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APRESENTAÇÃO

Quando as Ilhas Malvinas foram descobertas, o primeiro navegador 
que viu seus mares ficou deslumbrado com a enorme quantidade de baleias 
que ali permaneciam. Disse que eram milhares.

Talvez, naquela época, com a liberdade que elas tinham, seria 
possível que houvesse conciliábulos entre as baleias. Na nossa Baía de 
Todos os Santos, no século XVII, em muitas noites, os habitantes das 
margens não dormiam direito por causa dos ¨gritos¨ das baleias que se 
abrigavam naquela enseada.

Agora os mares estão quase desertos. Sobre as baías costeiras do Brasil, 
nem falar. No mundo, o total das populações de baleias diminuiu para muito 
menos de um vigésimo do que era há alguns séculos. Isso aconteceu porque o ho-
mem, exercitando seus instintos predatórios, caçou covardemente esses animais 
relativamente indefesos. Depois, passou a destruir seus imensos habitats, que 
são os mares, através da poluição e da pesca predatória.

Nas referências que se faziam sobre as baleias até algumas dezenas 
de anos atrás, na literatura e nos relatos, elas eram descritas como monstros 
do mar ou então eram apenas “recursos” para os habitantes da Terra. Elas 
nunca eram vistas com simpatia.

O presente livro reúne quase tudo o que já é do conhecimento dos 
cientistas, e além disso tem considerações sobre a inteligência das baleias e 
sobre a história de suas relações com o homem. Como matéria completa-
mente original, esta obra contribui exaustivamente com revelações detalha-
das e ordenadas das lutas que os ecologistas desencadearam, principalmen-
te os do Brasil, para conseguir a proibição da caça às baleias.

Também este livro é a realização da síntese de informações indispensá-
veis à nova postura que uma pequena parte da humanidade já adotou, que é o 
respeito a todas as formas de vida, contra o pensamento antigo e ultrapassado 
de Descartes e outros semelhantes.

AUGUSTO CARNEIRO*

* O Dr. Augusto César Cunha Carneiro é um dos mais antigos e respeitados militantes da 
causa ecológica no Rio Grande do Sul. Responsável em boa parte, graças ao seu trabalho in-
cansável, pelo “fenômeno Lutzemberger”, suas lutas e seu pensamento influenciaram toda uma 
geração de ativistas que hoje coordenam os movimentos de defesa da Natureza no Brasil.
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INTRODUÇÃO

     
À medida em que o homem foi descobrindo que, por sua 

habilidade, podia modificar o aspecto do mundo, foi também 
perdendo o respeito pelas coisas que o cercam. O que, no iní-
cio, era uma interferência moderada em seu meio ambiente, 
passou a ter conotações de violência e transformou-se, final-
mente, em uma exploração desenfreada e suicida.

O desconhecido, que nas primitivas civilizações provo-
cava respeito, passou a ser apenas uma inconveniência para 
sociedades que se consideram evoluídas. A Terra, que antes 
continha seus mistérios, passou a ser um recurso, uma fonte 
de produtos, matéria a ser explorada. A água, que compõe o 
nosso corpo e une todas as coisas vivas, passou a ser dividida 
sob regulamentos e fronteiras. O que não é material ou não 
pode ser rentável passou a ser ignorado. Os sentimentos e as 
emoções foram considerados supérfluos nos seres humanos 
e. nas demais formas vivas, simplesmente negados para que o 
uso, a exploração e o extermínio não trouxessem problemas de 
natureza moral.

Quanto mais estudamos animais como golfinhos e ba-
leias, mais confirmamos que são alguns dos elos mais nobres da 
grande cadeia da vida. Extremamente próximos do ser humano, 
por ele demonstram interesse e mesmo um considerável grau de 
afeição. Entretanto, respondemos à relação que tentam estabele-
cer conosco com ataques brutais, sangrentos e diretos, na ponta 
dos arpões, ou mais sutis, no lento e persistente trabalho dos po-
luentes que destroem seu habitat e da criminosa, genocida pesca 
industrial que segue violando os ecossistemas marinhos para o 
habitual lucro de poucos à custa da vida de todos.

O despertar da humanidade para a tragédia de destruir-
mos o que mal começamos a conhecer e que muito nos pode-
ria ensinar tem sido tardio e moroso; as tentativas de evitá-la, 
insuficientes, embora hoje muitos entre nós se empenhem em 
lutar para reverter esse processo.



Os homens afastaram-se uns dos outros e da Natureza 
da qual fazem parte, tornando-se cada vez mais sós. Em meio 
à desolação de não encontrar outra razão para a vida além do 
consumo, não percebem que não é só um planeta, com sua flo-
ra e fauna, que eles destroem, mas a essência, o Espírito da Ter-
ra, o elo invisível que une todas as formas vivas e que dá à vida 
um sentido em si mesma.

Ao oferecermos a nossos leitores esta Segunda Edição do 
S.O.S. Baleias, em que incorporamos uma série de informações 
recentes sobre a luta para impedir o desaparecimento desses 
animais que conosco compartilham do milagre da Vida, espe-
ramos poder motivar mais pessoas a somar-se a nós na luta 
pela defesa não apenas dos cetáceos, mas de todo o inestimável 
patrimônio natural global que segue sendo destruído de ma-
neira insensata e acelerada. O momento de agir é agora.



I

UMA VISÃO BREVE SOBRE 
A BIOLOGIA DAS BALEIAS

                                     
A Origem das Baleias

As grandes baleias sempre encantaram o ser humano, já 
seja por suas extraordinárias dimensões; por proporcionarem, 
quando ao seu alcance, grandes quantidades de alimento e es-
truturas sólidas utilizáveis para suas construções primitivas; ou 
por estarem mergulhadas nos grandes mistérios do mar.

Embora o interesse do homem sobre elas remonte à Ida-
de da Pedra ou antes, seu estudo plenamente sistematizado, 
embora enraizado numa antiguidade remota, vem se desenvol-
vendo apenas há cerca de duzentos anos. Em seus primórdios, 
o foco de interesse era sua anatomia e sua classificação no Rei-
no Animal. A observação de sua fisiologia e outros aspectos 
de sua história natural era difícil e só passou a ser de interesse 
para o homem quando ele, movido pela possibilidade de per-
der um recurso que antes parecia inesgotável, passou a tentar 
entendê-lo, para poder continuar a explorar seus estoques.   

Ao longo do seu processo evolutivo, os mamíferos mari-
nhos, que atualmente são divididos em cetáceos (baleias, bo-
tos e golfinhos), pinípedes (focas, leões e lobos marinhos) e 
sirênios (peixes-boi, manatis e dugongos) – foram ganhando 
adaptações e dependendo cada vez menos da vida em terra fir-
me. Alguns, como os pinípedes, passaram a retornar à terra 
somente para procriar, e outros, como os cetáceos, se tornaram 
totalmente aquáticos e passaram a viver no mar mesmo respi-
rando ar como os demais mamíferos.

A partir do fato de que as baleias têm membros pélvicos 
vestigiais, que surgiram da mesma forma que nos demais ma-
míferos, podemos inferir que elas não tiveram originalmente a 
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forma que hoje apresentam; num passado distante, as baleias 
provavelmente apresentavam estes membros altamente desen-
volvidos. Em outras palavras, elas descendem de mamíferos 
terrestres. Segue havendo enorme controvérsia sobre local e 
idade da origem efetiva dos cetáceos, até pela vertiginosa ace-
leração em décadas recentes de achados paleontológicos re-
levantes para elucidar essas questões. Acredita-se geralmente 
que os cetáceos se originaram há cerca de 53 milhões de anos, 
às margens do Mar de Tethys, um corpo d´água raso e tropical 
há muito desaparecido com a reconfiguração inexorável dos 
continentes e dos oceanos pela deriva continental. Há cerca de 
35 milhões de anos os ancestrais das baleias modernas já exi-
biam boa parte das características de adaptação ao ambiente 
aquático que as fazem tão peculiares.
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Fig. 1 – exemplos de ancestrais das baleias, de cima para baixo: Pakicetus, 53 milhões de 
anos atrás; Basilosaurus, 38 milhões de anos; e Cetotherium, 25 milhões de anos.
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As baleias se constituem no maior, mais importante e me-
lhor adaptado grupo de mamíferos que retornaram à vida aquáti-
ca. Para tanto, a forma externa se tornou hidrodinâmica, como a 
dos primitivos vertebrados aquáticos; houve o encurtamento das 
vértebras cervicais e o desaparecimento do pescoço; a cauda assu-
miu importante papel locomotor; os membros anteriores trans-
formaram-se em nadadeiras e surgiram modificações internas. A 
parte anterior do crânio alongou-se, a narina migrou para o alto 
da cabeça e toda a caixa craniana se modificou; os ouvidos se atro-
fiaram e a “audição submarina” passou a ser desempenhada por 
diversas estruturas especializadas na cabeça do animal.

Uma Fantástica  Arquitetura
Ainda hoje, os cetáceos habitam um mundo imerso em 

mistério. Um ambiente onde a gravidade não os condiciona a 
deslocamentos num único plano e a audição é mais importante 
que a visão, sendo que muitas baleias produzem sons de baixa 
frequência que permitem a comunicação com seus semelhan-
tes a grandes distâncias. Incluem aproximadamente 85 espé-
cies (pesquisadores divergem sobre o número,e ainda recen-
temente novas espécies foram reconhecidas!) e são divididos 
em dois grupos: baleias de “barbatana” (misticetos) e baleias e 
golfinhos com dentes (odontocetos).

