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mais peculiares e aberrantes dos mamíferos.” 

(George Gaylord Simpson, 1945. p. 213). 
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RESUMO  

 

A comparação de caracteres entre indivíduos de regiões diferentes permite entender em quais aspectos 

ecológicos as populações têm se especializado e indicar possíveis aspectos de sua evolução. Pontoporia 

blainvillei é uma espécie endêmica de cetáceo do Oceano Atlântico Sul ocidental com distribuição 

descontínua, ocorrendo do Espírito Santo (Brasil) até o Golfo San Matías, Patagônia Argentina. 

Considerando sua distribuição geográfica descontínua e as alterações morfológicas observadas em 

exemplares encalhados em diferentes ecorregiões, esta pesquisa teve como objetivo comparar os 

sincrânios dos espécimes no intuito de fornecer novos subsídios para o esclarecimento da sua 

biogeografia e conservação. Mensurou-se 35 sincrânios evidenciando seus aspectos morfométricos, 

sendo 15 espécimes encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 20 em Santa Catarina. Das 36 

medidas observadas, 13 mostraram diferenças significativas apresentando maiores valores para os 

indivíduos do Espírito Santo. Os resultados contribuem para elucidação de características específicas 

desta população de franciscanas, menos documentada, a qual sofre impactos antrópicos em larga escala. 

Essas características fornecem subsídios para inferências acerca da sua estrutura populacional, aspectos 

ecológicos e biológicos, auxiliando no planejamento para a conservação e manejo mais eficiente da 

espécie. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Toninha, Conservação, Biogeografia, Osteologia, Ecorregião marinha. 
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RESUMO 

A comparação de caracteres entre indivíduos de regiões diferentes permite entender em quais 

aspectos ecológicos as populações têm se especializado e indicar possíveis aspectos de sua 

evolução. Pontoporia blainvillei é uma espécie endêmica de cetáceo do Oceano Atlântico Sul 

ocidental com distribuição descontínua, ocorrendo do Espírito Santo (Brasil) até o Golfo San 

Matías, Patagônia Argentina. Considerando sua distribuição geográfica descontínua e as 

alterações morfológicas observadas em exemplares encalhados em diferentes ecorregiões, esta 

pesquisa teve como objetivo comparar os sincrânios dos espécimes no intuito de fornecer novos 

subsídios para o esclarecimento da sua biogeografia e conservação. Mensurou-se 35 sincrânios 

evidenciando seus aspectos morfométricos, sendo 15 espécimes encalhados no litoral Norte do 

Espírito Santo e 20 em Santa Catarina. Das 36 medidas observadas, 13 mostraram diferenças 

significativas apresentando maiores valores para os indivíduos do Espírito Santo. Os resultados 

contribuem para elucidação de características específicas desta população de franciscanas, menos 

documentada, a qual sofre impactos antrópicos em larga escala. Essas características fornecem 

subsídios para inferências acerca da sua estrutura populacional, aspectos ecológicos e biológicos, 

auxiliando no planejamento para a conservação e manejo mais eficiente da espécie. 

 

Palavras-chave: Toninha, Conservação, Biogeografia, Osteologia, Ecorregião marinha. 

                                                 
 
1 Autor correspondente: (e-mail: mmadureira@uneb.br). 
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INTRODUÇÃO 
 

Pontoporia blainvillei (Gervais & d'Orbigny, 1844), conhecida vernaculamente 

como Franciscana, Toninha ou Delfín de la Plata, é uma espécie endêmica de cetáceo de 

pequeno porte do Oceano Atlântico Sul Ocidental. Ocorre em águas rasas de 

profundidade até 30m e a cerca de 55 km da costa (Pinedo, Praderi, and Brownell Jr 1989). 

Distribui-se descontinuamente a partir de Itaúnas (18º25’S) (Espírito Santo - ES) até o 

Golfo San Matías (41º10’S) (Patagônia, Argentina) (Crespo, Harris, and González 1998, 

Siciliano, Di Beneditto, and Ramos 2002b, Crespo 2009). 

A distribuição descontínua de P. blainvillei ao longo da costa tem levado 

pesquisadores a comparar os grupos isolados geograficamente na expectativa de entender 

sua dinâmica populacional e talvez sugerir possíveis processos de especiação, além de 

desenvolver ações de conservação mais eficientes e específicas para a espécie (Secchi et 

al. 1998, Higa, Hingst-Zaher, and Vivo 2002, Secchi, DaniLewicz, and Ott 2003, Trimble 

and Praderi 2008, Alves 2013). 

Trata-se do cetáceo mais ameaçado de extinção da América do Sul, devido aos 

intensos registros de captura acidental, principal fator de risco para a espécie (Secchi et 

al. 1997, Bertozzi and Zerbini 2002, Ott et al. 2002, Rosas, Monteiro-Filho, and Oliveira 

2002, Secchi, Ott, and Danilewicz 2003, Cremer et al. 2013, Prado 2016), pela lenta taxa 

de reprodução (Pinedo, Praderi, and Brownell Jr 1989), além da sua utilização como isca, 

principalmente para a pesca de tubarões ao longo da costa Sudeste e Sul do Brasil 

(Siciliano 1994, Mintzer, Diniz, and Frazer 2018). 

A espécie possui um plano específico de Ação Nacional para a Conservação (PAN 

Toninha 2010). Consta em diversas listas estaduais de fauna brasileira ameaçadas de 

extinção (Di Beneditto et al. 2010). Está classificada como “vulnerável” pela Lista 

Vermelha da International Union for Conservation of Nature - IUCN, desde 2008 
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(Reeves et al. 2012) e “criticamente em perigo” pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (ICMBIO 2016). 

Secchi et al. (1998) propuseram uma subdivisão intra-específica para a espécie: 

populações geneticamente distintas entre o Norte e o Sul, considerado por seus resultados; 

e formas geográficas também distintas entre o Norte e o Sul (Pinedo 1991). 

Posteriormente, Secchi et al. (2003), subdividiram as populações do Norte e Sul em outras 

duas, sendo as do Norte, basicamente para o Sudeste até o Norte de Santa Catarina (SC) 

e a do Sul, distribuindo-se desde o Sul de SC até a Argentina. Neste mesmo trabalho, os 

autores supracitados propuseram a divisão em quatro grandes áreas de ocorrência das 

franciscanas, conhecidas como Franciscana Management Areas (FMA), baseados em 

dados de diferenciações morfológicas, distribuições geográficas, padrões de coloração, 

carga de contaminantes, parasitas e ecologia alimentar. 

As FMAs estabelecidas foram: duas exclusivas no Brasil (FMA I e II), uma 

compartilhada entre o Brasil e Uruguai (FMA III) e uma na Argentina (FMA IV). A 

população de P. blainvillei do ES (FMA I) está isolada das demais áreas, representando 

uma das populações menos conhecidas da espécie (Siciliano, Di Beneditto, e Ramos 

2002a, Cunha et al. 2014). Além disso, há um hiato dentro dessa área que dificulta a 

conservação e viabilidade dessa população (Danilewicz et al. 2012). A FMA II abrange 

a Baía Babitonga, que está localizada em Santa Catarina, na qual é um dos únicos locais 

onde a espécie ocorre dentro de um estuário (Cremer and Simões-Lopes 2005, 2008, Di 

Beneditto et al. 2010). 

Uma reavaliação nas FMAs foi proposta por Cunha et al. (2014) a partir da análise 

do DNA isolado de P. blainvillei encalhadas ao longo da costa, obtendo novos limites e 

subdivisões para as áreas de ocorrência da espécie. Sendo FMA I, II e III fragmentandas 

em duas novas porções para cada área (FMA Ia, Ib; FMA IIa, IIb; FMA IIIa, IIIb, 
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respectivamente) e a FMA IV pertencente a Argentina foi fragmentada em três porções 

(IVa, IVb, IVc). Foi observada uma profunda quebra evolutiva entre P. blainvillei das 

porções Norte (ES e Norte do Rio de Janeiro) e Sul (Sul do RJ a Argentina) da sua 

distribuição, indicando que essas áreas devem ser manejadas como duas Unidades 

Evolutivas Significativas (Cunha et al. 2014). 

Há dois hiatos registrados entre os limites setentrional e meridional de sua 

distribuição, sendo eles entre Regência (ES) (19º40’S) e Barra do Itabapoana (Rio de 

Janeiro - RJ) (21º18’S), e entre Macaé (RJ) (22º25’S) e Baía da Ilha Grande (São Paulo - 

SP) (23ºS). Entretanto, para a região da Baía da Ilha Grande (SP), Azevedo et al.(2002) 

relataram a presença da espécie, na qual podem ser indicativos da falta de levantamentos 

sistemáticos de encalhes na área ou que a espécie é rara na região ou que não ocorre.  

Os hiatos estão associados a condições desfavoráveis para a subsistência da espécie 

como: turbidez da água, temperatura, profundidade e predação (Siciliano, Di Beneditto, 

and Ramos 2002b). As franciscanas possuem preferência por águas com alto nível de 

turbidez encontradas em desembocaduras de rios, e isso pode estar relacionado com as 

condições propícias para sua alimentação. Suas presas mais comuns são peixes teleósteos 

e cefalópodes juvenis ou de pequeno porte, característicos de ambientes estuarinos e 

consequentemente mais costeiros (Siciliano, Moura, e Secco 1994). 

Siciliano, Di Beneditto e Ramos (2002b) classificaram a franciscana como uma 

espécie especialista em termos alimentares, com preferência para peixes teleósteos e 

cefalópodes oriundos de águas estuarinas. Entretanto, as espécies consumidas variam 

entre as regiões de ocorrência de P. blainvillei (Di Beneditto e Ramos 2001, Cremer, 

Pinheiro, e Simões-Lopes 2012, Paso-Viola et al. 2014). Essa variação na dieta pode estar 

relaciona com a diferença de disponibilidade e abundância das presas (Di Beneditto e 

Ramos 2001). 
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A presença de potenciais predadores, como orcas (Orcinus orca) e tubarões, 

também afeta a distribuição da espécie. As orcas, por exemplo, tendem a evitar regiões 

com alto nível de turbidez, ou seja, alto índice de partículas em suspenção na água, pois 

estas dificultam a localização das presas na região (Siciliano, Moura, e Secco 1994). 

