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Quando fere a minha existência, serei resistência: às ameaças à sobrevivência e projetos 

de conservação dos mamíferos marinhos 

 Chegamos ao final de nossa jornada, bravos generais marinas! Esta última parte de 

nosso guia prático irá tratar apenas de um tema, que foi diluído ao longo das partes anteriores, 

com maiores detalhes e problematizações, visto que ainda é um grande desafio mundial a ser 

solucionado, não apenas para os nossos queridos animais que nos acompanharam até então, 

mas para a biosfera como um todo. Trataremos, portanto, das ameaças aos seres vivos e aos 

próprios meios de conservação. 

 Se pararmos para refletir sobre as palavras do grande biólogo, entusiasta e estudioso da 

evolução social, sociobiologia e popularizador do termo biodiversidade, Edward Osborne 

Wilson quando ele diz “Agora que o ser humano deixou sua marca implacável, a ‘sexta’ 

extinção em massa teve início, se nada for feito para manter o equilíbrio natural, entraremos em 

uma era que tanto os poetas como os cientistas podem chamar de ‘era da solidão’ e teremos 

feito tudo isso sozinhos e conscientes do que estava acontecendo.”, começamos a entender um 

pouco mais sobre o quão enorme é o problema que enfrentamos para a preservação das espécies. 

Neste trecho, o cientista não só compara os danos causados por nossa espécie com grandes 

eventos de extinção em massa de Eras passadas (sim, como aquela que extinguiu os dinossauros 

e outras piores... ou seja, nosso poder destrutivo para a vida da terra é equiparado às chuvas de 

meteoros, erupções vulcânicas, escuridão completa do planeta e outros cataclismas que 

ocorreram ao longo da história do planeta), como também cita que estamos entrando e criando 

uma nova Era Geológica, o Eremoceno. Porém não devemos nos alegrar ou comemorar, entrar 

em uma nova era não é sinônimo de avanço, apenas de mudança, e criar essa era tampouco é 

motivo de orgulho, mas sim de autodestruição. Eremoceno ou a Era da solidão, surge como um 

termo que define o tempo em que o ser humano destruirá tudo que puder no planeta, 

negligenciando as formas de vida e suas importâncias e rumará para sua existência solitária no 

planeta, até que chegue a sua autodestruição.  

 Está se sentindo desconfortável? Não imaginava que após tantas informações 

fascinantes sobre belos animais iriam caminhar para um discurso obscuro e niilista não é 

mesmo? Mas infelizmente é algo que devemos pensar, agora mais do que nunca. Enquanto 

continuamos a explorar recursos naturais de forma totalmente desenfreada, doentia e não 

sustentável, pensando apenas em benefício próprio e ambições de curto prazo, a biosfera 

continua perdendo mais e mais organismos. Enquanto, na nossa arrogância, matamos e 
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exploramos outros seres como se fossemos os donos de tudo, a natureza é degradada e 

demonstra as consequências. Enquanto acreditávamos que éramos mega racionais, “evoluídos” 

e implacáveis, um vírus, um pequeníssimo vírus, surgiu de algum pobre animal caçado e 

explorado e colocou toda a população humana confinada dentro de suas casas, com baixas e 

mortes diárias e sem soluções ainda tangíveis. Não era inesperado que isso viesse a acontecer, 

há muito tempo os cientistas já alertavam que quanto mais invadimos ambientes naturais e mais 

degradamos e interferimos com o equilíbrio ecossistêmico, mais frequentes e potencialmente 

mortais seriam as epidemias. Então se você está desconfortável, ótimo! É para estar, mostra 

alguma consciência. E se você está indignado, muito que bem também! É com a indignação 

que devemos lutar por um destino diferente não é mesmo? Neste caso, agora que uma pequena 

semente foi plantada, talvez não da forma mais agradável possível (infelizmente), podemos 

discutir um pouco mais sobre a conservação dos nossos grupos em questão. Buscarei, com 

muito esforço, não xingar ou ofender nossa querida espécie durante essa nossa trajetória final 

(apesar de difícil, visto o cenário atual enfrentado pelo país e algumas figuras políticas acéfalas 

que continuam degradando a natureza, enfraquecendo leis de preservação e, ainda por cima, 

incentivando e reforçando tais atrocidades). 

No tocando aos mamíferos aquáticos vimos que estes animais são K estrategistas, com 

crescimento lento, baixa fecundidade, maturação tardia e, portanto, lenta recuperação 

populacional. Ao passo que nós, sapiens, possuímos uma grande e veloz habilidade de gerar 

problemas que afetam as dinâmicas populacionais desses animais em um piscar de olhos, sobre-

explotação; capturas acidentais em operação de pesca; competição com pesca; perda e 

degradação de habitat; contaminação química; poluição sonora; colisões com embarcações; 

aproximação indevida e distúrbios e as tão famigeradas mudanças climáticas globais. A seguir 

iremos ver com mais detalhes como todos esses problemas são causados e como animais com 

milhões de anos de existência a mais do que nós, não conseguem, muitas vezes, contornar essas 

adversidades e sucumbem devido aos nossos atos. Vale aqui ressaltar que a cada espécie que se 

extingue o problema não é apenas dela, mas de todos os seres deste planeta, chegará uma hora 

que teremos extinguido tantas espécies que nós mesmos desapareceremos como consequência... 

e ei! Baixa a bola aí, se a humanidade acabar não quer dizer que o mundo irá acabar. Somos 

muito pretensiosos não é mesmo? Assim que formos extintos, em consequência de nossas 

próprias ações, a natureza encontrará formas de se recuperar, novas espécies irão surgir, outras 

que quase se extinguiram talvez poderão resistir e voltar a crescer e a vida irá continuar, nossa 
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espécie será apenas uma memória, que para o planeta não deixará saudades se não nos 

conscientizarmos o quanto antes. 

 

Imagem 121: Entomólogo Edward Osborne Wilson, uma das 25 pessoas mais influentes da 

América, de acordo com a revista Times, biólogo e doutor em filosofia, professor da 

Universidade de Harvard, ganhador de diversos prêmios científicos e literários. Wilson é muito 

ativo nas questões conservacionistas e humanistas da atualidade. 