Os misticetos são caracterizados pela presença de cerdas 
na boca (“barbatanas”) que permitem a passagem da água mas 
garantem a apreensão dos pequenos animais dos quais a baleia 
se alimenta. Neste grupo estão as baleias propriamente ditas, 
como a Baleia Jubarte, a Baleia Sei, a Baleia de Bryde, a Baleia 
Minke, a Baleia Cinza da Califórnia e a famosa Baleia Azul.

Os odontocetos se caracterizam por apresentar dentes, que 
variam grandemente dependendo da espécie. Incluem a grande 
maioria dos cetáceos, abrangendo os cachalotes, a beluga, o narval, 
as baleias-piloto, a orca e todos os golfinhos e botos.) No Brasil, todo 
pequeno cetáceo é chamado indistintamente de boto ou golfinho 
dependendo da inclinação regional. Em geral, a distinção no resto 
do mundo se dá com os botos - porpoises em Inglês – identificados 
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por possuir a cabeça mais achatada enquanto nos golfinhos – dol-
phins em Inglês – ela é mais afilada.

Os cetáceos são, portanto, animais marinhos cujos ances-
trais eram criaturas terrestres de sangue quente; respiram por pul-
mões, e têm fertilização e gestação interna. Apresentam caudas 
que se expandem horizontalmente e todos possuem uma narina 
no topo da cabeça, cuja forma e posição varia de acordo com a 
espécie. A arquitetura do corpo de todos os cetáceos é a de um 
mamífero terrestre que se adaptou totalmente à vida na água. Eles 
mantêm, entretanto, a respiração pulmonar, possuem “sangue 
quente” e dão origem a filhotes por viviparidade, alimentados pelo 
rico leite secretado pelas glândulas mamárias da mãe.

Os cetáceos apresentam grande diversidade morfológi-
ca, distinguindo-se uns dos outros em sua aparência externa. 
Entretanto, todos eles possuem em comum o corpo fusiforme, 
a modificação dos membros posteriores (a não ser por uma 
cintura pélvica vestigial) e a expansão do final da cauda em 
lóbulos horizontais.

Os contornos de um corpo são fundamentais para a sua 
movimentação no ar e na água. Nas baleias, a suavidade de 
contornos externos se constitui numa vantagem extraordiná-
ria para que ela avance na água com perfeição, não tendo ne-
nhuma parte protuberante em seu corpo para atrapalhar seu 
movimento. O pênis e as mamas se escondem sob a pele, não 
há ouvido externo, quase nada perturba a sua forma hidrodi-
nâmica. A fricção no contato com a água é também reduzida 
pela ausência de pelos, exceto por certos casos específicos de 
filamentos que aparecem em algumas espécies, atuando possi-
velmente como estruturas sensoriais captando vibrações, com 
funções talvez semelhantes à dos “bigodes” dos gatos.

Quanto à cor, algumas espécies são praticamente negras, en-
quanto a maioria apresenta a cor cinza na parte ventral do corpo. Em 
alguns casos, aparece a cor branca ou  creme, o azul e mesmo o violeta.

A cor não se altera pelo sexo, mas o tamanho sim. Como 
regra geral, a fêmea é mais longa que o macho nos misticetos, en-
quanto este é maior que a fêmea nos odontocetos,  e essa diferença 
é variável conforme a espécie. Os dois sexos podem ter também 
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diferenças na forma das barbatanas dorsais ou dos dentes.
A propulsão do corpo das baleias na água é baseada nos 

movimentos verticais da sua cauda, responsável também pela 
impulsão do corpo para fora da água nos notáveis saltos que al-
gumas espécies conseguem fazer. São dotadas de grande capa-
cidade de flutuação, graças à presença de uma notável camada 
de gordura, “boiando” naturalmente no oceano.

As baleias francas são bastante lentas, raramente ultrapas-
sando a velocidade de cinco nós. As baleias jubarte podem de-
senvolver “em cruzeiro” cerca de quatro a seis nós, mas são ca-
pazes de deslocamentos muito mais rápidos em curtos períodos 
de tempo. A velocidade média de um cachalote é bem mais alta, 
desenvolvendo até vinte nós, e de muitas baleias de grande por-
te como as fins e azuis também. Podemos dizer que a velocidade 
desenvolvida, de modo geral, pelos cetáceos, é comparável às das 
embarcações construídas pelo homem, especialmente se conside-
rarmos que um submarino convencional usualmente faz seis nós 
enquanto submerso e quinze nós sobre a superfície. Não se sabe 
exatamente a forma como essa velocidade possa ser desenvolvi-
da, tendo em vista a musculatura que esses animais possuem e a 
força que necessitam para vencer a resistência da água em sua lo-
comoção, pois para atingir os índices desenvolvidos necessitariam 
quantidades muito maiores de fibras musculares do que as que 
efetivamente possuem. As grandes baleias, entretanto, estão longe 
de ser os animais mais velozes do mar. Cetáceos menores, como 
por exemplo orcas e golfinhos, atingem velocidades maiores.

As baleias necessitam vir à superfície do oceano para 
encher de ar os seus pulmões. Este é o momento em que são 
vítimas da ação predatória do homem, que as tem caçado im-
piedosamente através dos tempos. Sobre a cabeça, elas têm uma 
narina que só se abre no momento em que chega à superfície. 
Quando isto acontece, sai por essa abertura vapor condensado, 
semelhante ao que podemos observar em nossa respiração em 
dias de inverno; quando o ar escapa sob pressão, ele é resfriado. 
O resultado é um “esguicho” de vapor que atinge até dez metros 
de altura, com variações nas diferentes espécies.
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As baleias apresentam um sistema circulatório caracte-
rístico, que inclui um complexo de vasos sanguíneos dispostos 
em ambos os lados da coluna vertebral em direção à cauda, for-
mando uma rede arterial e venosa que assegura a distribuição 
apropriada de sangue para o cérebro e para o coração durante o 
mergulho, servindo possivelmente também para a regulação da 
temperatura. Embora não satisfatoriamente explicado, existe o 
fato de que as baleias não correm o mesmo perigo que os seres 
humanos no que se refere ao nitrogênio em seus sistemas duran-
te longos mergulhos, suportando grandes períodos sob a água 
sem retornar à superfície para respirar e sem sofrer, nesse retor-
no, os problemas enfrentados por mergulhadores humanos.

Podemos considerar que os cetáceos respiram de forma 
mais abrupta que outros mamíferos, pois a passagem do ar é 
mais direta, sem lâminas de cartilagem dividindo a narina em 
meatos e sem epitélio ciliar que funcione filtrando o ar. Enquan-
to estão submersos, previnem-se da entrada de água em seus 
pulmões através de um sistema que assegura a continuidade das 
passagens nasais e da traqueia, de modo que o ar não é perdido e 
a água não penetra nos pulmões enquanto a boca está aberta.

Apesar de toda a informação que a pesquisa científica tem 
fornecido sobre as baleias, o conhecimento do que fazem em seu 
habitat natural e como o fazem é ainda imperfeito. Somente o 
desenvolvimento das técnicas não letais de pesquisa da sua bio-
logia e etologia possibilitará a ampliação desses conhecimentos, 
se permitirmos, é claro, que as baleias sobrevivam até lá.

As Grandes Migrações

 Os cetáceos migram de uma região para outra através 
dos mares por duas necessidades fundamentais: alimentação e 
acasalamento. As migrações mais amplamente conhecidas são 
as dos misticetos, inicialmente por causa da indústria baleeira, 
que financiava “pesquisas” sobre o assunto visando aumentar 
a efetividade desse massacre. Hoje, felizmente, e apesar dos 
baleeiros continuarem usando o falso pretexto da “pesquisa” 
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para seguir matando cetáceos, as pesquisas sérias sobre o tema 
se baseiam inteiramente em métodos não-letais como a foto-
identificação dos indivíduos e o uso de ‘tags’ eletrônicos ca-
pazes de, uma vez implantados nos animais, transmitir dados 
de localização dos mesmos por períodos relativamente longos, 
permitindo ampliar em muito o conhecimento detalhado de 
suas rotas migratórias e áreas de concentração.

 Muitas espécies efetuam longas jornadas através dos oce-
anos em busca de um ambiente mais quente e ameno para a so-
brevivência de seus filhotes no momento do nascimento e em 
sua primeira infância.

 Apesar de conhecermos alguns fatos a respeito das mi-
grações dos cetáceos, nada se sabe sobre como isso é feito, ou 
seja, como as baleias conseguem memorizar as rotas, localizar-
se no espaço, definir a estação correta de migrar e encontrar 
suas áreas de concentração. O assunto é particularmente intri-
gante com relação aos animais que migram através de imensas 
distâncias por oceanos que parecem não oferecer nenhuma 
característica que lhe sirva de guia. A migração está de alguma 
forma incorporada ao código genético, mas certamente recebe 
componentes de aprendizado, desconhecendo-se que tipo de 
estímulos imediatos, internos ou externos, fazem com que o 
fenômeno migratório seja desencadeado regularmente. 

 No Brasil, são mais bem conhecidas as grandes migra-
ções das baleias francas e jubartes, ambas passando o verão ali-
mentando-se em regiões subantárticas e acorrendo à costa bra-
sileira no inverno e primavera para acasalar e parir seus filhotes, 
aquelas hoje restritas ao litoral sul, estas de distribuição mais 
ampla no Sudeste e Nordeste, porém com notável concentração 
na região do Banco dos Abrolhos, como mais adiante veremos.

Os Trovadores do Mar

      Nos cetáceos estão presentes todos os mecanis-
mos essenciais para a audição dos mamíferos, apesar de mo-
dificados e adaptados para a recepção de sons subaquáticos, 
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através de um aparato auditivo altamente complexo e eficiente. 
A audição é um sentido extremamente importante para os ce-
táceos, como confirma a estrutura de seu cérebro, cujos cen-
tros acústicos são comparativamente muito maiores do que na 
maioria dos mamíferos.

