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RESUMO 

As populações de cetáceos estão vulneráveis a diversas atividades antrópicas. Uma gestão 

eficaz das atividades humanas é necessária, tanto para controlar os níveis de perturbação 

quanto para atenuar os efeitos potencialmente nocivos sobre esses animais. Além disso, a 

educação e sensibilização das comunidades costeiras são práticas fundamentais para ajudar 

a mitigar as ameaças a estes animais. A necessidade de compreender a eficácia, estratégias 

e os padrões gerais das instituições dedicadas a essas práticas de conservação (ONGs), tem 

sido destacada pela falta de estudos que englobem e avaliem com precisão os trabalhos 

desenvovidos com grupos taxonômicos semelhantes. O presente projeto busca preencher 

essa lacuna destacando possíveis caminhos para uma conservação efetiva das populações 

de cetáceos. Para tanto, tem como objetivo fazer o diagnóstico da eficácia de ONGs 

voltadas à conservação de cetáceos. Este estudo abrangerá todas as ONGs ambientais que 

são dedicadas a conservação de pequenos e/ou grandes cetáceos marinhos da região da 

costa ocidental do mar Atlântico Sul e utilizará como métodos: aplicação de questionários e 

elaboração de um modelo conceitual denominado “diagrama de resultados”. A partir dessas 

ferramentas, é esperado o presente trabalho sirva como um modelo para futuras estratégias 

de conservação voltadas aos cetáceos. Os resultados desta pesquisa ainda permitirão que os 

coordenadores das ONGs dedicadas à conservação desses animais identifiquem ameaças 

potenciais e ações para contê-las e os gestores e tomadores de decisão avaliem a frequência 

de ameaças e ações em várias definindo as prioridades e destino dos recursos financeiros.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Diversas atividades antrópicas são apontadas como fontes de perturbação em 

populações de cetáceos. A degradação do meio ambiente, captura em redes de pesca 

(intencional ou incidental) e o tráfego de embarcações motorizadas (colisões e poluição 

sonora) estão dentre as atividades apontadas como principais fontes de perturbação (Rocha-

Campos et al., 2011). Assim, uma gestão eficaz das atividades humanas é necessária, tanto 

para controlar os níveis de perturbação quanto para atenuar os efeitos potencialmente 

nocivos sobre os cetáceos (Duprey et al., 2008). 

A partir de 1976 houve um aumento nas pesquisas voltadas aos Cetáceos na 

Argentina, Brasil e Uruguai (Pinedo & Castelo, 1980). Em 2006 (Palazzo Jr., 2006) foi 

criada a proposta de criar um santuário para baleias no Atlântico Sul defendida por esses e 

outros países latino-americanos, porém, infelizmente, a proposta foi recentemente (2014) 

rejeitada. 

A pesquisa empírica aplicada às populações de cetáceos é essencial nos esforços de 

conservação, contudo, a educação e sensibilização das comunidades costeiras são práticas 

fundamentais para ajudar a mitigar as ameaças a estes animais (Minton et al., 2012). As 



Organizações não Governamentais voltadas a conservação (ONGs) têm exercido um 

importante papel de estimular a conscientização ambiental da sociedade, participar na 

gestão de preservação e recuperação da biodiversidade, denunciar ou exercer pressão social 

contra atividades agressoras e divulgação de pesquisa através de meios de comunicação 

(Jacobi, 2000). 

 Para que os objetivos sejam alcançados, desde a década de 90, os projetos de 

conservação estão cada vez mais focados no "monitoramento e avaliação", estimulado pelo 

interesse das ONGs em serem prudentes no uso de recursos financeiros, e pelo desejo tanto 

das agências de financiamento quanto das ONGs para uma maior transparência e prestação 

de contas (Ferraro & Pattanayak, 2006). 

Salzer & Salafsky (2006) citam uma importante decisão pelos coordenadores de 

projetos de conservação: quanto recurso financeiro deve ser investido nas ações de manejo. 

Para que sejam tomadas decisões adequadas, de acordo com esses autores, as ONGs devem 

respondem às questões: (1)"Como é que se comporta a biodiversidade que estamos nos 

preocupando?" e (2) "As ações que estamos tomando tem o impacto pretendido?" 

Assim, para responder a segunda questão proposta por Salzer & Salafsky (2006) de 

verificar se o projeto de conservação atingiu o impacto desejado, podemos acrescentar duas 

das questões abordadas no trabalho de Margoluis et al. (2013), (1) “Selecionamos as 

melhores intervenções para alcançar o nosso impacto desejado?”; e (2) “Estamos 

executando nossas intervenções da melhor maneira possível?”. 