 

Não importa se é intencional ou não, você me afeta e destrói  

 A primeira e, provavelmente, mais direta ameaça para a sobrevivência dos mamíferos 

aquáticos decorrente da ação humana está relacionada com a captura, seja ela 

intencional/direcionada, seja ela acidental. Estes nomes parecem ser até mesmo um eufemismo 

ou até mesmo termos para descriminalizar e amenizar a tamanha atrocidade que esses eventos 

representam (como acusar alguém de estupro culposo… isso sequer existe ou faz sentido). Para 

entendermos mais o que cada uma dessas atividades representa vamos tratá-las separadamente, 

mas sempre é importante lembrar que ambas as atividades estão relacionadas a um mal comum, 

a imensa ambição humana de conquistar lucro acima de todas as coisas e, também, à falta de 

apoio governamental e de educação e diálogo apropriados com a população para evitar, ou ao 

menos reduzir, esses acontecimentos. 
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Começando pelas capturas direcionadas, que atualmente ocorrem em um modelo de 

sobre-explotação, elas representam a parcela da captura de mamíferos aquáticos que possuí 

como objetivo a caça destes animais. Este tipo de atividade ocorre desde 500 D.C. como modo 

de subsistência de comunidades remotas e, com o passar do tempo e da ganância, passaram a 

ser realizadas objetivando fins lucrativos, artesanais e industriais, como vimos no capítulo sobre 

papéis ecológicos e papéis que beneficiam o ser humano (como se os animais tivessem que nos 

servir, já passou da hora da revolução dos bichos). Este tipo de captura é caracterizada pela 

retirada dos indivíduos de uma população em um ritmo muito superior ao de introdução de 

novos indivíduos nesta população, seja por nascimentos ou imigrações. Talvez o exemplo mais 

famoso e repugnante seja o período da caça às baleias, ou baleação, no qual milhares de 

indivíduos foram mortos afetando significativamente as populações mundiais desses 

indivíduos, tendo seus impactos presentes até os dias de hoje. Estes indivíduos foram 

intensivamente caçados, usando arpões, canhões e outros objetos extremamente agressivos e 

que causavam demasiada dor para esses animais. Apesar de proibida após a Segunda Guerra 

Mundial, em 2019 o Japão, um dos países que mais explorou e matou esses animais, anunciou 

a retomada da caça. 

Além da caça às baleias com destino, principalmente, gastronômico também temos a 

caça que objetiva a pelagem dos pinípedes para confecção têxtil de luxo, gordura e óleo de 

diversos animais como forma de combustível, produção de artigos esotéricos entre outros, uso 

das cerdas bucais de baleias para confecção de espartilhos, dentes de narval e morsa para 

decoração interna de casas ou de joias e outros apetrechos e iscas para pesca. Tamanha é a 

avareza e mesquinhez humana que colocamos nossa superficialidade e futilidade, nossas 

questões estéticas acima da vida de outros seres. No fim vale a pena seu casaco de pele tamanho 

M-orte da Saint Lauret ou Le Lien? Sempre que usá-los lembre que a indústria da moda 

contribuiu para levar animais à extinção, como a foca-monge extinta no caribe e a baleia-

cinzenta extinta no atlântico, e quando não são extintas, essas espécies têm suas populações 

muito reduzidas e de difícil recuperação. 

 Outro exemplo que podemos usar é o de controle do predador, uma estratégia que alega 

ser necessário reduzir a abundância de algumas espécies de mamíferos aquáticos com a 

justificativa de que eles competem com os humanos pelos recursos marinhos, mais 

especificamente peixes, moluscos e crustáceos. Ou seja, na mente e política de alguns governos, 

como o do Canadá que captura de forma cruel os filhotes de focas harpa e anelada (para aqueles 

que pagam pau e são amantes de países de “primeiro mundo”... as vezes só não vemos a sujeira 
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deles), esses animais representam ameaças à “sustentabilidade” humana ao competirem por 

peixes e invertebrados, além de causarem prejuízos aos apetrechos de pesca, “roubo” do 

pescado às redes e causar mortes humanas. Aqui precisamos discutir muitas coisas... em 

primeiro lugar, desde quando o comportamento natural desses animais apresenta ameaças à 

sustentabilidade? Como vimos no capítulo de papéis ecológicos, estes animais ajudam a 

controlar e manter um equilíbrio dinâmico muito complexo e delicado da biodiversidade 

marinha. Uma vez que eles atuam como predadores de topo, sustentam módulos específicos 

para que a dinâmica das comunidades funcione de forma eficaz, sendo que a extirpação desses 

animais pode causar o colapso das comunidades e ecossistemas aquáticos. Em segundo lugar, 

estes animais estão presentes no mundo a milhões de anos a mais do que nossa espécie, quem 

somos nós e qual é o tamanho de nossa prepotência ao acusar que os mamíferos aquáticos estão 

competindo conosco por algo?  Ou pior, roubando algo de nós? Não somos nós que estamos 

roubando tudo que eles uma vez possuíram? E, por fim, qual a dimensão da nossa hipocrisia ao 

alegar que esses animais matam humanos? Nossa espécie caça, tortura, afeta a qualidade de 

vida e mata esses animais sem nenhum pudor e se, ocasionalmente, algum humano é ferido, 

não de forma intencional como fazemos, mas por tentativas desesperadas desses animais para 

sobreviver eles são vistos como os vilões da história? Talvez nos falta um pouco mais de 

empatia e auto análise. 

E olha lá, falamos de pinípedes, cetáceos... mas vocês acham que os pacíficos sirênios 

estão fora dessas ameaças? Pois eu aviso... infelizmente não estão. Estes animais são caçados 

para obtenção de seus couros para confecção de apetrechos humanos, uso da gordura e carne 

na culinária e também como “controle do predador” uma vez que são acusados de destruição 

de plantações de arroz. Nem mesmo animais tão zen conseguiram fugir da crueldade capitalista. 

Passamos agora para as capturas acidentais, ou seja, àquelas que não tem a intenção de 

capturar os mamíferos aquáticos, mas que acabam retirando estes organismos não alvo de seus 

ambientes em operações de pesca. Neste instante muitos podem pensar: “Bem, então esse tipo 

de captura é menos danosa correto? Afinal os pescadores não querem pegar esses animais, logo 

eles são soltos ou menos agredidos” e eu, nas palavras de Lady Gaga, respondo: “It’s a perfect 

illusion”. Mesmo que este tipo de captura não vise apreender os mamíferos aquáticos em si, 

devemos nos lembrar que a pesca é uma atividade que ocorre globalmente e em escalas 

estratosféricas, sendo os mamíferos aquáticos também capturados, junto com tartarugas, 

elasmobrânquios, aves marinhas e outros animais, em números absurdamente elevados. As 

capturas acidentais acabam, muitas vezes, afetando ainda mais que a captura direcional devido 
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às proporções em que ocorrem sem nenhuma regulamentação e pelo uso de apetrechos de pesca 

não seletivos, como: redes de espera (banidas em 1992, porém ainda usadas pela pirataria), 

espinheis e vara de pesca amadoras, redes de arrasto, redes ensacadoras e redes de cerco (que 

chegaram a matar 7 milhões de golfinhos até 2000).  Estes apetrechos matam ou afetam o estado 

de saúde dos mamíferos aquáticos, visto que eles não selecionam um organismo alvo, apenas 

pegam tudo que for possível, muitas vezes enroscando-se nos nossos animais em questão, 

prendendo-os e impedindo com que eles retornem à superfície para respirar, morrendo afogados 

ou de fome.  

