mapas gerados pelos modelos bioclimáticos.
Após aplicar e testar os modelos preditivos foi possível diagnosticar que o
número mínimo de dados de presença aparece como fator limitante no uso dos
modelos, porém, atendendo esse critério, obtêm-se mapas úteis para estudos
da distribuição de espécies animais e vegetais. Estudos realizados por Redfern
et al. (2006) e Davidson et al. (2012), destacam a importância das informações
geradas pelos modelos estatísticos na identificação de espécies de mamíferos
marinhos mais propensos a ameaças, onde através do diagnóstico de risco, são
possíveis tomadas de decisões rápidas que acompanhem as constantes
mudanças que afetam essas determinadas populações.
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O método de modelagem de distribuição de espécie possui a função de
representar uma aproximação do seu nicho ecológico (onde há condições
ecológicas para espécie viver e reproduzir), ou seja, caracterizam regiões, dentro
da área de estudo, em que os fatores abióticos são adequados ao
desenvolvimento da espécie (nicho fundamental). O método pode superestimar
sua área de distribuição efetiva (nicho realizado), pois há outros fatores que
interferem a presença, desenvolvimento e crescimento populacional de uma
espécie em determinada região, os fatores biológicos e a capacidade de
dispersão (Soberón & Peterson, 2005; Phillips, 2006).
Diversos fatores influenciam a presença de uma espécie (fatores abióticos,
bióticos e migração) dentro do espaço geográfico. O nicho fundamental da
espécie é afetado principalmente fatores abióticos, entretanto existem regiões
onde há condições adequadas para ocorrência da espécie, porém o poder de
migração (dispersão) limita sua presença. Deste modo, a espécie será
encontrada regularmente na região com condições ambientais e biológicas
adequadas para desenvolvimento. O nicho realizado da espécie será a soma
destas duas regiões (Soberón & Peterson, 2005).
Uma vasta gama de modelos foi desenvolvida para atender os aspectos tão
diversos como a biogeografia, biologia de conservação, as alterações climáticas,
habitat ou gestão das espécies (Guisan & Zimmermann, 2000). Porém, os
estudos de distribuição de mamíferos marinhos tem utilizado, principalmente, a
técnica de modelagem de nicho ecológico através do uso do algoritmo de
máxima entropia, o software Maxent, o qual estima-se a probabilidade de
distribuição das espécies mais próxima do uniforme (Bridge et al., 2012; Phillips
et al., 2006). É uma ferramenta útil para delinear a distribuição das espécies e
associações de habitat, pois modela mapas de distribuição a partir de registros
de presença e tem a capacidade de produzir modelos úteis com dados de
apenas cinco locais de avistagem (Elith et al., 2011; Baldwin, 2009).
O programa produz funções para predizer em que locais no espaço geográfico
são prováveis a ocorrência dos indivíduos, visando uma distribuição mais
uniforme (entropia máxima) dos pontos de amostragem (Baldwin, 2009; Nabout
et al., 2009; Junior & Siqueira, 2009). O trabalho de Moura et al., (2012) utilizou
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esse software e apresentou resultados satisfatórios no uso de dados
provenientes

das

chamadas

plataformas

de

oportunidades

para

o

desenvolvimento de modelos de distribuição e fonte de dados ecológicos do
golfinho comum (Delphinus delphis), encontrados em duas áreas distintas da
costa litorânea de Portugal (litoral oeste e sul).
Modelos de distribuição que possam prever o risco de extinção de espécies são
fundamentais para informar a necessidade de conservação presente e futura
(Davidson et al., 2012; Stockman et al., 2006; Illoldi–Rangel et al., 2004; Guisan
& Zimmermann, 2000; Stockwelld & Peters, 1999). Estudos dessa natureza
envolvendo espécies marinhas são ainda mais relevantes devido ao intenso
aumento da população humana no último século, principalmente na região
costeira, que tem causado alterações no meio ambiente, ameaçando a
sobrevivência das populações marinhas e perda da biodiversidade (Davidson et
al., 2009; Morato et al., 2010; Júnior, 2011). Interferências antrópicas como
capturas incidentais e intencionais, degradação do habitat, poluição, aumento do
tráfego de embarcações e prospecção e exploração sísmica (Flores, 2011;
Campos, 2011; Davidson et al., 2012), exercem forte pressão nos ecossistemas
costeiros e marinhos, degradando estes ambientes (IPCC, 2001).
A sobrevivência das espécies de mamíferos marinhos no ambiente natural é
agravada pela característica biológica do grupo de baixas taxas de natalidade e
mortalidade (k-estrategista), fator que torna lento o aumento populacional,
contribuindo para uma maior vulnerabilidade das populações às interferências
do ambiente (Campos, 2011; Beneditto et al., 2010). Além disso, muitas destas
espécies atuam nos ecossistemas como espécies chave (Maehr, 1998), pois
atuam no equilíbrio ecológico garantindo uma estrutura trófica estabilizada
(Flores, 2011). Várias espécies de cetáceos possuem relação alimentar
cooperativa com aves e alguns peixes ou mantém relação comensal com outros
organismos, além de possuírem potencial como indicador de qualidade
ambiental dos ecossistemas aquáticos (Benedito, 2010).
Além da importância para o equilíbrio ambiental, a preservação dos cetáceos
contribui para a geração de recursos, através da atividade de turismo de
observação que está presente em diversas partes do mundo (Hoyt, 2001; Flores,
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2011). Podem atuar também, como auxiliar na sensibilização da população
dentro das ações de conservação ambiental, devido seu carisma, sendo
chamadas de espécies bandeira (Maehr, 1998).
Por isso o aproveitamento e uso de dados existentes provenientes de
plataformas de oportunidade associado às ferramentas que gerem mapas
preditivos de distribuição de espécie, tem auxiliado nos estudos que buscam
conhecer melhor as espécies de mamíferos marinhos e as variáveis que
influenciam sua distribuição. Essas pesquisas também auxiliam na elaboração e
gestão de programas de conservação que garanta resultados mais eficientes.
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2 OBJETIVOS
2.1

OBJETIVO GERAL

Analisar a distribuição de cetáceos da costa brasileira a partir de
modelagem ambiental.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Avaliar e selecionar as variáveis ambientais relevantes para os cetáceos;
 Aplicar ferramenta de modelagem ecológica (Maxent) para os conjuntos de
dados selecionados (bibliografia, observadores de bordo e atividades
petrolíferas);
 Avaliar a viabilidade do uso de dados dos observadores de bordo da pesca
e das atividades petrolíferas para mapeamento da distribuição das
espécies;
 Identificar áreas de maior diversidade provável de cetáceos, a partir dos
resultados da modelagem ambiental com os conjuntos de dados
selecionados.
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3 METODOLOGIA
3.1 Área de estudo
A área de estudo compreende toda a costa brasileira desde o norte, no estado
do Amapá (4°21'N), até o sul, no Rio Grande do Sul (33°44'S).
Essa região abrange águas territoriais e a zona econômica exclusiva brasileira,
a ZEE (Figura 1). A ZEE é uma área marinha de direito dos países costeiros e
se estende a 200 milhas da costa (Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993). A ZEE
brasileira possui uma área de aproximadamente 4 milhões de km², que além da
importância geopolítica é uma região abundante em recursos vivos e não vivos
(MMA, 2014).

Figura 1: Imagem da costa brasileira e delimitação da região de águas territoriais e da zona
econômica exclusiva brasileira. Fonte: Poder Naval, 2014.

O direito de uso e exploração da zona econômica exclusiva está condicionado à
proteção ambiental e desenvolvimento econômico da área, por isso estudos
nessa região contribuem para melhor conhecimento que proporcionam a
definição de medidas apropriadas de preservação e gestão dos recursos (Souza,
1999).
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3.2 Fonte de dados
Os dados referentes às avistagens de cetáceos presentes na costa brasileira,
incluindo espécie e localização foram extraídos do banco de dados do Sistema
de Monitoramento de Mamíferos Marinhos (SIMMAM). Este sistema vem sendo
desenvolvido desde 2002, pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do
Mar – CTTMar, da UNIVALI em uma parceria do Laboratório de Oceanografia
Biológica com o Laboratório de Computação Aplicada, atual Laboratório da
Informática da Biodiversidade e Geomática - LIBGEO, sendo um banco de
dados que armazena informações georeferenciadas de avistagens, capturas
incidentais e encalhes de mamíferos aquáticos de todo o Brasil (Barreto et al.,
2006; Barreto et al. 2012).
Os dados são inseridos por pesquisadores e por profissionais observadores de
bordo em atividades pesqueiras e de atividade petrolífera (observações
oportunísticas), permitindo o compartilhamento com diferentes usuários. Os
dados podem ter caráter público (quando vem da literatura científica ou
disponibilizados explicitamente pelo pesquisador) ou privado (dados não
publicados). O banco de dados possui registros de avistagens de setenta e
cinco espécies de mamíferos aquáticos presente em águas marinhas e fluviais
do território brasileiro, sendo que, dessas espécies, sessenta e três pertencem
à infraordem Cetacea.
A definição das espécies utilizadas nesse estudo foi feita através da seleção
daquelas que possuíam, no banco de dados do SIMMAM, pelo menos vinte
registros de avistagens provenientes da bibliografia. Dessas foram utilizadas as
que possuíam pelo menos vinte registros de avistagens provenientes dos
observadores de bordo da pesca e/ou das atividades petrolíferas. A triagem
resultou em oito espécies de cetáceos, sendo duas espécies de Mysticeti e seis
espécies de Odontoceti (Tabela 1). Salienta-se que os dados utilizados são os
de caráter público disponíveis no SIMMAM, adicionados aos privados
cadastrados na conta do orientador (Figura 2).
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Espécie / N° de registros por fonte de
dados

Bibliografia

Observadores
de bordo da
pesca

Atividade petrolífera

Balaenoptera acutorostrata

31

n<20

46

Megaptera novaeangliae

25

59

872

Orcinus orca

24

44

n<20

Sotalia guianensis

287

n<20

30

Stenella attenuata

40

111

57

Stenella frontalis

26

27

104

Stenella longirostris

22

n<20

65

Tursiops truncatus

50

79

140

Tabela 1: Relação entre as espécies selecionadas e número de registros de avistagens por
atividade.

Figura 2: Imagem da costa brasileira com os registros de avistagens utilizados nesse estudo.
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Foram utilizados 2139 registros de avistagens, sendo que 24% provenientes da
bibliografia, 15% dos observadores de bordo da pesca e 61% da atividade
petrolífera (Figura 3).

Bibliografia
n = 505

Atividade
petrolífera
n = 1314

Observadores
de bordo da
pesca
n = 320

Figura 3: Número de registros de avistagens utilizados neste trabalho e as respectivas fontes
de dados.