Portanto, para evitar a predação, as franciscanas optam por águas mais turvas, 

desenvolvendo uma ecolocalização mais aprimorada para orientação e alimentação em 

águas com pouca visibilidade (Cassens et al. 2000). 

Outro fator limitante para as franciscanas é a temperatura da água, regiões 

adjacentes com significativo volume de descarga de água doce, apresentam pouca 

variação de temperatura ao longo do ano, condição característica de regiões costeiras e 

estuarinas na qual ocorre a espécie. Sob esse aspecto, regiões com ocorrência do 

fenômeno de ressurgência, também restringem a distribuição das franciscanas (Siciliano, 

Moura, e Secco 1994). 

Mudanças funcionais são marcadas por alterações morfológicas, sendo essas 

essenciais para que ocorram adaptações ambientais (Buchholtz 2001), isso é bem 

observado quando se estuda as tendências evolutivas dos cetáceos no processo de 

migração do ambiente terrestre para o marinho, principalmente no que diz respeito à 

morfologia estrutural do sincrânio (Fettuccia 2006, Rommel, Pabst, e McLellan 2009). 

O sincrânio dos cetáceos sofreu vários processos de divergência estruturais 

comparados aos sincrânios de mamíferos terrestres. Em todo o grupo, a região do 

sincrânio foi modificada no que diz respeito à posição das narinas externas, estrutura do 

ouvido médio e interno, mudanças nos mecanismos de alimentação, além de redução de 

algumas estruturas (Mead e Fordyce 2009). 

Especificamente, aspectos morfológicos do sincrânio de P. blainvillei têm indicado 

diferenças entre as populações (Higa, Hingst-Zaher, e Vivo 2002, Trimble e Praderi 2008, 
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Crespo 2009, Alves 2013, del Castillo, Flores, e Cappozzo 2014, 2015). Este complexo 

estrutural tem, por sua vez, a função de suporte mecânico para as outras estruturas que 

compõem a cabeça, possuindo as principais disposições evolutivas entre os cetáceos e as 

alterações mais importantes nesse grupo (Simões-Lopes 2006). Por isso, estudos 

morfológicos e métricos têm sido empregados na definição de novas espécies de cetáceos 

com ocupações geográficas diferentes (Perrin 1975, Perrin et al. 1985, Van Waerebeek 

1993). 

Alves (2013) comparou os sincrânios de indivíduos do estuário da baía Babitonga 

(FMA IIb), cuja a pequena população da espécie possui áreas de vida restritas à porção 

interna da baía, com os indivíduos do litoral adjacente, os resultados demonstraram que 

há diferenças significativas entre os grupos na largura na base do rostro, largura 

interorbital, largura pós-orbital e comprimento orbital. 

Na caracterização dentária, os odontocetos modernos desenvolveram raízes simples, 

coroas cônicas e aumento de seus números (Rommel 1990), com exceção do boto-

vermelho (Inia geoffrensis) que apresenta heterodontia de aspecto rugoso e dos cetáceos 

primitivos Archaeoceti que também possuíam dentição diferenciada e difiodontia (Uhen 

2009). 

Devido aos diversos nichos possíveis, os odontocetos, no seu processo de adaptação, 

também sofreram alterações nas estruturas dentárias como a perda ou a redução da 

dentição secundária, outros desenvolveram dentes especializados com rugosidades de 

esmalte ou grandes dentes como presas, outros ainda perderam secundariamente os dentes 

adquirindo estruturas cornificadas no paladar em seu lugar (Rommel 1990). 

Tendo em vista o contexto biogeográfico descontínuo, a presença da espécie em 

ecorregiões marinhas diferentes e as alterações morfológicas de P. blainvillei encalhadas 

nos litorais referentes às FMAs Ia e II. Esta pesquisa teve como objetivo comparar os 
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sincrânios dos espécimes destas áreas no intuito de fornecer novos subsídios para o 

esclarecimento da sua biogeografia, a partir das principais diferenciações morfométricas. 

 

MÉTODOS 
 

Amostragem e Mensurações 

Foram mensurados 35 sincrânios de P. blainvillei evidenciando seus aspectos 

morfométricos para esclarecer acerca de sua exterioridade individual e maturidade dos 

espécimes (Tabela 1, Apêndice I). Destes, 15 espécimes (sendo oito sexualmente 

maduros) encalhados no litoral Norte do Espírito Santo pertencendo à província Tropical 

Southwestern Atlantic (Atlântico Sudoeste Tropical), ecorregião marinha Eastern Brazil 

(Brasil Oriental) e 20 espécimes (16 sexualmente maduros, três imaturos e um 

indeterminado) encalhados no litoral Norte de Santa Catarina pertencendo à província 

Warm Temperate Southwestern Atlantic (Temperado Quente do Sudoeste do Atlântico), 

ecorregião marinha Southeastern Brazil (Sudeste do Brasil) (Figura 1). 

Os sincrânios referentes ao Espírito Santo (FMA Ia) encontram-se depositados no 

acervo biológico do Instituto Baleia Jubarte - IBJ, em Caravelas (BA), e os sincrânios 

referentes à Santa Catarina (FMA IIb) encontram-se depositados no acervo biológico 

Iperoba, da Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, Campus de São Francisco 

do Sul (SC), sendo indivíduos provenientes do litoral adjacente à Baía Babitonga. Seguiu-

se a terminologia anatômica de Flower e Gadow (1885), Gregory (1933), Mead e Fordyce 

(2009), Miller (1923), Reidenberg e Laitman (1994) e Rommel (1990). 
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Figura 1. Local de encalhe dos espécimes de Pontoporia blainvillei analisados nas 

ecorregiões marinhas estabelecidas por Spalding et al. (2007). Limites para as FMAs 

Ia, Ib e FMAs IIa, IIb adaptadas de Cunha et al. (2014). 

 

Morfometria dos Sincrânios 

A fim de evitar possíveis erros relacionados a alterações ontogenéticas, foram 

utilizados, sempre que possível, os indivíduos com maturidade sexual definida segundo 

o comprimento total estabelecido para cada FMA, sendo: FMA I com 115 cm para 

machos e 130 cm para fêmeas (Ramos, Di Beneditto, e Lima 2000a) e FMA II entre 112 

e 116 cm para machos e entre 122 e 126 cm para fêmeas (Rosas e Monteiro-Filho 2002). 

Entretanto, foram incluídos 11 exemplares juvenis com sincrânios mais completos devido 

ao número amostral reduzido, principalmente para a FMA I, no intuito de ponderar acerca 

das transmutações intraespecíficas de cada medida (Alves 2013). 
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Analisou-se a vista dorsal, ventral e lateral de cada sincrânio, completo ou 

incompleto, aplicando técnicas de morfometria com medidas lineares convencionais 

(Marcus 1990), sugeridas por Perrin (1975) e adaptadas para essa pesquisa (Figura 2; 

Tabela 1). As medidas de comprimento dos sincrânios das FMA I e II foram feitas com 

paquímetro com 0,01 mm de precisão. Todo o material foi analisado por uma só pessoa 

a fim homogeneizar a coleta de dados (Fettuccia 2006).  

Além do sincrânio, foi feita a comparação do comprimento total do corpo das 

franciscanas, a fim de auxiliar na determinação da estrutura populacional dos espécimes 

analisados. Estas medidas foram coletadas durante a necropsia e fornecidas pelas 

instituições as quais pertencem os exemplares analisados. 
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Tabela 1. Lista de medidas e contagens para os sincrânios de Pontoporia blainvillei 

adaptadas de Perrin (1975). 

Nº AC. Medida Descrição 

1. CCB Comprimento do côndilo basal. 
Da ponta do rostro até a margem posterior 
dos côndilos occipitais. 

2. CDR Comprimento do rostro. 
Da ponta até o limite posterior da fenestra 
antorbital. 

3. LBR Largura da base do rostro. 
Ao longo da linha entre o limite posterior 
da fenestra antorbital. 

4. LRA 
Largura do rostro a 60 mm anterior a linha 
posterior a fenestra antorbital. 

- 

5. LMCR 
Largura da metade do comprimento do 
rostro. 

- 

6. LPMM 
Largura do pré maxilar na metade do 
rostro. 

- 

7. LRC Largura do rostro a 3/4 do comprimento. 
Medindo a partir da extremidade 
posterior. 

8. DPRNE 
Distância da ponta do rostro até narinas 
externas. 

Até final da margem mesial anterior 
transversal da narina direita. 

9. DPRNI 
Distância da ponta do rostro até narinas 
internas. 

Até final da margem mesial posterior do 
pterigoide direito. 

10. MLPO Maior largura do pré orbital. - 

11. MLPRO Maior largura do pós-orbital. - 

12. MLSO Menor largura do supraorbital. - 

13. MLNE Maior largura da narina externa. - 

14. MLZS 
Maior largura entre os processos 
zigomáticos de squamosal. 

- 

15. MLPM Maior largura do pré maxilar. - 

16. MLP 
Maior largura do parietal, dentro de fossas 
pós temporais. 

- 

17. AVECC Altura vertical externa da caixa craniana.  
Na linha média do basisfenoide na altura 
do supraoccipital, mas não incluir a crista 
supraoccipital (Não ilustrado). 

18. CICC Comprimento interno da caixa craniana. 
Do meio dos côndilos occipitais ao limite 
principal da cavidade craniana ao longo 
da linha média. (Não ilustrado). 

19 MCFP 
Maior comprimento da fossa póstemporal 
esquerda. 

Medida na margem externa da sutura 
levantada. 