 Apesar dessas estratégias serem responsáveis pela morte de mais de 600 mil mamíferos 

por ano, sem contar aqueles que são gravemente feridos e podem morrer posteriormente tendo 

sua alimentação, reprodução ou capacidade de fuga prejudicadas,  os humanos ainda conseguem 

justificar esses crimes hediondos realocando a culpa para os animais mais afetados, acusando-

os de causarem danos e perda de redes, destruição de guinchos e embarcações e danos 

financeiros. Faça-me o favor né? Deveríamos perceber, o quanto antes, que desequilibrar as 

teias alimentares afeta retorno financeiro (vamos falar deste ponto, já que muitos cegam-se para 

o que mais importa) de uma forma muito mais severa e irreversível, visto que muitas espécies 

estão em contagem regressiva rumo à extinção,  do que eventuais perdas de redes e objetos que 

são substituíveis, ao contrário do patrimônio biológico.  

 

Imagens 122 e 123: À esquerda uma baleia sendo caçada após a reliberação da baleação no 

Japão. À direita, mamífero odontoceto morto ao se enroscar em rede de pesca, imagem de © 

Andrea Marshall. 

 

Ei! Não quero brigar com você, mas não quero passar fome! 

Como vimos anteriormente, um dos temas mais citados quando tratamos de captura 

intencional ou acidental tem relação com a competição com a pesca. Neste sentido os 
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mamíferos aquáticos sofrem ameaças para sobreviverem não apenas pela caça direta, mas 

também pela crescente dificuldade de conseguir obter alimento. A pesca, ao longo dos anos, 

tornou-se cada vez mais intensiva de forma que diversos recursos estão tornando-se escassos 

nos oceanos, afetando o equilíbrio ecológico e causando fenômenos como os que mencionamos 

em capítulos anteriores como maior competição entre mamíferos aquáticos, especialização de 

orcas em outros animais, que não peixes, para alimentação, como as focas, atração de aves que 

agem como ectoparasitas de baleias, entre outros. 

Quando falamos na pesca, portanto, temos que discutir além dos danos diretos que elas 

causam pela captura acidental e injúrias nos mamíferos marinhos, mas também temos que 

pensar que cerca de  28% dos recursos pesqueiros são sobre-explorados, ou seja, são explorados 

além do limite de regeneração natural das populações, 52% são plenamente explorados, 

portanto estão no limite de exploração e apenas 20% seguem com exploração moderada. Esta 

forma de utilização de recursos é extremamente danosa e faz com que muitas espécies corram 

sério risco de extinção. Depois acusam mamíferos aquáticos de serem ameaças para a 

sustentabilidade em um sistema que não chega nem perto de ser sustentável. 

Também é importante destacar que grande volume dessas atividades pesqueiras ocorre 

de forma concentrada nas plataformas continentais, com sobreposição de áreas de 

forrageamento e reprodução de pequenos cetáceos e pinípedes. Afetando ainda mais esses 

grupos animais. 

 

Imagem 124: Fotografia de C. Ortiz Rojas representando uma rede de navio pesqueiro 

capturando toneladas de peixes (e outros animais) dos oceanos. É importante lembrar que, 
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diariamente, de centenas a milhares de navios realizam essa atividade em todo o planeta, muitas 

vezes utilizando mais de uma única rede de pesca.  

 

O paraíso que já não existe mais, memórias de um lugar chamado lar… 

Não só para os animais terrestres, mas os animais aquáticos também sofrem com a perda 

e degradação de habitat. Pois é meus amigos, não é porque não existem árvores para derrubar 

ou fogo para atear que não conseguimos acabar com um ambiente, nossa criatividade destrutiva 

não tem fim.  

Devido à especulação imobiliária houve, nos últimos anos, um grande aumento da 

ocupação humana não apenas em áreas costeiras, como também dos estuários e rios, com a 

consequente criação de marinhas, portos, posto de dragagens de sal, hidrelétricas, áreas de 

maricultura, emissários submarinos (tubulações de esgoto que despejam tudo o que não 

gostamos para longe de nossa visão) para atender as necessidades humanas. Acontece que, 

como de mal costume humano, modificamos todos esses ambientes pensando apenas no nosso 

próprio conforto e estabilização, ignorando as necessidades e bem-estar do restante da fauna.  

O crescimento descontrolado da população humana e ocupação de áreas costeiras e 

ribeirinhas faz com que a quantidade de lixo nos oceanos aumente de modo exponencial, 

prejudicando a saúde dos animais marinhos que podem alimentar-se acidentalmente, ou por 

inexperiência, de diversos objetos danosos e contaminantes, ou até mesmo podem ferir 

diretamente os animais, cortando-os ou comprometendo suas atividades (como vimos 

anteriormente com a toninha que morreu de inanição após ter seu rosto preso por um lacre de 

plástico. Além disso, os postos de dragagem de sal e hidrelétricas alteram deforma profunda os 

ambientes aquáticos, desviando fluxos de água ou mudando suas características, 

comprometendo o metabolismo das espécies que habitavam os locais em que esses postos são 

criados. A criação de portos, marinhas e emissários submarinos intensificam ainda mais a 

poluição sonora e química que veremos adiante, prejudicando de forma irreparável a vida dos 

mamíferos aquáticos dessas regiões. A maricultura, um ramo da aquicultura que cria, 

basicamente, grandes fazendas em ambientes matinhos para a produção de pescado, compete 

com espaço/área de ocupação com os mamíferos marinhos, afetando, consequentemente, a 

reprodução e alimentação desses animais, 

Em resumo, podemos afirmar que todas essas atividades humanas levam à fragmentação 

de habitats e de populações, além de comprometer os estados de saúde de cada um desses 
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animais, de modo que o isolamento reprodutivo que ocorre em consequência dessas 

fragmentações e a taxa de sobrevivência afetada afetem de forma intensa a recuperação de 

estoques de diversas espécies, ameaçando-as de extinção. 

 

Imagens 125 e 126: A primeira imagem apresenta a poluição de águas continentais e oceânicas, 

que a cada dia recebem mais e mais rejeitos humanos, imagem de Shutterstock. Ao lado vemos 

uma tubulação de esgoto. Essas tubulações são presentes tanto em rios quanto em oceanos, 

levando para “fora da vista” tudo que não queremos em nosso ambiente, imagem de  Zig Koch 

/ Agência Nacional de Águas. 