A necessidade de compreender a eficácia e os padrões gerais dessas instituições, 

tem sido destacada pela falta de estudos que englobem e avaliem com precisão os trabalhos 

desenvovidos por ONGs que trabalham com grupos taxonômicos semelhantes. Assim, 

através do diagnóstico da eficácia de ONGs e posterior elaboração de diagramas de 

resultados, o presente trabalho busca preencher essa lacuna destacando possíveis caminhos 

para uma conservação efetiva das populações de cetáceos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS  

Objetivo geral 

Este estudo tem como objetivo diagnosticar a eficácia de ONGs que trabalham com 

cetáceos marinhos na região costeira ocidental do Atlântico Sul. Para isso apresenta os 

objetivos específicos: 

 

Objetivos específicos: 

I. Quantificar a produção bibliográfica científica e os temas de pesquisa 

desenvolvidos;  

II. Avaliar a efetividade (resultados bem-sucedidos de ações de manejo) das ações de 

conservação já realizadas; 

III. Determinar a relação (troca de informações) entre as ONGs; 

IV. Analisar qual a dependência da realização de ações de conservação com relação 

com as seguintes variáveis: quantidade de recursos financeiros, equipe, experiência 

de pesquisa, troca de informações com outras instituições; 

V. Construir indicadores para avaliar a eficácia de ONGs que trabalham com cetáceos 

marinhos na região costeira ocidental do Atlântico Sul; 

VI. Elaborar um modelo conceitual de “diagrama de resultados“ com recomendações e 

possíveis estratégias de ação. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os cetáceos desempenham um importante papel nos ecossistemas em que habitam, 

estabilizando e garantindo um sistema produtivo saudável. Apresentam também papel 

principal no turismo de observação (whale e dolphin watching), que gera mais de um bilhão 

de dólares por ano, envolvendo mais de 492 comunidades em 87 países (Silva Barreto et 

al., 2010). Contudo, as características biológicas dos cetáceos determinam uma maior 

vulnerabilidade em relação a outros grupos animais, pois são espécies de desenvolvimento 

lento, possuem baixas taxas reprodutivas e são potenciais bioacumuladores (Rocha-Campos 

et al., 2011). 

  Em ecologia, há a necessidade de estudos relacionados às estratégias de 

conservação destes animais e, atualmente, os coordenadores de projetos de conservação, se 



encontraram sob crescente pressão para demonstrar resultados positivos que podem ser 

atribuídos às suas ações. Muito recurso e trabalho é investido pelas instituições 

conservacionistas para reduzir ou eliminar essas ameaças, no entanto, nem sempre 

demonstram que os seus esforços tiveram um real impacto (Margoluis et al., 2013). 

  Julgar a eficácia das intervenções de conservação em diferentes contextos também 

assegura que os financiamentos sejam bem empregados para obtenção de resultados de 

conservação (Ferraro & Pattanayak, 2006), uma vez que esses orçamentos para a 

conservação da biodiversidade são extremamente escassos  (James et al., 1999). 

Assim este é o primeiro estudo que fará o diagnóstico da eficácia de ONGs voltadas 

à conservação de cetáceos. Os resultados obtidos neste projeto serão utilizados para a 

elaboração da tese de doutorado, e, posteriormente encaminhados aos coordenadores das 

ONGs. A partir da elaboração de “diagrama de resultados”, esperamos que sirvam como 

um modelo para futuras estratégias de conservação voltadas aos cetáceos. Para tanto, os 

projetos bem-sucedidos deverão ser valorizados e as falhas reavaliadas e mitigadas. 

Outra característica diferencial que poderá ser encontrada pela presente pesquisa é 

que os resultados ainda permitirão que os coordenadores das ONGs dedicadas à 

conservação de cetáceos identifiquem ameaças potenciais e ações para contê-las e os 

gestores e tomadores de decisão avaliarem a frequência de ameaças e ações em várias 

escalas para ajudar a definir prioridades e destino dos recursos financeiros.  

A partir dos diagramas de resultados, a comunidade conservacionista poderá 

aprender, adaptar e melhorar seus projetos a um ritmo mais rápido e, consequentemente, 

enfrentar melhor ameaças (Margoluis et al., 2013) para espécies de cetáceos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

O presente projeto abrangerá todas as ONGs ambientais que são dedicadas na 

conservação de pequenos e/ou grandes cetáceos marinhos da região da costa ocidental do 

mar Atlântico Sul (Figura 1).  O Atlântico Sul ocidental foi definido na presente pesquisa 

como toda área a sul da linha do equador e 20° Oeste e abrange três países da América do 

Sul: Argentina, Uruguai e Brasil (adaptado de Moreno et al., 2005). O Atlântico Sul possui 



importantes características oceanográficas que determinam os ciclos biológicos de muitas 

espécies de cetáceos (Palazzo Jr., 2006).  