20. MLFP 
Maior largura de fossa pós temporais 
esquerda em ângulo reto com maior 
comprimento. 

- 

21. MDFT 
Maior diâmetro da fossa temporal 
esquerda adequada. 

- 

22. MEDFT 
Menor diâmetro da fossa temporal 
adequada esquerdo. 

- 

23. DNCS 
Distância da extremidade dianteira da 
junção entre nasais para ponto posterior da 
margem da crista supraoccipital. 

- 

24. COPO Comprimento da órbita esquerda. 
Desde o ápice do processo pré orbital 
frontal ao ápice do processo pós-orbital. 

25. CPAL 
Comprimento do processo antorbital 
lacrimal esquerdo. 

- 

26. MLNI Maior largura das narinas internas. - 

Legenda: Abreviaturas: AC (Acrônimo). 
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Tabela 1. Lista de medidas e contagens para os sincrânios de Pontoporia blainvillei 

adaptadas de Perrin (1975). (Continuação). 

Nº AC. Medida Descrição 

27
. 

CFDSE 
Comprimento da fileira de dentes superior 
esquerdo. 

A partir de margem posterior do alvéolo e 
posterior a ponta do rostro. 

28
. 

NDSE Número de dentes - superior esquerdo. 
- 

29
. 

NDSD Número de dentes - superior direito. 
- 

30
. 

NDIE Número de dentes - inferior esquerdo. 
- 

31
. 

NDID Número de dentes - inferior direito 
- 

32
. 

CFDIE 
Comprimento da fileira de dentes inferior 
esquerda. 

A partir da margem posterior do alvéolo 
até a ponta posterior da mandíbula. 

33
. 

MCRE Maior comprimento do ramo esquerdo 
- 

34
. 

MCRE
A 

Maior comprimento de ramo esquerdo em 
ângulo reto para maior medida. 

- 

35
. 

CFME 
Comprimento da fossa mandibular 
esquerdo. 

Medido a borda medial da superfície 
interna do côndilo. 

36
. 

CT Comprimento total 
Da Ponta do rostro até a reentrância 
caudal (não ilustrado). 

Legenda: Abreviaturas: AC (Acrônimo). 

 

Figura 2. Medidas sincraniométricas sugeridas por Perrin (1975) para Pontoporia 

blainvillei adaptadas para esse trabalho. Legendas listadas na tabela 2. Vistas do crânio: 

(A) dorsal, (B) ventral, (C) lateral, (D) Latero-posterior; vistas da mandíbula: (E) lateral. 

Ilustração por Gabriel Leandro Gomes. 
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Procedimentos Estatísticos 

As análises morfométricas foram realizadas através da avaliação de medidas 

lineares obtidas pelo PAST 3.0 (Hammer e Harper 2013) adaptando os protocolos de 

inter-relações morfométricas de Wiens (2000). Em cada espécime foram realizadas 31 

medidas sincranianas e quatro contagens referentes aos alvéolos dentários (Perrin 1975) 

(Figura 2; tabela 1). Utilizou-se como marcos anatômicos o Comprimento Total (CT), e 

o Comprimento do Côndilo Basal (CCB) (Danilewicz 2018), a fim de se estabelecer 

proporções nas análises morfométricas e as comparações entre as populações das distintas 

ecorregiões. 

As associações entre as formas e tamanhos dos espécimes das diferentes localidades 

estudadas foram determinadas utilizando-se procedimentos como a normalidade das 

variáveis, Teste t (t), Correlação (r), Análise de Variância (F) técnicas de análises 

multivariadas: Análise Multivariada de Variância - MANOVA; Componentes Principais 

- PCA (Johnson 1998, Zar 1999). Os procedimentos estatísticos foram feitos com o uso 

do PAST (3.0) (Hammer e Harper 2013) e SPSS (versão 23). Considerou-se nível de 

significância α≤0,05 (Zar 1999). 

 

RESULTADOS 
 

Há a fragmentação dos sincrânios e consequentemente a falta de algumas partes, 

devido à fragilidade do material, processo de maceração e estado na qual as carcaças 

foram encontradas. Mesmo com as lesões nos sincrânios foi possível observar estruturas 

anatômicas que se diferem significativamente entre si, relacionando os espécimes 

analisados em dois grupos distintos de franciscanas. Entretanto, na comparação em 

relação ao CT dos espécimes de P. blainvillei, as que pertencem mais ao Norte (FMA Ia), 

com CT (119,40±20,63) e as que estão localizadas mais ao Sul (FMA IIb), com CT 
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(130,84±13,18) não se encontrou diferença significativa entre os grupos estabelecidos 

pelas regiões do Espírito Santo e Santa Catarina (F = 3,866; p = 0,58). Contudo, a 

diferenciação negativa pode estar influenciada diretamente ao reduzido tamanho amostral 

e o número de indivíduos com sexo indeterminado. Pois, ao se observar os valores de 

média, mínima e máxima, há uma tendência de divergência entre os grupos de ES (FMA 

Ia) e SC (FMA IIb) (Tabela 2). 

 

Análises Morfométricas e Contagens 

Dentre as 35 medidas lineares aplicadas individualmente em cada sincrânio, 13 

mostraram diferenças significativas (Tabela 2). As medidas com variáveis significativas 

estão relacionadas com a largura das estruturas ósseas da região orbital do sincrânio 

(MCFP, MLFP, MDFT, CPAL); com o comprimento da orbita propriamente dito 

(COPO); com a largura da base do rostro (LBR) também associado à porção anterior da 

região orbital do sincrânio; com a largura dos processos zigomáticos do squamosal 

(MLZS) relacionada à porção posterior da região orbital; com a largura a ¾ da porção 

anterior do rostro (LRC) formado pelo processo telescópico do maxilar e pré-maxilar; 

com a altura da caixa craniana (AVECC); e com a quantidade de alvéolos dentários nas 

regiões do maxilar, pré-maxilar (NDSE, NDSD) e mandibular (NDIE, NDID). Estas 

também apresentaram relações significativas quando correlacionadas, principalmente a 

CT e a CBB, com as demais (Apêndice II).  

Na análise de componentes principais, observou-se que a combinação dos 

componentes 1 e 2 (CT e CCB, respectivamente) foi responsável por 60,4% da 

variabilidade total da amostra (figura 3). Posteriormente, os componentes DPRNE e 

DPRNI, relacionados ao rostro, e o CPAL foram os que mais contribuíram para o 

agrupamento. O agrupamento nas coordenadas positivas (Figura 3) indica que os 
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indivíduos do ES possuem os valores mais altos em relação ao comprimento e a largura. 

Observa-se que, quando comparadas às medidas que mostraram diferenças significativas 

na ANOVA, às mesmas, na PCA corroboram na agregação entre as regiões que foram 

coletadas as franciscanas (Apêndice II). 

 

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) entre as medidas lineares convencionais 

sincranianas de Pontoporia blainvillei, de acordo com a sua procedência (Espírito Santo 

e Santa Catarina). 

Medidas 
Estado de 

Procedência 
n Média 

Desvio-
Padrão 

Medida 
Mínima 

Medida 
Máxima 

F p 

CCB 
Santa Catarina 15 33,13 2,13 30,00 36,00 

1,185 0,287 
Espírito Santo 11 34,64 4,76 24,00 40,00 

CDR 
Santa Catarina 15 24,67 1,63 21,00 27,00 

0,191 0,666 
Espírito Santo 11 25,27 5,06 14,00 33,00 

LBR 
Santa Catarina 20 3,35 0,49 3,00 4,00 

4,141 0,050 
Espírito Santo 15 3,07 0,26 3,00 4,00 

LRA 
Santa Catarina 20 1,30 0,47 1,00 2,00 

0,180 0,674 
Espírito Santo 13 1,23 0,44 1,00 2,00 

LMCR 
Santa Catarina 14 0,93 0,27 0,00 1,00 

0,852 0,365 
Espírito Santo 12 1,00 0,00 1,00 1,00 

LPMM 
Santa Catarina 14 0,14 0,36 0,00 1,00 

0,026 0,873 
Espírito Santo 12 0,17 0,39 0,00 1,00 

LRC 
Santa Catarina 14 0,71 0,47 0,00 1,00 

6,545 0,017 
Espírito Santo 12 0,25 0,45 0,00 1,00 

DPRNE 
Santa Catarina 15 25,33 6,83 2,00 30,00 

1,310 0,264 
Espírito Santo 11 28,09 4,81 17,00 35,00 

DPRNI 
Santa Catarina 14 26,36 1,82 23,00 29,00 

0,300 0,589 
Espírito Santo 11 27,09 4,59 17,00 34,00 

MLPO 
Santa Catarina 17 7,06 0,43 6,00 8,00 

0,003 0,960 
Espírito Santo 15 7,07 0,46 6,00 8,00 
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Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) entre as medidas lineares convencionais 

sincranianas de Pontoporia blainvillei, de acordo com a sua procedência (Espírito Santo 

e Santa Catarina). (Continuação). 