 

 

Imagem 127: Print Screen retirado do Google Maps representando a antiga “ilha de lixo” do 

pacífico. Primeiramente mencionada como mar de lixo, depois ilha de lixo, esta região do 

pacífico recebe tantos rejeitos humanos que se começou a discutir o termo “continente de lixo” 

dada sua grande e preocupante proporção. Indicação para o vídeo que mostra o cenário mais de 

perto: https://www.youtube.com/watch?v=snHn5HQxweo&app=desktop  
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Imagens 128 e 129: À esquerda região destinada à maricultura, retirando dezenas, centenas ou 

até milhares de metros quadrados para ocupação de espécies nativas ou migratórias. À direita 

imagem da, cada vez mais intensa, ocupação humana nas regiões costeiras. O próximo passo é 

construir casas em baixo d’água, visto que não temos mais ambientes, em terra, para invadir. 

 

Não são Chernoboys, mas são tão tóxicos quanto 

Chegamos a um tema tóxico e não, não é sobre a masculinidade, apesar de cada vez 

mais vivermos em um país e um mundo repleto de machos escrotos. Trata-se da contaminação 

química das águas, uma ameaça que afeta os organismos aquáticos tanto de forma direta como 

indireta. 

Atualmente os níveis de metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio, provenientes 

da mineração e processamento do ouro, tem crescido muito nas águas, em especial nos oceanos, 

tanto decorrentes de crimes ambientais como os rompimentos das barragens de certas 

mineradoras (e não, queridos, não adianta nada fazerem intervenção artística de compensação 

ambiental igual vocês fazem na Serra do Cipó não… os danos causados são irreparáveis e não 

são uns pedaços de ferro retorcidos que irão mascarar as mortes causadas), quanto por 

eliminação direta nos mares ou em rios. Estes metais, além de outros compostos químicos 

eliminados, são organopersistentes, ou seja, que não possuem ou são de difícil degradação e 

possuem lipoafinidade, acumulando-se no blubber desses animais e afetando sua 

funcionalidade, que são muitas, como vimos nos capítulos anteriores, comprometendo o bem-

estar e a saúde desses animais desde curto a longo prazo. 

Além desse acúmulo direto no blubber esses metais pesados e outros compostos 

químicos também acarretam um processo conhecido como biomagnificação, ou seja, esses 

compostos são primeiramente absorvidos pelo fitoplâncton, passando a concentrarem-se nesses 

organismos e, ao longo da cadeia trófica, esses compostos são passados para outros organismos 
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de modo cumulativo. Este fenômeno além de afetar os estados de saúde dos organismos 

aquáticos também afetam diretamente a população humana, uma vez que ao nos valermos da 

indústria pesqueira estamos consumindo cada vez mais metais pesados e substâncias que podem 

gerar uma série imensa de doenças crônicas graves.  

Não somente a indústria mineradora atual como a agroindústria intensiva e exploratória, 

também afeta de forma drástica os ambientes aquáticos e a saúde da biosfera como um todo. 

Neste tipo de sistema são utilizados compostos altamente tóxicos mutagênicos, carcinogênicos, 

e provocadores de teratogênese (má formação), além de afetarem os sistemas imunológicos dos 

organismos tornando-os susceptíveis à patógenos.  Mas aí podemos parar e pensar, mas como 

algo que é feito nas plantações afetamos animais dos rios e oceanos? Ora, basta lembrarmos do 

ciclo da água e da lixiviação! Estes compostos usados na agricultura irão ficar aderidos às 

superfícies das plantas e também na superfície do solo até que ocorram chuvas e tempestades 

ou, até mesmo, a irrigação artificial. A partir do momento que esses compostos entram em 

contato com a água eles são lixiviados, transportados, para rios (e estes levarão os agrotóxicos 

para os mares) além de penetrar no solo e poluir nossos lençóis freáticos. Deste modo, a cada 

dia que passa temos menos água pura e mais água poluída que irá, consequentemente, 

contaminar a flora (comercial e alimentícia ou não) e a fauna (cujos alguns animais são inclusos 

na alimentação humana), resultando também em maiores incidências de doenças crônicas. Mas 

não paramos para pensa nisso né? Muitas vezes vemos notícias como  do governo liberando 

mais 42 agrotóxicos genéricos, totalizando 405 desses compostos utilizados no país, tornando 

do Brasil o país que mais utiliza e consome agrotóxicos no mundo e pouco paramos para nos 

indignar ou questionar, ou quando paramos, pensamos apenas na nossa própria e vã existência 

e saúde, não percebendo que muitos outros animais são afetados por esse tipo de política. Bem, 

mas enquanto houver uma bancada ruralista subsidiando a política do país e comprando esses 

produtos de indústrias de agro o que podemos fazer? Recorrer ao IBAMA, que a cada dia tem 

suas ações mais limitadas e flexibilizadas? Talvez nossa passividade custará caro. 

“Por fim”, também devemos falar das contaminações oriundas da negligência no 

controle de petróleo, óleo e gás, além da poluição por lixo humano, levando milhares de animais 

aquáticos à morte. Um caso muito marcante foi o da British Petroleum, cujo derramamento de 

óleo gerou grandes manchas dispersas no oceano levando a intoxicação de diversos animais, 

além de afetar o isolamento térmico dos mesmos, contaminar seus alimentos e afetar a produção 

primária dos oceanos. Muitos desses, como as lontras e aves marinhas, ao terem seus pelos e 
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penas cobertos de óleo, acabam perdendo sua impermeabilidade à água e acabam afundando, 

morrendo afogadas. 

 

Imagens 130, 131 e 132: Fotografias de animais que são diretamente afetados com a poluição 

química. Temos, respectivamente: uma tartaruga marinha, uma ave marinha cuja imagem foi 

retirada do Banco de Imagens Nova Escola e, por fim, uma espécie de mustelídeo aquático, 

considerado por alguns como mamífero aquático que não trabalhamos nesse guia, tendo seu 

ambiente natural poluído por pneus, foto tirada por Chris Peckham. 

 

Abaixa o som DJ! Meus ouvidos sangram!  

Como se já não bastasse a quantidade infindável de poluição química que despejamos 

nos oceanos também somos responsáveis por uma quantidade enorme de poluição sonora. O 

som de embarcações, milhares de motores, exploração sísmica do assoalho marinho, 

submarinos... todas estas coisas são, de longe, música para os ouvidos dos mamíferos marinhos. 

Está mais para uma tortura auditiva como ouvir diversas gaitas de fole desafinadas e gatos 

arranhando lousas de escola. Brincadeiras à parte, e todo respeito às gaitas, estes sons que 

repercutimos nos oceanos e rios afetam, e muito, a investigação do ambiente e a comunicação 

entre mamíferos aquáticos. Como vimos em capítulos anteriores, diversos desses animais, em 

especial os odontocetos, são dependentes dos sons para localizar suas presas, perceber 

obstáculos ou estabelecerem relações sociais indispensáveis para a dinâmica populacional. 

