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Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Mamíferos Aquáticos do Instituto
Oceanográfico da USP. O seu objetivo é falar sobre três filmes conhecidos que apresentem
baleias e golfinhos para tratar de alguns aspectos da biologia desses animais. Para a mesma
disciplina, eu e os meus colegas montamos textos mais detalhados sobre mamíferos
aquáticos e você pode acessá-los pelo link abaixo para conferir mais informações:
<...>
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Baleias e golfinhos formam o grupo dos cetáceos. Eles são mamíferos aquáticos, um
termo que agrupa diversos organismos, como também focas, leões marinhos, morsas,
peixes-boi, e até ursos polares, segundo alguns autores. Como é apenas um termo prático,
cada autor pode delimitar quem são os mamíferos aquáticos, mas vamos focar nas baleias e
nos golfinhos.
Os cetáceos estão muito presentes na mídia e nós entramos em contato com eles
desde muito pequenos, mas será que essa representação está correta? Nesse texto busco
trazer alguns filmes a fim de discutirmos um pouco sobre a biologia desses animais tão
fascinantes.
Vamos começar do básico: como diferenciar baleias de golfinhos? Eles apresentam
muitas diferenças entre si, mas basta olhar para a cavidade bucal para identificá-los
facilmente. Se houverem dentes é um golfinho (ou odontoceto) e se houverem cerdas bucais
é uma baleia (ou misticetos). As cerdas bucais, ou barbatanas, são utilizadas para filtrar a
água e capturar animais pequenos (note que "barbatana" é um sinônimo de cerdas bucais, e
não de nadadeiras).

a.

b.
Figura 1. As fotografias mostram uma das diferenças mais claras entre (a) misticetos, com as placas

de barbatanas, e (b) odontocetos, com dentes.
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PROCURANDO NEMO

Pixar Animation Studios, distribuição Walt Disney Studios
e Motion Pictures, 2003

Figura 2. Pôster da animação"Procurando Nemo".

Em Procurando Nemo temos uma cena famosa de quando os peixes Dory e Marlin
entram na boca de uma baleia azul. Primeiro, é interessante notar que sim, baleias se
alimentam de krill, apesar do seu tamanho. Uma baleia azul pode chegar a 30m de
comprimento, mas como as barbatanas são extremamente eficientes para capturar krill e
outros animais pequenos, eles conseguem suprir as suas necessidades alimentares. Em um
estômago de baleia azul cabem até uma tonelada de krill, e elas podem encher esse órgão
até quatro vezes ao dia.

Figura 3. Comparação do

tamanho entre, de cima
para baixo, uma baleiaazul, uma baleia-jubarte e
um

tubarão

branco,

respectivamente.

Uma

baleia-azul pesa cerca de
200 toneladas, o que é
igual a 2.667 humanos de
70 kg ou 40 elefantes que
pesam 5 toneladas.
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Figura 4. Vista frontal de uma baleia-azul, mostrando as cerdas bucais.

Figura 5. Vista lateral de uma baleia-azul, mostrando os sulcos ventrais que são expansíveis e

permitem a entrada de uma quantidade ainda maior de água, ou seja, conseguem capturar ainda mais
comida.

Uma vez que a água entra na cavidade bucal, a boca fecha quase que totalmente
deixando uma faixa estreita por onde a água pode sair, sendo filtrada pelas cerdas. Em
seguida, a baleia esfrega a língua pelas cerdas para jogar o alimento para a laringe. No filme,
os dois peixinhos quase são engolidos quando a língua começa a levantar, mas eles saem
pelas narinas. Isso não aconteceria na vida real porque não existe uma comunicação tão
direta entre o canal bucal e o respiratório.
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Figura 6. Cena na qual a baleia-azul estava raspando e levantando a língua para retirar o alimento

preso nas cerdas bucais e então engoli-lo.

Os peixes também saem por um jato de água, mas acontece que esses cetáceos só
borrifam ar. Como vimos, os cetáceos são mamíferos e, portanto, sua respiração é pulmonar.
Assim, eles devem subir à superfície porque só conseguem capturar oxigênio do ar e não da
água. No momento da expiração, eles jogam ar para fora de suas narinas e acabam
empurrando a água da superfície que está logo acima deles, criando essa nuvem
característica.

Figura 7. Esquema de como os cetáceos respiram,

relacionando a sequência de abertura e fechamento
do canal respiratório (à esquerda) e os borrifos de
água (à direita).
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PROCURANDO DORY

Pixar Animation Studios, distribuição Walt Disney Studios e
Motion Pictures, 2016

Figura 8. Pôster da animação "Procurando Dory".