 

 

Figura 1. Mapa do Continente sul-Americano, com características oceanográficas e batimétricas destacadas 

bem como os nomes dos países em que estão inseridas as ONGs ambientais as quais o presente projeto de 

pesquisa abrangerá. A linha tracejada representa a linha imaginária do equador. Fonte: Adaptado de Moreno 

et al. (2015). 

 

Dentre as principais espécies de cetáceos marinhos avistadas na região do atlântico 

sul destacam-se: baleia franca austral (Eubalaena australis), golfinho-nariz-de-garrafa 

(Tursiops truncatus), Orca (Orcinus orca) e toninha (Pontoporia blainvillei) no Uruguai; 

baleia franca austral (Eubalaena australis),  golfinho-cinzento (Lagenorhynchus obscurus), 

Orca (Orcinus orca), golfinho-de-commerson (Cephalorhynchus commersonii); golfinho-

do-sul (Lagenorhynchus australis) na Argentina; golfinho rotador (Stenella longirostris), 

jubarte (Megaptera novaeangliae); baleia minke (Balaenoptera acutorostrata), golfinho-

de-dentes-rugosos (Steno bredanensis); golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus); 

boto-cinza (Sotalia guianensis) e baleia franca austral (Eubalaena australis) no Brasil 

(Palazzo Jr., 2006). 



Coleta de dados 

O diagnóstico da eficácia das ONGs será feito em duas fases: através da aplicação 

de um questionário e elaboração de um modelo conceitual denominado “diagrama de 

resultados”.  

Para a fase de aplicação do questionário, a coleta dos dados será realizada em quatro 

etapas: A primeira etapa consistirá na elaboração do questionário que atenda aos objetivos 

propostos e identificação de todas as ONGs ambientais que abrangem a região da costa 

ocidental do mar Atlântico Sul e são focadas na conservação de cetáceos. A Tabela 1 

relaciona algumas das ONGs que serão avaliadas. 

 

 

Tabela 1 - Relação de 11 ONGs que serão avaliadas no presente estudo e o país em que estão inseridas. 

 

Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) Argentina  

Fundación Cethus Argentina  

Fundación Marybio Argentina  

Aquasis Brasil  

Instituto Baleia Jubarte (IBJ) Brasil  

Instituto Boto-cinza (IBC) Brasil  

IPeC/Projeto Boto-cinza Brasil  

Projeto Baleia Franca Brasil  

Projeto Golfinho Rotador Brasil  

Projeto Toninhas Brasil  

Organización Conservación Cetáceos (OCC) Uruguai  

 

Na construção dos questionários, serão utilizados de indicadores. Essa é uma 

ferramenta útil para avaliação de Àreas Protegidas (APAs) e será aqui adaptada dos 

trabalhos de Faria (2004) e Santos (2013) para avaliar eficácia (“conjunto de ações que 



permitem cumprir satisfatoriamente a função para a qual foi criada a instituição” segundo 

Cifuentes et al., 2000) de ONGs. 

  Deste modo, os grupos de componentes da gestão das ONGs aqui pesquisadas, 

definidos para avaliar a eficácia de práticas de conservação voltadas a cetáceos são: 

Indicadores institucionais, ambientais, sociais e econômicos. 

A descrição de qualidade e pontuação de cada um desses grupos de indicadores será 

elaborada para responder as seguintes questões (respectivamente aos objetivos específicos 

deste projeto de pesquisa): 

 

I. Qual a quantidade de publicações bibliográficas (livros, artigos científicos)? Quais 

as linhas de pesquisa em andamento? 

II. Quantas propostas foram bem-sucedidas (dados reais de que houveram mudanças 

positivas após ações de manejo de conservação ou educação ambiental)? Existem 

leis ou regulamentos propostos e implementados a partir dos resultados da 

instituição (alguma atuação da ONG resultou em decisões legais)? 

III. Possui parcerias com outras ONGs? Por que não? Estabeleceria? 

IV. Qual o valor financeiro estimado investido em ações de conservação? Quantidade 

anual de membros da equipe (qual a formação dos membros da equipe? houve 

aumento no número de voluntários e contratados por ano?) Quais as dificuldades? 

(Potenciais limites: financeiro, colaboração dos envolvidos, aceitação da sociedade) 

 

Para a avaliação dos indicadores, os critérios deverão ser estabelecidos tomando-se 

por base os cenários delineados onde será utilizada uma escala padrão de 0 a 4 para sua 

quantificação, na qual o maior valor (4) corresponde à melhor situação concebida, o 

"cenário ótimo", e o menor (0) à pior situação possível de ocorrer. A escala de qualificação 

para pontuação dos indicadores será em porcentagem de acordo com a proposta por Faria 

(2004): 

≤ 35 % - Padrão muito inferior (0) 

36 – 51 % - Padrão inferior (1) 

51 – 75 % - Padrão mediano (2) 

76 – 90 % - Padrão elevado (3) 



≥ 91 % - Padrão de excelência (4) 

 

  A soma de todas as questões fechadas nos dará o valor total observado que quando 

comparado ao valor total possível, que será equivalente a um percentual designado como 

"total alcançado" e então definido o nível de eficácia da gerência institucional, que no 

presente estudo refere-se à eficácia da ONG (Faria, 2004; Santos, 2013). 