Medidas 
Estado de 

Procedência 
n Média 

Desvio-
Padrão 

Medida 
Mínima 

Medida 
Máxima 

F p 

MLPRO 
Santa Catarina 19 6,32 0,48 6,00 7,00 

0,441 0,511 
Espírito Santo 15 6,47 0,83 6,00 9,00 

MLSO 
Santa Catarina 19 7,05 0,52 6,00 8,00 

0,107 0,746 
Espírito Santo 15 7,00 0,38 6,00 8,00 

MLNE 
Santa Catarina 20 1,90 0,31 1,00 2,00 

1,571 0,219 
Espírito Santo 15 2,00 0,00 2,00 2,00 

MLZS 
Santa Catarina 20 10,00 0,46 9,00 11,00 

13,349 0,001 
Espírito Santo 13 9,31 0,63 8,00 10,00 

MLPM 
Santa Catarina 20 3,70 0,47 3,00 4,00 

2,159 0,151 
Espírito Santo 15 3,93 0,46 3,00 5,00 

MLP 
Santa Catarina 20 6,90 0,31 6,00 7,00 

0,138 0,713 
Espírito Santo 14 6,86 0,36 6,00 7,00 

AVECC 
Santa Catarina 20 6,20 0,41 6,00 7,00 

12,766 0,001 
Espírito Santo 14 6,86 0,66 6,00 8,00 

CICC 
Santa Catarina 20 6,25 0,44 6,00 7,00 

1,171 0,287 
Espírito Santo 14 6,43 0,51 6,00 7,00 

MLFP 
Santa Catarina 20 2,90 0,31 2,00 3,00 

4,784 0,037 
Espírito Santo 12 2,58 0,51 2,00 3,00 

MDFT 
Santa Catarina 19 2,21 0,42 2,00 3,00 

11,478 0,002 
Espírito Santo 12 2,75 0,45 2,00 3,00 

MEDFT 
Santa Catarina 19 1,63 0,50 1,00 2,00 

1,073 0,309 
Espírito Santo 12 1,83 0,58 1,00 3,00 

DNCS 
Santa Catarina 18 1,72 0,57 0,00 2,00 

1,035 0,317 
Espírito Santo 13 1,92 0,49 1,00 3,00 

COPO 
Santa Catarina 18 3,06 0,24 3,00 4,00 

7,238 0,012 
Espírito Santo 14 2,71 0,47 2,00 3,00 

CPAL 
Santa Catarina 19 0,68 0,48 0,00 1,00 

34,806 0,000 
Espírito Santo 15 1,67 0,49 1,00 2,00 
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Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) entre as medidas lineares convencionais 

sincranianas de Pontoporia blainvillei, de acordo com a sua procedência (Espírito Santo 

e Santa Catarina). (Continuação). 

Medidas 
Estado de 

Procedência 
n Média 

Desvio-
Padrão 

Medida 
Mínima 

Medida 
Máxima 

F p 

MLNI 
Santa Catarina 20 3,00 0,00 3,00 3,00 

- - 
Espírito Santo 15 3,00 0,00 3,00 3,00 

CFDSE 
Santa Catarina 14 20,50 1,56 18,00 23,00 

0,547 0,467 
Espírito Santo 10 21,40 4,20 12,00 27,00 

NDSE 
Santa Catarina 13 53,23 2,39 50,00 58,00 

18,402 0,000 
Espírito Santo 8 58,00 2,62 53,00 62,00 

NDSD 
Santa Catarina 12 53,50 2,43 50,00 58,00 

13,796 0,002 
Espírito Santo 8 57,88 2,80 53,00 62,00 

NDIE 
Santa Catarina 13 52,77 2,13 50,00 58,00 

18,751 0,000 
Espírito Santo 8 57,50 2,88 52,00 62,00 

NDID 
Santa Catarina 13 52,77 1,92 50,00 57,00 

20,894 0,000 
Espírito Santo 8 57,63 2,97 52,00 62,00 

CFDIE 
Santa Catarina 16 20,44 1,15 19,00 22,00 

0,758 0,392 
Espírito Santo 11 21,36 4,06 12,00 26,00 

MCRE 
Santa Catarina 16 30,19 1,87 27,00 33,00 

0,583 0,452 
Espírito Santo 11 28,27 9,86 3,00 39,00 

MCREA 
Santa Catarina 20 4,10 0,31 4,00 5,00 

0,592 0,448 
Espírito Santo 12 4,00 0,43 3,00 5,00 

CFME 
Santa Catarina 20 7,55 0,51 7,00 8,00 

0,000 0,983 
Espírito Santo 11 7,55 0,69 6,00 8,00 

CT 
Santa Catarina 19 130,84 13,18 111,00 156,00 

3,866 0,058 
Espírito Santo 15 119,40 20,63 77,00 145,00 
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Figura 3. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 4,141; p = 0,050). Component 1 (CT) - 37,4%) e Component 2 (CCB) - 23,0%). 
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Análises Morfométricas e Contagens em Relação à Maturidade 

Constatou-se que, do total havia na amostra 11 indivíduos imaturos. Destes, oito 

indivíduos do ES eram imaturos e três de SC. Esta amostragem representou cerca de um terço 

dos sincrânios analisados, visto que, em função do número de sincrânios analisados causou 

ruído nos resultados encontrados. Assim, no uso da MANAOVA para a corroboração da análise 

e esta não se mostrou significativa quando relacionado o local e o estado de maturidade dos 

espécimes encalhados (F = 5,023, p = 0,331) e ao estado de maturidade isoladamente (F = 7,000, 

p = 0,203). Entretanto, observou-se diferença significativa na relação entre os espécimes 

Encalhados em regiões diferentes (F = 711,567, p = 0,029). Este resultado sugere que há 

diferenciação entre as populações do Norte do ES e Norte de SC para a espécie. 

 

DISCUSSÃO 
 

Pontoporia blainvillei é uma espécie sexualmente dimórfica. Tanto a maturidade sexual, 

quanto a estrutura física estão relacionados com o comprimento total e o sexo dos indivíduos, 

possuindo valores assintóticos tanto para machos quanto para fêmeas. Apesar dos resultados 

não corroborarem, os padrões de CT são distintos entre as FMAs I e II. Para Barbato et al. 

(2012), diferenças na morfologia externa e entre os sexos foram significativos entre os 

espécimes de locais diferentes, obtendo para FMA I, CT máximo para machos de 123 cm (n = 

19) e para fêmeas de 147,5 cm (n = 10). Já para FMA II, o CT máximo para machos foi de 124 

cm e 142 cm para fêmeas. O comprimento total é utilizado como um dos padrões chave para os 

estudos sistemáticos de mamíferos marinhos, histórico de vida e auxílio nas ações de 

conservação (Danilewicz et al. 2012). 
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Análises Morfométricas e Contagens 

Apesar das populações de franciscanas do Sul apresentarem tamanho maior do que as do 

Sudeste, as dimensões da região orbital do neocrânio dos indivíduos do ES foram maiores. Este 

tipo de desconformidade estrutural foi registrado nas franciscanas residentes na Baía Babitonga 

em relação às do litoral adjacente em São Francisco do Sul (SC), que possuíam tamanhos 

maiores na largura na base do rostro, largura interorbital, largura pós-orbital e comprimento 

orbital, respectivamente (Alves 2013). Os indivíduos da FMA Ia analisados nessa pesquisa 

possuem tamanhos maiores, demonstrando tendências morfométricas mais próximas dos 

exemplares da Baía Babitonga do que com os exemplares do litoral adjacente analisados 

anteriormente por Alves (2013). Entretanto, os espécimes analisados para a FMA IIb não são 

oriundos da Baía Babitonga e sim do litoral adjacente à mesma. 

De forma generalizada, a órbita em mamíferos é parcialmente delimitada pelo frontal, 

maxilar e jugal, aberto na região posterior, fazendo fronteira com a fossa temporal. Para os 

cetáceos, a órbita está aberta na porção ventral (Mead e Fordyce 2009). Em Delphinidae ela é 

formada fundamentalmente pelo frontal com uma pequena relação com o lacrimal e o jugal. A 

maxila não contribui para a configuração anatômica da órbita em odontocetos (Mead e Fordyce 

2009). O jugal na maioria dos mamíferos compõe a estrutura do arco zigomático na qual se liga 

com a porção ventral da fossa temporal (Mead e Fordyce 2009). O osso jugal não foi encontrado 

em nenhuma das amostras. Simões-Lopes (2006) relata que essa estrutura é fina e frágil, se 

perdendo durante o processo de maceração. 

Flower (1867) em sua primeira descrição para a o sincrânio de P. blainvillei, descreveu 

que a região orbital é ligeiramente maior em proporção ao comprimento do sincrânio do gênero 

Inia e, consequentemente, maior do que no gênero Platanista. Entretanto, apesar da região 

orbital variar entre os grupos anteriormente citados, Cassens et al.(2000) descreveram que todos 

os golfinhos de rio apresentam uma morfologia peculiar, assim como olhos reduzidos quando 
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comparado com os golfinhos de ocorrência oceânica, indicando uma possível habilidade de 

ecolocalização mais refinada do que em outros cetáceos. Isso pode ser explicado ou estar 

associado ao elevado nível de turbidez encontrado nas regiões costeiras e estuarinas na qual 

ocorrem as espécies (Woodruff et al. 1999). A região orbital acomoda os olhos e demais 

estruturas sensórias ligadas à visão. Por sua vez,  estes sofreram inúmeras mudanças 

significativas na morfologia e função, adaptando-se a condições mecânicas, químicas, 

osmóticas e ópticas do meio aquático (Supin, Popov, e Mass 2001). 

No quesito dentição, as quantidades de alvéolos nos dentários, superiores e inferiores, 

mostraram diferença significativa (Tabela 2) entre os indivíduos analisados, sendo que os 

espécimes do ES variaram entre 52 a 62, enquanto que os espécimes de SC variaram entre 50 

a 58. Ramos et al. (2000b) não encontraram variação significativa entre a quantidade de 

alvéolos e o sexo, obtendo valores para machos entre 50 a 63 e fêmeas entre 53 a 62. Entretanto, 

a diferença do diâmetro da raiz do dente foi significativa entre os sexos, sendo que os valores 

nas fêmeas foram maiores. Essa variação no número de alvéolos entre os indivíduos do ES e de 

SC pode estar relacionada com a alocação e os tipos de recursos naturais, mudanças funcionais, 

assim como fatores ambientas (Heino e Kaitala 1999, Buchholtz 2001). 

A quantidade de alvéolos encontrados por Ramos et al. (2000b) assemelha-se com os 

resultados obtidos para os espécimes analisados do ES. As franciscanas do RJ e do ES 

pertencem a FMA I, e estão localizadas na mesma ecorregião marinha, podendo ser um 

indicativo de que as duas populações, mesmo que separadas por um hiato, possuam 

características morfológicas, tipos de recursos, assim como fatores ambientais semelhantes.  

Os indivíduos de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral norte do ES e SC 

pertencem a províncias e ecorregiões marinhas distintas. Portanto, as pressões ecológicas 

diferem sobre os grupos de franciscanas, resultando em alterações comportamentais, 

alimentares, reprodutivas, morfológicas e funcionais (Secchi, DaniLewicz, e Ott 2003). 