O complexo auditivo não é usado somente para que o 
animal ouça os sons provenientes do ambiente, mas também 
aqueles emitidos por eles mesmos no processo de operação de 
seu “sonar”. Atualmente, sabe-se muito mais sobre a manei-
ra como os cetáceos percebem os sons do que sobre a forma 
através da qual os produzem. Não apresentam aparatos vocais 
como os encontrados em mamíferos terrestres. Supõe-se que 
no complexo nasal e em outras passagens de ar poderia ocorrer 
uma vibração responsável pela emissão de sons, por ação mus-
cular das paredes, sendo possível que esta emissão ocorra em 
mais de um lugar e através de mais de uma forma.  

Os sons produzidos pelas baleias têm sido registrados, 
especialmente os emitidos pelas baleias jubarte, durante suas 
migrações e em áreas de procriação. Cada espécie apresenta 
um vasto repertório de sons que são característicos e únicos.

Pesquisas com os sons emitidos pelos cetáceos concluí-
ram que os chamados podem expressar algo que diz respeito 
à identidade, às intenções e ao estado emocional do animal, e 
por vezes transmitem informações sobre aspectos ambientais.

 Os sons emitidos pelas baleias, quando em mar aberto, po-
dem ser ouvidos a centenas ou, no caso das baleias azuis, a milhares 
de quilômetros de distância. O Dr. Roger Payne, que primeiro re-
gistrou e estudou os cantos das baleias Jubarte ainda na década de 
1960,  supõe que, antes da humanidade encher os mares de poluição 
acústica provocada pelos motores de inúmeros navios, as baleias 
azuis poderiam se comunicar entre si de um hemisfério a outro.

Roger Payne especializou-se inicialmente em bioacústi-
ca de morcegos e corujas; em determinado momento de sua 
carreira, interessou-se pelas baleias e passou a estudá-las in-
tensivamente. Estudando as baleias jubarte nas Bermudas em 
1967, percebeu que os animais emitiam o que ele chamou de 
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“uma longa canção” que se repetia em ciclos que persistiam por 
trinta minutos, comparando-as com os modelos fixos de sons 
repetidos no canto das aves. Em 1970, os registros feitos por 
Payne, trabalhando com Frank Watlington, resultaram num 
disco produzido pela CRM Records, sob o título “Canções da 
Jubarte”, que vendeu cem mil cópias. Em seus registros, Payne 
se deixou fascinar pelos sons “surpreendentemente belos... re-
petidos com considerável exatidão”.

James D. Darling e associados registraram os sons das ba-
leias jubarte no Havaí de 1977 a 1979, encontrando canções dife-
rentes das que Payne registrara nas Bermudas, mas que seguiam 
as mesmas regras de estrutura e composição. Payne e McVay, em 
1971, observaram que as baleias jubarte das Bermudas cantavam 
a mesma canção num ano determinado, sendo diferente da que 
entoaram em anos anteriores. Katy Payne observou que há uma 
alteração gradual nas canções: as de anos sucessivos têm peque-
nas diferenças, mas as que têm dez anos de intervalo uma da ou-
tra são totalmente diferentes. As baleias não esquecem, quando 
retornam para uma temporada de acasalamento, as canções que 
utilizaram na temporada anterior. Quando retornam, cantam 
essa canção que, à medida que vai sendo entoada, muda gradu-
almente. As mudanças são complexas, mas todos os cantores de 
uma dada área cantam a mesma canção.

As emissões sonoras das baleias francas são numerosas. 
Segundo o engenheiro de som Guy Jonas, elas produzem inú-
meros tipos de estalos, percussões, sopros, variações sobre uma 
mesma nota. Conforme Jonas, encontramos um fraseado, um 
ritmo, uma linha melódica que nos mostram que os sons não 
são produzidos ao acaso.

 De acordo com Payne (1976) e Watson (1981), as emissões 
sonoras das baleias francas são “sopros” graves que duram um se-
gundo e se lançam em frequências de 200 a 500 hertz, e “mugidos” 
emitidos entre 150 e 250 hertz de forma pulsante, repetitiva, for-
mando “frases” ou sequências atingindo 2000 a 2500 hertz.

As baleias francas do Atlântico Norte emitem sons de 
baixa frequência enquanto os indivíduos de um determinado 
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grupo estão distanciados uns dos outros, e de frequência mais 
elevada quando se reaproximam. As baleias Bowhead emitem 
sopros potentes, mugidos e gritos bizarros, que certamente de-
vem cumprir um papel social de comunicação.

Cumming e Thompson registraram em 1970 os sons emi-
tidos pela baleia azul: eram gemidos de frequência muito baixa, 
mas de espantosa potência; uma dessas emissões atingiu 188 de-
cibéis, sendo a mais potente manifestação sonora produzida por 
um ser vivo de que se tem conhecimento. Cousteau, em seu La 
Planète des Baleines (1985) comparou estes sons ao de aviões que 
provocam em sua decolagem ruídos de 150 a 170 decibéis.

Se tais sons fossem destinados ao sistema de localização 
de corpos sob a água, com sua frequência tão baixa só pode-
riam servir para registrar a presença de objetos imensos. E para 
tal objetivo não se entenderia a razão de sua repetição frequen-
te, nem seu uso no inverno, quando o animal não estaria à pro-
cura dos bancos de plâncton de muitos quilômetros quadrados 
de extensão. Admite-se, para tais sons, uma função social, se 
não de linguagem, pelo menos uma forma do animal se situar, 
no imenso oceano, entre seus congêneres.

As baleias jubartes possuem um repertório complexo 
que as torna, segundo dizia  Cousteau,  verdadeiros “Carusos 
dos mares”, com suas emissões moduladas, trabalhadas, cheias 
de sonoridades estranhas e composições de  “virtuoses”, entre-
meando temas musicais concretos entre sons longos e curtos. 
Entre elas, as vozes dos animais respondem umas às outras, 
cada uma com um timbre e um registro de voz diferente. Seus 
sons, como emitidos por imensos tubos de órgãos, atravessam 
centenas de quilômetros, compondo, para quem os ouve, se-
gundo Philippe Cousteau, “o coral de um outro mundo”.

A análise espectrográfica das canções da baleia jubarte 
mostra uma sucessão de notas reunidas em sequências caracte-
rísticas. Cada nota, composta, ela mesma, por pulsações muito 
curtas, representa uma unidade. Estas unidades se ordenam em 
frases, que formam um tema da canção, que faz por sua vez parte 
de um coro reunindo vários cantores, cuja performance pode se 
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prolongar por horas. Os temas musicais se sucedem numa ordem 
definida. Na estação seguinte, os mesmos temas são retomados, 
demonstrando que não foram esquecidos. Já outros temas são 
permanentes, e os animais jamais deixam de repeti-los, ano pós 
ano, enriquecendo-os a cada temporada com frases novas. Cada 
grupo desenvolve suas variações particulares.

  Os “corais” são formados nas épocas de acasalamento, 
tendo sido associados a um tipo de chamado de natureza sexu-
al (os cantores seriam machos chamando fêmeas). Entretanto, 
estas explicações parecem um tanto limitadas quando se con-
sidera a qualidade  destes  corais,  a  arte  com  que  depuram  
e  aperfeiçoam  seus temas  e   a  individualidade do canto de 
cada baleia que, ao contrário de uma ave, não apresenta um 
único padrão para cada espécie, mas se mostra inventiva, úni-
ca, como se fosse, citando novamente Cousteau, “o testemunho 
de sua sensibilidade artística”.

Em seu trabalho “Modificações Progressivas nas Canções 
das Baleias Jubarte” (1976), Payne cita uma gravação de dez 
horas e meia de uma “sessão de canto” de uma baleia que já 
estava cantando quando o registro foi iniciado e permaneceu 
cantando quando  os pesquisadores se viram obrigados a dei-
xá-la. Não se sabe por quanto tempo elas são capazes de cantar, 
mas certamente são longuíssimos períodos.

    Na conclusão do trabalho acima citado, Payne mostra-
se convencido da capacidade auditiva e da habilidade para o 
aprendizado das canções que as baleias apresentam: “os resul-
tados deste estudo mostram claramente que cada baleia jubarte 
modifica suas canções de tempos em tempos e que as mudan-
ças que ocorrem nas canções dos indivíduos tendem a ser pa-
ralelas às mudanças feitas na população como um todo. Exista 
ou não uma população estável de cantores, os indivíduos que 
estão cantando estão atualizando continuamente suas canções. 
A probabilidade de que as baleias modifiquem suas canções da 
mesma forma, ao mesmo tempo, ao acaso, é pequeníssima, de 
onde se conclui que elas escutam umas às outras e aprendem 
as mudanças na canção. Isto certamente é uma outra pista na 
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direção de entender as capacidades mentais das espécies. Para 
aprender e adotar a versão corrente da canção todas as vezes, 
as baleias jubarte precisam estar continuamente atentas a uma 
ampla coleção de detalhes”.

 Comportamento 
e Relações Sociais

Sobre o comportamento dos cetáceos com relação aos 
seres humanos, os relatos de todos aqueles que com eles con-
viveram intensamente destacam sua sensibilidade, curiosidade 
sobre o homem e sua tendência de se aproximar, estabelecendo 
estreitos laços de parte a parte.

Os golfinhos mantidos criminosamente em cativeiro, 
apesar das muitas privações que experimentam nos ambientes 
artificiais aos quais são confinados, mostram-se dóceis, apren-
dem rapidamente, comportando-se, nas experiências realiza-
das, de maneira a confirmar todo o potencial de inteligência 
a eles atribuído nos primeiros estudos realizados sobre suas 
habilidades mentais.

