
RESULTADOS INDICAM QUE O DESTINO MIGRATÓRIO DESSA ESPÉCIE SÃO AS ILHAS GEÓRGIA DO SUL E SANDWICH 

DO SUL. PROJETO ANTÁRTICO BRASILEIRO CONVIDOU PESQUISADORES A FAZEREM PARTE DA MARCAÇÃO DE 

BALEIAS NA ANTÁRTICA

Pesquisadores monitoram por 
satélite a rota das baleias Jubarte 
no litoral brasileiro

A cada inverno e boa parte da primavera, o litoral 

brasileiro é refúgio obrigatório das baleias Jubarte, 

mais especificamente no Banco dos Abrolhos, 

ao largo do Sul do Estado da Bahia. A passagem 

desse cetáceo já era do conhecimento dos nossos especialistas. 

Mas o desafio de saber exatamente qual é o destino desses 

mamíferos aquáticos e a trajetória de migração para, assim, 

preservar a espécie, começa a ser desvendado por um grupo 

de pesquisadores do Instituto Aqualie, no intitulado Projeto de 

Monitoramento de Baleias por Satélite (PMBS).

Com o risco de extinção iminente – no século XX, só no litoral 

Nordeste do Brasil 35 mil baleias foram mortas, até 1986, quando 

foi instituída moratória da caça comercial por prazo indeterminado 

– mapear seus hábitos ajudaria a discutir o problema permitindo 

protegê-las de seus algozes. O avanço da tecnologia propiciou 

um monitoramento ainda mais refinado, dando uma noção mais 

precisa sobre o comportamento desses cetáceos.

Evitar a acelerada marcha da extinção é o principal motivador 

dos naturalistas contemporâneos e embarcar em uma aventura 
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humana em busca do conhecimento científico parecia a única 

maneira de salvar essas espécies. Estudos já mostravam que 

a maior concentração de baleias da espécie Jubarte ocorria 

no Banco dos Abrolhos, cerca de 85% da sua população, já as 

rotas de migração e áreas de alimentação eram praticamente 

desconhecidas. É estimado que existam hoje no litoral brasileiro 

aproximadamente 17 mil cetáceos. Cada animal pode alcançar 

16m e mais de 40kg.

Era preciso, então, investir em um sistema que permitisse detectar 

os locais críticos por onde passam as baleias, avaliar o impacto 

humano na vida desses animais e em seu habitat para viabilizar a 

criação de mecanismos de proteção. O único processo conhecido 

pelos pesquisadores capaz de solucionar tais questões seria a 

Metodologia de Telemetria Satelital (MTS).

Em 2001, os pesquisadores Artur Andriolo, Alexandre Zerbini e 

José Luis Pizzorno desenvolveram um projeto de dez páginas para 

apresentar a possíveis patrocinadores, pois os custos da MTS são 

muito altos. Para Andriolo, professor Associado do Departamento 

de Zoologia, especialista em Comportamento Animal e orientador 

nos programas de Pós-graduação em Comportamento e Biologia 

Animal e Ecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), a telemetria satelital, já desenvolvida na Dinamarca e nos 

Estados Unidos, seria a única maneira possível de esclarecer com 

precisão a real rota das baleias.  

Não houve problema para que, rapidamente, conseguissem 

patrocínio da Shell Brasil, que acreditou no projeto e na 

credibilidade dos profissionais envolvidos. Vislumbrando que 

investir nesse estudo poderia identificar, também, quais os 

possíveis impactos das atividades da indústria do petróleo no 

comportamento e nas rotas migratórias dos animais.

PRIMEIRA MISSÃO
No mesmo ano a equipe partiu para a primeira missão, 

conseguindo marcar somente um animal. O transmissor parou de 

funcionar e nenhum sinal via satélite foi emitido. Mesmo com o 

resultado pífio, a equipe chegou a algumas conclusões, facilitando 

os futuros trabalhos. Os relatórios incentivaram a multinacional 

a continuar investindo. No segundo ano, a expedição marcou 

oito baleias, como previsto, porém, devido a um problema na 

bateria, apenas um transmissor emitiu sinal. Somente no terceiro 

ano, ainda com o mesmo patrocínio, baseados em Conceição 

da Barra (ES), foi que os pesquisadores conseguiram marcar 11 

baleias. Aparelhos funcionando perfeitamente, traçaram pelo 

computador a primeira linha mostrando o percurso de migração 

das baleias Jubarte. A linha saía da região do Banco dos Abrolhos 

e ia até o Oceano Antártico. O fato assinalou uma série de novas 

descobertas sobre a vida dessas baleias.