33 

 

  

Algumas destas diferenciações podem ser observadas entre as populações, visto as diferenças 

encontradas nas estruturas dos sincrânios (Tabela 2). Spaldinget et al. (2007) descreveram que 

as províncias podem ser entendidas como unidades de isolamento evolutivo de escala maior. 

Elas sincronizam com a maioria dos fatores importantes que impulsionam processos evolutivos 

recentes e contemporâneos. Já as ecorregiões refletem padrões ecológicos únicos que se 

estendem além dos expressivos processos evolutivos.  

Os resultados demonstram que os sincrânios dos indivíduos do ES (FMA Ia) são 

significativamente diferentes dos sincrânios dos indivíduos de SC (FMA IIb), concordando com 

os resultados encontrados por Higa, Hingt-Zaher e Vivo (2002), que em suas análises separaram 

as franciscanas em duas populações através da relação entre o tamanho e forma. Suas amostras 

foram agrupadas em uma população para o norte, compreendendo espécimes do ES e Paraná 

(PR), e uma população com exemplares de SC e Rio Grande do Sul (RS). Os resultados também 

concordam com as primeiras divisões feitas para a espécie em duas populações morfológica e 

geneticamente distintas (Pinedo 1991, Pinedo 1995, Secchi et al. 1998). 

A separação das populações baseada no comprimento do rostro concorda com os 

resultados encontrados por Del Castillo et al. (2014) que analisaram os processos de 

desenvolvimento ontogenético do comprimento e forma do sincrânio de P. blainvillei 

relacionados com o sexo dos indivíduos através de morfometria geométrica, utilizando marcos 

anatômicos. Entretanto, Del Castillo et al. (2014) destacam que a análise de medidas lineares 

convencionais não permite a diferenciação da forma, sendo necessária uma análise através de 

marcos anatômicos para compreender se a forma da região do rostro dos espécimes descritos 

para os resultados aqui apresentados também se assemelha com as encontradas por Castillo et 

al. (2014). 
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Análises Morfométricas e Contagens em Relação à Maturidade 

Ramos, Di Beneditto, e Lima (2000) definiram para os indivíduos da FMA I a maturidade 

sexual a partir de 117,1 cm para machos e 144,7 cm para as fêmeas. Para a FMA II, Rosas e 

Monteiro-Filho (2002), definem a maturidade sexual de 112 a 116 cm para machos e 122 a 126 

cm para as fêmeas. Padrões distintos de maturação sexual sugerem que existam investimentos 

reprodutivos diferentes entre as populações, podendo ser resultante de fatores como: variações 

morfológicas, biogeográficas, distribuição de recursos e fluxo gênico reduzido (Ramos, Di 

Beneditto, e Lima 2000a). Portanto, apesar de para esse estudo a maturidade não ter sido 

significativa, é necessário estabelecer a sexagem dos indivíduos indeterminados, assim como 

um número amostral expressivo para a obtenção de resultados mais conclusivos. 

Outras espécies de cetáceos como as dos gêneros Sotalia e Inia têm apresentado 

diferenciações morfológicas e métricas em regiões do sincrânio semelhantes às encontradas na 

comparação entre as populações de P. blainvillei do ES e SC (Borobia 1989, Monteiro-Filho, 

Monteiro, e Reis 2002, Hrbek et al. 2014). Estas diferenciações têm servido de base para 

elucidar características específicas de grupos isolados, ou com ocorrências em ambientes 

distintos a ponto de novas espécies serem descritas ou reconfirmadas (Monteiro-Filho, 

Monteiro, e dos Reis 2002, Cunha et al. 2005, Fettuccia 2006). Destaca-se principalmente a 

variação de alvéolos dentários como característica significativa comum.  

Hrbek et al. (2014) descreveram a espécie Inia araguaiaensis através de comparações 

sincraniométricas e marcadores genéticos entre as espécies I. geoffrensis e I. boliviensis. A 

análise dos dados morfométricos indicaram diferenças entre os indivíduos do rio Araguaia e I. 

geoffrensis e I. boliviensis. Em geral, a largura da caixa craniana, bem como a maior largura 

dos maxilares e a maior largura parietal são maiores quando comparados com I. geoffrensis e I. 

boliviensis. Especificamente, as diferenças entre a I. araguaiaensis e I. geoffrensis estão na 

largura da caixa craniana entre as fêmeas. As principais diferenças entre a I. araguaiaensis e I. 
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boliviensis são no número de dentes por dentário (24-28) quando comparadas com I. boliviensis 

(31-35). Os indivíduos de P. blainvillei do ES descritos nessa pesquisa apresentam diferenças 

na largura e altura da caixa sincraniana, bem como no número de alvéolos dentários (52-62) 

quando comparada com os espécimes de SC (50-58). 

Borobia (1989) comparou características sincraniométricas entre Sotalia com ocorrência 

em regiões marinhas e fluviais, evidenciando diferenças significativas na quantidade de 

alvéolos dentários, sendo que a população marinha possui uma quantidade maior (30-36) 

comparados com a população fluvial (28-35). Apresenta também diferenças na maior largura 

pré-orbital e variações entre as caixas cranianas. Entretanto, Borobia (1989) relacionou essas 

diferenças ao tamanho do corpo das populações estudadas, refutando a separação das duas 

espécies. Monteiro-filho et al. (2002), através de comparações utilizando morfometria 

geométrica, corroboraram para a divisão do gênero Sotalia em duas espécies, S. guianensis e S. 

fluviatilis. Posteriormente, Cunha et al. (2005), confirma que a população marinha é 

significativamente diferente da população fluvial, através de DNA mitocondrial. 

P. blainvillei do ES possuem ocorrência em províncias e ecorregiões marinhas distintas 

quando comparadas com os espécimes de SC, sofrendo pressões ecológicas distintas como 

temperatura, salinidade e turbidez da água e disposição de recursos (Spalding et al. 2007), bem 

como diferenças sincranianas significativas demonstradas em nossas análises. Estudos têm 

demonstrado que as populações de franciscanas possuem diferenças em seus vários aspectos, 

como na genética (Secchi et al. 1998, Costa-Urrutia et al. 2011), morfologia (Flower 1867, 

Ramos, Di Beneditto, e Lima 2000b, Higa, Hingst-Zaher, e Vivo 2002, Trimble e Praderi 2008, 

Barbato et al. 2012, Alves 2013, Danilewicz 2018), taxa de crescimento (Ramos, Di Beneditto, 

e Lima 2000a, Danilewicz 2003) e diferenciação populacional (Secchi et al. 1998, Siciliano, 

Moura, e Secco 1994, Siciliano, Di Beneditto, e Ramos 2002a, Secchi, DaniLewicz, e Ott 2003, 

Cremer e Simões-Lopes 2005, 2008, Danilewicz et al. 2012). Entretando, não houve relações 
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entre as características diferentes das populações, com processos de especiação como 

relacionado para gênero Sotalia (Monteiro-Filho, Monteiro, e Reis 2002, Cunha et al. 2005, 

Fettuccia 2006) e Inia (Hrbek et al. 2014). 

As diferenças morfológicas entre grupos que habitam locais diferentes podem ocorrer 

tanto entre indivíduos, quanto nas populações isoladas de forma reprodutiva (Fettuccia 2006). 

As diferenças entre os indivíduos de uma mesma população podem ser originadas por 

características aleatórias durante o processo de reprodução. Assim, distinções de caracteres 

entre populações são classificadas como uma das primeiras etapas do processo de especiação 

(Futuyma 1992). 

 

CONSIDERAÇÕES À CONSERVAÇÃO 
 

A faixa etária dos espécimes analisados apresentou taxa de 31,42% de indivíduos 

sexualmente imaturos. Entretanto, estudos realizados acerca da distribuição da espécie, 

destacam altas taxas de captura acidental em filhotes e juvenis (Danilewicz 2003, Bertozzi 

2009).  

De forma geral, P. blainvillei possui uma das maiores taxas de encalhe entre os 

odontocetos com ocorrência em águas brasileiras. Prado (2016) sistematizou os eventos de 

encalhes de mamíferos marinhos encontrados mortos para o Sul do RS, relatando um total de 

12.540 eventos entre 1976 e 2013. Destes, 4.574 são de P. blainvillei, correspondendo a 38,9% 

dos registros totais. Menezes (2005) relatou 969 franciscanas encalhadas entre 1993 e 2004, na 

qual apenas 1,6% foram encontradas vivas e 4,3% eram indivíduos com carcaças frescas. Neste 

levantamento, indivíduos em estado de putrefação avançada possuíam os índices de ocorrência 

mais altos, sendo animais em início de decomposição (31%), em avançado estado de 

decomposição (32,4%) e apenas resquícios de pele e material osteológico (30,7%). 
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Portanto, uma das principais alternativas para entender a dinâmica das populações, assim 

como as características específicas para as franciscanas, é através da coleta de materiais 

oriundos de carcaças encontradas ao longo da costa (Pinedo 1991, Pinedo 1995, Secchi et al. 

1998, Danilewicz 2003, Barbato et al. 2012, Danilewicz 2018). Especificamente, material 

osteológico se mostra significativo para elucidar os aspectos biológicos de P. blainvillei por se 

tratar de um material abundante nos acervos das diversas instituições responsáveis pelo 

monitoramento e conservação da fauna marinha do país (Higa, Hingst-Zaher, e Vivo 2002, 

Trimble e Praderi 2008, Alves 2013, del Castillo, Flores, e Cappozzo 2014, 2015).  

Estudos osteológicos são importantes para o processo de classificação taxonômica, 

especialmente porque o sistema esquelético tem sido utilizado para elucidar relações 

filogenéticas entre os vertebrados. Complementarmente, suas implicações funcionais permitem 

inferências acerca dos outros sistemas de órgãos, a ecologia e o modo de locomoção dos 

vertebrados (Höfling 1995) assim como elucidar como os processos antrópicos estão afetando 

as populações naturais. 