As baleias também demonstram, com relação ao ho-
mem, interesse e bons níveis de convivência, embora nossa es-
pécie não tenha colaborado para estreitar este relacionamento 
ao longo do tempo, destacando-se, isto sim, pela perseguição 
implacável a estes formidáveis animais.

Os cetáceos são animais essencialmente gregários, reu-
nindo-se em grupos de tamanho e composição variável. Há 
fortes laços entre os membros de cada grupo, particularmente 
no que se refere à assistência a animais feridos, ao contrário 
do que acontece com a maioria dos mamíferos terrestres, que 
costumam abandonar os companheiros fracos e doentes à sua 
própria sorte. As baleias fornecem assistência a seus próprios 
filhotes e também, em algumas espécies, a filhotes de outros 
membros do grupo ao qual pertencem. Sobre o relacionamen-
to sexual em seu ambiente natural, o que se sabe até hoje é re-
sultado de observações fortuitas, pois é extremamente difícil 
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estudar seu comportamento quando estão sob a água. A cópula 
é precedida de uma considerável quantidade de “preliminares” 
que estimulam os parceiros. Na baleia jubarte, por exemplo, a 
estação do acasalamento é indicada por espetaculares acroba-
cias. Os filhotes nascem em geral no inverno correspondente 
ao hemisfério em que se encontram, e são alimentados por um 
leite rico e concentrado que os faz crescer rapidamente.

Um dos mais intrigantes comportamentos desenvolvidos 
pelos odontocetos (os cetáceos com dentes) são os chamados 
“suicídios em massa”. De tempos em tempos, grandes quan-
tidades de animais chegam às praias, onde morrem, mesmo 
quando as pessoas que assistem à tragédia tentam fazê-los re-
tornar ao mar. O fato de voltarem insistentemente à praia levou 
à idéia de um “suicídio”, ao que parece, erradamente. Embora 
não se tenha ainda todas as respostas às indagações que o fenô-
meno ocasiona, já há evidências de que alguns fatores levam as 
baleias à terra e elas não conseguem retornar, morrendo invo-
luntariamente. Entre estes fatores estão grandes alterações me-
teorológicas, o “encalhe” de um animal seguido pelos demais 
pelos fortes laços que unem os componentes de um grupo e sua 
determinação de auxiliar um de seus membros em necessida-
de, o mau funcionamento do sistema de “sonar”, a necessidade 
de permanecer na superfície para respirar quando o stress do 
sofrimento por algum problema de ordem física não permite a 
permanência em alto mar, o nascimento de um filhote excessi-
vamente próximo da praia, entre outros.

   A idéia de “suicídio” começou a ser derrubada ao se 
constatar que há um efeito danoso sobre os animais resultan-
te do fato de permanecerem por determinado tempo deitados  
sobre  um  lado  do  corpo, o  que  impediria  que retornas-
sem  ao  mar   em condições normais de orientação; assim, 
mesmo reconduzidos à água, não encontrariam condições de 
nadar  normalmente, acabando por dar  à  praia  mais  uma vez, 
não por uma determinação suicida, mas por não apresentarem 
condições para um retorno à normalidade de movimentos e 
orientação. Quando as pessoas empenhadas na tentativa de 
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resgatar as baleias ainda vivas na praia tentam, pacientemente, 
levá-las repetidamente ao mar, observa-se que em algumas ve-
zes os animais apresentam melhoras no seu estado a cada ten-
tativa, acabando por conseguir nadar normalmente. Mesmo 
assim, no caso dos encalhes de grandes misticetos (a maioria 
das espécies de grandes baleias), é extremamente difícil lograr 
um desencalhe bem sucedido, com a imensa maioria dos ani-
mais encalhados vivos vindo a morrer dentro de horas ou dias 
de sua primeira localização pelos humanos.
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A Intel igência  nos Mares

Os estudos sobre o que chamamos de “inteligência” nos 
cetáceos têm revelado resultados fascinantes. Ainda estamos 
nos primórdios de tais estudos, mas o que sabemos até agora 
faz com que olhemos para estes animais com, no mínimo, ad-
miração; o sentimento ideal seria, fora de dúvida, o respeito.

Em todas as experiências realizadas até agora com ba-
leias e golfinhos tem se evidenciado que estes seres de cérebros 
grandes e complexos têm bem presente a noção do que estão 
fazendo; eles mostram a consciência dos acontecimentos, do 
lugar exato ocupado por cada indivíduo que deles participa, 
das consequências desta participação e demonstram uma clara 
intenção ao agir. Como sabendo o que fazem, suas ações pa-
recem ter um propósito e parecem ter sido selecionadas para 
uma ocasião específica.

O desenvolvimento do córtex cerebral é utilizado para 
que se avalie o processo evolutivo, um bom guia de sequências 
evolutivas. Nas grandes baleias existem territórios corticais 
bem definidos e a complexidade dos seus elementos neuro-
nais indicam um alto grau de diferenciação.  Os cetáceos são 
considerados altamente desenvolvidos sob o ponto de vista do 
sistema nervoso central e grande parte de seu córtex cerebral é 
ocupado por áreas “de associação”.         

O homem se relaciona com seu meio ambiente pelo uso 
de ferramentas: por isso tende a relacionar sua manipulação 
com o conceito de “inteligência”. Mas talvez haja outras manei-
ras possíveis de expressar inteligência e capacidade intelectual. 
Se ainda não somos capazes de avaliar os cetáceos sob  estes  
aspectos,   talvez    no  momento em que pudermos fazê-lo  en-
contremos  outros parâmetros,  que  não o uso das mãos, quem 
sabe na área da habilidade de sobreviver perfeitamente adapta-
dos ao seu ambiente, das relações sociais, da comunicação.

John Lilly e Alice Miller, em experimentos controversos 
porém pioneiros, obtiveram extraordinários resultados em ex-
periências de vocalização com golfinhos, que produziram se-
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quências de sons humanóides através de seus mecanismos de 
emissão de sons, resultados identificados com o valioso auxílio 
de equipamentos que suprem as deficiências do ouvido huma-
no para interpretá-los. Entre os resultados obtidos, o mais ex-
traordinário parece ser a sensação que os animais conseguiram 
transmitir aos cientistas de que desejariam evoluir nos traba-
lhos, como que apressando a evolução das tarefas propostas.

Ainda estamos longe de obter respostas para todas as ques-
tões que surgem à medida que avançam os estudos sobre a mente 
dos cetáceos. O estabelecimento de algum tipo de comunicação 
entre eles e os seres humanos poderia evitar o isolamento em que 
estes grupos, talvez muito próximos de nós intelectualmente, per-
manecem. Esse “entendimento” certamente seria o argumento 
definitivo que salvaria as baleias da extinção, tendo em vista que 
elas têm levado flagrante desvantagem nas relações existentes, ao 
longo do tempo. Atualmente, ainda corremos o risco que o estudo 
dos seus cérebros, que pode nos mostrar o caminho, possa não 
evoluir, se ocorrer a tragédia de seu desaparecimento.
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Fig. 2 – Orca, Orcinus orca.
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As Espécies  Mais  Lembradas

     A “Baleia  Assassina”
     
As histórias contadas pelos caçadores de baleias contri-

buíram enormemente para que atribuíssemos terrível reputa-
ção a alguns cetáceos, como é o caso da Orca (Orcinus orca), 
apelidada de assassina. Na verdade ela é um golfinho de gran-
de porte e com dentes, o único predador das grandes baleias, 
atacando-as sempre em grupos, em incursões coordenadas e 
taticamente eficientes. Embora ataquem também outros ani-
mais marinhos, sempre para alimentar-se, muitas das histórias 
contadas sobre elas são, sem dúvida, exageradas; na verdade 
são animais fortes e extremamente inteligentes, mas não os de-
voradores de homens que as lendas contam. Não há um caso 
sequer de ataque de orca a mergulhadores quando estes nadam 
com elas, e quando em cativeiro (e apesar do cativeiro) são 
dóceis e amistosas. Recentemente mais um caso de acidente 
com uma orca num ambiente de shows aquáticos trouxe à tona 
em toda a mídia a palavra “assassina”; entretanto, logo aqueles 
que analisaram a situação com seriedade entenderam que um 
evento desse tipo é provável de acontecer quando um predador 
formidável de cérebro e comportamentos extremamente com-
plexos é escravizado para fazer palhaçadas num espaço confi-
nado, tendo de sobreviver ao estresse dessa situação e a todo 
tipo de abusos num meio muito distante do natural. Prendê-
las para entretenimento em tanques minúsculos é uma atitude 
cruel e desnecessária, já que em vários lugares do mundo as 
orcas podem ser observadas na Natureza.
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Fig. 3 - Baleia Azul, Balaenoptera musculus
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A Gigantesca Baleia  Azul

Muita gente imagina que os dinossauros foram os maiores 
animais que já apareceram sobre a Terra. Mas eles se tornam pe-
quenos quando comparados à baleia azul (Balaenoptera muscu-
lus), que pesa cinquenta toneladas antes de chegar à puberdade e 
até cem toneladas e trinta metros na idade adulta, atingindo até 
quase três vezes o que pesavam os répteis mesozóicos.

A baleia azul é, pois, o maior animal conhecido em todos 
os tempos. Maior que trinta elefantes, pesando mais que duas mil 
pessoas, ela produz um filhote que já nasce com até sete metros de 
comprimento e duas toneladas de peso. O coração de um animal 
adulto chega a pesar quinhentos e quarenta e cinco quilos.