Já o período de avistagens dos dados selecionados correspondem a:


Bibliografia: de 1975 a 2013;



Observadores de bordo da pesca: de 2002 a 2013;



Atividade petrolífera: de 2000 a 2008.

Das espécies selecionadas, não foram utilizadas aquelas que possuíam menos
de 20 registros de avistagens dos observadores de bordo da pesca ou da
atividade petrolífera. As demais espécies presentes no banco de dados do
SIMMAM não foram utilizadas pois, apesar de algumas serem comuns ou
abundantes em águas brasileiras, o número de registros de avistagens
registrados são inferiores a vinte.

3.3 Seleção de variáveis ambientais
Para gerar os mapas foram selecionadas como variáveis ambientais de
relevância para as espécies em estudo a temperatura da superfície do mar
(TSM), concentração de clorofila a, coeficiente de atenuação difusa (K490),
batimetria, declividade do fundo oceânico e salinidade, pois tem probabilidade
de influenciar a presença das espécies (Moura et al., 2012; Moreno et al., 2005;
Rossi-Santos, 2006; Best et al., 2012; Corkeron et al., 2011; Keller et al., 2006;
Silva, 2011). Esses dados ambientais foram extraídos de imagens de satélites,
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disponíveis em bancos de dados públicos com resolução espacial de acordo com
o sensor do satélite.

As variáveis temperatura da superfície do mar, concentração de clorofila-a e o
coeficiente de atenuação difusa, foram obtidos através da ferramenta Marine
Geospatial

Ecology

Tools

(MGET,

disponível

em:

http://code.env.duke.edu/projects/mget), em formato compatível para uso no
ArcGis 10 ®ESRI.

Antes da utilização dos dados, eles foram padronizados, através do software Arc
Gis 10 ®ESRI, com mesma resolução (9 km), georeferenciados no sistema de
coordenadas geográficas utilizando o Datum WGS 84 (Word Geodesic System,
1984) e, posteriormente, foi extraída a área de abrangência do estudo, o Oceano
Atlântico Sul.

3.4 Modelagem ambiental
A partir dos dados de localização dos indivíduos e variáveis ambientais, foram
gerados mapas de distribuição potencial das espécies na costa brasileira,
através da utilização do software de modelagem ecológica Maxent 3.3.3
(Disponível em: <http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/>) (Phillips et al., 2006).
O Maxent é uma ferramenta com bom desempenho para gerar mapas preditivos
de distribuição de espécies (Elith et al., 2006) pois, a partir de dados incompletos
(utilizando registros de presença, sem definir áreas de ausência da espécie),
esse algoritmo de máxima entropia converge para a distribuição de máxima
probabilidade, resultando num modelo onde os dados estão ajustados a uma
distribuição uniforme (Elith et al., 2011; Sciamarelli et al., 2010; Baldwin, 2009).
Mapas distintos foram confeccionados para cada tipo de fonte de dados:
bibliografia, observadores de bordo e relatórios de atividades petrolíferas.
Nos mapas gerados, a escala de probabilidade de ocorrência da espécie, devido
à adequabilidade das condições ambientais para a espécie em relação às
condições ambientais em que foram registradas, varia de 0 a 1. Nos mapas esta
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escala foi representada graficamente por um gradiente de cores, onde vermelho
(representação numérica ≈ 1) indica uma alta probabilidade de ocorrência devido
a condições adequadas para a espécie, verde (representação numérica ≈ 0,5)
para condições típicas daqueles lugares onde a espécie é encontrada, e tons de
azul (representação numérica ≈ 0) indicam uma baixa probabilidade de
ocorrência devido as diferenças nas condições ambientais. Já os pontos brancos
mostram os locais de registros de presença utilizados para gerar o mapa (Figura
4).

Figura 4: Exemplo de imagem gerada pelo Maxent contendo a probabilidade de distribuição
para uma espécie.

O modelo gera informações sobre a contribuição percentual de cada variável
ambiental na definição das áreas de adequabilidade para a espécie. Esse valor
é obtido enquanto o modelo Maxent está sendo treinado, ele mantém o controle
de quais variáveis ambientais estão contribuindo para o ajuste do modelo,
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convertendo em percentagens no final do processo de formação (Phillips et al.,
2006/2008).
O desempenho do modelo é avaliado através da técnica da curva ROC (Receiver
Operating Characteristics), que consiste na realização de análises, através de
gráficos, que demonstram o limiar entre as taxas de acertos (eixo y) e alarmes
falsos (taxas de erros) (eixo x) dos classificadores.
Num conjunto amostral, cada elemento pode assumir um valor positivo ou
negativo. Sendo um elemento positivo e classificado como positivo, é um
verdadeiro positivo. Se esse mesmo elemento é classificado como negativo,
então ele é um falso negativo. Com um elemento negativo ocorre da mesma
forma. Quando se tem um ponto (0, 0) no gráfico ROC, demonstra um
classificador que não comete erros (falso positivo), mas também não classifica
nenhum verdadeiro positivo. O oposto ocorre com um ponto (1, 1), por exemplo,
que gera verdadeiros positivos. Um classificador perfeito pode ser representado
pelo ponto (0, 1) (Fawcett, 2006).
Como a curva ROC é uma demonstração bidimensional (Silva, 2006), usa-se a
área sob essa curva, chamada AUC (Area Under the Curve) para avaliar o
desempenho do modelo. Na figura 5 está representada a curva ROC com as
áreas A e B, onde o classificador B é melhor que A, pois demonstra uma melhor
performance média e maior área (Silva, 2006).

Figura 5: Área A e B sob a curva ROC. Fonte: Silva, 2006.
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Como a AUC é uma porção da área do quadrado unitário (espaço ROC) seus
valores vão de 0.0 à 1.0, porém como não são encontrados no espaço ROC
classificadores piores que os aleatórios, não existem classificadores com AUC
menor que 0.5 (Silva, 2006). Deste modo, seus valores vão de 0.5 à 1.0, sendo
que valores mais próximos a 1.0 sugerem um excelente desempenho do modelo
(Phillips et al., 2004).

3.5 Avaliação dos mapas preditivos de distribuição de espécie
Para avaliar a viabilidade do uso de dados de pesca e sísmica para mapeamento
e estudos das espécies, foram gerados mapas para cada fonte de dados.
Assumindo-se que os dados oriundos da bibliografia são os mais precisos quanto
à distribuição das espécies, os mapas obtidos das outras fontes de dados foram
comparados com este de modo qualitativo. A comparação qualitativa foi
realizada através da comparação visual entre os mapas gerados.

3.6 Identificação de área com maior diversidade de cetáceos
A partir dos mapas gerados com o conjunto de dados da bibliografia
selecionados, foi feita a análise visual para identificação da área com maior
diversidade dentro do conjunto de dados utilizado.

14

4 RESULTADOS
4.1 Variáveis ambientais
4.1.1 Temperatura da superfície do mar (TSM)
Os valores de TSM foram extraídos do sensor AVHRR (Advanced Very High
Resolution Radiometer) Panthfinder 5.2, disponibilizado pelo NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration), que possui resolução espacial de 4km
e série histórica de 22 anos (1981 à 2003). A informação foi obtida em forma de
média climatológica, sendo resultado da união de todo o conjunto de valores
médios da variável (Figura 6).

Figura 6: Valor da média climatológica da temperatura da superfície do mar (°C) extraída do
sensor AVHRR – Panthfinder 5.2.
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4.1.2 Concentração de clorofila a (Chlor_a)
A concentração de clorofila a é um parâmetro oceanográfico relacionado com a
produtividade primária e foi extraído do sensor SeaWifs (Sea-viewing Wide Fieldof-view Sensor), disponibilizado pelo OceanColor – NASA (National Aeronautics
and Space Administration), o dado possui resolução espacial de 9km e série
histórica de 17 anos (1997 – 2013). A informação foi obtida em forma de média
climatológica, sendo resultado da união de todo o conjunto de valores médios da
variável (Figura 7).

Figura 7: Valores da média climatológica da variável ambiental concentração de clorofila a
(Chlor_a), extraído do sensor SeaWifs - OceanColor – NASA.
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4.1.3 Coeficiente de atenuação difusa (K490)
O coeficiente de atenuação difusa é uma variável ambiental relacionada com a
presença de partículas na água (transparência) e foi extraído do sensor SeaWifs
(Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor), disponibilizado pelo OceanColor –
NASA (National Aeronautics and Space Administration), o dado possui resolução
espacial de 9km e série histórica de 17 anos (1997 – 2013). A informação foi
obtida em forma de média climatológica, sendo resultado da união de todo o
conjunto de valores médios da variável (Figura 8).

Figura 8: Valores da média climatológica da variável ambiental coeficiente de atenuação difusa
(K490), extraído do sensor SeaWifs - OceanColor – NASA.
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4.1.4 Batimetria
A batimetria (Figura 9) foi obtida a partir do banco de dados Etopo 1 Global Relief
Model,

disponibilizado

pelo

NOAA

(National

Oceanic

&

Atmospheric

Administration) (disponível em: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/), com
resolução de 1,8km (1 arc-min). Este banco de dados fornece dados de
topografia e batimetria de toda a superfície terrestre, construído a partir de
conjuntos de dados globais e regionais.

Figura 9: Dados de batimetria obtida a partir do banco de dados Etopo 1 Global Relief Model,
disponibilizado pelo NOAA.
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4.1.5 Declividade
A declividade (Figura 10) foi obtida através dos dados de batimetria, adquiridas
do banco de dados Etopo1 Global Relief Model, e da utilização da ferramenta
Slope, do software Arc Gis 10 ®ESRI.

Figura 10: Dados de declividade obtidas a partir dos dados de batimetria, através da utilização
da ferramenta Slope (software Arc Gis 10 ®ESRI).
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4.1.6 Salinidade
A salinidade (Figura 11) é proveniente do sensor Ocean World Database (WOD)
2009, com resolução espacial de 9,2 km (5 arc-min), disponibilizado através do
Bio-Oracle (http://www.oracle.ugent.be/), um banco de dados ambientais marinho de
escala global.

Figura 11: Dados de salinidade proveniente do sensor Ocean World Database (WOD) 2009,
obtida através do banco de dados do Bio-Oracle.
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4.2 Modelagem de cetáceos
4.2.1 Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) – Baleia
Minke
Descrição da espécie
A baleia Minke (Figura 12) é uma espécie cosmopolita encontrada em todos os
oceanos, entre as latitudes de 65 °S e 80°N (Figura 13). Como toda espécie de
Misticeto realizam migrações anuais das áreas de grandes latitudes, onde se
alimentam, para regiões mais costeiras de menor latitude, onde se reproduzem.
Padrões detalhados de migração ainda são pouco conhecidos (IUCN, 2013).