 

CONCLUSÃO 
 

A sincraniometria de P. blainvillei encalhadas no litoral Norte do Espírito Santo e Santa 

Catarina apresentam diferenciações significativas entre si, na região orbital e na quantidade de 

alvéolos dentários, na qual os indivíduos do ES possuem os tamanhos maiores do crânio. A 

comparação de caracteres específicos entre indivíduos de regiões diferentes permite entender 

em quais aspectos ecológicos as populações têm se especializado devido às pressões antrópicas 

e ambientais. 

Outras análises sincranianas podem contribuir para o esclarecimento acerca das 

diferenças entre franciscanas como: a biometria dos dentes, padrões de sutura sincraniana e 

caracteres não-métricos. As compreensões dessas especializações permitem pautar estratégias 
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de conservação e manejo subsidiados por um conjunto de características específicas para cada 

população de P. blainvillei distribuída descontinuamente ao longo da costa do oceano Atlântico 

Sul Ocidental. 

Cabe salientar que o tamanho amostral desta pesquisa foi reduzido e a maioria dos 

indivíduos não tiveram seu sexo definido, o que se deve considerar, com cautela. Ressalta-se a 

importância de esforços direcionados a coleta e preservação de material osteológico para a 

espécie, aliados a esforços voltados a sexagem dos indivíduos coletados, por se tratar de uma 

espécie sexualmente dimórfica. 

A morfologia comparada correlaciona vários métodos para elucidações acerca de 

questões biológicas como: forma, tamanho, composição e função, permitindo conhecer o 

contexto histórico e evolutivo das espécies. Esse conhecimento é a base essencial para 

inferências de características ecológicas e comportamentais, bem como das necessidades 

específicas para cada grupo animal. Conhecer a morfologia da espécie, é conhecer suas 

necessidades biológicas para que planos de conservação e manejo, sejam mais específicos e 

consequentemente mais significativos.  
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NORMAS DE SUBMISSÃO PARA A PUBLICAÇÃO NA MARINE MAMMAL SCENCE DA 

SOCIETY FOR MARINE MAMMALOGY. 

 

GUIDE FOR AUTHORS 

Marine Mammal Science publishes significant new findings on marine mammals resulting 

from original research on their form and function, evolution, systematics, physiology, 

biochemistry, behavior, population biology, life history, genetics, ecology and conservation. 

Range extensions, unusual observations of behavior, and preliminary studies of a few 

individuals are published only where there is sufficient new information to render the 

manuscript of general interest. Low priority will be given to confirmatory investigations of local 

or regional interest. 

The Journal endorses the principle that experiments using live animals should be undertaken 

only for the purpose of advancing knowledge. Consideration should be given to the 

appropriateness of experimental procedures, species of animals used, and number of animals 

required. All animal experimentation reported in Marine Mammal Sciencemust be conducted 

in conformity with the relevant animal care codes of the country of origin. The Editor will 

refuse manuscripts in which evidence of adherence to such codes is not apparent. 

Marine Mammal Science 

publishes 

1. Articles: important original research; 

2. Review Articles: critical appraisals which place recent research in a new conceptual 

framework; 

3. Notes: short communications on current research, important preliminary findings or new 

techniques; 

4. Opinions: invited contributions on selected topics; 

5. Letters: a forum for communications in response to papers previously published in 

Marine Mammal Science, opinion, interpretation, and new information about all topics 

of interest to marine mammalogists; 
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6. Obituaries and In Memoriam Notices: Obituaries are short announcements of recent 

deaths of Society for Marine Mammalogy members and In Memoriam notices are longer 

descriptions of the career and accomplishments of recently deceased members who have 

made major contributions to the field of marine mammal science and the Society. 

Articles, Review Articles and Notes are subject to peer review. Any Letter challenging 

published results or interpretations is transmitted to the author of the published work with an 

invitation to respond. The Letter and its response are published simultaneously. Letters are 

judged by the Editor on appropriateness of the subject and interest to readers. 

Obituaries and In Memoriam Notices require contacting the Editor before submitting material. 

Brief Obituaries and In Memoriam Notices will be published after review by the Editor. 

Manuscript Preparation 

The manuscript should be concise, logical, and unequivocal. Publication is facilitated if authors 

double-check for typographical and other errors and ensure that manuscripts and figures meet 

the requirements outlined below. Manuscripts that do not conform will be returned for 

correction before consideration. If in doubt, consult the Editorial Office. Authors are charged 

for excessive changes in proof. 

If English is not your primary language before submitting your paper make sure to seek input 

from an appropriate source for proofreading it, if needed. It is the author’s responsibility to 

ensure that the standards of English are suitable. It is not the job of reviewers or editors to make 

such editorial corrections during the review process. The Editor-in-Chief may reject a paper 

without assigning it for review if the quality of the writing is poor. 

Manuscripts must be submitted as a Microsoft Word document or in a document format that 

can be imported into Microsoft Word. The submission should not be in Adobe PDF format. 

A full-length Article includes a title page, abstract, keywords, text, acknowledgments, literature 

citations, tables, figure captions, and figures. Notes and Letters do not have an abstract and are 

prepared in narrative form without headings, except for “Literature Cited.” 

All parts of the manuscript, including footnotes, tables, and figure captions, should be 

typewritten, double-spaced with margins at least 2.5 cm wide. Number all pages of the 

manuscript beginning with the title page and include line numbers on each page. Underline only 



48 

 

  

when the material is to be set in italics or italicize directly. Use capital letters only when the 

letters or words are to be capitalized. Do not end a line of text with a hyphen. 

Title Page 

The first page should contain only the title and the name, affiliation, and complete address (plus 

current address, if different) of the author(s). The title should be brief and contain words useful 

for indexing and information retrieval. 

Abstract and Key Words 

The abstract, of not more than 200 words typed on a separate page, should precisely reflect the 

contents of the paper, and focus attention on the purpose of the study, principal results, 

conclusions and their significance. Below the abstract, provide and identify as such three to ten 

key words or short phrases that will assist in cross-indexing your article. 

Article discoverability is increasingly important as researchers are finding content through more 

specific search criteria and less through browsing the literature. Optimizing your article for 

search engines will greatly increase its chance of being viewed and/or cited in another work. 

In addition to enhancing specific author metrics (individual article downloads and citations) 

creating an article that gets high returns through search engines helps Marine Mammal Science. 

Just as relevance is crucial to career advancement for you, it is also integral to library renewal 

decisions for the journal. 

Wiley-Blackwell has compiled guidelines to enable you to optimize the discoverability on the 

web of the most public part of your article (the title and the article abstract). 

Text 

As a general guide, The Chicago Manual of Styleis recommended. Spelling should be standard 

U.S. (not British) to conform to Webster’s Third New International Dictionary. Units should 

conform to the Système International d’Unités (SI). Non-standard abbreviations must be 

defined the first time they appear. Mathematical symbols, Greek letters, and unusual symbols 

should be identified clearly; superscripts and subscripts should be legible and carefully placed. 

Standard Abbreviations 

General 
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s, min, h (hour), d (day), wk, mo, yr, g (gram), mg, kg, Hz, kHz, MHz, km, m (meter), mm, cm, 

cc, mi (mile), ft, in. (note period), kn (knot), ha, gal, mL, L (liter, spell out when used alone). 

Statistics 

P (probability), (mean, X-bar above), SD, SE, CV, SEM, n (sample size), df, r (correlation 

coefficient), t, F, U, Z (statistical tests); letters in equations are italicized. 

Latin words and phrases (always italicized) 

i.e., (note comma); e.g., (note comma); ca.; cf; in vivo; in situ; vs.; etc.; per se; et al.; via; sensu; 

sensu faro; sensu stricto; a priori. 

Acknowledgments 

List all acknowledgments briefly under a single heading at the end of the text on a separate 

page. If applicable, give the permit number under which the work was conducted. 

Literature Cited 

References should be cited in the text in the following form: Smith (1982); Smith (1982a, b); 

Smith (1983, 1984); Smith and Jones (1984); (Smith 1986); (Smith 1986, Jones 1987); (Smith 

1986; Jones 1986, 1987); (Smith 1986a, b; Jones 1987); (U.S. Federal Register 1997); more 

than two authors, Smithet al. 1987. References are cited chronologically, not alphabetically in 

the text. 

References should be double-spaced and listed alphabetically as “Literature Cited” in the 

following standard form, giving the journal titles in full and each author’s last name starting 

with a full capital followed by lowercase for the rest of the name. 

Armstrong, W. A., and C. W. Oliver. 1995. Recent use of fish aggregating device in the eastern 

tropical Pacific tuna purse-seine fishery: 1990-1994. National Marine Fisheries Service Center 

Administrative Report LJ-95-14 (unpublished). 47 pp. Available from SWFC, PO Box 271, La 

Jolla, CA 92038. 

Gentry, R. L., and J. R. Holt. 1982. Equipment and techniques for handling northern fur seals. 

U.S. Department of Commerce, NOAA Technical Report NMFS SSRF-758. 15 pp. 
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Hubbs, C. L., W. F. Perrin and K. C. Balcomb. 1973. Stenella coeruleoalba in the eastern and 

central tropical Pacific. Journal of Mammalogy 54:549-552. 

Leatherwood, S., and R. R. Reeves. 1983. The Sierra Club handbook of whales and dolphins. 

Sierra Club Books, San Francisco, CA. 

Murchison, A. E. 1980. Detection range and range resolution of echolocating bottlenose 

porpoise (Tursiops truncatus). Pages 43-70 in R.-G. Busnel and J.F. Fish, eds. Animal sonar 

systems. Plenum Press, New York, NY. 

U.S. Federal Register. 1997. Endangered and threatened wildlife and plants; change in listening 

status of western population of Steller sea lion as endangered. FR 62(108):30772- 30773 (5 

June 1997). National Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric 

Administration, Department of Commerce, Washington, DC. 