Até hoje nenhum homem presenciou o nascimento de 
uma baleia azul, o que provavelmente tem lugar em águas aque-
cidas de baixas latitudes, como no Nordeste do Brasil, onde in-
felizmente a espécies não é mais vista desde que a indústria 
japonesa que exterminava baleias em nossas águas (vide mais 
adiante) matou a última azul em 1965. Um filhote de Baleia 
Azul é cuidado pela mãe até cerca de quatorze meses depois do 
nascimento. Seu crescimento é rápido, favorecido pelo supri-
mento do leite materno, altamente nutritivo. 

Caçada até quase o extermínio, a Baleia Azul ainda não 
desapareceu, mas a história da perseguição que o homem, em 
sua ignorância e indiferença, empreendeu contra ela, é um dos 
mais dramáticos exemplos da destruição que a cobiça humana 
pode causar. Seu massacre chegou ao extremo em 1930-1931, 
quando foram mortos quase trinta mil animais. Atualmen-
te protegida, sua situação ainda preocupa, pois as estimativas 
mais otimistas calculam a existência de apenas alguns milhares 
de animais em todo o mundo. Uma das populações em melhor 
condição no hemisfério sul se concentra no final do verão ao 
longo da costa da Ilha de Chiloé, no Chile, onde o Centro de 
Conservación Cetácea (www.ccc-chile.org) realiza um exce-
lente e pioneiro trabalho de pesquisa e conservação.
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A Pequena Baleia  Minke

A origem do nome desta baleia está em Meincke, um 
baleeiro norueguês que segundo se conta confundiu uma da 
espécie com a gigantesca baleia azul, virando motivo de cha-
cota entre seus colegas. É de pequeno porte, atingindo o com-
primento máximo de aproximadamente dez metros, sendo a 
fêmea ligeiramente maior que o macho, com peso máximo de 
cerca de dez toneladas. Seus filhotes medem aproximadamen-
te três metros e pesam aproximadamente quatrocentos e cin-
quenta quilos ao nascer.

Com o declínio da exploração comercial das maiores es-
pécies dentre as grandes baleias, muitas delas caçadas até seu 
quase desaparecimento, os navios baleeiros se voltaram contra 
a baleia minke, como aconteceu na costa da Paraíba com a in-
dústria baleeira japonesa ali instalada até a década de 1980.

A Minke aparece em todos os oceanos, mas é mais en-
contrada em zonas temperadas. Apreciando as águas de tem-
peratura amena, aventura-se às vezes próximo às praias e mares 
interiores. Muitos pesquisadores reconhecem hoje a existência 
de duas espécies, Balaenoptera acutorostrata e B. bonaerensis, 
com algumas características morfológicas e de distribuição 
distintas. Trata-se da única espécie de baleia brasileira que tem 
um nome indígena, Tauaçu. As minkes podem ser observadas 
com alguma regularidade no mar aberto em frente à Praia do 
Forte, na Bahia. Não há informações seguras sobre sua recupe-
ração populacional no Nordeste brasileiro depois das décadas 
de matança pelos japoneses instalados na Paraíba.
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Fig. 4 - Baleia Minke, Balaenoptera acutorostrata
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Fig. 5 – Cachalote,  Physeter macrocephalus
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Cachalote:  A  Famosa Moby Dick 

  Consagrada por Herman Melville através do célebre 
relato literário de uma perseguição alucinada, no papel de um 
terrível monstro assassino, Moby Dick é na verdade um Ca-
chalote (Physeter macrocephalus), um animal cujo cérebro, o 
maior do mundo, pesa cerca de quarenta quilos. Este colosso, 
quando um macho adulto, mede quinze a dezesseis metros de 
comprimento, excepcionalmente chegando a vinte metros. Sua 
cabeça é retangular e sua mandíbula inferior possui uma im-
pressionante série de dentes cônicos. Sua coloração em geral é 
escura, mas já foram encontrados exemplares albinos, justifi-
cando plenamente a cor branca de Moby Dick.

O cachalote sempre fascinou a quantos o encontraram 
no mar. Por muito tempo os baleeiros tiveram medo de tentar 
abatê-lo, por ser considerado excessivamente feroz e rápido. En-
tretanto o seu espermacete (o mais finos dos óleos) e seu âmbar 
gris (disputado por farmacêuticos e perfumistas) fizeram com 
que sua captura se tornasse intensiva a partir de meados de 1700. 
Abatidos em todos os mares, os cachalotes se tornaram raros e 
sua captura deixou de ser compensadora quando o petróleo e 
depois a eletricidade começaram a iluminar o mundo, pois seu 
óleo já não era mais tão cobiçado. Ainda assim os japoneses os 
matam ainda hoje no Pacífico Norte, a pretexto de “pesquisa”.
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A Baleia  Franca: 
Quase Banida da Costa Brasi le ira

A Baleia Franca ou Verdadeira (Eubalaena australis) foi co-
mum no litoral sul do Brasil até o século XVIII. Embora sua caça 
estivesse proibida desde 1931, foi quase eliminada pela indústria 
baleeira, presumindo-se em 1989 que não sobreviveriam mais de 
quatro mil exemplares em todo o planeta. Hoje este número está 
mais próximo dos 8.000 animais, mas ainda assim é, como na maio-
ria das espécies de grandes baleias da atualidade, uma mera fração 
de sua população original pré-caça.

Medindo até dezoito metros e podendo pesar quarenta tone-
ladas, a baleia franca nada lentamente, frequentemente próximo das 
costas quando de sua época de reprodução no inverno e primavera. 
Seu corpo é negro, eventualmente com manchas brancas ventrais 
e com características calosidades branco-amareladas característi-
cas no alto da cabeça. Muito dóceis e lentas tornaram-se as primei-
ras caçadas até quase a extinção, sendo seu nome, “verdadeira” ou 
“franca” associado à facilidade com que era atingida e morta.  

Caçada no Brasil desde 1602 até 1973, ano em que a última 
baleia franca foi morta (já ilegalmente, de vez que a espécie estava 
sob proteção internacional desde 1938!) pelos baleeiros de Imbituba, 
SC, a espécie foi considerada extinta no Brasil durante muitos anos, 
até que em 1981 um grupo de ambientalistas voluntários liderados 
por um dos autores deste livro (Truda Palazzo) redescobriu uma 
pequena população reprodutiva sobrevivente na costa de Santa Ca-
tarina. Truda e o Vice-Almirante Ibsen de Gusmão Câmara criaram 
na oportunidade o Projeto Baleia Franca, que até 2009 desenvolveu 
atividades de pesquisa e lutou pela conservação da espécie, tendo 
logrado em 2000 a criação da Área de Proteção Ambiental da Ba-
leia Franca, abrangendo na costa sul de Santa Catarina a área mais 
importante para a reprodução da espécie em águas brasileiras. Em 
2009, com a expulsão de Truda do Projeto por motivos políticos, 
com violência e para agradar a camarilha que mandava na política 
federal e catarinense de então, privado de sua liderança e alma im-
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pulsora por 27 anos, o Projeto em grande 
parte se descaracterizou e deixou de cum-
prir seu papel conservacionista. Hoje em 
dia, o mais importante trabalho de con-
servação da espécie na bacia oceânica 
do Atlântico Sul é realizado pelo Ins-
tituto de Conservación de Ballenas 
da Argentina, www.icb.org.ar .

Fig. 6 - Baleia Franca, Eubalaena 
australis
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Cantoras  Extraordinárias: 
as  Baleias  Jubarte

Ainda que os cachalotes possam vir à mente como a repre-
sentação histórica das baleias, é a baleia jubarte (Megaptera no-
vaeangliae) que em anos recentes tem sido mais retratada como 
símbolo da luta contra a caça e pela proteção dos oceanos. Al-
cançando os 16 metros de comprimento e cerca de 40 toneladas, 
as jubartes, cujas habilidades de comunicação através do canto já 
discutimos anteriormente, dividiram com as francas o duvidoso 
“privilégio” de terem sido caçadas ao longo de quase quatrocen-
tos anos ao longo da costa brasileira. Muito abundantes em todo 
o planeta antes da expansão da caça industrial, as jubartes foram 
levadas como tantas outras espécies à beira da extinção no iní-
cio do século XX. Protegidas internacionalmente desde a década 
de 1960, atualmente as jubartes se recuperam lentamente, com 
estimativas populacionais que colocam a população mundial na 
faixa das poucas dezenas de milhares.

No Brasil, o Instituto Baleia Jubarte coordena o único 
programa de longo prazo de estudo e verdadeiramente de con-
servação de grandes baleias no país, e realiza um trabalho ex-
celente, colaborando para a formulação de políticas públicas 
que contribuam para a defesa das baleias e demais cetáceos. 
O trabalho do Instituto deve ser apoiado por todos os que se 
interessam pela conservação das baleias no Brasil e pode ser 
melhor conhecido em www.baleiajubarte.org.br .
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Fig. 7  – Baleia Jubarte, Megaptera novaeangliae





I I

TEMPO DE MATAR: 
A CAÇA À BALEIA

 
A Busca do Tesouro: 

O Homem Cobiça os  Produtos 
Provenientes  das Baleias

Não há dúvida de que, em tempos primitivos, a motiva-
ção do homem para apropriar-se de baleias mortas encontra-
das na costa ou para realizar as primeiras ações diretas de caça 
desses animais eram movidas pelo instinto de sobrevivência, 
pela necessidade de alimentar-se. Mas como somos uma es-
pécie que se apropria da Natureza para fins muito menos ne-
cessários e nobres, logo a visão utilitarista do homem passou a 
ameaçar as baleias por outras razões.