Contudo, a espécie humana, a cada dia que passa, gera uma alta variação de frequências 

e potencias sonoras, seja na construção de portos, no tráfico de embarcações, como para 

explorar oceanos, em busca do famoso “ouro negro”, sendo que algumas dessas atividades são 

deletérias aos mamíferos aquáticos, fazendo com que eles evitem os locais que possuem essas 

fontes de ruído e  se mudem para outras áreas, levando à uma perda de diversidade local. Outros 

efeitos que podem ser provocados também pela poluição sonora são a perda temporária ou 

permanente da capacidade auditiva; inanição, por afetar a capacidade de obtenção de alimentos; 
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falhas na reprodução e encalhes, devido ao recebimento incorreto de informações ambientais 

pela ecolocalização afetada pela poluição sonora.  

Em suma, essas atividades e suas consequências têm maior efeito em águas oceânicas, 

longe dos olhos da sociedade, e como o ditado diz “o que os olhos não veem, o coração não 

sente” e ficamos alheios à essas atividades, sem tomar nenhuma atitude. Infelizmente, mesmo 

os olhos não vendo os sistemas auditivos sentem e esses animais sofrem. 

 

Olhe por onde anda, quer matar alguém assim? 

Outro fator extremamente preocupante para a conservação desses animais são as, cada 

vez mais frequentes, colisões com embarcações e atropelamentos. Devemos nos lembrar que 

esses animais não estão totalmente familiarizados com a invasão de seu habitat natural por esses 

peixes metálicos que chamamos de navios, lanchas, iates e afins, tampouco imaginavam que, 

em tão pouco tempo, nós humanos infestaríamos suas casas com milhares e milhares desses 

objetos estranhos.  

 Muito curiosos, ou alheios ao que está acontecendo, dezenas desses animais aproximam-

se de embarcações para explorar e acabam sendo gravemente feridos, tanto por colisão direta, 

quanto por mutilações e cortes provocados pelos motores. Esses acontecimentos, além de 

provocar uma dor inimaginável para esses animais, também afetam diretamente seu estado de 

saúde ao longo do tempo e podem, inclusive, causar a morte de diversos desses animais. 

 Além do dano imediato, como mencionado, a intensa atividade de embarcações também 

afeta a alimentação e reprodução desses organismos, uma vez que elas partem de regiões que 

são usados, há milhares de anos, como sítios de alimentação e procriação. Em toda esta história, 

devido à sua personalidade mais serena e sua natação lenta, os peixe-boi-marinhos são, muitas 

vezes, os mais afetados por essa atividade. 

 Então, da próxima vez que você for participar de um cruzeiro ou dar um passeio de 

barco que tal certificar-se que a área e a estação são adequadas para evitar esse tipo de dano aos 

nossos animais? E quando forem querer ostentar em iates particulares ou lanchas super rápidas, 

tentem pensar se essa forma de exibição compensa a possível perda de diversas vidas animais, 

não só dos mamíferos.  
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Imagens 133 e 134: Na primeira imagem temos um golfinho-rotador que morreu devido a uma 

intensa lesão no rostro causada por colisão com uma embarcação, deixando diversas fraturas 

expostas e causando hemorragia severa. Foto do Projeto Golfinho Rotador. Na segunda imagem 

temos uma imagem de lesões causadas por um motor de embarcação a um peixe-boi marinho. 

Foto extraída do artigo “Embarcações motorizadas: uma ameaça aos peixes-boi marinhos 

(Trichechus manatus) no Brasil” de João Carlos Gomes Borges et al.  

 

Não chegue mais perto! Somos alérgicos à ignorância  

Não podemos falar que todas as pessoas são ruins, maléficas ou “capetalistas”... mas 

também não quer dizer que só por serem boas que essas pessoas não causem danos. A 

aproximação indevida e distúrbios causados por humanos, por exemplo, podem afetar 

imensamente os mamíferos aquáticos, mesmo que esta não seja a real intenção das pessoas. Um 

problema recorrente é o da alimentação induzida por humanos, afinal quem nunca quis 

conquistar alguém querido pela barriga? Muitos turistas tendem a apresentar e oferecer comidas 

humanas em excursões para os animais aquáticos, mesmo que a intenção não seja ruim, muitas 

dessas comidas podem causar muito mal para esses organismos, de várias formas diferentes: as 

comidas podem causar sérias alergias, ter efeito tóxico ou apresentar rejeição do organismo; se 

contaminadas com algum microrganismo patogênico pode causar doenças infecciosas nesses 

animais, ou ainda, o costume de receber comida de turistas pode afetar o comportamento natural 

e as táticas de captura de presas por esses organismos.  

Ou seja, quando vemos as plaquinhas “não alimentem os animais” não é por maldade 

ou mera burocracia, queremos preservar ao máximo todas as características naturais desses 

animais além de preservar sua saúde. Sendo assim, conscientizem-se! Por maior que seja a 

vontade de dar um agradinho para um golfinho, peixe-boi ou outros, lembre-se que a comida 

que é agradável para vocês pode não ser para eles. O que você acha que é gostoso e saudável 
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(e muitas vezes nem é, devido ao grande nível de industrialização e processamento dos 

alimentos, além da impregnação de agrotóxicos, conservantes e afins) pode não ser para eles. 

Quando acha que está matando a fome dos animais, na verdade só estão prejudicando a busca 

de alimento deles. Assim como eles não chegam para nós nos oferecendo um peixe cru 

mastigado e cheio de água salgada, não devemos oferecer nossos alimentos de forma 

inconsequente.  

O outro problema que as pessoas podem oferecer, mesmo sem ter a intenção ou achar 

que estão fazendo algum mal, é quando há aproximação indevida por embarcações de lazer. 

Muitas vezes, essas aproximações afetam a alimentação e estado de saúde dos animais, por 

causar gerar muito barulho, afetando o processo de captura, afugenta as presas e também causa 

medo e estresse para os mamíferos aquáticos. Pense, por exemplo, que vocês estão tranquilos, 

seguindo a vida em suas casas, vão começar a comer sua comida favorita e aí, do nada, uma 

pessoa que vocês nunca viram chega gritando, pega seu prato de comida e joga no chão e fica 

te cutucando e falando alto. Acredito que não seria nada agradável né? É mais ou menos isso 

que fazemos e não achamos que estamos sendo os chatos da história. Além disso, existem casos 

que as pessoas decidem nadar com os animais (um exemplo foi uma mulher que só podia estar 

fora de todas as faculdades mentais, que decidiu nadar perto de cachalotes), se aproximando, 

tentando abraçar, encostar ou fazer qualquer coisa que, com toda certeza, não é bem vista pelos 

mamíferos que têm sua vida invadida por estranhos.  