  Para que exista confiabilidade no indicador é necessário que as perguntas 

mantenham um bom nível de correlação entre si (Pereira, 1999), para tanto, a 

confiabilidade será medida através do coeficiente de alfa de Cronbach, cujo valor varia de 

zero a 1 (Cronbach, 1951). Este coeficiente de consistência ou confiabilidade mensura quão 

bem um grupo de variáveis representa um construto unidimensional (SPSS, 2007), onde 

uma boa consistência interna dos indicadores é indicada por valores de Alfa acima de 0,6. 

A análise será feita utilizando o software SPSS Statistics 19.0 para plataforma Windows. 

Na segunda etapa será estabelecido o primeiro contato por telefone ou via correio 

eletrônico com cada equipe responsável pelas Instituições (ONGs) selecionadas, para 

apresentação e solicitação da aplicação da proposta do presente projeto e agendamento das 

entrevistas. Posteriormente a definição das ONGs que irão integrar a presente pesquisa, a 

terceira etapa consistirá aplicação dos questionários em entrevistas pessoais conduzidas nas 

sedes das entidades. O questionário constará de perguntas semiestruturadas (com questões 

abertas e fechadas) baseadas em no roteiro previamente elaborado, que será aplicado a 

alguns dos atores envolvidos: coordenadores, biólogos contratados, voluntários, pessoas da 

comunidade que já participaram de ações da instituição. Esta etapa será realizada no 

período entre janeiro de 2017 e abril de 2018. Na terceira etapa será feita a verificação das 

informações e identificação de resultados que tenham atingido a propostas do plano de ação 

de espécie-específico dentro de ações das ONGs. 

Após a aplicação dos questionários, serão elaborados “diagramas de resultados”, 

com base na metodologia proposta por Margoluis et al. (2013) denominado por ele de 

“results chais” (figuras 2 e 3). Este tipo de modelo conceitual é uma ferramenta importante 

para ajudar as equipes a identificar pontos relevantes para monitorar e avaliar se suas ações 

estão tendo o impacto desejado.  

 



Figura 2. Modelo básico de diagrama de resultados (Fonte: Margoluis et al., 2013 apud. University of 

Wisconsin Extension Program Development and Evaluation) 

 

 

Figura 3. Definições de termos utilizados para descrever elaborar o diagrama de resultados (Fonte: Margoluis 

et al., 2013) 

 

 

 

Algumas questões pertinentes serão avaliadas pelo autor da presente pesquisa para 

essa fase de elaboração do diagrama de resultados: 

 

 Quantas propostas realizadas condizem com o que está nos planos de ação das 

espécies alvo (projetos prioritários para a espécie)? (ex: projetos prioritários no 



plano de ação de Sotalia guianensis: oficinas de educação ambiental, reuniões 

periódicas, definição de um plano de ação e áreas de exclusão de pesca). 

 O quanto dependem dos recursos privados? 

 Qual o limite? 

 Como os meios de comunicação têm sido empregados a serviço da conservação? 

 

Para a realização desta fase, também serão coletados dados complementares através 

de acesso a relatórios, revisões bibliográficas e portais oficiais das organizações.  

 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 American Cetacean Society 

 The Rufford Foundation 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

As etapas de execução deste projeto encontram-se descritas nas tabelas 2 e 3. 

Tabela 2. Cronograma das atividades previstas no projeto no 1º e 2º ano de doutorado “Diagnóstico da 

eficácia de práticas de conservação voltadas a cetáceos por Organizações não-governamentais de países do 

Atlântico sul ocidental”. 

 

ATIVIDADES 

Ano 1                                                        Ano 2 

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 

Disciplinas x x x x x x x x x    x x           

Levantamento  

Bibliográfico 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x 

Coletas      x x x x x x x   x x x x x x x x x x 

Análise dos  
dados 

                      
  

Revisão da  

literatura 
         x x x x x x x x x x x x x 

x x 

Doutorado  

sanduíche 
                      

  

Redação da tese                         

 
Tabela 3. Cronograma das atividades previstas no projeto no 3º e 4º ano de doutorado 

ATIVIDADES 

Ano 3                                                        Ano 4 

M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 

Disciplinas                         

Levantamento  

Bibliográfico 
                      

  

Coletas                         

Análise dos  

dados 
x x x x x x x x x x x x           

  

Revisão da  
literatura 

x x x x x x x x x x x x           
  

Doutorado  

sanduíche 
          x x x x x x x      

  

Redação da tese      x x x x x x x x x x x x x x x x    
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