Os ossos das baleias já foram utilizados por muitos povos 
como material de construção, utensílios de cozinha e até mesmo 
agulhas para tricotar. Na indústria baleeira moderna, eram reduzi-
dos a pó para serem incorporados a adubos ou rações de animais.

Da pele das baleias já foram feitos cola e selins para bici-
cletas, enquanto seus tendões serviram para raquetes de tênis 
e fios para cirurgia. Sua carne, de uso restrito hoje em dia para 
consumo humano, serviu como alimento enlatado para cães e 
gatos, para a criação de animais fornecedores de peles (como o 
vison), na  alimentação de carnívoros em zoológicos, na con-
fecção de meios de cultura para bactérias e larvas de insetos e 
na fabricação de alimentos para o gado.

Os intestinos das baleias já foram utilizados, nos países nór-
dicos, para fechar janelas. Hoje, cozidos e secos, são, como os ossos, 
transformados em adubo. De sua bílis provêm corantes e vernizes.

Entre os produtos utilizados pelo homem que o motivaram 
a capturar e matar baleias, um dos mais originais e preciosos foi 
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o âmbar gris. Conhecido há milênios, pois já era citado por Al-
Mas’udi, cronista árabe que viveu até o ano de 945, descrito nas 
memórias de Marco Polo e utilizado pelos alquimistas da Idade 
Média, o âmbar gris foi utilizado até o século XIX como impor-
tante princípio de perfumaria e matéria-prima farmacêutica.

A origem do âmbar gris foi discutida durante muito tem-
po. No século XVII era descrito como produto vegetal; poste-
riormente associado aos cachalotes, chegou-se então a imagi-
nar que, produzido pelo mar, por aves, por focas, ou até mesmo 
por crocodilos, seria engolido pelos cetáceos e por isso encon-
trado em suas vísceras.

Na verdade o âmbar cinzento é um produto da digestão dos 
cachalotes; discute-se ainda se a sua produção seria normal ou pa-
tológica. É encontrado na porção terminal do intestino grosso de 
1 a 2% dos cachalotes capturados, tendo sido relacionado à inges-
tão de lulas gigantes, um dos principais alimentos dessa que, como 
já mencionamos, é a maior espécie dentre os odontocetos.

Até bem recentemente este material ainda era utilizado 
na fabricação de perfumes, na  produção  de  cosméticos  e  sa-
bonetes  de  luxo; felizmente a paulatina proibição do comércio 
internacional de produtos oriundos de cetáceos acabou com 
quase todo o seu uso comercial.      

O maior pedaço de âmbar encontrado até hoje pesava 
quatrocentos e cinquenta e quatro quilos.

O óleo de cachalote, o espermacete, encontrado na ca-
beça desses animais e que cumpre funções de câmara de res-
sonância para a comunicação e também como lastro regulador 
em seus mergulhos profundos, é uma substância muito pura, 
facilmente emulsificável e de significativas propriedades lubri-
ficantes. Com ele fabricaram-se velas que queimavam sem pro-
duzir fumaça. Foi utilizado na indústria de couros e peles, em 
cremes de beleza, batons, cremes de barbear, loções capilares, 
pomadas, lubrificantes para motores e mecanismos de precisão 
(relojoaria, aviação, astronáutica, armamentos), solventes para 
tintas, homogeneizantes para tintas de impressão, fabricação 
de papel carbono, estênceis, germicidas, plásticos, resinas sin-
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téticas, detergentes, na indústria têxtil e mesmo em alimentos.
Dos dentes das baleias os homens sempre fizeram escultu-

ras, objetos artesanais e semi-industriais, botões e até mesmo te-
clados para pianos. De suas barbatanas, especialmente de baleias 
francas, onde medem muitos metros de comprimento, sempre 
foram feitos objetos como escovas, penachos para chapéus, aces-
sórios para cortinas, armações para espartilhos, guarda-chuvas, 
tabaqueiras, piteiras, cachimbos, estojos, bengalas e chicotes.

De seu fígado e glândulas endócrinas (pituitária, hipófise, pân-
creas e supra-renais) eram extraídos óleo e diversos hormônios.

Mas foi o óleo produzido a partir da camada de gordu-
ra das baleias, considerado essencial até o século XIX para a 
iluminação, que impulsionou o comércio e consequentemen-
te a caça das grandes baleias através dos tempos. Com o ad-
vento da eletricidade, ele passou a servir para a fabricação de 
outros produtos como estearina para velas, conservantes, sa-
bões, xampus, vernizes, tinta de impressão e margarinas. Na 
busca de um substituto para o óleo de baleia, descobriu-se que 
a jojoba, um arbusto originário do México e do sudoeste dos 
Estados Unidos, batizado talvez erradamente pelos botânicos 
de Simmondsia chinensis e chamado de johovi pelos astecas, 
produz aquele que talvez seja o produto mais indicado. Este 
arbusto cresce espontaneamente no deserto de Sonora, que vai 
do México ao Arizona, e é típico do deserto, com suas raízes 
procurando água até a profundidade de trinta metros.

A jojoba é um arbusto ou arvoreta de dois a cinco metros 
de altura, que fornece pequenos grãos de cor marrom revestidos 
internamente com a cor branca e contendo um óleo muito fino, 
de fácil extração, que pode ser conservado por muito tempo sem 
deterioração, guarda a sua viscosidade mesmo em altas tempera-
turas e possui qualidades lubrificantes até mesmo superiores às 
do espermacete. O cultivo de jojoba pode ser altamente rentável, 
pois dois hectares podem fornecer entre três e quatro toneladas 
de óleo por ano, o equivalente ao maior dos cachalotes.

Além da jojoba, outros vegetais podem fornecer óleo si-
milar ao de baleia, como as plantas herbáceas do gênero Lim-
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nanthes (L. alba, L. donglasi), originárias do Oregon e da Cali-
fórnia, que possuem 25 a 30% de óleo em seus grãos. Entretanto, 
como a máfia industrial do petróleo faz hoje com quaisquer 
alternativas promissoras para a propulsão veicular alternativa, 
a indústria baleeira fez de tudo para impedir a disseminação 
das alternativas vegetais para o óleo de baleia, visando manter 
sua predominância econômica e política. Outros tempos, ou-
tros óleos, mas as mesmas práticas criminosas... 

Hoje em dia muitos materiais sintéticos ou de origem ve-
getal podem, sem dúvida nenhuma, substituir tais produtos, 
não tendo mais nenhum sentido que se continue a exterminar 
as baleias para obtê-los.

Uma Breve História 
da Caça à  Baleia

     
Desde a Pré-História o homem foi atraído pelos cetáce-

os. Seja pelo enorme tamanho das baleias que freqüentavam as 
costas dos continentes em abundância na aurora da humani-
dade, seja pela rapidez e graça dos golfinhos, é certo que o ho-
mem pré-histórico notou a existência desses animais, e segun-
do achados arqueológicos já há milhares de anos eles serviam 
de alimento aos habitantes das regiões costeiras. Na Coréia do 
Sul, em paredões de arenito próximos à cidade industrial de 
Ulsan, foi encontrado em 1971 um desenho representando 
uma atividade de caça à baleia, datado em cerca de 8.000 anos 
de idade, no período Neolítico.

Ao redor da Terra, diferentes civilizações emergentes dei-
xaram registros muito antigos de terem conhecido os cetáceos 
o suficiente para escrever a seu respeito. No antigo Egito, um 
cetáceo foi mencionado nos hieróglifos como San En Uatch-
Ur, ou “o touro do mar”; talvez se tratasse de cachalotes, então 
abundantes no Mediterrâneo. Os fenícios, povo marinheiro 
por excelência, que a partir da Palestina dominou o comércio 
marítimo de aproximadamente 3500 a 2500 anos atrás, deixou 
registrado num obelisco, em escrita cuneiforme, o relato da ex-
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pedição de caça à baleia do rei Tiglath-Pileser a partir do porto 
de Arvad, tendo sido capturado então no Mar Mediterrâneo 
um grande nakhiru – “o borrifador” – que era possivelmente 
também um cachalote.

Na Roma e Grécia antigas encontramos diversas men-
ções aos cetáceos, que pareciam estar presentes mais na arte e 
na literatura que na perseguição para consumo. Nos escritos 
de Aristóteles e do romano Plínio, o Velho (23 a 79 D.C.)  as 
primeiras descrições científicas desses animais. São deste últi-
mo as primeiras descrições feitas de baleias francas, da espécie 
do Hemisfério Norte (Eubalaena glacialis), que àquela época 
era abundante na costa sul da Europa e parte do Mediterrâneo, 
hoje reduzida a poucas centenas de exemplares no lado ociden-
tal do Atlântico Norte pelo extermínio causado primeiro pelos 
baleeiros bascos, depois por ingleses e americanos.

No Brasil, é certo que os habitantes originais travaram 
contato com as baleias, o que pode ser comprovado pelos acha-
dos de ossos de baleias francas nos sítios arqueológicos e sam-
baquis já estudados em Santa Catarina; entretanto, não se sabe 
ao certo se os indígenas brasileiros caçavam baleias ativamente 
ou apenas se beneficiavam do eventual encalhe de algum ani-
mal morto. Na Terra do Fogo, no extremo sul do continente 
sul-americano, tribos nativas de vida costeira arpoavam golfi-
nhos para se alimentar, mas não se sabe se perseguiam ativa-
mente grandes cetáceos.