Mas qual é a pior parte dessas aproximações? Acontece que, como é de se esperar, esses 

casos, geralmente, acabam com algum acidente que gera injúrias não só aos animais aquáticos 

como aos seres humanos e, como consequência, a mídia ainda culpa os bichinhos por esses 

acidentes, incriminando-os e tratando-os como vilões e animais violentos, o que prejudica ainda 

mais as tentativas de preservação das espécies, mesmo que os reais vilões sejam outros... 

Como consequência final, essas atitudes, em especial a alimentação inapropriada pode 

reduzir a eficiência reprodutiva ou alimentar dos animais aquáticos, além de fazer com que 

alguns desses animais abandonem habitats críticos para ciclo de vida dessas espécies para se 

aproximar das zonas costeiras para adquirir alimento fácil dos humanos.  De brinde, além deles 

deixarem seu habitat natural, ainda são prejudicados pelas pessoas criando hotéis e jogando 

esgotos na costa. 
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Globalistas ou terraplanistas, apenas liguem o ar-condicionado! 

Enquanto estamos aqui vivendo uma onda de negacionistas, crescente pseudociência no 

mundo, discussões incabíveis sobre terra sendo plana ou não... os mamíferos aquáticos estão 

todos desesperados com o aquecimento global que ocorre no planeta. 

As mudanças climáticas globais, causadas pela diminuição da camada de ozônio, 

levando ao aumento da radiação UV e o aumento da camada de gás carbônico intensificando o 

efeito estufa, levando à crescente temperatura global, tem como consequência a diminuição de 

taxa fotossintética, portanto, menor produção primária nos oceanos alterando as cadeias 

tróficas; o degelo de calotas polares que alteram as correntes oceânicas e levam à perda de 

habitat para o krill, diminuindo também essa fonte de alimento.  

Como contribuidores desse evento de aquecimento global, devemos começar a discutir 

mais não quem está certo ou errado, se o aquecimento está ocorrendo ou não e deveríamos 

passar a discutir medidas de como refrear estes eventos, evitar a perda de habitat e preservar as 

espécies.  

 

Imagem 135: Urso-polar em um fragmento de gelo. Atualmente vários desses animais como 

diversos pinípedes sofrem com o degelo e perda de habitat provocados pelo aquecimento 

global. Imagem de Shutterstock.  
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Se juntas já causam, imaginem agrupadas 

Discutimos aqui diversos fatores ameaçadores para a sobrevivência dos mamíferos 

aquáticos, mas devemos pensar que esses fatores não ocorrem de forma isolada, mas sim ao 

mesmo tempo. A este fenômeno em que diversos fatores ocorrem em conjunto gerando um 

efeito potencializado, damos o nome de sinergismo. Neste caso o efeito sinergético dos fatores 

intensifica o declínio de populações, o declínio de reprodução per capita (conhecido como efeito 

Alee) pela crescente dificuldade de encontro de parceiros. Além de gerar ainda mais estresse 

nos animais, afetando seu sistema imunológico e seus estados de saúde. 

 

Nós somos muito mais do que carinhas fofas! 

 Eu sei que os últimos tópicos podem ter sido desconfortáveis, sofridos e talvez até 

dolorosos para alguns, mas infelizmente as vezes precisamos conhecer e compreender mais a 

dor dos outros para nos sensibilizarmos com ela, tornarmos a dor do outro como nossa dor 

também, a fim de desenvolvermos alguma empatia. Neste último capítulo iremos tratar um 

pouco mais da conservação, do papel da educação e dificuldades para serem superadas neste 

processo. 

Mas, antes de mais nada, devemos contextualizar. O que é conservação? A conservação 

pode ser definida como a “ação de evitar influências destrutivas, de decaimento natural e de 

perda de diversidade; manutenção de condições já existentes da vida, da ordem, direito e paz” 

ou até mesmo como a “Manutenção da biodiversidade e ecossistemas nos quais as comunidades 

de organismos existem”. Dessa forma, a conservação deve preocupar-se em diminuir ou até 

mesmo impedir, se possível, a perda de biodiversidade por fatores não naturais. Devemos 

lembrar que as extinções são processos naturais, fazem parte do processo evolutivo e da história 

natural das espécies, não sendo papel da conservação interferir nesses processos, entretanto, 

percebemos que atualmente é extremamente difícil distinguir as extinções naturais das 

extinções induzidas, sendo uma das dificuldades para as medidas conservacionistas.   

Mas não perdemos a esperança! Já vimos que as sociedades humanas foram capazes de 

restabelecer populações animais, como de lontras e elefantes-marinhos-do-sul. Esses feitos 

foram possibilitados graças à análise detalhada dos fatores determinantes da conservação das 

espécies, como por exemplo: 1- devemos trabalhar as ameaças, de modo a avaliar a magnitude 

e extensão de cada uma, seus possíveis efeitos nos indivíduos e, assim que compreendido, 

buscar minimizar o sinergismo dessas ameaças a fim de garantir melhores condições de vida 
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para esses animais. 2- A análise das populações é indispensável, devemos avaliar os parâmetros 

populacionais no tempo e espaço, de modo que conseguimos, de fato, verificar o que está ou 

não afetando negativamente as populações e nos certificarmos que as medidas realizadas estão 

sendo suficientes para a conservação. 3-Como vimos no capítulo de diversidade, muitas são as 

espécies que temos poucas informações e, posteriormente, discutimos que isso se dá ao fato de 

serem espécies que habitam profundezas, que ficam longe da costa e necessitam de alto custo 

para pesquisa (muitas vezes não cedido) entre outras complicações. Deste modo a ausência de 

informações é uma das dificuldades enfrentadas pelo processo de conservação, entretanto, 

devemos nos valer do princípio da precaução, como proposto pela Rio 92: “onde há ameaças 

de prejuízos irreversíveis, a falta de completa certeza científica não pode ser utilizada como 

justificativa para adiar preventivas de degradação do ambiente”, ou seja, a falta de dados não 

pode ser usada como justificativa para impedir projetos de conservação. 4- Por fim, devemos 

buscar pela mitigação de ameaças, eliminando ou reduzindo fontes poluidora, pesca não seletiva 

e a captura selecionada. Todos esses fatores são bem analisados e tratados pela pesquisa 

científica, pela iniciativa de universidades e afins, mas bem sabemos que, por mais importante 

que a pesquisa científica seja, ela é insuficiente por si só, devemos investir pesadamente em 

educação, direito ambiental, sociologia e economia verde. 