O grande desafio é conseguir implantar 
corretamente os dispositivos na pele 
desses gigantes aquáticos. O pequeno 
radiotransmissor automático de 250g 
deve ser implantado bem abaixo da 
nadadeira dorsal, e é importante que não 
fique submerso, quando a baleia sai da 
água para respirar, para não impedir o 
envio de informações aos satélites
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TELEMETRIA SATELITAL
A Metodologia de Telemetria Satelital permite acompanhar, quase 

em tempo real, o movimento dos animais, os quais carregam 

no corpo pequenos transmissores que emitem sinais de rádio 

captados pelos satélites localizados a quilômetros de distância da 

Terra. Os sinais são processados e convertidos em coordenadas 

geográficas, transmitidas às estações receptoras e, por fim,  

disponibilizadas para os pesquisadores via internet. A telemetria 

possibilita o acesso, de forma mais eficiente, a dados inéditos 

sobre os hábitos desses animais, informações antes impossíveis 

de se ter acesso.

O grande desafio é conseguir implantar corretamente esses 

dispositivos na pele desses gigantes aquáticos. O pequeno 

transmissor automático de 250g deve ser implantado bem abaixo 

da nadadeira dorsal, e é importante que não fique submerso, 

quando este sai da água para respirar, para não impedir o envio 

de informações aos satélites.

Devido ao porte da Jubarte, é preciso utilizar técnicas avançadas 

de marcação. Os pesquisadores do PMBS utilizam três 

instrumentos. Um deles é a haste de Villum, feita de fibra de vidro 

ou carbono com aproximadamente 8m. O transmissor fica preso 

na ponta dessa vara e o responsável pela marcação deve ficar a, no 

máximo, 5m do animal. Outro método é o Air Rocket Transmitting 

System (Arts), sistema de ar comprimido semelhante a um rifle 

que pode ser usado a uma distância maior. Por fim, a balestra, que 

consiste no lançamento de flechas levando transmissores e pode 
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A tripulação “persegue” a baleia em 
uma lancha, atenta aos borrifos - 
condensação da expiração - evidência de 
sua presença. Preso em uma plataforma 
fixada na frente do bote, o pesquisador, 
chamado de marcador, fica parado onde, 
possivelmente, a baleia voltará a subir, 
após ficar até 30 minutos sem respirar. 
Carregando a lança de marcação, o 
pesquisador, seguro por um cinto com 
quatro cabos presos ao assoalho da 
embarcação, tem que ser preciso em seu 
lançamento, em um ângulo de 90 graus 
do corpo da baleia
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ser usada a distâncias de quatro a dez metros. Os transmissores 

são presos ao tecido das baleias por pequenas garras feitas de 

inox ou titânio cirúrgico para minimizar o risco de infecção e 

rejeição. Fixado em condições ideais, os transmissores podem 

ficar presos por mais de 205 dias e com o tempo são expelidos 

pelo organismo. 

O pequeno aparelho envia sinais de rádio em direção ao satélite 

em períodos pré-programados. Dessa forma, os satélites 

geoestacionários calculam a posição exata do transmissor, 

portanto, do animal que o carrega. A partir desses dados, dessas 

coordenadas, é possível saber com precisão a rota seguida pelas 

baleias.  

As expedições para a marcação das baleias no oceano intercalam 

períodos de grande espera e trabalho árduo, tanto em mar 

quanto em terra. Normalmente, os pesquisadores partem para a 

busca em uma lancha oceânica e dois botes. Neste procedimento 

é fundamental a utilização de botes infláveis e estáveis, rápidos o 

suficiente para o sucesso da perseguição.