Figura 12. Baleia Minke (Balaenoptera acutorostrata) submersa.
Fonte: Arkive, 2014.

Figura 13. Mapa de distribuição hipotética de Balaenoptera acutorostrata, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUNC, 2013.
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Em águas brasileiras possuem registros de avistagens nos meses de inverno em
quase toda a costa, entre o estado do Rio Grande do Sul, na região sul, até
Paraíba, na região nordeste do país (Zerbini et al., 1996).
Alimentam-se de diversas espécies de presas, variando de acordo com a
disponibilidade nas diferentes áreas de permanência (IUCN, 2012). O conteúdo
estomacal de um indivíduo coletado no Brasil continha exclusivamente
Euphausia similis (Krill antártico) (Secchi et al.,2003), já outros exemplares
capturados na Antártida continham peixes, principalmente Myctophidae (Kato e
Fujise, 2000 in IUCN, 2013).
Segundo dados da IUCN (2013), a espécie não possui nenhum indício de que
sua população mundial está em declínio. Apesar da atividade de caça comercial
no período de 1952 a 1983 ter contribuído expressivamente para a redução da
população de baleias Minke, com a proibição da atividade em 1987, a espécie
se recuperou. Atualmente, apenas alguns países (Noruega, Groenlândia, Japão
e Islândia) realizam capturas regulares de indivíduos. Apesar de registros de
captura acidental, os números são pouco expressivos, não sendo significativos
para afetar o tamanho populacional atual.

Distribuição preditiva
Para a espécie de Balaenoptera acutorostrata foram feitos três modelos, o
primeiro com todos os dados disponíveis no SIMMAM para a espécie, um com
dados da bibliografia e outro com dados provenientes das atividades petrolíferas.
Os dados de observadores de bordo (pesca) registrados no banco de dados do
SIMMAM foram inferiores a vinte registros (n<20) (Tabela 2). O valor AUC, obtido
com a curva ROC para ambos os mapas gerados através do Maxent foram
superiores a 0,988 (Tabela 2), sugerindo um excelente desempenho do modelo.
Tabela 2. Número de registros de avistagem para cada fonte de dados extraída do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC calculados pelo Maxent.
Todos os
Observadores de
Atividades
Bibliografia
registros
Bordo (pesca)
petrolíferas
N° de registros
82
31
5
46
de Avistagem
AUC
0,992
0,988
0,993
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Todos os registros da espécie
O modelo gerado com todos os registros de avistagens armazenados no banco
de dados do SIMMAM para Balaenoptera acutorostrata, a batimetria é a variável
ambiental que apresenta maior contribuição percentual no padrão de distribuição
para a espécie, seguida da salinidade e temperatura (Tabela 3). As demais
variáveis apresentam pequeno valor de contribuição percentual.
Tabela 3. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Balaenoptera acutorostrata.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
58,6
Salinidade
19,6
Temperatura
11,8
Transparência
6.3
Clorofila
3.3
Declividade
0,3

No modelo gerado (Figura 14) a área de distribuição preditiva para a baleia Minke
ocorre de Santa Catarina (região sul) à Paraíba (região nordeste). Apresentando
amplas áreas de adequabilidade da costa até o talude, com exceção da região
nordeste, onde o modelo aponta áreas restritas à costa brasileira. Áreas mais
propícias para a presença da espécie estão representadas pela cor vermelha.
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Figura 14: Distribuição preditiva de Balaenoptera acutorostrata obtida a partir de todos
os registros de avistagem para a espécie disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
No modelo gerado com dados da bibliografia a variável ambiental batimetria é a
que mais apresentou contribuição percentual na definição do modelo gerado. A
variável clorofila segue apresentando um percentual de contribuição significativo.
As demais variáveis não apresentaram valor de contribuição percentual
significativo na definição de habitat adequados para a espécie.
Tabela 4. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Balaenoptera acutorostrata com dados da bibliografia.
Variável
Contribuição percentual
Batimetria
83,5
Clorofila
12,5
Declividade
3.6
Temperatura
0,4
Salinidade
0
Transparência
0

O modelo (Figura 15) demonstram uma distribuição sobre toda a plataforma
continental, de norte a sul da costa brasileira. Apresentando em toda sua
extensão áreas de grande adequabilidade para a presença da espécie,
representada pela cor vermelha.
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Figura 15: Distribuição preditiva de Balaenoptera acutorostrata obtida a partir de
modelagem ambiental, com os registros de presença provenientes da bibliografia.
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Atividade petrolífera
No modelo gerado com dados da atividade petrolífera as variáveis batimetria e
salinidade obtiveram maior valor percentual de contribuição na definição de
habitats. As demais variáveis apresentaram pequeno valor de contribuição
(Tabela 5).
Tabela 5. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Balaenoptera acutorostrata com dados da atividade
petrolífera.
Variável
Contribuição percentual
Batimetria
53,2
Salinidade
22,1
Transparência
8.3
Temperatura
7.7
Clorofila
6.8
Declividade
1.8

A distribuição preditiva para esse modelo (Figura 16) muito se assemelha ao
obtido com todos os dados para a espécie. A diferença aparece na intensidade
da probabilidade de ocorrência da espécie, que neste mapa apresenta mais
regiões representadas pela cor amarela.
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Figura 16. Distribuição preditiva de Balaenoptera acutorostrata obtida a partir de
modelagem ambiental, com os registros de presença provenientes da atividade
petrolífera.
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4.2.2 Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) – Baleia Jubarte
Descrição da espécie
A baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae) (Figura 17) é uma espécie
cosmopolita, encontrada em todas as grandes bacias oceânicas do mundo
(Clapham e Mead, 1999) (Figura 18). Pertence à superfamília Mysticeti e, como
outras espécies de baleia, realizam migrações sazonais.

Figura 17. Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae).
Fonte: Instituto Baleia Jubarte, 2014.

Figura 18. Mapa de distribuição hipotética de Megaptera novaeangliae, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUNC, 2013.
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No período de inverno os indivíduos frequentam águas tropicais para reproduzir,
já durante a primavera e início do verão deslocam-se para grandes latitudes em
busca de alimento (Clapham, 1999), principalmente de krill (Reilly et al., 2013).
Frequentam o litoral brasileiro de julho a novembro, quando buscam águas
rasas, preferencialmente com menos de 500 metros de profundidade, para
reproduzirem. Há registros de avistagens desde o Rio Grande do Sul ao Pará,
com maior concentração no banco dos Abrolhos (Instituto Baleia Jubarte, 2014).
Segundo a IUCN (2012) a espécie é considerada pouco preocupante quanto ao
perigo de extinção, pois, após a proibição da caça comercial em 1966, as
populações de Jubarte puderam se recuperar, e atualmente, estima-se um
crescimento populacional em cerca de 7% ao ano (Instituto Baleia Jubarte,
2014).

Distribuição preditiva
Para a espécie Megaptera novaeangliae foram gerados quatro modelos
preditivos de distribuição, sendo um com todos os registros de avistagens
disponíveis no SIMMAM, e um para cada fonte de dados (bibliografia,
observadores de bordo e atividade sísmica) (Tabela 6). Os valores de AUC,
obtido com a curva ROC nos modelos gerados, foram ≥ 0,9 (Tabela 6), sugerindo
um excelente desempenho dos modelos de distribuição preditivo.
Tabela 6. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.

N° de registros
de Avistagem
AUC

Todos os
registros

Bibliografia

Observadores de
Bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

956

25

59

872

0,981

0,979

0,991

0,985
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Todos os registros da espécie:
O modelo de distribuição gerado com todos os dados disponíveis no SIMMAM
para Megaptera novaeangliae demonstrou que a batimetria é a variável
ambiental que apresenta maior contribuição percentual na definição de áreas
adequadas para a espécie, seguida da variável salinidade. As demais
apresentaram valores percentuais pequenos, demonstrando pouca influência
(Tabela 7).
Tabela 7. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Megaptera novaeangliae.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
Salinidade
Temperatura
Transparência
Declividade
Clorofila

71
21,2
4.4
2.8
0,5
0,2

A distribuição (Figura 19) obtida estende-se desde Santa Catarina (região sul)
até o Maranhão (região nordeste). Apresenta área de grande adequabilidade
(representada pela cor vermelha) sobre toda extensão da plataforma continental
na região sul e sudeste, restringindo-se à costa na região nordeste.
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Figura 19: Distribuição preditiva de Megaptera novaeangliae obtida a partir de todos os
registros de avistagens para a espécie, disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
A variável ambiental batimetria é a que apresentou maior percentual de
contribuição na definição de áreas adequadas para a baleia Jubarte, seguida da
salinidade. As demais variáveis apresentaram uma pequena contribuição na
definição do modelo gerado (Tabela 8).
Tabela 8. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Megaptera novaeangliae com dados da bibliografia
registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
80,1
Salinidade
13,4
Declividade
3.2
Temperatura
2.8
Clorofila
0,5
Transparência
0

O modelo gerado com dados da bibliografia (Figura 20) demonstram ampla
distribuição sobre a plataforma continental, por toda a costa brasileira, de norte
a sul. Representada pela cor vermelha as áreas classificadas como de maior
adequação para a espécie, dispersas em águas do sul até o nordeste, com maior
evidência no litoral do Espírito Santo e Bahia.
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Figura 20: Distribuição preditiva de Megaptera novaeangliae obtida a partir de registros
de avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Observadores de bordo da pesca
Os valores demonstram a variável ambiental batimetria como de maior
contribuição percentual na definição de áreas adequadas para a espécie,
seguida da temperatura e salinidade. As demais variáveis apresentaram
pequena contribuição neste modelo (Tabela 9).