Quando falamos que a pesquisa científica por si só é insuficiente queremos dizer que, 

para ter mudanças reais na conservação, devemos ter contato e apoio da população, precisamos 

nos aproximar e adentrar o contexto de cada sociedade para, em conjunto, tornar a humanidade 

um pouco mais sustentável. Isto é, para que realmente tenhamos mudança precisamos nos ligar 

intimamente às populações e mostrar para casa pessoa a importância da conservação, como a 

proteção de uma espécie está ligada com ela e sempre levar em consideração seu contexto e 

cultura, a fim de chegarmos em um tipo de manejo participativo com comprometimento de 

ambas as partes (cientistas e população em geral). Para que esse manejo participativo seja 

atingido devemos ser capazes de realizar um bom compartilhamento de informações, 

aprimorando a educação e consciência ambiental.  

Claro, em um país como o Brasil em que, nas palavras de Darcy Ribeiro “a crise da 

educação no brasil não é uma crise é um projeto”, traduzindo para: o sucateamento da educação 

básica pública e a forma arcaica em que ela ainda se encontra, com um modelo totalmente 

industrial, memorístico e conteudista, não é uma crise, mas um projeto governamental de 

controle das mentes, impedindo ou refreando a criação de senso crítico, consciência ambiental 

e social, dentre outros, a fim de manter uma estrutura hierárquica altamente não igualitária; é 
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muito difícil trazer em questão esses processos e pensamentos conservacionistas, mas não 

podemos deixar de tentar de incluir essa temática na educação básica, nem que seja por meio 

dos conteúdos programados. A educação tem, em si, um grandíssimo poder transformador da 

sociedade, por esse motivo devemos contar sempre com a capacitação e instrução dos 

profissionais da educação para cativar a população, chamar atenção e trazer empatia em 

torno dos mamíferos aquáticos, que é o principal propósito deste guia. Deste modo, se tratarmos 

desde os anos iniciais da escolarização sobre a importância da conservação e, em paralelo, 

instruirmos de maneira não formal as populações ribeirinhas, costeiras e população em geral 

sobre alternativas para pesca, cuidados com os mamíferos aquáticos e suas importâncias, 

poderíamos em conjunto formar uma sociedade mais preocupada e com paixão pela 

conservação. É um trabalho árduo? Sim, sem dúvidas... lidar com pessoas sempre é complicado! 

Mas devemos ter a esperança e investir fortemente na educação e atividades de extensão, 

divulgação de conhecimento, para que a pesquisa científica tenha algum sentido, este sentido 

seja compartilhado com a população e, juntos, defendermos nossa querida e importantíssima 

biodiversidade. As mudanças no comportamento humano são indispensáveis nesse contexto e 

a educação é uma chave para a libertação e transformação. 

Outras atividades a serem realizadas são a criação de áreas de proteção em colônias 

reprodutivas e de habitats críticos, criação de leis e regulamentações, criação de ONGs ou 

instituições que sejam completamente voltadas para a conservação e continua pressão na 

política para salvaguardar leis, direitos e medidas públicas de proteção do nosso patrimônio 

biológico. 

Por fim, espero que todos saiam dessa leitura tendo em mente todas as razões para 

conservar, e não, não conservamos pelo índice de fofulência, por uma espécie ser bonitinha ou 

não, conservamos pelo valor intrínseco da biodiversidade, pelos seus papéis no ecossistema, e, 

no caso específico dos mamíferos aquáticos, como importantes sentinelas dos ecossistemas 

aquáticos (indicadores de qualidade de vida). Finalmente chegamos ao fim de nossa jornada, 

foi um imenso prazer contar com a companhia de todos vocês e espero que nos encontremos 

em breve em um mundo menos destrutivo e mais preocupado com espécies além da nossa.  
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Níveis de estado de conservação da fauna, extraído de: Sumário Executivo Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, Edição de 2016. 
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GLOSSÁRIO 

 

Grupo Monofilético: grupo que inclui todos os descendentes de uma espécie ancestral em 

comum.  

Sinapomorfia: característica presente em todos os integrantes de um grupo. 

Pré-adaptação: quando uma estrutura possui uma função original, mas ao longo da evolução 

acaba ganhando outra função. 

Nadadeira lobada: nadadeira que possui um centro ósseo, chamado de lobo. 

Estruturas homólogas: estruturas que possuem a mesma origem evolutiva. 

Cladograma: forma visual de representar a árvore evolutiva de um grupo. 

Linhagem: grupo biológico que evolui ao longo do tempo. 

Divergência/cladogênese: separação de uma linhagem em duas novas linhagens, que podem 

se diferenciar entre si. 

Filogenia: relações evolutivas entre os seres vivos, que podem ser representadas visualmente 

em um cladograma (árvore evolutiva). 

Dimorfismo sexual: quando o macho e a fêmea de uma espécie possuem aparências diferentes, 

como o pavão. 

Coloração críptica: coloração do corpo semelhante ao meio em que o animal vive, facilitando 