References with more than seven authors should be listed as follows (Note there are a total of 

10 authors for this paper): 

Zuerner, R. L., C. E. Cameron, S. Raverty, et al. 2009. Geographical dissemination of 

Leptospira interrogans serovar Pomona during seasonal migration of California sea lions. 

Veterinary Microbiology 137:105-110. 

Multiple citations for an author and single co-author are arranged alphabetically according to 

co-author. If there is more than one co-author, citations are arranged chronologically. 

Issue numbers are not used unless page numbering begins at 1 with each issue. The number of 

pages is not given for books, but should be included for unpublished documents, theses, and 

“gray literature” (government reports, technical bulletins, etc.) 

Citation of personal communications and unpublished data are not to be included under 

‘Literature Cited’ but should be referenced as footnotes that include the complete name and 

address of the source and the month and year of the communication or notification of the 

unpublished data. If the unpublished data citation is from the author or a coauthor, a footnote 

with details is not required. Meeting abstracts should not be cited as such or included in the 

Literature Cited Section. If information from an abstract is the only source of support for a 

point being made, it must be treated as a personal communication or unpublished data and have 

received prior approval from the author of the abstract before being cited. Such citations should 
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be used minimally and shall not comprise a critical component of a major point being made in 

the manuscript because the validity or reliability of such data cannot be evaluated properly by 

readers. 

A paper may be cited ‘in press’ only if it has been accepted in final form by a journal. Papers 

‘submitted’ or ‘in preparation’ may not be cited as such, but information in them may be cited 

as ‘personal communication.’ Any citation of information based on a manuscript submitted or 

in preparation, must be with the explicit permission of the lead author or person who provided 

the information. Citations of non-refereed documents (e.g., contract reports, environmental 

impact statements, meeting working papers) and gray literature is discouraged and should not 

be used as “one more example” of a point when primary peer-reviewed literature is cited to 

support the point. However, if there is no primary peer-reviewed literature to support important 

findings or the interpretation of those findings presented in the manuscript, they may be cited. 

Such citations should only be referenced in the Literature Cited section if the reference is readily 

available to the reader. The source for the reference must be given, including if necessary the 

address where it can be obtained. Any document bearing a ‘Do not cite without permission’ 

statement may be cited only with the explicit permission of the lead author. A statement that all 

necessary permissions have been obtained must be included in the cover material accompanying 

the submitted manuscript. Authors must double-check all literature cited; they are solely 

responsible for its accuracy. 

Tables 

Excessive tabular data are discouraged. Tables should be typed separately and double-spaced. 

Tables should be numbered with Arabic numerals in the sequence first referenced in the text 

and have a brief title. Column headings and descriptive footnotes should be brief. Do not use 

vertical rules. 

Figures 

Figures should be used with discretion. An illustration is justified only if it clarifies or reduces 

the text. 

Please note that if accepted, figures will be requested in TIFF or EPS format. Please save line 

artwork (vector graphics) as Encapsulated PostScript (EPS) and bitmap files (halftones or 
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photographic images) as Tagged Image Format (TIFF), with a resolution of at least 300 dpi at 

final size. 

More detailed information on the submission of electronic artwork can be found 

at:http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp. 

Statistics 

Most papers require statistical analyses to support interpretation of the data. Use of appropriate 

statistical analyses is critical. Not all scientists are proficient at determining the correct or most 

appropriate analyses to be used for the nature of the data or design of the study. If none of the 

authors is a statistician or quantitative biologist, it is important for the authors to consult with 

someone who has the appropriate expertise to provide guidance on statistical analyses. 

Registration of Nucleotide and Amino Acid Sequences 

Newly reported DNA or amino acid sequences must be deposited in the appropriate public 

databases (GenBank/EMBL/DNA Data Bank of Japan or UniProtKB/Swiss-Prot). Accession 

numbers must be included in the final version of the manuscript prior to publication. 

Taxonomic Usage 

Taxonomic usage in Marine Mammal Science should follow the List of Marine Mammal 

Species and Subspecies on the Society for Marine Mammalogy website. This list will 

periodically be updated as appropriate. Authors wishing to use a different nomenclature should 

explain the departure in a footnote. The Editor may seek input from the Society’s Committee 

on Taxonomy before accepting a departure. 

Policy for Papers Based on Samples Obtained Lethally 

The journal’s current policy is to allow publication of papers that include data from lethal 

sampling as long as the sampling has been done legally in the country from which the samples 

were obtained. In cases where animals are taken in international waters it is difficult to apply 

this standard. In January 2016, the Board of Governors of the Society for Marine Mammalogy 

reconsidered this policy in light of the Society’s Guidelines for the Treatment of Marine 

Mammals in Field Research, which states the following with regard to the use of samples 

obtained lethally : 



53 

 

  

Researchers should use alternative non-lethal procedures when they are available and satisfy 

the objectives of the research. 

Animals should be killed in the most humane and rapid method available. 

Any population or stock-scale impacts should be minimized through prudent selection of 

animals (e.g. avoidance of reproductive females if possible) and sample size. 

Where possible on-going activities outside the research community (e.g. hunting, by-catches, 

strandings) should be utilized as a source of material for scientific studies of marine mammals. 

Marine Mammal Science is thus revising its policy regarding papers based on the use of samples 

obtained lethally. The new policy will be: The journal will only consider papers based on 

data acquired through lethal sampling if there is no other reasonable alternative for 

obtaining the information. The decision to reject a paper under this criterion will be made 

by the Editor in consultation with Associate Editors and input from reviewers. In cases 

where animals are killed incidentally to human activities (e.g., bycatch or ship strike) or 

are obtained during legal native subsistence hunting, even though there may be a 

nonlethal way to obtain the information, the Editor may allow the paper to be published. 

If an author feels a decision by the Editor is unreasonable or biased, the author may 

appeal to the Society for Marine Mammalogy’s Ethics Committee. Upon review of the 

relevant information and in consultation with Ethics Committee members, the Chairman 

of this Committee will then decide whether the Editor’s decision should stand or be 

reversed. 

Policy Regarding Plagiarism and Self-Plagiarism 

Marine Mammal Science believes that repeating text (full sentences or paragraphs) verbatim or 

nearly verbatim from previously published papers without giving proper attribution is not 

acceptable, whether the paper from which the text has been taken was by another author 

(plagiarism) or the same author (self-plagiarism). When such an issue is raised by a reviewer 

or Editor for a paper, and it is for plagiarism, the paper will likely be rejected without the ability 

for resubmission, although cases deemed minor may be given the opportunity to be remedied. 

Major cases may also be brought to the attention of the author’s institution. If it is for self-

plagiarism, the nature and extent of the overlap in text will be examined through software that 

cross references published material, and a determination of the course of action that should be 
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taken will be made by the Editor in consultation with Wiley publication ethics advisors. It is 

recognized that methodology often follows previously developed methods, and thus 

descriptions may be the same or similar. This is fine but be sure you acknowledge the source 

of previously published methodology. If it is large amounts of text verbatim use quotation 

marks along with the source, but if it is paraphrased, providing the source is sufficient. A first 

case of self-plagiarism being considered for an individual author will likely not result in a 

rejection or retraction, but the author will be notified in writing and be required to revise the 

paper appropriately. The author will be cautioned that a second offense would likely result in 

rejection/retraction of the paper and future submissions by the author would be checked by the 

cross-referencing software before being considered. 

Please see the following for discussions of self-plagiarism: 

http://www.ithenticate.com/plagiarism-detection-blog/bid/65061/What-Is-Self-Plagiarism-

and-How-to-Avoid-It#.WL1TsoWcGwc 

https://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-

practices-guide-ethical-writing 

Submission of Manuscripts 

All manuscripts should be submitted online at:http://mc.manuscriptcentral.com/mmsci. Useful 

guidelines can be found in ScholarOne’s “Quick-Start Guide for Authors” and “Tips for 

Uploading Files in Manuscript Central” located at: 

http://mcv3help.manuscriptcentral.com/tutorials/Author.pdf. Please contact the editorial office 

at marinemammalscience@gmail.com if you have problems submitting your manuscript. A 

manuscript number will be assigned to each new submission and sent to the submitting author 

via return email. In all correspondence beyond the initial submission, please put your assigned 

manuscript number on the subject line of your email. 

Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if it is accepted for publication, 

copyright of the article, including the right to reproduce the article in all forms and media, shall 

be assigned exclusively to The Society for Marine Mammalogy. The Society will not refuse 

any reasonable request by the author for permission to reproduce any of his or her contributions 

to  
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MARINE MAMMAL SCIENCE. 

Authors are responsible for the publication fee of $15.00 (U.S.) per printed page or part thereof. 

If funds for publication are not supplied by an agency or grant, a waiver of the publication fee 

may be applied for by email to the Editor at marinemammalscience@gmail.com. Please write 

“waiver request” and the manuscript number on the subject line. 

The F. G. Wood Student Scholarship and John R. Twiss Jr. Student Award 

Forest G. Wood, a founder of the Society for Marine Mammalogy, was noted for his editorial 

skills. All students submitting manuscripts accepted for publication in Marine Mammal Science 

should indicate at the time of submission if they want to be considered for this award. The 

Board of Editors will select the winner from among the accepted manuscripts submitted during 

the interval between successive Biennial Conferences on the Biology of Marine Mammals. The 

John R. Twiss Jr. Award is for a student paper based on innovative research related to marine 

mammal habitat and ecosystem conservation. If your paper fits the criteria for this Award and 

you want to be considered for it, then also indicate at the time of submission. 
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APÊNDICE I 
Sincrânios de Pontoporia blainvillei analisados provenientes do Norte do Espírito Santo e Note de Santa Catarina. 