Tabela 9. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na elaboração
de predição de distribuição de Megaptera novaeangliae com dados dos observadores
de bordo registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
68,3
Temperatura
10.1
Salinidade
8.2
Transparência
5.9
Clorofila
5,7
Declividade
1.8

A distribuição preditiva gerada com dados dos observadores de bordo da pesca
(Figura 21), muito se assemelha com o da bibliografia, exceto por prever áreas
bem restritas de adequação na região costeira do nordeste brasileiro. Já a
predição da distribuição para a baleia Jubarte com dados da atividade petrolífera
(Figura 22) concentra-se em águas da região sudeste do Brasil e a porção sul
da região nordeste.
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Figura 21: Distribuição preditiva de Megaptera novaeangliae obtida a partir de registros
de avistagens dos observadores de bordo da pesca, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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Atividade petrolífera
Para o modelo de distribuição gerado com registros de avistagens de baleia
Jubarte da atividade petrolífera, a batimetria é a variável ambiental de maior
contribuição na definição de área de adequabilidade, seguida da variável
salinidade. As demais variáveis ambientais tiveram menor influência.
Tabela 10. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Megaptera novaeangliae com dados da
atividade petrolífera registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
64.5
Salinidade
21,7
Temperatura
6.8
Transparência
5.9
Declividade
0,9
Clorofila
0,1

A distribuição preditiva obtida no modelo (Figura 22), ocupa desde Santa
Catarina (região sul) até o Maranhão (região nordeste). Apresenta área de
grande adequabilidade (representada pela cor vermelha) sobre a plataforma
continental na região sul e sudeste, restringindo-se a regiões pontuais na região
costeira da região nordeste.
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Figura 22: Distribuição preditiva de Megaptera novaeangliae obtida a partir de
registros de avistagens das atividades petrolíferas, disponíveis no banco de
dados do SIMMAM.
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4.2.3 Orcinus orca (Linnaeus, 1758) – Orca
Descrição da espécie
A Orca (Figura 23) é um golfinho pertencente à superfamília Odontoceti, com
ampla distribuição em todas as bacias oceânicas do mundo (Rice, 1998) e
diversos mares. Estende-se desde o equador até as regiões polares, em ambos
os hemisférios (Figura 24). Ocorrem em praticamente qualquer habitat marinho
ou estuarino, sendo mais comuns em áreas de alta produtividade marinha
(Taylor et al., 2013) como as regiões costeiras temperadas e polares (Rice, 1998;
Dalla Rosa, 2011).

Figura 23. Foto de indivíduo adulto de Orcinus orca.
Fonte: Arkive, 2014.

Figura 24. Mapa de distribuição hipotética de Orcinus orca, não há registros de
presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUNC, 2013.
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Na costa brasileira, há registros desde a região sul até nordeste, com registros
próximos à costa e, grande parte, localizada ao longo das margens continentais
(Pinedo et al., 1992).
As diferentes populações de orcas do mundo são consideradas uma única
espécie cosmopolita (Rice, 1998), porém, estudos descrevem distinções
genéticas, morfológicas e de comportamento entre essas subpopulações. Os
ecótipos mantém o isolamento social entre eles mesmo habitando faixas
coincidentes (Taylor et al., 2013).
Alimentam-se de diversas espécies, sofrendo variações de acordo com a
disponibilidade do ambiente. Dentre elas estão: espécies de mamíferos
marinhos (exceto botos e peixes-boi), aves marinhas, tartarugas marinhas,
diversas espécies de peixes (incluindo tubarões e raias) e cefalópodes (Taylor
et al., 2013; Dalla Rosa, 2011).
Atualmente não se tem o conhecimento de todas as populações de orcas ao
redor do mundo (Taylor et al., 2013), isso impede a realização de estimativas de
abundância e um conhecimento concreto que permita avaliar efetivamente o
estado de conservação da espécie.

Distribuição preditiva
Foram feitas três previsões de distribuição para Orcinus orca, um com todos os
dados para a espécie disponíveis no SIMMAM, um com dados da bibliografia e
outro com dados dos observadores de bordo (pesca). O número de registros de
avistagem contidas no banco de dados proveniente das atividades petrolíferas é
menor que vinte registros (n<20) (Tabela 11). Os valores de desempenho (AUC)
para os modelos gerados foram superiores a 0,97, sugerindo um excelente
desempenho do modelo (Tabela 11).
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Tabela 11. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
Atividades
Todos os
Observadores de
Bibliografia
petrolíferas
registros
Bordo (pesca)
N° de registros
de Avistagem

77

24

44

9

AUC

0,984

0,996

0,979

-

Todos os registros da espécie
No modelo gerado com todos os dados disponíveis no SIMMAM para a espécie
de Orca, a variável ambiental batimetria e temperatura são as que mais
contribuem na definição de áreas adequadas para a espécie. As demais
variáveis apresentaram baixo percentual de contribuição.

Tabela 12. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Orcinus orca.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
56,8
Temperatura
27,7
Transparência
6.9
Declividade
5.5
Clorofila
1.9
Salinidade
1.2

A distribuição estende-se da região sul a sudeste sobre toda a plataforma
costeira, com área de maior adequabilidade sobre o talude (Figura 25).
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Figura 25: Distribuição preditiva de Orcinus orca obtida a partir de todos os
registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
O modelo gerado com dados de avistagens da bibliografia disponíveis no
SIMMAM é semelhante ao gerado com todos os dados para a espécie, onde as
variáveis ambientais batimetria e temperatura também apresentam maior
contribuição na definição de áreas adequadas para a espécie. As demais
variáveis apresentaram baixo percentual de contribuição (Tabela 13).
Tabela 13. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Orcinus orca com dados da bibliografia
registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
65,8
Temperatura
20
Clorofila
7.6
Declividade
3.7
Salinidade
2.8
Transparência
0

A distribuição (Figura 26) estende-se da região sul a sudeste, sobre a plataforma
continental, com áreas de maior adequabilidade (representada pela cor
vermeha) no talude da região sul e áreas pontuais no litoral da região sudeste.
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Figura 26: Distribuição preditiva de Orcinus orca obtida a partir dos registros de
avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Observadores de bordo da pesca
As variáveis ambientais de maior contribuição para o modelo gerado com dados
dos observadores de bordo da pesca são a batimetria seguida da temperatura.
As demais variáveis tiveram menor percentual de contribuição na definição de
áreas adequadas para a espécie (Tabela 14).

Tabela 14. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Orcinus orca com dados dos observadores
de bordo da pesca registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
52,8
Temperatura
22,2
Declividade
9,6
Transparência
6.2
Salinidade
4.8
Clorofila
4.4

O modelo apresenta uma distribuição (Figura 27) que se estende sobre o talude
da região sul á região sudeste da costa brasileira, apresentando áreas de grande
adequabilidade em toda sua extensão.
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Figura 27: Distribuição preditiva de Orcinus orca obtida a partir dos registros de
avistagens dos observadores de bordo da pesca, disponíveis no banco de
dados do SIMMAM.
46

4.2.4 Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864) – Boto Cinza
Descrição da espécie
O gênero Sotalia foi recentemente dividido em duas espécies: S. guianensis
(Figura 28A), indivíduos residentes em águas marinhas e estuarinas e S.
fluviatilis (Figura 28B), indivíduos residentes na Amazônia (Monteiro Filho et al.,
2002). Além de ocuparem ambientes distintos, também há evidencias
morfológicas (Fettuccia et al., 2009; Monteiro Filho et al., 2002) e genéticas
(Secchi, 2012; Cunha et al., 2005) que distinguem essas populações. Antes
desta separação considerava-se que havia uma única espécie, S. fluviatilis, com
dois ecótipos, um marinho e outro fluvial.

Figura 28. Mapa de distribuição hipotética da Sotalia guianensis (A) e Sotalia fluviatilis
(B) não há registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUCN, 2013.

Devido a isto, foram utilizados os dados existentes na literatura e no SIMMAM
de registros marinhos de S. fluviatilis para a análise da distribuição, pois
obviamente se referem ao boto-cinza, mas são de trabalhos anteriores à
separação das duas espécies.
A distribuição de Sotalia guianensis é costeira, e estende aparentemente de
forma contínua da costa leste da América do Sul (Santa Catarina – Brasil) até a
costa leste da América Central (Honduras) (Aquasis, 2014; Borobia et al., 1991).
O limite sul da distribuição está associado à área de confluência das correntes
do Brasil e Malvinas, o que sugere que a baixa temperatura da superfície do mar
é um fator limitante (Borobia et al., 1991). Comuns em ambientes de águas
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turvas como baías e regiões estuarinas (Baía Norte/SC, Baía de Guaratuba/PR,
Baía da Guanabara/RJ e Baía de Todos os Santos/BA) (Figura 29).

Erro! Fonte de referência não encontrada.29. Imagem da Sotalia guianensis, na
Baía da Babitonga/SC. Fonte: arquivo pessoal André S. Barreto.

A alimentação contempla diversas espécies marinhas e estuarinas como:
camarões, caranguejos, peixes e lulas (Santos et al., 2002; Di Beneditto e
Ramos, 2004).
São afetadas por vários fatores: captura acidental, poluição e a deterioração do
habitat. Apesar de se ter informações relevantes para a espécie, alguns dados
específicos como taxa de mortalidade e abundância, são incompletos, por isso
está listada como espécie com deficiência de dados de acordo com os critérios
de avaliação da IUCN (2012).

Distribuição preditiva
Para Sotalia guianensis foram feitos três modelos, um com todos os registros de
avistagens para a espécie armazenada no SIMMAM, um com dados da
bibliografia e outro com dados das atividades petrolíferas. Os dados de
observadores de bordo da pesca armazenados no banco de dados são menores
que vinte registros (n<20) e foram considerados insuficientes para elaboração
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de um mapa preditivo (Tabela 15). Os valores de AUC obtido foram superiores
a 0,99, sugerindo um excelente desempenho do modelo preditivo.

Tabela 15. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
N° de registros de
Avistagem
AUC

Todos os
registros

Bibliografia

Observadores de
bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

328

287

11

30

0,998

0,996

-

9,99

Todos os registros da espécie
Para o modelo gerado com todos os registros para a espécie, a batimetria foi a
variável de maior contribuição, as demais variáveis apresentaram percentuais
pequenos, demonstrando pouca influência na definição de áreas adequadas
para a espécie (Tabela 16).

Tabela 16. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Sotalia guianensis.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
87,5
Salinidade
5.4
Temperatura
3,9
Clorofila
2.2
Declividade
0,7
Transparência
0,3

A predição de distribuição obtida no modelo (Figura 30) estende-se sobre a
plataforma continental da região sul a nordeste da costa brasileira. Com áreas
de maior adequabilidade (representada na cor vermelha) costeiras ao longo da
distribuição.
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Figura 30: Distribuição preditiva de Sotalia guianensis obtida a partir de todos
os registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
No modelo gerado com dados da bibliografia, a batimetria foi a variável de maior
contribuição, as demais variáveis apresentaram percentuais pequenos,
demonstrando pouca influência na definição de áreas adequadas para a espécie.
Tabela 17. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Sotalia guianensis.

Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
94,9
Salinidade
3.1
Clorofila
1.5
Temperatura
0,3
Declividade
0,2
Transparência
0

A distribuição preditiva (Figura 31) estende-se sobre a plataforma continental
brasileira, da região norte à sul. Com área de grande adequabilidade
(representada pela cor vermelha) na região sudeste e nordeste, o modelo
demonstra também grandes áreas adequadas para a espécie (representada pela
cor amarela) ao longo de toda a costa brasileira.
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Figura 31: Distribuição preditiva de Sotalia guianensis obtida a partir dos
registros de avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do
SIMMAM.
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Atividade petrolífera
Os valores de contribuição percentual das variáveis ambientais batimetria e
salinidade apresentaram maior contribuição na definição de habitats adequados
para a presença da espécie. As demais variáveis obtiveram valores <5% ou não
apresentaram contribuição na definição dos padrões de distribuição (Tabela 18).
Tabela 18. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Sotalia guianensis, com dados da atividade
petrolífera registradas no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
66,8
Salinidade
27,6
Temperatura
4.3
Declividade
1.3
Transparência
0
Clorofila
0

O modelo gerado a partir dos dados de atividades petrolíferas (Figura 32)
demonstra uma distribuição restrita a região nordeste, sobre toda a plataforma
continental. Com algumas áreas de grande adequabilidade (representada pela
cor vermelha) probabilidade de ocorrência na região nordeste do país.
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Figura 32: Distribuição preditiva de Sotalia guianensis obtida a partir dos
registros de avistagens da atividade petrolífera, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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4.2.5 Stenella attenuata (Gray, 1846) – Golfinho pintado
pantropical
Descrição da espécie
A distribuição Stenella attenuata (Figura 33) é pantropical, encontrado em todos
os oceanos entre 40 ° N e 40 ° S (Figura 34), sendo mais abundante em menores
latitudes, associado às correntes quentes do oceano (Moreno et al., 2005).
Também é encontrado em alguns mares fechados, como o Mar Vermelho e o
Golfo Pérsico (Hammond et al., 2012).

Figura 33. Imagem de Stenella attenuata. Fonte: Arkive, 2014.

Figura 34. Mapa de distribuição mundial hipotética de Stenella attenuata, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUCN, 2012.
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No Brasil são encontrados em águas tropicais até o sul (22° S), com maior
número de registros de avistagens na região nordeste (Moreno et al., 2005), e
alguns poucos encalhes para o sudeste (Zerbini et al., 1999). Distribuindo-se
além da quebra da plataforma continental, em profundidades > 850 m.
Golfinhos pintados pantropical se alimentam em grande parte de pequenos
peixes, lulas e crustáceos (Moreno et. al, 2005; Wang et. al., 2003).
Stenella attenuata sofreu intensa mortalidade durante décadas no Oceano
Pacífico, devido a sua associação com atuns. Após a proibição da atividade de
caça, a população se recupera lentamente (Hammond et al., 2012). No entanto,
sua presença em águas costeiras potencializa o risco de mortalidade acidental
em artefatos pesqueiros e ameaças por alterações nos ecossistemas
(Gerrodette & Forcada, 2005). Mesmo com essas ameaças o número
populacional é representativo e a espécie não possui risco de extinção (IUCN,
2012).

Distribuição preditiva
Para a Stenella attenuata foram gerados quatro modelos, um com todos os
registros de avistagens para a espécie disponível no SIMMAM e um para cada
fonte de dados: bibliografia, observadores de bordo da pesca e atividades
petrolíferas (Tabela 19). Para todos os modelos gerados os valores de AUC
foram iguais ou superiores a 0,948, sugerindo um excelente desempenho desse
modelo preditivo.

Tabela 19. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
N° de registros de
Avistagem
AUC

Todos os
registros

Bibliografia

Observadores de
Bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

208

40

111

57

0,972

0,948

0,980

0,992
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Todos os registros da espécie
Para o modelo de distribuição gerado com todos os registros da espécie
disponível no SIMMAM, a variável ambiental batimetria foi a que mais contribuiu
na definição de áreas adequadas para a espécie. As demais variáveis tiveram
contribuição percentual < 10% (Tabela 20).

Tabela 20. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella attenuata.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
75,1
Temperatura
9,6
Clorofila
6.1
Transparência
4.7
Salinidade
3.8
Declividade
0,7

O modelo (Figura 35) apresenta áreas de distribuição disperso em toda a área
de estudo, de norte a sul da costa brasileira. Há duas extensas faixas de grande
adequabilidade para a espécie ocupando a plataforma continental, uma na
região sul–sudeste e outra na região nordeste–norte, com exceção do estado da
Bahia, onde há previsão de baixa adequabilidade da espécie.

57

Figura 35: Distribuição preditiva de Stenella attenuata obtida a partir de todos
os registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
58

Bibliografia
O modelo de distribuição gerado com dados da bibliografia para a Stenella
attenuata

apresentou

importante

contribuição

das

variáveis

ambiental

temperatura, clorofila e da salinidade, na definição de áreas adequadas para a
espécie. As demais variáveis tiveram menor contribuição para o modelo gerado
(Tabela 21).

Tabela 21. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella attenuata com dados da bibliografia
registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Temperatura
30,5
Clorofila
26,2
Salinidade
20,3
Batimetria
13,3
Declividade
9,5
Transparência
0,2

Neste modelo (Figura 36) a espécie apresenta distribuição e grande
adequabilidade na região nordeste do país, que se estende desde a costa até
regiões além da quebra da plataforma continental.
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Figura 36: Distribuição preditiva de Stenella attenuata obtida a partir dos
registros de avistagens bibliográficos, disponíveis no banco de dados do
SIMMAM.
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Observadores de bordo da pesca
O modelo gerado com dados dos observadores de bordo para a espécie
apresentou grande contribuição percentual da variável ambiental batimetria. A
temperatura contribuiu com 17,6% e as demais variáveis ambientais tiveram
pequena influência na definição de áreas adequadas para a espécie (Tabela 22).

Tabela 22. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella attenuata com dados dos
observadores de bordo da pesca registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
74,2
Temperatura
17,6
Clorofila
6.3
Transparência
1.4
Declividade
0,5
Salinidade
0

Já no modelo gerado com dados dos observadores de bordo (Figura 37), a
distribuição e áreas de maior adequabilidade estão concentradas em águas da
região sudeste-sul do Brasil, sobre a plataforma continental externa.
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Figura 37: Distribuição preditiva de Stenella attenuata obtida a partir dos
registros de avistagens dos observadores de borda da pesca, disponíveis no
banco de dados do SIMMAM.
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Atividade petrolífera
No modelo gerado com dados da atividade petrolífera a variável ambiental
batimetria, as demais variáveis ambientais tiveram valores percentuais <10%,
sendo pequena a influência na definição de áreas adequadas para a espécie
(Tabela 23).
Tabela 23. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella attenuata com dados da atividade
petrolífera registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
82,2
Salinidade
8.8
Clorofila
3.8
Temperatura
3,5
Transparência
1
Declividade
0,8

O modelo com dados das atividades petrolíferas (Figura 38) demonstra
semelhança ao modelo gerado com todos os dados para a espécie, onde,
distribuição preditiva ocorre em toda a área de estudo, de norte a sul da costa
brasileira. Com área de adequabilidade estendendo-se sobre a plataforma
continental da região sul–sudeste e da região nordeste–norte, com uma lacuna
no estado da Bahia.
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Figura 38: Distribuição preditiva de Stenella attenuata obtida a partir dos
registros de avistagens da atividade petrolífera, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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4.2.6 Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829) – Golfinho Pintado do
Atlântico
Descrição da espécie
A espécie Stenella frontalis (Figura 39) é encontrada no Oceano Atlântico,
presente em águas oceânicas e, preferencialmente, em águas costeiras (dentro
da isóbata de 1000 m) influenciada tanto por correntes quentes e áreas de
ressurgência (Moreno et al., 2005) (Figura 40). Sua distribuição compreende da
costa nordeste dos Estados Unidos à costa sul do Brasil, estendendo-se pelo
Oceano Atlântico sul tropical até a costa oeste do continente africano (Culik,
2004).

Figura 39. Imagem de Stenella frontalis. Fonte: Arkive, 2014.

Figura 40. Mapa de distribuição mundial hipotética de Stenella frontalis, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUCN, 2012.
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Na costa brasileira ocorre de forma descontinua, na região norte (norte de 06°S)
e região sul (21° a 33°S), sem registro para a costa da região sudeste e nordeste
do país (Moreno et al., 2005).
A alimentação consiste em grande variedade de peixes, lulas e invertebrados
bentônicos (Culik, 2004).
Embora seja uma espécie comum de ser avistada, não se tem dados de
abundância para toda a área de distribuição, principalmente na costa oeste
africana, além disso, registros quantitativos de ameaças como pesca acidental e
captura direta, de grande importância para a estimativa de população, são
desconhecidos em algumas áreas (Hammond, 2013). Por isso, segundo a IUCN
(2012), é considerado espécie com dados insuficientes para uma efetiva
avaliação e classificação quanto ao perigo de extinção da espécie.

Distribuição preditiva
Foram feitos quatro modelos mapas para Stenella frontalis, um com todos os
registros de avistagens disponíveis no SIMMAM e uma para cada fonte de
dados: bibliografia, observadores de bordo da pesca e atividade petrolífera
(Tabela 24). Os valores de AUC obtidos para os mapas foram ≥0,984 (Tabela
24), sugerindo um excelente desempenho dos modelos.

Tabela 24. Número de registros de avistagens para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
N° de registros de
Avistagem
AUC

Todos os
registros

Bibliografia

Observadores de
Bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

157

26

27

104

0,992

0,997

0,984

0,996
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Todos os registros da espécie
O modelo gerado com todos os registros de avistagens do SIMMAM para
Stenella frontalis demonstra que a batimetria é a variável ambiental que mais
contribuiu na definição de áreas adequadas para a espécie. A temperatura
também apresentou significativa contribuição, as demais variáveis tiveram
menor contribuição, sendo seus valores percentuais inferiores a 5% (Tabela 25).
Tabela 25. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella frontalis.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
70
Temperatura
23
Transparência
4.7
Salinidade
2.2
Clorofila
0,1
Declividade
0

O modelo para Stenella frontalis (Figura 41) demonstra uma distribuição sobre
toda a plataforma continental na região sudeste e sul da costa brasileira, com
áreas de grande adequabilidade (representada pela cor vermelha) e de
adequabilidade (representada pela cor amarela) para a espécie, ao longo de toda
a área de distribuição, sobre a plataforma continental externa.
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Figura 41. Distribuição preditiva de Stenella frontalis obtida a partir de todos os
registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.