sua camuflagem. 
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	Começando pelas capturas direcionadas, que atualmente ocorrem em um modelo de sobre-explotação, elas representam a parcela da captura de mamíferos aquáticos que possuí como objetivo a caça destes animais. Este tipo de atividade ocorre desde 500 D.C. c...
	Além da caça às baleias com destino, principalmente, gastronômico também temos a caça que objetiva a pelagem dos pinípedes para confecção têxtil de luxo, gordura e óleo de diversos animais como forma de combustível, produção de artigos esotéricos entr...
	Outro exemplo que podemos usar é o de controle do predador, uma estratégia que alega ser necessário reduzir a abundância de algumas espécies de mamíferos aquáticos com a justificativa de que eles competem com os humanos pelos recursos marinhos, mais ...
	E olha lá, falamos de pinípedes, cetáceos... mas vocês acham que os pacíficos sirênios estão fora dessas ameaças? Pois eu aviso... infelizmente não estão. Estes animais são caçados para obtenção de seus couros para confecção de apetrechos humanos, uso...
	Passamos agora para as capturas acidentais, ou seja, àquelas que não tem a intenção de capturar os mamíferos aquáticos, mas que acabam retirando estes organismos não alvo de seus ambientes em operações de pesca. Neste instante muitos podem pensar: “Be...
	Apesar dessas estratégias serem responsáveis pela morte de mais de 600 mil mamíferos por ano, sem contar aqueles que são gravemente feridos e podem morrer posteriormente tendo sua alimentação, reprodução ou capacidade de fuga prejudicadas,  os humano...
	Como vimos anteriormente, um dos temas mais citados quando tratamos de captura intencional ou acidental tem relação com a competição com a pesca. Neste sentido os mamíferos aquáticos sofrem ameaças para sobreviverem não apenas pela caça direta, mas ta...
	Quando falamos na pesca, portanto, temos que discutir além dos danos diretos que elas causam pela captura acidental e injúrias nos mamíferos marinhos, mas também temos que pensar que cerca de  28% dos recursos pesqueiros são sobre-explorados, ou seja,...
	Também é importante destacar que grande volume dessas atividades pesqueiras ocorre de forma concentrada nas plataformas continentais, com sobreposição de áreas de forrageamento e reprodução de pequenos cetáceos e pinípedes. Afetando ainda mais esses g...
	Imagem 124: Fotografia de C. Ortiz Rojas representando uma rede de navio pesqueiro capturando toneladas de peixes (e outros animais) dos oceanos. É importante lembrar que, diariamente, de centenas a milhares de navios realizam essa atividade em todo o...
	Não só para os animais terrestres, mas os animais aquáticos também sofrem com a perda e degradação de habitat. Pois é meus amigos, não é porque não existem árvores para derrubar ou fogo para atear que não conseguimos acabar com um ambiente, nossa cria...
	Devido à especulação imobiliária houve, nos últimos anos, um grande aumento da ocupação humana não apenas em áreas costeiras, como também dos estuários e rios, com a consequente criação de marinhas, portos, posto de dragagens de sal, hidrelétricas, ár...
	O crescimento descontrolado da população humana e ocupação de áreas costeiras e ribeirinhas faz com que a quantidade de lixo nos oceanos aumente de modo exponencial, prejudicando a saúde dos animais marinhos que podem alimentar-se acidentalmente, ou p...
	Em resumo, podemos afirmar que todas essas atividades humanas levam à fragmentação de habitats e de populações, além de comprometer os estados de saúde de cada um desses animais, de modo que o isolamento reprodutivo que ocorre em consequência dessas f...
	Imagens 125 e 126: A primeira imagem apresenta a poluição de águas continentais e oceânicas, que a cada dia recebem mais e mais rejeitos humanos, imagem de Shutterstock. Ao lado vemos uma tubulação de esgoto. Essas tubulações são presentes tanto em ri...
	Imagem 127: Print Screen retirado do Google Maps representando a antiga “ilha de lixo” do pacífico. Primeiramente mencionada como mar de lixo, depois ilha de lixo, esta região do pacífico recebe tantos rejeitos humanos que se começou a discutir o term...
	Imagens 128 e 129: À esquerda região destinada à maricultura, retirando dezenas, centenas ou até milhares de metros quadrados para ocupação de espécies nativas ou migratórias. À direita imagem da, cada vez mais intensa, ocupação humana nas regiões cos...
	Chegamos a um tema tóxico e não, não é sobre a masculinidade, apesar de cada vez mais vivermos em um país e um mundo repleto de machos escrotos. Trata-se da contaminação química das águas, uma ameaça que afeta os organismos aquáticos tanto de forma di...
	Atualmente os níveis de metais pesados como mercúrio, chumbo e cádmio, provenientes da mineração e processamento do ouro, tem crescido muito nas águas, em especial nos oceanos, tanto decorrentes de crimes ambientais como os rompimentos das barragens d...
	Além desse acúmulo direto no blubber esses metais pesados e outros compostos químicos também acarretam um processo conhecido como biomagnificação, ou seja, esses compostos são primeiramente absorvidos pelo fitoplâncton, passando a concentrarem-se ness...
	Não somente a indústria mineradora atual como a agroindústria intensiva e exploratória, também afeta de forma drástica os ambientes aquáticos e a saúde da biosfera como um todo. Neste tipo de sistema são utilizados compostos altamente tóxicos mutagêni...
	“Por fim”, também devemos falar das contaminações oriundas da negligência no controle de petróleo, óleo e gás, além da poluição por lixo humano, levando milhares de animais aquáticos à morte. Um caso muito marcante foi o da British Petroleum, cujo der...
	Como se já não bastasse a quantidade infindável de poluição química que despejamos nos oceanos também somos responsáveis por uma quantidade enorme de poluição sonora. O som de embarcações, milhares de motores, exploração sísmica do assoalho marinho, s...
	Contudo, a espécie humana, a cada dia que passa, gera uma alta variação de frequências e potencias sonoras, seja na construção de portos, no tráfico de embarcações, como para explorar oceanos, em busca do famoso “ouro negro”, sendo que algumas dessas ...
	Em suma, essas atividades e suas consequências têm maior efeito em águas oceânicas, longe dos olhos da sociedade, e como o ditado diz “o que os olhos não veem, o coração não sente” e ficamos alheios à essas atividades, sem tomar nenhuma atitude. Infel...
	Outro fator extremamente preocupante para a conservação desses animais são as, cada vez mais frequentes, colisões com embarcações e atropelamentos. Devemos nos lembrar que esses animais não estão totalmente familiarizados com a invasão de seu habitat ...
	Não podemos falar que todas as pessoas são ruins, maléficas ou “capetalistas”... mas também não quer dizer que só por serem boas que essas pessoas não causem danos. A aproximação indevida e distúrbios causados por humanos, por exemplo, podem afetar im...
	Ou seja, quando vemos as plaquinhas “não alimentem os animais” não é por maldade ou mera burocracia, queremos preservar ao máximo todas as características naturais desses animais além de preservar sua saúde. Sendo assim, conscientizem-se! Por maior qu...
	O outro problema que as pessoas podem oferecer, mesmo sem ter a intenção ou achar que estão fazendo algum mal, é quando há aproximação indevida por embarcações de lazer. Muitas vezes, essas aproximações afetam a alimentação e estado de saúde dos anima...
	Mas qual é a pior parte dessas aproximações? Acontece que, como é de se esperar, esses casos, geralmente, acabam com algum acidente que gera injúrias não só aos animais aquáticos como aos seres humanos e, como consequência, a mídia ainda culpa os bich...
	Como consequência final, essas atitudes, em especial a alimentação inapropriada pode reduzir a eficiência reprodutiva ou alimentar dos animais aquáticos, além de fazer com que alguns desses animais abandonem habitats críticos para ciclo de vida dessas...
	Discutimos aqui diversos fatores ameaçadores para a sobrevivência dos mamíferos aquáticos, mas devemos pensar que esses fatores não ocorrem de forma isolada, mas sim ao mesmo tempo. A este fenômeno em que diversos fatores ocorrem em conjunto gerando u...
	Eu sei que os últimos tópicos podem ter sido desconfortáveis, sofridos e talvez até dolorosos para alguns, mas infelizmente as vezes precisamos conhecer e compreender mais a dor dos outros para nos sensibilizarmos com ela, tornarmos a dor do outro co...
	Mas, antes de mais nada, devemos contextualizar. O que é conservação? A conservação pode ser definida como a “ação de evitar influências destrutivas, de decaimento natural e de perda de diversidade; manutenção de condições já existentes da vida, da or...
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