ESPÍRITO SANTO SANTA CATARINA 

N.T. C.T. A.E. Sx. M.Sx Local de Encalhe N.T. C.T. A.E. Sx. M.Sx Local de Encalhe 

37 135,0* 2003 F MAD Linhares 242 NID 2009 NID NID São Francisco do Sul 
134 113,0 2010 F IMT São Mateus 251 122,5 2010 F MAD São Francisco do Sul 
180 122,0 2013 NID IMT Conceição da Barra 257 132,0 2008 NID MAD São Francisco do Sul 
197 138,0 2014 NID MAD São Mateus 340 111,0 2012 NID IMT São Francisco do Sul 
198 140,0 2014 NID MAD São Mateus 513 141,0 2013 F MAD Itápoa 
199 145,0 2014 NID MAD São Mateus 680 133,0 2015 M MAD São Francisco do Sul 
200 91,0 2014 NID IMT São Mateus 699 133,0 2015 F MAD Itápoa 
202 87,0 2014 DID IMT São Mateus 707 121,0 2015 NID IMT Itápoa 
203 124,0 2014 M IMT Linhares 738 149,0 2015 NID MAD Barra do Sul 
206 120,0 2014 M MAD Linhares 775 114,0 2016 M MAD São Francisco do Sul 
207 117,0 2014 F MAD Linhares 784 136,0 2016 NID MAD Itápoa 
209 120,0 2015 NID IMT São Mateus 791 141,0 2016 NID MAD Barra velha 
342 143,0* 2015 F MAD Linhares 844 148,0 2016 F MAD Barra velha 
352 119,0 2015 NID IMT Linhares 847 120,5 2016 M MAD Itápoa 
397 77,0* 2015 NID IMT Linhares 888 156,0 2016 NID MAD Bombinhas 

      905 123,0 2016 F MAD Itápoa 
      922 128,0 2016 F MAD Barra do Sul 
      934 144,0 2016 NID MAD Barra do Sul 
      937 121,0 2016 NID IMT São Francisco do Sul 
      981 113,0 2016 M MAD São Francisco do Sul 

Legenda: Abreviaturas: N.T. (Número do tombo); C.T. (Comprimento total em cm); A.E. (Ano do encalhe); SX. (Sexo); M.Sx (Maturidade sexual) 

MAD (Maduro); IMT (Imaturo); F. (Fêmea); M. (Macho); NID. (Não Identificado); * (Valores estimados). 
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APÊNDICE II 

Figura 4. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 6,545; p = 0,017). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 3 (LBR) - 12,8%). 
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Figura 5. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 13,349; p = 0,001). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 7 (LRC) - 2,3%). 
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Figura 6. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 12,766; p = 0,001). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 14 (MLZS) - 0,3%). 



60 

 

  

 
Figura 7. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 4,308; p = 0,047). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 17 (AVECC) - 0,2%). 
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Figura 8. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 4,784; p = 0,037). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 19 (MCFP) - 0,1%). 
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Figura 9. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 11,478; p = 0,002). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 20 (MLFP) - 0,1%). 
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Figura 10. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 7,238; p = 0,012). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 24 (COPO) - 0,03%). 
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Figura 11. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 34,806; p = 0,000). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 25 (CPAL) - 0,02%). 
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Figura 12. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 34,806; p = 0,000). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 28 (NDSE) - 0,01%). 
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Figura 13. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 13,796; p = 0,002). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 29 (NDSD) - 0,0%). 
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Figura 14. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 18,751; p = 0,000). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 30 (NDIE) - 0,0%). 
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Figura 15. Combinação das variáveis para o agrupamento dos sincrânios de Pontoporia blainvillei encalhados no litoral Norte do Espírito Santo e 
Santa Catarina (F = 20,894; p = 0,000). Component 1 (CCB) - 23,0%) e Component 31 (NDID) - 0,0%). 
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APÊNDICE III 
 

Comparação entre as medidas lineares convencionais sincranianas de Pontoporia blainvillei, 
de acordo com a sua procedência (Espírito Santo e Santa Catarina) e a Maturidade. 

Medida Estado Maturidade Média Desvio Padrão n 

LBR 

Santa Catarina 

Jovem 3,0000 - 1 

Adulto 3,2000 0,44721 5 

Total 3,1667 0,40825 6 

Espírito Santo 

Jovem 3,0000 0,00000 2 

Adulto 3,3333 0,57735 3 

Total 3,2000 0,44721 5 

Total 

Jovem 3,0000 0,00000 3 

Adulto 3,2500 0,46291 8 

Total 3,1818 0,40452 11 

LRC 

Santa Catarina 

Jovem 1,0000 - 1 

Adulto 0,8000 0,44721 5 

Total 0,8333 0,40825 6 

Espírito Santo 

Jovem 0,0000 0,00000 2 

Adulto 1,0000 0,00000 3 

Total 0,6000 0,54772 5 

Total 

Jovem 0,3333 0,57735 3 

Adulto 0,8750 0,35355 8 

Total 0,7273 0,46710 11 

MLZS 

Santa Catarina 

Jovem 10,0000 - 1 

Adulto 10,2000 0,44721 5 

Total 10,1667 0,40825 6 

Espírito Santo 

Jovem 9,5000 0,70711 2 

Adulto 9,6667 0,57735 3 

Total 9,6000 0,54772 5 

Total 

Jovem 9,6667 0,57735 3 

Adulto 10,0000 0,53452 8 

Total 9,9091 0,53936 11 

AVEC 

Santa Catarina 

Jovem 6,0000 - 1 

Adulto 6,2000 0,44721 5 

Total 6,1667 0,40825 6 

Espírito Santo 

Jovem 7,0000 0,00000 2 

Adulto 7,3333 0,57735 3 

Total 7,2000 0,44721 5 

Total 

Jovem 6,6667 0,57735 3 

Adulto 6,6250 0,74402 8 

Total 6,6364 0,67420 11 
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Comparação entre as medidas lineares convencionais sincranianas de Pontoporia blainvillei, 
de acordo com a sua procedência (Espírito Santo e Santa Catarina) e a Maturidade. 
(Continuação). 

Medida Estado Maturidade Média Desvio Padrão n 

MCFP 

Santa Catarina 

Jovem 6,0000 - 1 

Adulto 6,0000 0,00000 5 

Total 6,0000 0,00000 6 

Espírito Santo 

Jovem 6,0000 0,00000 2 

Adulto 6,0000 0,00000 3 

Total 6,0000 0,00000 5 

Total 

Jovem 6,0000 0,00000 3 

Adulto 6,0000 0,00000 8 

Total 6,0000 0,00000 11 

MLFP 

Santa Catarina 

Jovem 3,0000 - 1 

Adulto 3,0000 0,00000 5 

Total 3,0000 0,00000 6 

Espírito Santo 

Jovem 2,5000 0,70711 2 

Adulto 2,6667 0,57735 3 

Total 2,6000 0,54772 5 

Total 

Jovem 2,6667 0,57735 3 

Adulto 2,8750 0,35355 8 

Total 2,8182 0,40452 11 

MDFT 

Santa Catarina 

Jovem 2,0000 - 1 

Adulto 2,6000 0,54772 5 

Total 2,5000 0,54772 6 

Espírito Santo 

Jovem 3,0000 0,00000 2 

Adulto 2,6667 0,57735 3 

Total 2,8000 0,44721 5 

Total 

Jovem 2,6667 0,57735 3 

Adulto 2,6250 0,51755 8 

Total 2,6364 0,50452 11 

COPO 

Santa Catarina 

Jovem 3,0000 - 1 

Adulto 3,0000 0,00000 5 

Total 3,0000 0,00000 6 

Espírito Santo 

Jovem 2,5000 0,70711 2 

Adulto 2,6667 0,57735 3 

Total 2,6000 0,54772 5 

Total 

Jovem 2,6667 0,57735 3 

Adulto 2,8750 0,35355 8 

Total 2,8182 0,40452 11 
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Comparação entre as medidas lineares convencionais sincranianas de Pontoporia blainvillei, 
de acordo com a sua procedência (Espírito Santo e Santa Catarina) e a Maturidade. 
(Continuação). 

Medida Estado Maturidade Média Desvio Padrão n 

CPAL 

Santa Catarina 

Jovem 1,0000 - 1 

Adulto 0,6000 0,54772 5 

Total 0,6667 0,51640 6 

Espírito Santo 

Jovem 1,5000 0,70711 2 

Adulto 1,6667 0,57735 3 

Total 1,6000 0,54772 5 

Total 

Jovem 1,3333 0,57735 3 

Adulto 1,0000 0,75593 8 

Total 1,0909 0,70065 11 

NDSE 

Santa Catarina 

Jovem 52,0000 - 1 

Adulto 53,8000 1,92354 5 

Total 53,5000 1,87083 6 

Espírito Santo 

Jovem 59,0000 0,00000 2 

Adulto 59,6667 2,08167 3 

Total 59,4000 1,51658 5 

Total 

Jovem 56,6667 4,04145 3 

Adulto 56,0000 3,54562 8 

Total 56,1818 3,48764 11 

NDSD 

Santa Catarina 

Jovem 52,0000 - 1 

Adulto 54,6000 1,94936 5 

Total 54,1667 2,04124 6 

Espírito Santo 

Jovem 58,5000 0,70711 2 

Adulto 60,0000 2,00000 3 

Total 59,4000 1,67332 5 

Total 

Jovem 56,3333 3,78594 3 

Adulto 56,6250 3,33542 8 

Total 56,5455 3,26691 11 

NDIE 

Santa Catarina 

Jovem 51,0000 - 1 

Adulto 53,2000 1,30384 5 

Total 52,8333 1,47196 6 

Espírito Santo 

Jovem 57,0000 0,00000 2 

Adulto 59,0000 2,64575 3 

Total 58,2000 2,16795 5 

Total 

Jovem 55,0000 3,46410 3 

Adulto 55,3750 3,46152 8 

Total 55,2727 3,28910 11 

NDID 

Santa Catarina 

Jovem 51,0000 - 1 

Adulto 53,2000 0,83666 5 

Total 52,8333 1,16905 6 

Espírito Santo 

Jovem 56,0000 0,00000 2 

Adulto 59,6667 2,08167 3 

Total 58,2000 2,48998 5 

Total 

Jovem 54,3333 2,88675 3 

Adulto 55,6250 3,58319 8 

Total 55,2727 3,31936 11 

 