Nesse filme são apresentados dois novos personagens: um tubarão-baleia e uma
beluga. Você acha que um tubarão-baleia é um tubarão ou uma baleia? Pelo tamanho e por
serem filtradores, é fácil pensar em uma baleia, mas na verdade eles são tubarões. Podemos
observar a nadadeira caudal desses animais. Os tubarões-baleias apresentam a caudal na
vertical, um padrão bem típico de peixes, enquanto que a caudal na beluga (e nos outros
cetáceos) é na horizontal.

Figura 9. Nadadeiras caudais, mostrando a diferença entre um tubarão-baleia com a nadadeira na

vertical, e uma beluga com a nadadeira na horizontal.
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Outro momento famoso do filme é quando Bailey, a beluga, faz
ecolocalização, os chamados "melhores óculos do mar". A ecolocalização
é um processo de formação de ondas sonoras para obter informações do
meio. Nos odontocetos, esses sons são gerados pela fricção do ar
armazenado em sacos aéreos pelos lábios fônicos. Essas ondas sonoras
são transmitidas para o meio através do melão, que é essa região bem
arredondada no topo da cabeça.
O melão é formado por gordura, um excelente material para
transmitir ondas sonoras. No ambiente externo, essas ondas encontram
obstáculos, presas e predadores, além de outros indivíduos do grupo, e
refletem. Ao retornar, elas são captadas por um canal de gordura no fundo
da boca, que transmite essa informação até o ouvido interno, por onde
segue até o cérebro. Ainda não sabemos muito bem como exatamente
essas ondas são interpretadas por esses animais, mas estudos indicam
que eles conseguem formar imagens a partir delas. Agora que
conhecemos mais como a ecolocalização funciona, podemos ver que as
ondas sonoras não são formadas pela laringe, saindo pela boca como
acontece nos humanos e no filme, mas sim pelos lábios fônicos e o melão.
Figura 10. Na figura é possível notar o melão,

a região mais arredondada da cabeça.

Figura 11. Personagem Bailey produzindo ondas

sonoras para ecolocalização com a boca, mas na
natureza essas ondas são geradas pelos lábios
fônicos.

Figura

12.

Anatomia

interna

das

estruturas

relacionadas com ecolocalização. Os lábios fônicos
(phonic lips) friccionam o ar dentro dos sacos aéreos
(air sacs), criando ondas sonoras que são transmitidas
para o meio através do melão (melon).
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A ecolocalização confere informações valiosas do meio porque as ondas sonoras se
propagam com uma velocidade maior do que as ondas luminosas na água. Além disso, a luz
só atinge até uma determinada profundidade do oceano, delimitando a zona fótica (com luz)
e a afótica (sem luz). A água também é um meio com mais matéria em suspensão do que a
atmosfera, então muitas vezes os sinais sonoros oferecem informações mais significativas do
que as visuais. Por isso, a ecolocalização é muito vantajosa para os odontocetos que são
ótimos caçadores e podem se localizar em altas profundidades onde há pouca ou nenhuma
luz.
Os cetáceos são mamíferos e, por isso, compartilham de um ancestral terrestre. Ou
seja, durante a evolução, o ancestral dos vertebrados saiu da água e se diversificou. Dentro
do grupo dos mamíferos, algumas espécies retornaram para a água, como o ancestral dos
cetáceos. Sendo assim, as baleias e os golfinhos apresentaram novas adaptações que
permitiram que eles vivessem no ambiente aquático, já que o seu ancestral comum era
terrestre. Uma dessas novidades foi o reposicionamento dos canais respiratórios, de modo
que as narinas passaram para o topo da cabeça. Nos cetáceos, existem dois canais
respiratórios internos, mas nos odontocetos eles se unem em apenas uma abertura externa.
Assim, quando você ver apenas uma narina ou um borrifo de água, você sabe que é um
golfinho porque as baleias apresentam dois orifícios e, consequentemente, fazem dois
borrifos.

Figura 13. Narinas de um misticeto.

Figura 14. Borrifo de um misticeto, note como

a água segue duas direções

Figura 15. Narina de um odontoceto.
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Apesar da ecolocalização só ocorrer em odontocetos, ambos os grupos de cetáceos
podem produzir outros sons que são muito usados na comunicação. São ondas de baixas
frequências que podem atravessar grandes distâncias. Esses sons são muito característicos
de golfinhos e baleias, mas obviamente que o "baleiês" não pode ser entendido e reproduzido
por peixes ou mesmo por espécies diferentes de cetáceos.

