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O olhar atento do pesquisador 
na corrida contra a extinção 
das toninhas
Mestre em Ecologia pela UFJF, Federico Sucunza Perez, busca ajustar as metodologias 
utilizadas no levantamento sobre as populações deste pequeno cetáceo.
Estima-se que existam menos de 20 mil ao longo da costa do Brasil 

Carolina Nalon
Repórter
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Alguma criança curiosa prova-
velmente já perguntou ao seu 
professor como é possível contar 

os animais na natureza, talvez mais 
precisamente, os ameaçados de extinção. 
Na verdade, a pergunta não precisa vir 
de uma criança, pode estar na cabeça de 
muitos de nós, inclusive, de cientistas. 
Catalogar as espécies requer dedicação 
e investimento e, ainda que o monito-
ramento via satélite tenha permitido 
avanços na área, é o bom e velho olho 
humano aliado à matemática os res-
ponsáveis pelo diagnóstico da fauna na 
Terra.
Trabalhos de observação são fundamen-
tais para avaliar de forma cada vez mais 
precisa a população de espécies de ani-
mais, contribuindo para traçar estraté-
gias de conservação. Na América do Sul, 
o pequeno cetáceo mais ameaçado de ex-
tinção é a toninha (Pontoporia blainvillei), 
um tipo de golfinho, com comprimento 
total entre 121cm e 177cm, e que só existe 

na região costeira do oceano Atlântico 
Sul ocidental, entre o Estado do Espírito 
Santo e a Argentina. 
O animal recebe atenção de pesqui-
sadores de instituições brasileiras e 
internacionais, dentre eles, o mestre em 
Ecologia pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), Federico Sucunza Pe-
rez. O seu interesse é ajustar as metodo-
logias utilizadas no levantamento sobre 
as populações de toninha. A estimativa é 
de que existam menos de 20 mil ao longo 
da costa do Brasil, no entanto, “grande 
parte dos estudos realizados até hoje não 
utilizaram fatores de correção adequados 
para calcular o número de animais duran-
te a realização de levantamentos aéreos”. 
Os fatores de correção podem ser enten-
didos como variáveis que impactam nos 
dados sobre a população.
As observações usadas na sua disserta-
ção foram feitas por meio de sobrevoos 
com helicóptero na Baía da Babitonga 
(SC), situada na foz do rio Palmital, pró-
xima à cidade de Joinville e à ilha de São 
Francisco do Sul. O local é um estuário, 
onde se encontram águas doces e salga-
das e há abundância de alimento, vida 

marinha e alta densidade de toninhas. 
Também foram consideradas 120 horas 
de sobrevoo em avião bimotor realiza-
dos entre 2011 e 2014 pelo pesquisador 
do Instituto Aqualie, Daniel Danilewicz, 
Perez e outros dois estudiosos, por toda 
extensão de costa brasileira onde há a 
ocorrência da espécie. 
Na Baía da Babitonga, a intenção foi esti-
mar o viés de disponibilidade da toninha. 
Isso significa calcular o percentual de 
animais disponíveis para serem contados 
pelo observador durante a passagem 
do avião. Até hoje, esse percentual 
havia sido considerado a partir de dados 
coletados em plataformas em superfície 
(embarcações, por exemplo), e indicavam 
que apenas 2% do total de toninhas 
daquele local estariam disponíveis. Já os 
sobrevoos realizados por Perez indicaram 
um viés de 0,38 (ou 38%), confirmando 
a relevância do uso de helicóptero para 
este tipo de pesquisa.
Isso não quer dizer que, contando os 
animais avistados, basta fazer uma regra 
de três e chegar ao total da população. 
Existe outro fator importante: o viés de 
percepção. Foi essa segunda variável 
que Perez procurou analisar durante os 
sobrevoos de avião pela costa. Ela indica 
a falha humana, a perda dos observado-
res. “Partia-se do pressuposto que havia 
perda, mas esta ainda não havia sido 
mensurada de forma robusta e tampouco 
sabiam-se as principais causas para esta 
perda. Os resultados do nosso estudo 
indicaram que a experiência do obser-
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vador é fundamental para o trabalho de 
pesquisa.”  
Assim, se o sobrevoo é feito sem consi-
derar os ajustes, poderá subestimar ou 
sobre-estimar o tamanho populacional. 
“Vamos supor que fazemos um estudo 
para calcular esse fator de correção e 
através dele determinamos que 80% dos 
animais são perdidos pelos observado-
res no avião”, exemplifica o orientador 
da dissertação, Alexandre Zerbini. Isso 
significaria que a população é bem maior 
do que a avistada, e, ao comparar com os 
índices de mortalidade, poderia resultar 
em percepções diferentes sobre a vulne-
rabilidade da espécie.
Doutor em ciências aquáticas e da pesca 
pela Universidade de Washington, em 
Seattle (EUA), Zerbini conduz projetos 
de pesquisa com cetáceos nos oceanos 
Atlântico, Antártico e Pacífico Norte. 
Ele é coordenador científico do Instituto 
Aqualie e membro de diversos conse-
lhos e organizações ligadas a mamíferos 
marinhos. Ao lado do professor da UFJF 
Artur Andriolo, contribui para tornar o 
programa de Pós-graduação em Ecologia 
da instituição uma referência em pesqui-
sas com cetáceos.