68

Bibliografia
O modelo gerado teve grande influência da variável ambiental batimetria para
definição de áreas adequadas para a espécie. A temperatura e clorofila juntas
representam quase 20% da influência para a distribuição preditiva. As demais
variáveis apresentaram valores percentuais inferiores a 3% (Tabela 26).
Tabela 26. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella frontalis com dados da bibliografia
registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
71,4
Temperatura
14.1
Clorofila
11,7
Transparência
2.1
Declividade
0,7
Salinidade
0

O modelo de distribuição gerado com dados da bibliografia muito se assemelha
com o gerado para todos os dados da espécie (Figura 42). Prevê uma
distribuição na região sudeste e sul da costa brasileira, com área de
adequabilidade sobre a plataforma continental externa.
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Figura 42. Distribuição preditiva de Stenella frontalis obtida a partir dos
registros de avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do
SIMMAM.
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Observadores de bordo da pesca
A variável ambiental batimetria teve maior influência na determinação de áreas
adequadas para a espécie. A segunda variável que influenciou o modelo foi a
temperatura, as demais apresentaram pequena contribuição, sendo seus valores
percentuais inferiores a 2% ou nulo (Tabela 27).
Tabela 27. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella frontalis com dados dos
observadores de bordo da pesca registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
82,1
Temperatura
13.1
Clorofila
3.3
Declividade
1.1
Transparência
0,4
Salinidade
0

O modelo gerado apresenta (Figura 43) área de distribuição da estado da Bahia,
na região nordeste, até o sul da costa brasileira. Com áreas de grande
adequabilidade (representada pela cor vermelha) que se estende por longas
faixas sobre a plataforma continental.
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Figura 43: Distribuição preditiva de Stenella frontalis obtida a partir dos
registros de avistagens dos observadores de bordo da pesca, disponíveis no
banco de dados do SIMMAM.
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Atividade petrolífera
No modelo gerado com dados da atividade petrolífera a batimetria foi a variável
ambiental com maior influência na determinação de áreas adequadas para a
espécie. A temperatura teve 13,8% de influência seguida das demais variáveis
com valores percentuais ≤11% (Tabela 28).
Tabela 28. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella frontalis com dados das atividades
petrolíferas registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
70,9
Temperatura
13,8
Clorofila
11
Salinidade
3.8
Declividade
0,4
Transparência
0,1

O modelo (Figura 44) demonstra uma distribuição e adequabilidade para a
espécie Stenella frontalis restrita à áreas de talude da região sul-sudeste da
costa brasileira.
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Figura 44: Distribuição preditiva de Stenella frontalis obtida a partir dos
registros de avistagens da atividade petrolífera, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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4.2.7 Stenella longirostris (Gray, 1828) – Golfinho Rotador
Descrição da espécie
A Stenella longirostris (Figura 45) é um golfinho da superfamília Odontoceti,
presente em todos os oceanos tropicais e subtropicais (Figura 46). Sua
distribuição abrange o hemisfério Norte, até os limites 40°N, e hemisfério Sul,
até latitude de 40°S. Prefere águas pelágicas e costeiras profundas, associado
às correntes quentes do oceano (Moreno et al., 2005), por isso é muito
encontrado em torno de ilhas oceânicas ou bancos (Rice 1998), utilizando áreas
mais rasas apenas para descanso durante o dia.

Figura 45. Imagem de Stenella longirostris. Fonte: Petrobrás, 2014.

Figura 46. Mapa de distribuição mundial hipotética de Stenella longirostris, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUCN, 2012.
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O hábito de descansar em águas costeiras rasas durante o dia leva a problemas
de perturbação por barcos de observação de golfinhos, como exemplo em
Fernando de Noronha, Brasil (Reyes, 1991).
Em águas brasileiras são encontrados em águas sobre a plataforma e talude
(profundidades que variam de 170 a 2700 m), estende-se desde a costa
nordeste, área de maior frequência de registros da espécie, até a costa sul
(30°S), no Rio Grande do Sul (Moreno et al., 2005; Zerbini & Kotas, 1998).
Os golfinhos Rotadores alimentam-se predominantemente à noite, em águas
mais profundas, e suas presas são: peixes pelágicos, lulas e camarões (Culik,
2004; Hammond et al., 2012).
Segundo os critérios de avaliação da IUCN (2012), a espécie não pode ser
classificada quanto ao perigo de extinção, pois não possui dados suficientes de
abundância das populações e dados que quantifiquem a mortalidade por
atividades humanas, como a captura incidental, impossibilitando uma efetiva
avaliação do estado de conservação da espécie.

Distribuição preditiva
Foram feitos três modelos para Stenella longirostris, sendo um com todos os
registros de avistagens disponíveis no SIMMAM, um com dados da bibliografia
e outro com dados da atividade petrolífera (Tabela 29). Os dados de avistagem
dos observadores de bordo contidos no banco de dados do SIMMAM foram
insuficientes (n<20) para elaboração de um mapa preditivo (Tabela 29).

Tabela 29. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
N° de registros de
Avistagem
AUC

Todos os
registros

Bibliografia

Observadores de
Bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

91

22

4

65

0,977

0,933

-

0,995
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Todos os registros da espécie
No modelo gerado para Stenella longirostris com todos os registros de
avistagens disponíveis no SIMMAM a batimetria foi a variável de maior
contribuição na definição de áreas adequadas para a espécie. A salinidade teve
contribuição significativa, já as demais tiveram pequena contribuição, com
valores percentuais inferiores a 8% (Tabela 30).

Tabela 30. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella longirostris.

Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
64,6
Salinidade
20,1
Temperatura
8
Transparência
4.1
Declividade
3.2
Clorofila
0

O modelo (Figura 47) apresenta uma distribuição da região sul-sudeste, sobre a
plataforma continental externa, e na região nordeste, em águas costeiras. As
áreas de maior adequabilidade estendem-se por toda a área de distribuição
preditiva, sendo mais evidente na região sul-sudeste.
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Figura 47: Distribuição preditiva de Stenella longirostris obtida a partir de todos
os registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
Para o modelo gerado com registros da bibliografia a batimetria e a temperatura
tiveram importante contribuição na definição de áreas adequadas para a
espécie. As demais variáveis ambientais tiveram contribuição inferiores a 12%
ou nulo (Tabela 31).
Tabela 31. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella longirostris com dados da bibliografia
registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
45,1
Salinidade
35,9
Temperatura
11,5
Clorofila
5.4
Declividade
2
Transparência
0

O modelo (Figura 48) apresenta uma ampla distribuição e áreas de grande
adequabilidade (representada pela cor vermelha) ao longo de quase toda a costa
brasileira, da região norte a sul, estendendo se desde de águas costeiras até
águas oceânicas.
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Figura 48: Distribuição preditiva de Stenella longirostris obtida a partir dos
registros de avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do
SIMMAM.
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Atividade petrolífera
O modelo gerado com dados da atividade petrolífera demonstrou a batimetria
como variável ambiental de maior influência na definição de áreas adequadas
para a espécie. A salinidade apresentou 15,2% de contribuição seguida das
demais variáveis que apresentaram valores inferiores a 9%, sendo menos
influentes para esse modelo (Tabela 32).

Tabela 32. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Stenella longirostris com dados da atividade
petrolífera registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
69,4
Salinidade
15.2
Temperatura
8.7
Clorofila
2,5
Declividade
2.1
Transparência
2.1

O modelo gerado demonstra uma distribuição desde a região sul até nordeste
(Figura 49), porém áreas de adequabilidade (representada pela cor amarela) e
de grande adequabilidade (representada pela cor vermelha) encontram-se na
região sul à sudeste da costa brasileira, em maior parte sobre a plataforma
externa.
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Figura 49: Distribuição preditiva de Stenella longirostris obtida a partir dos
registros de avistagens da atividade petrolífera, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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4.2.8 Tursiops truncatus (Montagu, 1821) - Golfinho Comum
Descrição da espécie
O Tursiops truncatus (Figura 50), é um golfinho da superfamília Odontoceti,
amplamente distribuído em todos os oceanos tropicais e temperados do mundo
(Wells e Scott, 1999; Culik, 2004) (Figura 51). Habitam águas com temperaturas
de superfície variando entre 10° a 32°C, estendendo-se do equador até as
latitudes de aproximadamente 45°N e 45°S. Os limites de distribuição latitudinal
da espécie parecem estar relacionados com a temperatura, seja diretamente ou
indiretamente por meio de distribuição de presas (Wells e Scott, 1999).

Figura 50. Imagem de Tursiops truncatus. Fonte: ARKIVE, 2014.

Figura 51. Mapa de distribuição mundial hipotética de Tursiops truncatus, não há
registros de presença em todas as áreas sinalizadas. Fonte: IUCN, 2012.
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Preferem águas costeiras e rasas, podendo frequentar eventualmente rios, baías
e lagoas (Hammond et al., 2012), além de águas profundas e produtivas na
região tropical, por exemplo, ao redor de ilhas oceânicas (Wells e Scott, 1999).
É comum em toda extensão da costa brasileira, de norte a sul (Zerbini et al.,
2014).
Segundo Sykes et al. (2003) dentre as variáveis salinidade, temperatura da
superfície do mar, clorofila (produtividade primária) e distribuição de peixe, as
que melhor predizem a distribuição de Tursiops truncatus são: clorofila e a
distribuição de peixes.

Sua alimentação consiste principalmente de peixes (Blanco et al., 2001; Santos
et al., 2001; Reyes, 1991), além de lulas, camarões e outros crustáceos,
podendo variar de acordo com a disponibilidade de presas no local (Wells &
Scott, 2009).

Estudos referentes a estimativas das populações descrevem a abundância da
espécie em diferentes áreas no mundo (Pauly et al., 1998; Jackson et al., 2001).
Apesar de existirem diversas ameaças nos locais onde é encontrada, nenhuma
demonstra potencial para encadear um grande declínio da população mundial
existente. Por isso na lista vermelha da IUCN (2012) possui status de espécie
pouco preocupante em relação ao declínio da população.

Distribuição preditiva
Foram feitos quatro modelos preditivos de distribuição para Tursiops truncatus,
um com todos os registros de avistagens para a espécie disponíveis no SIMMAM
e um para cada fonte de dados (bibliografia, observadores de bordo e atividade
petrolífera. Os valores da curva ROC para os quatro modelos gerados através
do Maxent são superiores a 0,9 sugerindo um excelente desempenho do modelo
(Tabela 33).