A escolha por pesquisar os hábitos da espécie Jubarte se deu em 

função de ter sido uma baleia muito caçada no Brasil. Colaborou 

também o fato de ser um animal costeiro e subir constantemente 

à superfície, características que facilitam sua visualização e a 

colocação dos transmissores, viabilizando o trabalho. Foram 

feitos, além das marcações, estudos de comportamento, 

bioacústica e fotoidentificação, criando um banco de imagens 

dos animais marcados com os transmissores.

A capacidade de organização e formação de equipe possibilitou 

ao grupo desenvolver métodos de trabalho muito eficientes, 

conseguindo marcar o maior número de baleias no menor 

espaço de tempo possível. Para desenvolver o projeto, além 

dos pesquisadores especialistas, fazem parte alunos de 

iniciação científica e pós-graduandos da UFJF, como é o caso 

dos doutorandos Luiz Cláudio Alves e Natália dos Santos 

Mamede e a mestranda Franciele Castro. “Poder participar 

de um projeto tão especial como este é fascinante, claro que 

passamos por dificuldades no início, mas com o incentivo dos 

profissionais envolvidos, conseguimos contribuir para aumentar 

o conhecimento e a conservação dos animais que tanto nos 

instigam”, ressalta Franciele.

RESULTADOS
Os resultados indicam que o destino migratório das baleias é 

próximo à região das Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul – 

territórios britânicos ultramarinos que correspondem a parte do 

arco de ilhas que ligam a América do Sul à Antártida – onde se 

alimentam. Descrever pela primeira vez na história a trajetória 

de migração das Jubartes que se reproduzem na costa brasileira 

auxiliou a Comissão Internacional da Baleia (IWC - sigla em 

inglês) a completar a avaliação populacional dessas espécies no 

hemisfério sul. Além disso, a partir dos resultados obtidos nesse 

estudo, o Projeto Antártico Brasileiro convidou os pesquisadores 

PMBS a fazerem parte da marcação de baleias na Antártica.

Com as trajetórias traçadas, o objetivo, agora, é refinar a pesquisa 

definindo onde, de fato, começa o processo migratório, por 

exemplo; ampliar o estudo até o Norte do país, mapeando um 

território maior; definir quais os principais fatores que influenciam 

tais rotas; e aproveitar essa metodologia, toda desenvolvida pelo 

grupo, para pesquisar os hábitos de outras baleias de grande 

porte. Para isso, é necessário continuar atraindo recursos de 

diferentes fontes. Uma possibilidade é que o projeto seja mantido 

pela Agência Nacional do Petróleo, que já manifestou grande 

interesse pelo trabalho.

ARTHUR ANDRIOLO TRABALHA NO PROJETO DESDE 2001
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MAIS
aRthuR andRiolo

proFessor assoCiado do departamento de ZooloGia, espeCialista em Comportamento animal e orientador nos proGramas de pós-Graduação 

em Comportamento e bioloGia animal e eColoGia da uFJF

saiba mais:

http://www.uFJF.br/Comportamento

http://www.uFJF.br/eColoGia

http://www.aqualie.orG.br

A população de baleias Jubarte, que 

se reproduz no Brasil, chega ao nosso 

litoral no inverno, normalmente em 

junho. Espécies jovens de ambos os 

sexos e os machos adultos chegam 

antes, sendo seguidos pelas fêmeas 

no período reprodutivo e, por último, 

as gestantes. A maior incidência de 

baleias ocorre em agosto e setembro. 

No final desse período, grande parte 

dos animais começa a migrar de volta 

para as áreas de alimentação. As 

últimas a partir são as fêmeas com os 

filhotes, que ficam no litoral brasileiro 

até dezembro ou janeiro. A principal 

área de reprodução das Jubartes no 

Atlântico Sul Ocidental é o Arquipélago 

do Banco dos Abrolhos, na costa 

do Espírito Santo e da Bahia, mas 

é possível encontrá-las desde o Rio 

Grande do Norte até o Rio de Janeiro. 

Recentemente, Jubartes foram vistas 

até o litoral Norte do país (Ceará, Piauí 

e Maranhão) e também próximo às ilhas 

oceânicas (Arquipélago de Fernando 

de Noronha, Trindade, Martim Vaz e 

rochedos de São Paulo e São Pedro)
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