Sabemos que os bascos eram caçadores ávidos, tendo 
iniciado essa atividade na Europa do século IX. Os japoneses 
são igualmente caçadores de baleias desde tempos imemoriais; 
seus primeiros registros aparecem no ano 712 no Kojiki , o li-
vro mais antigo do Japão, e modernamente intensificaram essa 
atividade de forma desmesurada. Na Escandinávia, vértebras 
de baleias eram usadas como ferramentas em tempos remotos. 
Recentemente, na Groenlândia, foram descobertas algumas vi-
las de esquimós muito antigas, e lá encontradas casas constru-
ídas com ossos de baleias. Os esquimós habitantes das Aleutas 
costumavam mergulhar seus arpões em veneno para torná-los 
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mais eficientes. Os índios das costas dos Estados  Unidos  ca-
çavam baleias lançando simultaneamente vinte a trinta peque-
nos arpões no corpo do animal, cada um preso a um bloco 
de madeira ou pele de animal inflada, que o mantinha flutu-
ando. Para os homens primitivos, em canoas de madeira, ar-
mados com simples lanças ou arpões, a baleia era um inimigo 
assustador e mortal. Em embarcações ridiculamente pequenas 
quando  comparadas à caça pretendida, o caçador se expunha 
a enormes riscos. Isto levou à criação de histórias e mitos, as-
sociando a atividade baleeira à coragem e à aventura. Com o 
passar do tempo, entretanto, o interesse econômico prevaleceu 
e a aventura romântica de “bravos marujos que enfrentavam os 
monstros marinhos em mares desconhecidos” passou a existir 
somente na imaginação dos autores de ficção.

Dos primórdios da atividade de caça à baleia participa-
ram também os islandeses, que provavelmente aprenderam 
suas técnicas com os noruegueses; em 819 d.C. Já há o registro 
de uma viagem norueguesa através do Oceano Ártico, na caça 
às baleias. Os bascos, habitantes das costas da Baía de Biscaia e 
os habitantes de Biarritz, Bayonne, St. Jean de Luz e San Sebas-
tián começaram a caçá-las desde o século XI, provavelmente 
aprendendo o ofício com os flamengos e os normandos que 
haviam herdado seus conhecimentos dos noruegueses.

Os bascos transformaram a caça à baleia numa atividade 
de larga escala, que se iniciou com o aproveitamento da carne 
enquanto ela era capturada próximo às costas e se concentrou 
em seu óleo e suas barbatanas à medida que sua captura foi se 
aprofundando em mares mais distantes. O óleo se destinava à 
iluminação das crescentes cidades, enquanto as barbatanas eram 
transformadas em chicotes, espartilhos, guarda-chuvas e artigos 
de menor importância. Grande tornou-se também a procura 
por espermacete. Caçavam incessantemente e de maneira pro-
fissional, favorecido pela passagem, ao longo de suas praias, em 
migração, da baleia franca boreal (Eubalaena glacialis), que eles 
chamavam Sadako Balaena. Tímida, lenta e mais fácil de aproxi-
mar que outras espécies, relativamente fácil de capturar e flutu-
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ando uma vez morta, era presa fácil nas praias e em águas rasas.
Logo, poucas baleias francas restavam frnte às costas de 

Biscaia, sendo necessária a construção de barcos maiores para 
seguir as que restavam enquanto se dirigiam em direção ao nor-
te.  Os bascos desenvolveram o  processo  de  converter  a  gordu-
ra  da baleia em óleo a bordo da embarcação baleeira, começan-
do uma nova era na qual os barcos não mais traziam as baleias à 
praia, armazenando o produto da caça em pleno mar.

Os japoneses de séculos passados também contavam com as 
baleias que passavam em suas praias em migração e se tornaram 
grandes baleeiros, aperfeiçoando um método de caça extremamen-
te cruel com o uso de redes e barris flutuadores que prendiam a ba-
leia, sendo utilizados cerca de trinta barcos para cada captura.

Na época dos grandes descobrimentos e das conquistas 
coloniais, com a expansão das potências européias, diminuiu 
a importância da indústria baleeira basca. A Inglaterra e a Ho-
landa, tendo seus caminhos comerciais bloqueados ao sul por 
Portugal e Espanha, buscavam passagens pelo norte. Uma des-
sas expedições retornou anunciando a presença de baleias em 
Spitzbergen e Ilhas de Jan Mayen, levando à abertura de novas 
frentes de captura. Para lá seguiram navios com até quatrocentas 
toneladas e tripulações de até cem homens, em expedições dis-
pendiosas porém muito viáveis, pois ao retirar-se  vinte e cinco 
toneladas de óleo de uma só baleia, os custos eram cobertos. Os 
resultados de cada estação eram, portanto, compensadores.

Expedições baleeiras partiram, no curso do século XVII, 
da Inglaterra, da Holanda, da Dinamarca, dos portos alemães de 
Hamburgo, Bremem e Lübeck  e também da França. Em 1680, 
só a Holanda possuía duzentos e sessenta navios baleeiros, com 
uma tripulação de quatorze mil homens. Somente em Spitzber-
gen, no ano de 1697, foram capturadas, por barcos de diferentes 
nacionalidades (lá caçavam em larga escala ingleses, holandeses 
e dinamarqueses), mil oitocentas e oitenta e oito baleias.

Naquela época nem se pensava sobre as limitações das 
reservas naturais do mar; o único objetivo de toda esta ativi-
dade era matar tantas baleias quanto fosse possível. Não havia 
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qualquer limite para a matança, nem distinção entre as espécies 
a serem mortas: qualquer baleia grande encontrada era ime-
diatamente morta. No século XVIII a Holanda possuía quatro-
centas embarcações envolvidas na caça à baleia, com vinte mil 
tripulantes, atuando principalmente no estreito de Davis e na 
baía de Baffin; os ingleses, que em 1750 colocaram vinte navios 
operando naquela região, já possuíam, 38 anos depois, duzen-
tas e cinquenta e duas embarcações baleeiras.

 Como acontecera na baía de Biscaia, as baleias começa-
ram a escassear. Descobriu-se então sua presença ao longo da 
costa leste da América do Norte. Os americanos, que já captura-
vam Baleias Francas no estreito de Davis, na baía de Baffin, no 
estreito de Bering e no mar de Okhotsk, passaram a abatê-las em 
suas próprias costas. Quando esta espécie começou a ser mais 
difícil de encontrar, voltaram-se para os cachalotes que, mesmo 
maiores e mais fortes, passaram a ser perseguidos em todos os 
mares e em todas as estações do ano, num verdadeiro massa-
cre que não poupou  nem  mesmo os animais  mais jovens. Nos 
primeiros vinte anos do século XIX foram abatidos em média 
quatro mil cachalotes por ano, reduzindo consideravelmente os 
números da espécie. Escassos, seriam posteriormente persegui-
dos em barcos maiores, com três mastros e cerca de quinhentas 
toneladas, capazes de realizar expedições cada vez mais longas.

Ao sul, os baleeiros se voltaram para a baleia franca aus-
tral (Eubalaena australis). Entre 1804 e 1817 (somente treze 
anos) nada menos que cento e noventa mil baleias desta espé-
cie foram abatidas e suas aparições foram ficando mais raras.

Na fase áurea da caça à baleia, no século XIX, somen-
te expedições longas, capazes de matar um número de baleias 
que justificasse as despesas, eram viáveis. As tripulações eram 
compostas, na sua maioria, por marinheiros não profissionais; 
eram desempregados arrebanhados nos portos, tão mal pagos 
e vivendo em tais condições de desconforto, que os coman-
dantes evitavam as paradas para abastecimento com o intuito 
de evitar deserções. Comida e água eram sempre escassas e as 
condições sanitárias deixavam muito a desejar, levando algu-
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mas expedições até quatro anos para completar satisfatoria-
mente sua missão.

Numa época em que o petróleo e a eletricidade passavam 
a substituir o óleo de baleia, que perdia assim a sua importân-
cia, foi desenvolvida, por ironia, uma arma terrível contra as 
baleias: o canhão-arpão, criado pelo norueguês Svend Foyn e 
comercializado desde 1868. Tratava-se de um arpão explosivo, 
com uma granada em sua ponta; projetado contra o animal, 
nele causava sempre uma lesão fatal, ainda que o animal pu-
desse levar até muitas horas para morrer, de maneira absurda-
mente cruel. Pouco depois, começou-se a injetar ar no corpo 
da baleia para que flutuasse.

Com tais “refinamentos”, a atividade baleeira ressurgia 
com mais recursos; com o uso do canhão-arpão em navios de 
propulsão mecânica e não mais a vela, os ataques se tornaram 
implacáveis. As novas técnicas permitiam a caça de baleias antes 
consideradas demasiado rápidas ou fortes para o arpão tradi-
cional, como a baleia azul (Balaenoptera musculus) e a baleia fin 
(Balaenoptera physalus), espécies que até então ainda encontra-
vam alguma proteção em seu grande tamanho e velocidade.

Posteriormente veio a surgir ainda o arpão frio, que dispen-
sava o explosivo em sua ponta, mas que ao penetrar no animal se 
abria como se fosse um guarda-chuva e não se soltando por mais 
que a vítima se debatesse, causando-lhe a morte por hemorragia. 
Uma das mais cruéis formas de matança de quaisquer espécies 
animais em toda a História, que se compara a flechar um cavalo 
de cima de um caminhão e, preso à corda da flecha,  fazê-lo puxar 
o caminhão até que morresse de exaustão, dor e choque.
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Foto 1 – Mensageiros da morte: de cima para baixo, um arpão primitivo, o arpão “frio” e o arpão 
explosivo, estes últimos dois utilizados pelas modernas frotas baleeiras. 
Museu baleeiro de Ulsan, Coréia do Sul.