84

Tabela 33. Número de registros de avistagem para cada fonte de dado extraído do
SIMMAM e valores de AUC na curva ROC – Maxent.
Todos os
registros
N° de registros de
Avistagem
AUC

Bibliografia

Observadores de
Bordo (pesca)

Atividades
petrolíferas

269

50

79

140

0,985

0,939

0,993

0,991

Todos os registros da espécie
No modelo gerado com todos os registros de avistagens para a espécie
registradas no SIMMAM, a variável ambiental batimetria teve grande influência
na definição de área adequadas para a espécie. As demais variável
apresentaram pequena influência, onde seus valores percentuais foram ≤ 6%
(Tabela 34).
Tabela 34. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Tursiops truncatus.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
84,1
Temperatura
6
Salinidade
4,5
Clorofila
3.2
Declividade
1.8
Transparência
0,4

O modelo gerado com todos os dados de Tursiops truncatus (Figura 52)
demonstra uma distribuição de norte a sul da costa brasileira, estendendo-se
sobre toda a plataforma continental. As áreas de maior adequabilidade
(representada pelas cores laranja e vermelha) encontram-se em grande parte na
região sul-sudeste e algumas áreas pontuais na região costeira do litoral
nordestino, e faixas de adequabilidade para a espécie (representada pela cor
amarela) em áreas de todas as regiões da costa brasileira.
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Figura 52. Distribuição preditiva de Tursiops truncatus obtida a partir de todos
os registros de avistagens disponíveis no banco de dados do SIMMAM.
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Bibliografia
No modelo gerado com dados da bibliografia a variável ambiental batimetria teve
grande influência na definição de áreas adequadas para a espécie. As demais
variáveis apresentaram pequenos valores percentuais, sendo inferiores a 4% ou
nulo (Tabela 35).
Tabela 35. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Tursiops truncatus com dados da bibliografia
registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
94,8
Salinidade
3.8
Clorofila
1.3
Declividade
0
Transparência
0
Temperatura
0

O modelo gerado com os dados da bibliografia (Figura 53) apresenta uma ampla
distribuição e grande adequabilidade para a espécie em toda a costa brasileira,
estendendo-se sobre a plataforma continental.
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Figura 53. Distribuição preditiva de Tursiops truncatus obtida a partir dos
registros de avistagens da bibliografia, disponíveis no banco de dados do
SIMMAM.
88

Observadores de bordo da pesca
O modelo gerado com dados de avistagens provenientes dos observadores de
bordo teve a batimetria como variável que mais influênciou na definição de áreas
adequadas para a espécie. A temperatura apresentou 13,3% de influência, as
demais tiveram valores percentuais ≤5,1% (Tabela 36).
Tabela 36. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Tursiops truncatus com dados dos
observadores de bordo da pesca registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
79,6
Temperatura
13,3
Clorofila
5,1
Declividade
0,9
Transparência
0,7
Salinidade
0,4

Neste modelo (Figura 54) observa-se uma distribuição e área de grande
adequabilidade na região sul e sudeste da costa brasileira, sobre toda a
plataforma continental, porém a área de maior adequabilidade (representada
pela cor vermelha) encontram-se na borda da plataforma continental, diminuindo
a adequação conforme a proximidade da região costeira.
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Figura 54. Distribuição preditiva de Tursiops truncatus obtida a partir dos
registros de avistagens dos observadores de bordo da pesca, disponíveis no
banco de dados do SIMMAM.
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Atividade petrolífera
No modelo gerado com dados de avistagens da atividade petrolífera para a
espécie a batimetria foi a variável que mais contribuiu no padrão de distribuição.
A salinidade foi a segunda variável, com 13%. As demais variáveis tiveram
valores percentuais inferiores a 8% (Tabela 37).
Tabela 37. Relação de contribuição percentual de cada variável ambiental na
elaboração de predição de distribuição de Tursiops truncatus com dados da atividade
petrolífera registrados no SIMMAM.
Variável
Contribuição percentual (%)
Batimetria
74,2
Salinidade
13,0
Temperatura
7,9
Declividade
3,6
Transparência
1,0
Clorofila
0,3

No modelo gerado com dados provenientes da atividade sísmica (Figura 55) a
distribuição da espécie estendem-se em duas faixas: uma da região norte até o
estado da Paraíba, na região nordeste, e outra da região sudeste até o estado
de Santa Catarina, na região sul da costa brasileira.

Àreas de grande

adequabilidade (representada pela cor vermelha) aparecem em toda as áreas
de distribuição preditiva para a espécie.
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Figura 55. Distribuição preditiva de Tursiops truncatus obtida a partir dos
registros de avistagens da atividade petrolífera, disponíveis no banco de dados
do SIMMAM.
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4.3 Áreas de maior diversidade dos cetáceos
O modelo gerado com todos os registros de avistagens (Figura 56) demonstra
que da região nordeste a sul da costa brasileira, são áreas de maior
probabilidade de ocorrência das espécies em estudo (áreas de maior
adequabilidade, representada pela cor vermelha), devido aos seus fatores
ambientais. As regiões extremas do país, norte e costa do estado do Rio Grande
do Sul (no sul) apresentaram menor adequabilidade para as espécies utilizadas.

Figura 56: Modelo preditivo obtido a partir de todos os registros de
avistagens das espécies em estudo.
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5 DISCUSSÃO
A modelagem de nicho ecológico refere-se ao processo de utilização de
algoritmos para prever áreas de maior adequabilidade para determinada
espécie, no espaço geográfico, com base em uma representação matemática da
distribuição conhecida no espaço ambiental (Lozier et al., 2009). Essa
ferramenta vem sendo utilizada em diversas áreas de pesquisa (saúde e meio
ambiente, por exemplo) auxiliando na compreensão da distribuição de espécies
e na predição de áreas de possível ocorrência das mesmas.
Os modelos de predição da distribuição gerados para as baleias Balaenoptera
acutorostrata e Megaptera novaeangliae com dados disponíveis no SIMMAM,
corroboraram com a distribuição descrita na literatura. O relevante neste caso, é
identificar o bom desempenho do modelo na predição de habitats para essas
espécies. Os valores de contribuição das variáveis ambientais demonstraram
que a batimetria, temperatura e transparência tiveram importante influência na
classificação de habitats para ambas as espécies. Visto que nos meses de
inverno, que estão na costa brasileiras, buscam águas mais costeiras para
reproduzirem (IUCN, 2013; Instituto Baleia Jubarte, 2014), essa fase também
requer águas com temperaturas mais elevadas que as encontradas em altas
latitudes, para conforto dos filhotes, além de águas mais transparentes, pois
possibilita uma melhor visibilidade do filhote pela mãe (Silva, 2011). Já as
variáveis concentração de clorofila-a (relacionado a produtividade primária) e
declividade apresentaram pouca influência na determinação de áreas
adequadas para ambas as espécies. Isso pode ter ocorrido tendo em vista que
estas espécies se alimentam em altas latitudes, no período de verão, e deste
modo a produtividade primária local, teria pouco efeito sobre a distribuição dos
animais.
Os modelos preditivos gerados com dados de avistagem de Orcinus orca se
assemelham entre si, onde áreas sobre a plataforma continental e talude da
região sudeste a sul, demonstram possuir características adequadas para a
presença da espécie. Porém os modelos gerados não apontaram a região
nordeste da costa brasileira como adequada para a espécie, diferente da
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descrição encontrada na literatura (Pinedo et al., 1992). Isso pode ter ocorrido
em função dos dados registrados no banco de dados do SIMMAM estarem
concentrados na região sudeste-sul. Uma vez que as condições ambientais do
litoral do nordeste são diferentes e esta área foi pouco amostrada, o modelo
gerado acabou por não incluir esta área na distribuição da orca. Em todos os três
modelos

gerados

as

variáveis

ambientais

batimetria

e

temperatura,

apresentaram maior influência na definição de áreas adequadas para a espécie.
Fator que pode estar associando a presença da espécie em áreas de maior
produtividade (Longhurst et al.,2007; Taylor et al., 2013).
Para Sotalia guianensis os modelos gerados com todos os dados para a espécie
e com dados provenientes da bibliografia armazenados no SIMMAM,
apresentaram concordância com o descrito na literatura (Borobia et al., 1991;
Aquasis, 2014) que relata a presença da espécie em todo litoral brasileiro.
Entretanto, para o modelo gerado com dados da atividade petrolífera, a região
nordeste aparece como única área de adequabilidade para a espécie.
Provavelmente, isto ocorreu devido à diferença nas áreas cobertas pela
prospecção sísmica em cada área. Na região nordeste, devido à plataforma
continental estreita, a prospecção sísmica é feita em áreas muito mais próximas
da costa, o que possibilita a observação de S. guianensis. Já na região sudeste
e sul, a prospecção sísmica tem sido realizada, principalmente, na plataforma
continental externa, longe da costa, local que não é utilizado por S. guianensis.
As variáveis de maior contribuição na definição de habitats adequados para
espécie, nos modelos gerados, são a batimetria, salinidade e temperatura. Isso
corrobora com o descrito na literatura, sobre a preferência da espécie por regiões
costeiras e baías de águas turvas, tendo como fator limitante a temperatura
(Borobia et al., 1991).
Para a Stenella atenuatta o modelo gerado com todos os dados do SIMMAM
apresentou grande semelhança ao que utilizou apenas os dados provenientes
da atividade petrolífera, onde as áreas adequadas estão presentes em quase
toda a extensão do litoral brasileiro, com uma lacuna no litoral baiano, área
conhecida de presença da espécie. Já o gerado com dados da bibliografia
corresponde a distribuição descrita na literatura (Moreno et al., 2005). No modelo
com dados dos observadores de bordo da pesca, a área demarcada como
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adequada, corresponde a de coleta dos registros, demonstrando a pouca
representatividade dos pontos utilizados. As variáveis batimetria, temperatura e
clorofila apresentam importante influência na predição de áreas adequadas para
a espécie, em concordância com a literatura que descreve sua presença
associada as áreas de profundidade, maior a 850 metros e em pequenas
latitudes, onde há influência das correntes quentes (Zerbini et al., 1999; Moreno
et al., 2005; IUCN, 2012).
Para Stenella frontalis todos os modelos foram muito similares entre si,
demarcando áreas na região sudeste–sul como adequadas para espécie,
característica que corresponde ao descrito na literatura (Moreno et al., 2005).
Porém, a literatura também descreve a ocorrência da espécie na região
nordeste, que não foi atribuída pelo modelo como adequada, isso pode ter
ocorrido, considerando que os dados utilizados não apresentavam registros de
avistagens nesta região, sendo pouco representativo para delimitação de todas
as áreas conhecidas de presença. Em todos os modelos, a batimetria foi a
variável ambiental que mais influenciou na determinação de áreas adequadas
para a espécie, seguida da variável temperatura, descrita na literatura como
influente na distribuição da espécie (Culik et al., 2004; Moreno et al., 2005).
Os modelos gerados para Stenella longirostris com todos os dados registrados
no SIMMAM para a espécie e com os da bibliografia, foram representativos da
distribuição descrita na literatura (Moreno et al., 2005). Já o modelo com dados
da atividade petrolífera, possuem seus registros concentrados em apenas uma
região