Figura 16. Cetáceos usam muito os sons para se comunicar entre si, criando sistemas complexos que

não são compartilhados por outras espécies ou até populações.
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PINÓQUIO

Walt Disney Productions, distribuição RKO Radio
Pictures, 1940

Figura 17. Pôster da animação "Pinoquio".

Pelo formato da cabeça e a presença de dentes, podemos deduzir que o cetáceo do
filme se aproxima mais de um cachalote, um odontoceto, apesar de apresentar os sulcos
ventrais que são exclusivos de algumas espécies de misticetos.

Figura 18. Cetáceo do filme "Pinóquio", com dentes,

por isso pode ser considerado um odontoceto.

Figura

19.

"Pinóquio",
cachalote,

Cetáceo

do

semelhante
porém

com

filme
a

um

sulcos

ventrais.
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Figura 20. Comparação do tamanho de um cachalote (até 19 m) com um humano de 1,7 m e um

elefante de 3m.

Na história, Gepeto e Pinóquio ficam presos dentro da "baleia", vivendo em uma
embarcação. Os odontocetos não mastigam a comida e como a sua faringe não expande
infinitamente, um barco daquele tamanho nunca seria engolido. Outro ponto é a quantidade
de água que entra na boca ao se alimentar. Os odontocetos conseguem capturar presas de
modo muito mais direcionado por conta da ecolocalização, diferente dos misticetos que
engolfam grandes quantidades de água para então filtrá-la. Por isso, um odontoceto não
ingere tanta água por captura, até porque engolir um volume grande de água do mar seria
muito ruim pela alta concentração de sais. Além disso, não podemos esquecer que o corpo
desses animais é preenchido por órgãos internamente, então não existiria todo esse espaço
livre.

Figura 21. Ilustração do interior da "baleia" da história "Pinóquio".
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Figura 22. Esquema dos órgãos e da estrutura interna de um misticeto. O tamanho e o arranjo podem

variar entre odontocetos e misticetos, mas o padrão geral é muito semelhante.

Esse filme cria uma imagem muito negativa e violenta do cetáceo, muito diferente do
modo como os animais são tratados nos dois filmes anteriores. Infelizmente, ainda é muito
comum encontrar essa linguagem e representação pejorativa para alguns cetáceos,
especialmente para orcas.

Figura 23. Cena retirada do filme "Pinóquio", representando o animal cachalote como sendo um

predador feroz e cheio de raiva, que está intencionalmente atacando os personagens do filme.

As "baleias assassinas" são descritas como animais violentos e malignos,
principalmente depois de filmes como "Orca - a baleia assassina" e os casos de acidentes em
parques temáticos. Não podemos esquecer que as orcas são animais selvagens que estão
inseridos no ecossistema através das relações estabelecidas com outros organismos e com
o próprio ambiente ao longo de milhares de anos. Por exemplo, muitos dizem que elas
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brincam com o alimento, quando na verdade elas chacoalham e jogam as presas para
eliminar os pelos, o que é especialmente importante já que elas não mastigam a comida.
Outra tática é dividir a presa em pedaços menores, já os membros desses animais estão
adaptados para o nado e não para manipular o alimento. É comum ainda que esse
comportamento envolva mais de um indivíduo do grupo. A verdade é que orcas são seres
extremamente inteligentes, muito sociáveis e com um forte senso de comunidade,
desenvolvendo diversas atividades em grupo.

Figura 24. Grupo de orcas. Os machos apresentam uma nadadeira dorsal mais reta e comprida,

enquanto que a das fêmeas é mais curta e arredondada.

Confira este vídeo para conhecer mais sobre a estrutura matriarcal de algumas
populações de orcas no noroeste da América do Norte:
<https://www.youtube.com/watch?v=sQpGT1BgdX4>
(há legendas em português).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A humanidade sempre se fascinou por cetáceos, por isso não é nenhuma surpresa
que eles tenham aparecido em vários filmes e estejam no imaginário de tantas pessoas. O
objetivo desse texto não é acabar com o encantamento, mas sim mostrar como podemos
aprender biologia com atividades no dia a dia, seja vendo um filme, lendo uma notícia, vendo
uma foto em uma rede social e etc. Através do pensamento crítico, você pode conferir
informações e conhecer mais sobre esses animais de um modo mais leve e descontraído.
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