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Esta é

CLARA BRYDE,
bebê baleia de 4 metros
que nasceu em Copacabana
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Esta é

NOELE BRYDE,
uma senhora baleia de
15 metros, muito calma, que
gosta de se aproximar de praias
e ilhas
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Esta é

MANCHINHA FLÍPER,
um dos golfinhos que há mais de década
utilizam as águas protegidas das Ilhas Cagarras
como área de creche para seus filhotes
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Este é

BOLINHA FLÍPER,
da creche das Cagarras,
o bebê golfinho mais amado e festejado
nos últimos tempos

© Liliane Lodi

Estes são os

ESTENOS,
golfinhos destemidos e inteligentes,
apaixonados pela orla de Copacabana
e pelas suculentas tainhas da Baía de Guanabara
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Este é

IBSEN JUBARTE,
batizado em homenagem a
um dos maiores ambientalistas brasileiros,
Almirante Ibsen de Gusmão Câmara
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Esta é

JANAÍNA JUBARTE,
uma baleia adolescente que gosta
de se exibir em Ipanema
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Estes são

PAUL E VALERIE,
o casal Franca. Eles têm mais de 16 metros e
40 toneladas cada e vieram ao Rio de Janeiro
em 2018 para namorar e fabricar um bebê

Parece incrível, mas os milhões de habitantes e visitantes do Rio de
Janeiro que frequentam suas lindas praias e mares não conhecem essa
turminha da pesada!
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Baleia-de-bryde (Balaenoptera brydei). Como cenário a Pedra Bonita e o Morro Dois Irmãos,
ícones da cidade do Rio de Janeiro

Não fossem os esforços do nosso projeto de pesquisa nem mesmo a Ciência
os conheceria.
E não é importante conhecê-los apenas porque são espécies carismáticas da
nossa fauna. Não é só foﬁnho o golﬁnho! Ele é um mamífero predador do
topo da cadeia alimentar, assim como nós, e entender o que acontece a ele
pode ser fundamental para cuidar também da saúde e do ambiente em que
vivem as pessoas. Além disto, as baleias e golﬁnhos têm importância
socioeconômica para as comunidades costeiras que organizam atividades de
turismo de observação conscientes e respeitosas no ambiente natural.
Mas acompanhar e estudar essa galerinha animada não é nada fácil!
Precisamos estar no mar com frequência para coletar dados e capturar
imagens. E precisamos ter dados e imagens de muitos anos para entender
melhor o que está acontecendo.

PROJETO BALEIAS & GOLFINHOS
DO RIO DE JANEIRO

O projeto Baleias & Golﬁnhos do Rio de Janeiro é um programa de
monitoramento sistemático das baleias e golﬁnhos que ocorrem nas
águas costeiras do Rio que visa promover a conservação de espécies de
mamíferos marinhos em ecossistemas naturais da região.
Linhas de pesquisa:
- Ocorrência, distribuição e uso do habitat
- Ecologia comportamental
- Foto-identiﬁcação
A distribuição global da diversidade e riqueza de espécies tem sido de
interesse para os naturalistas há séculos e continua a ser um importante
tema atual de pesquisa em ecologia.
Baleias, botos e golﬁnhos são animais com alta mobilidade. Tipicamente, têm
extensas áreas de vida e o seu ciclo vital ocorre no mar, especialmente abaixo
da superfície da água. Esses fatores e as inerentes diﬁculdades para a coleta
de dados em campo explicam porque pouco ainda é conhecido sobre a
distribuição geográﬁca desses animais, quando comparado, por exemplo,
com a dos mamíferos terrestres.
O conhecimento da ocorrência e distribuição das espécies é importante para
auxiliar o planejamento de ações e, potencialmente, mitigar os impactos das
atividades antrópicas.
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Golﬁnho-ﬂíper (Tursiops truncatus) e a Ilha Cagarra, que brinda nossa cidade com uma bela vista.
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Golﬁnho-de-dentes-rugosos (Steno bredanensis) na Baía de Guanabara. Em extensão, é a
segunda maior baía do litoral brasileiro

A técnica de foto-identiﬁcação tem sido estabelecida como uma ferramenta
poderosa na pesquisa de cetáceos. O rastreamento a longo prazo de
indivíduos identiﬁcados investiga a ﬁdelidade de área, características de
grupo, movimentos e estrutura local de populações, entre outros aspectos.
Além da elaboração de catálogos de indivíduos identiﬁcados, é realizada
periodicamente a atualização e comparação entre os catálogos de diferentes
projetos de pesquisa.
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As marcas e cicatrizes na nadadeira dorsal são únicas tornando possível o reconhecimento
individual, semelhante a uma impressão digital.
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Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae). A Ihota Filhote da Redonda faz parte do Monumento
Natural das Ilhas Cagarras, Unidade de Conservação federal de proteção integral.
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Baleia-franca-austral (Eubalaena australis) nas proximidades da Ilha Redonda.
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APOIO
INSTITUTO MAR A DENTRO

O Instituto Mar Adentro é uma associação civil sem ﬁns lucrativos que tem
como missão “promover, participar e fomentar ações para geração, promoção
e difusão do conhecimento sobre os ecossistemas aquáticos e outros
associados, visando garantir a integridade dos processos naturais, o equilíbrio
ambiental e o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações”.
http://www.maradentro.org.br

CONHEÇA
MAIS SOBRE O PROJETO
Rede social virtual pautada na Ciência Cidadã um tipo de
ciência que evolve a participação do público em geral. O
grupo foi desenvolvido para que seus membros possam
contribuir enviando fotos e/ou vídeos de baleias e golﬁnhos
no Rio de Janeiro. Outros assuntos interessantes sobre
biologia, ecologia, ameaças e conservação voltados a estes
animais em âmbito nacional e global são diariamente
postados
https://facebook.com/groups/baleiasgolﬁnhos.rj
https://facebook.com/baleiasgolﬁnhosrj

Esta conta foi criada para compartilhar imagens e vídeos dos
momentos especiais do projeto em campo
https://instagram.com/baleiasgolﬁnhosrj

O canal foi concebido para divulgar vídeos educativos,
divertidos e criativos sobre nossos encontros com as baleias
e golﬁnhos em águas cariocas
https://youtube.com/channel/UCEmyYtoNc9mDtL0w_5EY
jpA

Site Brydes do Brasil
Tem como principal objetivo elaborar uma base de dados
de baleias-de-bryde foto-identiﬁcadas, através de um
acervo fotográﬁco concentrado. Trata-se de um projeto
de pesquisa participativa com a colaboração de
pesquisadores e vários segmentos da sociedade.
http://brydesdobrasil.com.br
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Golﬁnho-ﬂíper (Tursiops truncatus). Ao fundo, em primeiro plano, a Ilha Rasa que abriga um
farol com 26 m de altura construído em 1829.