(sudeste-sul),

gerando

uma

distribuição

preditiva

parcialmente

correspondente com a descrita na literatura (Reyes et al., 1991; Zerbini & Kotas
et al., 1998; Moreno et al., 2005). As variáveis batimetria, temperatura e clorofila
apresentam importante percentual de contribuição na definição de áreas
adequadas para a espécie, apontadas na literatura como fatores de influência
para a presença da espécie (Reyes et al., 1991; Zerbini & Kotas et al., 1998;
Moreno et al., 2005; IUCN, 2012).
Para Tursiops truncatus, os modelos gerados com todos os dados e com dados
da bibliografia a distribuição preditiva está em concordância com o descrito na
literatura (Wells e Scott, 1999; Culik, 2004; Zerbini et al., 2014) onde a
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distribuição ocorre ao longo de toda a plataforma continental de águas tropicais
e temperadas. Já os modelos com dados dos observadores de bordo da pesca
e da atividade petrolífera concordam parcialmente com a distribuição descrita na
literatura. Divergem na falta de previsão de ocorrência na região norte e nordeste
(modelo com dados dos observadores de bordo da pesca) e falta de previsão
para algumas áreas da região nordeste e sul (modelo com dados da atividade
petrolífera). A causa pode ser decorrente da alta concentração de avistagens
registradas na região da plataforma sul e sudeste, que é a área na qual está
concentrada a atividade dos observadores de bordo que relatavam seus dados
para a UNIVALI (Barreto, A. S., com. pess.). As variáveis batimetria, temperatura
e salinidade apresentaram maior influência na definição de áreas adequadas
para a espécie, podendo estar relacionadas à distribuição costeira e presença
em águas com temperaturas variando entre 10° - 32°C (Wells e Scott, 1999).
Esse resultado se difere ao encontrado por Sykes et al. (2003), onde a clorofilaa teve grande influência na distribuição da espécie.
Em diversos modelos, algumas áreas conhecidas de presença das espécies,
não foram apontadas pelo modelo como adequadas. Isso pode ter ocorrido
devido aos registros não serem suficientemente representativos dos habitats
ocupados por elas, pois os registros de avistagens utilizados para gerar os
modelos, estão concentrados em uma determinada região. Fato que também foi
observado nos mapas de distribuição com dados da bibliografia para as
espécies: Stenella frontalis, Orcinus orca e Sotalia guianensis.
Foi observado que em 96% dos modelos gerados, a variável batimetria foi a que
mais influenciou na definição de habitats adequados para as espécies em
estudo. Quanto maior a contribuição, maior o impacto da variável em predizer a
ocorrência

da

espécie.

Quando

há

variáveis

ambientais

altamente

correlacionadas devem ser interpretados com cautela, pois ambas as variáveis
estão contribuindo, de forma significativa, na determinação de habitats do
modelo gerado (Phillips et al., 2006, 2008). Ao longo da extensão de todo o
oceano há grande diversidade entre os parâmetros oceanográficos, sendo difícil
encontrar ambientes semelhantes. Através dos modelos é possível identificar
quais variáveis ambientais são mais relevantes para cada espécie e identificar
áreas de possíveis ocorrências (Moreno et al., 2013). Assim, a alta contribuição
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da batimetria, caracteriza a profundidade como um dos aspectos determinantes
para a distribuição das espécies.
Por outro lado, quando se compara os resultados obtidos para cada espécie
utilizando diferentes fontes de dados, nota-se que os dados da bibliografia são
geralmente mais próximos à costa, e os dados provenientes dos observadores
de bordo e dos registros das atividades petrolíferas referem-se a áreas mais
externas da plataforma continental e talude. Uma vez que ambos os conjuntos
de dados tratam da mesma espécie, não deveria haver diferenças entre eles. A
precisão no modelo pode ser afetada pela qualidade dos dados utilizados,
devendo-se considerar que a qualidade e relevância das variáveis ambientais,
bem como o número de dados de distribuição disponíveis, são fundamentais
para gerar modelos precisos que refletem a distribuição real das espécies (Lozier
et al., 2009). Como as variáveis ambientais foram sempre as mesmas, a razão
da diferença pode estar nas áreas de atuação dessas atividades ou em erros de
identificação.
Sobre as áreas de atuação, é importante ressaltar que a maior parte dos dados
de observadores de bordo vêm da pesca de peixe-sapo, Lophius gastrophysus,
que no período de maior geração de dados de avistagem, operou no talude das
regiões sudeste e sul do Brasil, principalmente em profundidades maiores de
200m (Perez & Wahrlich, 2005). Do mesmo modo, as atividades de prospecção
sísmica se concentram nas áreas da plataforma continental externa. Assim, é
provável que as avistagens das espécies feitas tanto nas atividades de pesca
como de sísmica, não sejam representativas da distribuição real das espécies,
tendo sido superamostradas em áreas mais profundas e subamostradas em
locais mais rasos.
Para evitar erros causados por superamostragens em determinadas áreas, o
Maxent apresenta o artifício de retirar registros duplicados de presença num
mesmo quadrante. Isto evitaria que a sobreamostragem de uma mesma área
exerça forte influência sobre o modelo gerado, tornando-o menos tendencioso.
Porém, notou-se que, mesmo usando esta ferramenta, alguns mapas gerados
com todos os registros para a espécie armazenados no SIMMAM (Orcinus orca,
Stenella attenuata, Stenella frontalis), com dados da bibliografia (Stenella
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frontalis e Orcinus orca), dos observadores de bordo (Orcinus orca, Stenella
attenuata, Stenella frontalis, Sotalia guianenses e Tursiops truncatus) e da
atividade petrolífera (Sotalia guianenses, Stenella attenuata, Stenella frontalis,
Stenella longirostris e Tursiops truncatus), ainda apresentaram problemas de
sobreamostragem em algumas áreas, provavelmente devido a intensa
amostragem da área como um todo, fazendo com que um grande número de
quadrantes próximos, tivessem registros de presença.
Com relação aos erros de identificação, é provável que, também, tenham
acontecido especialmente para espécies de difícil identificação, como por
exemplo nas espécies do gênero Stenella. Para S. attenuata os mapas gerados
com dados da pesca e das atividades petrolíferas mostram grande número de
registros de ocorrência e consequente adequabilidade de distribuição na região
sudeste-sul. Esta é uma área conhecida pela baixa ocorrência da espécie porém,
é uma região onde há grande ocorrência de Stenella frontalis (Moreno et al.,
2005). Estas duas espécies apresentam alguma semelhança morfológica, que
poderia levar a erros de identificação da espécie, pela dificuldade de observação
ou pelas falhas de detecção da espécie. Para espécies de fácil identificação
como a Orcinus orca, nota-se que os modelos gerados são bastante
semelhantes entre si.
Para cada mapa foi calculado um valor de confiabilidade e precisão do modelo,
o AUC (area under the curve) que serve como medida para essa avaliação
(Manel et al., 2001; Phillips et al., 2004). Nas análises realizadas todas as curvas
ROC produzidas atingiram altos valores de AUC (≥0,9) que segundo Phillips
(2006) sugere um bom desempenho do modelo gerado. Porém, apesar dos
valores representarem modelos precisos, diversos modelos foram feitos com
registros de ocorrência concentrados em determinada região, gerando
resultados distintos ao descrito na literatura. Os altos valores de AUC são
comuns em estudos envolvendo amplas áreas de estudo e utilização de apenas
registros de presença na elaboração dos modelos preditivos (Wisz et al., 2008).
De maneira geral, as áreas identificadas com maior diversidade de cetáceos, a
partir dos resultados da modelagem ambiental com os conjuntos de dados
selecionados, foram as regiões sudeste e sul, com ocorrência em 35% dos
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mapas gerados para cada uma das regiões. A região nordeste apresentou
ocorrência em 21%, já a região norte apresentou presença de espécies de
cetáceos em 9% das áreas preditas como adequadas para ocorrência das
espécies. Isto é similar ao observado por Britto (2009) que analisando somente
os dados de avistagens feitas pela indústria do petróleo, encontrou uma maior
diversidade nas águas da região sudeste e sul do Brasil. Whitehead et al. (2008)
também observaram relações entre a temperatura superficial do oceano e a
diversidade de cetáceos em áreas pelágicas, sugerindo que maiores
diversidades são naturalmente encontradas em latitudes intermediárias. Deste
modo, é possível que os resultados encontrados estejam refletindo um padrão
real de riqueza das águas brasileiras.
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6 CONCLUSÕES
De acordo com a amplitude da área de estudo e a variabilidade de espécies
utilizadas neste estudo, o conjunto de variáveis ambientais selecionadas
mostrou-se útil na caracterização e classificação de áreas adequadas para as
espécies.
O Maxent pode apresentar bom desempenho para compreender a distribuição
geográfica preditiva para as espécies, mostrando-se uma ferramenta útil para
apontar áreas de possível ocorrência. Entretanto, apesar da literatura afirmar
que é possível realizar previsões de distribuição com poucos dados, fica claro
que os dados de registros de presença precisam ser representativos do habitat
da espécie. De modo geral, os modelos gerados com todos os dados disponíveis
para cada espécie, no banco de dados do SIMMAM, resultaram em predições
mais similares a descrita na literatura, visto que apresentaram pontos em
diferentes áreas de coletas.
Com relação ao uso de dados de diferentes fontes, os modelos gerados foram
pouco representativos, quando comparados com dados da bibliografia. Isso
devido a concentração dos registros nas áreas de atividade dos observadores
de bordo da pesca e da atividade de prospecção sísmica. Porém, se usados em
conjunto, é possível obter um modelo que demonstre maior precisão da
distribuição de uma espécie. Então utilizar registros de avistagens de diferentes
fontes de dados (bibliografia, observadores de bordo da pesca e da atividade
petrolífera) pode ser alternativa para minimizar a sobreamostragem em
determinada região, e possibilitando gerar um modelo mais descritivo da
distribuição encontrada no ambiente.
Através da análise dos resultados obtidos nota-se a alteração da adequação de
presença das espécies em modelos com diferentes fontes de dados,
demonstrando que, é necessário, usar dados precisos da identificação e
localidade, visando, assim, uma maior precisão do resultado obtido.
Logo a modelagem de nicho ecológico (Maxent) foi um instrumento útil para
análise de distribuição das espécies, podendo atuar como ferramenta de auxílio
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nas delimitações de áreas para preservação, contribuindo na elaboração e
gestão de programas de conservação mais efetivos.
As áreas de maior diversidade de cetáceos na costa brasileira, dentro do conjunto de
dados utilizados, é a região sudeste e sul. Esse resultado pode estar refletindo um
padrão real de riqueza das águas brasileiras, já que estudos demonstram que
em áreas de latitude intermediárias são observadas maiores diversidades de
espécies.
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