A toninha encontra-se no “Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” classificada como “em 
perigo”. A nomenclatura é usada quando uma espécie está enfrentando um risco muito alto de extinção na 
natureza. Depois desse estágio, há apenas mais um: o de “criticamente em perigo”, antes do desaparecimento do 
animal. Atualmente, é proposta a existência de nove populações da espécie: cinco habitando águas costeiras do 
Sudeste e do Sul do Brasil, e quatro distribuídas ao longo do Uruguai e da Argentina.
A maturidade sexual do animal acontece por volta dos quatro anos e a reprodução é de um filhote por ano.
A gestação dura 11 meses e a amamentação até nove meses. Não há iniciativas bem sucedidas de reprodução e 
desenvolvimento da toninha em cativeiro, e os filhotes sem mães dificilmente sobrevivem.
Conforme o relatório do “Livro Vermelho”, estimou-se uma mortalidade anual de mais de 700 toninhas para todo 
o Rio Grande do Sul. Entretanto, análises de viabilidade populacional sugerem que as que habitam as águas 
costeiras do Sudeste e do Sul do Brasil são as que apresentam o maior risco de colapso.

Raio X

PESCA É A 
PRINCIPAL INIMIGA

A principal causa de morte das toninhas 
é a captura acidental em redes de pesca. 
Barcos pesqueiros disputam os cardumes 
com essas espécies. E o incremento da 
atividade está diretamente relacionado 
à redução da população. Quando são 
lançadas de volta ao mar, muitas já 
estão mortas e as carcaças aparecem 
depois nas faixas de areia do litoral. As 
atividades portuárias, a ocupação do 
litoral e a poluição das águas são outros 
fatores determinantes na mortalidade.
O trabalho para contar os animais 
vivos na natureza vai ao encontro da 
igualmente necessária mensuração da 
mortalidade. É o percentual resultado 
dessa conta que indicará a necessidade 
de políticas de preservação ambiental. 
Segundo a Comissão Internacional da 
Baleia (CIB), a retirada de pequenos 
cetáceos da natureza deve ser inferior a 
2% da população para ser sustentável.
Assim, pesquisadores trabalham em vá-

rias frentes: na observação das espécies 
no seu habitat; junto aos pescadores 
para tentar descobrir mais sobre o com-
portamento do animal; na identificação 
deles; e nas causas da mortalidade. No 
Projeto Toninhas, da Universidade da 
Região de Joinville, patrocinado pela 
Petrobras, equipes patrulham as praias 
recolhendo as carcaças para serem estu-
dadas. Há também pesquisadores que 
acompanham os barcos pesqueiros colo-
cando marcadores nas toninhas captura-
das, e esforços, inclusive, com parcerias 
internacionais, para monitoramento via 
satélite na região da Baía da Babitonga.
“Há vários projetos de pesquisa com 
golfinhos e baleias no Brasil e alguns já 
começam a produzir informações impor-
tantes sobre abundância e tendências 
populacionais sobre diversas espécies. 
Em geral, eles estão focados em po-
pulações costeiras e, portanto, ainda 
há muito a fazer, principalmente, para 
espécies oceânicas, às quais em breve 
estarão vulneráveis a potenciais impac-
tos associados à exploração do pré-sal no 
Sudeste do Brasil”, avalia Zerbini.
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PRÓXIMAS ETAPAS
Já aprovado para o doutorado, também 
no Programa de Pós-graduação em Eco-
logia da UFJF, Perez planeja agora aplicar 
a metodologia de sobrevoo para apontar 
o viés de disponibilidade em outro local, 
de condições bastante diferentes da Baía 
da Babitonga; em Ubatuba (SP). “Lá as 
águas são bem claras, ao contrário da 
Baía. A ideia é tirar uma média entre os 
dois fatores encontrados e aplicar para 
toda a costa brasileira.”
Ele também pretende utilizar novos 
métodos que permitam compreender 
como a densidade da espécie se distribui 
no espaço. “Essa informação será muito 
útil para delinear estratégias de manejo 
das atividades humanas com potencial 
impacto para a conservação da toninha.” 
Adicionalmente, ele pretende monitorar 
as atividades pesqueiras realizadas no 
Espírito Santo e no Rio de Janeiro para 
tentar apontar os índices de captura aci-
dental na região. “Com isso conseguimos 
traçar uma expectativa para a população 
no futuro, avaliando os riscos para as 
próximas décadas.”

Federico Sucunza Perez
Mestre em Ecologia pela UFJF, tem participado, desde 2007, de vários projetos de pesquisa na área de ecologia e 
conservação de aves e mamíferos marinhos.

+ MAIS

http://lattes.cnpq.br/5946094315610144
fsucunza@gmail.com

Alexandre Novaes Zerbini
Doutor em ciências aquáticas e da pesca pela Universidade de Washington em Seattle (EUA); professor no programa de 
Pós-graduação em Ecologia da UFJF; coordenador cientifico do Instituto Aquallie; e pesquisador associado ao National 
Marine Mammal Laboratory (EUA) e à Cascadia Research Collective

http://lattes.cnpq.br/3384930091715913
alex.zerbini@noaa.gov

http://www.ufjf.br/ecologia/
http://www.aqualie.org.br/
http://www.projetotoninhas.org.br/

Imagens geradas durante os sobrevoos de helicóptero na Baía da Babitonga em 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=visW822nFeI

Documentário “Toninhas, no limite da sobrevivência - Mundo Marinho” (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=s6ahuMzKbMU

O pesquisador Federico Sucunza Perez realizou sobrevoos com helicóptero na Baía de Babitonga 
(SC), estuário onde há água doce e salgada, abundância de alimento e alta densidade de toninhas
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