No começo do século XX, o óleo de baleia teve um breve 
porém expressivo aumento em valor à medida que foram en-
contrados novos usos para ele. A indústria baleeira tornou-se 
viável mais uma vez, contando com técnicas modernas para 
tornar a captura e o abate cada vez mais eficazes. O navio-fábri-
ca, outra invenção norueguesa que contribuiu para a retomada 
da atividade baleeira, passou a ser capaz de processar em pleno 
mar as baleias capturadas  e totalmente aproveitadas. Quaren-
ta e uma dessas fábricas estavam em ação em 1940. Japoneses 
e soviéticos passaram a procurar baleias sei (Balaenoptera bo-
realis) e cachalotes no Pacífico Norte à medida que as baleias 
virtualmente desapareciam da Antártida.

Durante a primeira metade do século XX, a caça foi extre-
mamente lucrativa para países como a Noruega, a Inglaterra, a 
África do Sul, o Japão, o Panamá, a Alemanha, o Chile e os Esta-
dos Unidos. Com o passar do tempo, entretanto, a industrializa-
ção de produtos sintéticos tornou a caça à baleia totalmente dis-
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pensável para a humanidade. Gradualmente, fomos nos dando 
conta do erro que foi a matança indiscriminada e o imediatismo 
com que foi conduzida. Era hora de parar. Mas os interesses de 
quem a praticava eram fortes e não tornavam fácil a tarefa de 
impedir a completa extinção destes seres magníficos.

Foto 2 – Modelo de um baleeiro típico das frotas japonesa e sul-coreana. 
Museu baleeiro de Ulsan, Coréia do Sul.

O Massacre das Baleias 
no Brasil

Nos meses de inverno e primavera, época da procriação, 
milhares de baleias afluíam às baías e enseadas do litoral bra-
sileiro, o que foi notado pelos primeiros colonizadores euro-
peus especialmente no Recôncavo baiano; sabendo-se serem 
os bascos autoridades no arpoamento de baleias, cogitava-se, 
já antes do século XVII,  convidá-los para que iniciassem nes-
sa atividade os colonos da Bahia, conforme crônica de Gabriel 
Soares de Souza em 1587. Felipe II, Rei da Espanha e de Por-
tugal, concedeu ao capitão Pero de Urecha e a seu sócio, Julião 
Miguel, através de  um alvará de 9 de agosto de 1602, o privi-
légio de caçar baleias nas costas do Brasil por um período de 
dez anos. O alvará teria vigorado até 1612 e, no ano seguinte, a 
caça de baleias na Bahia já se fazia através de um certo Antônio 
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Machado de Vasconcelos, residente em Salvador, estabelecido 
na ponta da Ilha de Itaparica. Em 1614 estabeleceu-se o mono-
pólio da “pesca” da baleia, com base no conceito de que, sen-
do um “peixe-real”, era de propriedade da Coroa.  A este mo-
nopólio seguiram-se o arrendamento periódico da pesca por 
particulares e, mais adiante, “contratos” que regulamentavam 
direitos e obrigações da Coroa e do armador nestas atividades 
durante os séculos XVII e XVIII.

O termo Armação é utilizado para caracterizar os núcle-
os baleeiros coloniais instalados na costa brasileira; ele provém 
da expressão “armar a pesca” ou “armar às baleias”, ou seja, 
equipar-se para a captura das baleias. Com o tempo, passou a 
designar o aparelhamento permanente para a caça e o benefi-
ciamento do óleo de baleia no Brasil-Colônia.

Da Bahia a Santa Catarina, à entrada de baías, nas ensea-
das de águas mansas, estabeleceram-se as Armações erguendo-
se entrepostos de pesca, as “feitorias baleeiras”, reunindo cons-
truções que lembravam os engenhos de cana. A exploração dos 
animais para a preparação do óleo e sua remessa para Portugal 
estimularam a navegação para a expedição do óleo para os por-
tugueses e a importação de escravos e artigos para o trabalho e 
atividades do dia-a-dia.

Na Bahia, a produção localizou-se na Ilha de Itaparica 
entre 1603 e 1614; na cidade do Rio de Janeiro, desenvolveu-se 
na segunda década do século XVII, concentrando-se até 1734 
no litoral fluminense a atividade baleeira do setor meridional 
da colônia. O século seguinte trouxe a ocupação de novas áreas 
no Brasil; em seu interior se estabeleceram novos produtos de 
consumo. Cresceram as necessidades de produção da colônia, 
acelerando-se o comércio até o final do século, quando a ativi-
dade começou a decair.

A indústria baleeira do Brasil-Colônia nem sempre prati-
cou métodos de trabalho adequados; ignorância, falta de prática e 
desleixo imprimiam à atividade as características   de   economia 
mal orientada,   imprevidente  e  predatória,   fruto   da   deficiên-
cia técnica dos barcos e instrumentos e do desconhecimento do 
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exercício correto da atividade. Além da má execução, era grande 
o desperdício no setor da manufatura do azeite. Fornalhas mal 
construídas desperdiçavam madeira, causando o desflorestamen-
to da Mata Atlântica e fazendo com que as armações tivessem que 
adquirir anualmente novas áreas florestais onde, na maior parte 
do ano, os escravos passavam  derrubando, cortando e transpor-
tando madeira  para a próxima estação de capturas.

Auguste Saint-Hilaire, descrevendo suas viagens pelas 
províncias brasileiras, nos legou um pouco da história das arma-
ções. Segundo ele, as armações da Bahia já estavam em atividade 
quando foram instaladas outras na Província do Rio de Janeiro 
e posteriormente em São Pulo e Santa Catarina. Quando as vi-
sitou, em 1820, só na costa catarinense existiam seis armações: 
Ilha da Graça, Itapocoróia, Armação Grande ou Nossa Senhora 
da Piedade (à entrada da Ilha de Santa Catarina, no continente), 
Lagoinha, Garopaba e Imbituba. A captura  começava no mês de 
junho e durava até meados de agosto, período em que os animais 
vinham procriar no litoral brasileiro. Saint-Hilaire relata que nos 
primeiros anos da instalação das armações, entre 1748 e 1750, 
somente a Armação Grande capturou cerca de quinhentas ba-
leias, enquanto já em 1819 todas as armações reunidas obtive-
ram apenas cinquenta e nove, num sinal evidente da diminuição 
do número de baleias disponíveis naquela área.

Em 1790, nas “Memórias Econômicas da Academia Real 
de Ciências de Lisboa”, José Bonifácio de Andrade e Silva, em 
“Memória sobre a Pesca da Baleia e Extração de seu Azeite” 
alertava, descrevendo a caça de filhotes para atrair e eliminar 
mais facilmente as fêmeas:

Deve certo merecer tambem grande contemplaçaõ 
a perniciosa pratica de matarem os baleotes de mamma, 
para assim harpoarem as mãis com maior facilidade. Tem 
estas tanto amor aos seus filhinhos, que quasi sempre os 
trazem entre as barbatanas para lhes darem leite; e se por 
ventura lhos mataõ,  não  desamparaõ o lugar, sem dei-
xar igualmente a vida na ponta dos farpões: he seu amor 
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tamanho, que podendo demorar-se no fundo da agua por 
mais de meia hora sem vir a respirar assima, e escapar as-
sim ao perigo, que as ameaça, folgaõ antes expôr a vida 
para salvarem a dos filhinhos, que não podem estar sem 
respirar por tanto tempo. Esta ternura das mãis facilita 
sem duvida a pesca (...)”  He fora de toda a duvida, que 
matando-se os baleotes de mamma vem a deminuir-se a 
geração futura; pois que as baleas por uma dessas sabias 
leis da economia geral da Natureza só párem  dous em 
dous annos hum unico filho(a) ; morto o qual perecem 
com elle todos os seus descendentes (...)

A instalação do Império brasileiro em precárias condi-
ções financeiras e a concorrência, de forma oficial e por con-
trabando, da livre entrada do óleo estrangeiro, levaram à de-
sorganização adicional da já decadente indústria baleeira. A 
concorrência das frotas baleeiras estrangeiras no Atlântico Sul 
também contribuiu para acelerar o massacre das baleias rema-
nescentes e levar à falência total a indústria baleeira brasileira. 
Desde o século XVIII, baleeiros norte-americanos procedentes 
da Nova Inglaterra, que faziam a volta ao Cabo Horn para caçar 
cachalotes  nas águas do Oceano Pacífico, aproveitavam a pas-
sagem pela costa brasileira para sazonalmente – e ilegalmente 
– matar baleias francas e também cachalotes, e aumentar seus 
lucros. Tamanha era a audácia dos baleeiros norte-americanos 
que em 1819 os administradores oficiais da caça à baleia no 
Brasil, Joaquim José de Sequeira e Manoel Dias Lima, assim 
queixaram-se ao Imperador:

Representam a Vossa Magestade os actuaes Admi-
nistradores da pesca das Baleas nesta Corte; que havendo-
lhes confiado V. Mageste esta Administração, por esperar do 
seu zelo os necessários methodos para augmento e prospe-
ridade deste importante ramo de comercio em beneficio do 
Patrimônio Régio e da Nação; Estão reduzidos á extremida-
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de mais cruel de verem frustrados todos os seus direitos em 
tantos melhoramentos promovidos ao augmento da mesma 
pesca e consumada a sua ruína pelas indispensáveis e gros-
sas sommas despendidas com elles malogradas infelizmente 
pela causa que vão expor. He do Direito das gentes não fa-
zer pescarias nas Costas de Mar de qualquer Reino Extra-
nho; porisso sempre foi vedado aos Estrangeiros pescar nas 
Costas do Brazil, e se algum aparecia hera logo confiscado 
como há tantos exemplos nesta Corte; porem desde que os 
Administradores das Armações do Sul só cuidarão em seus 
próprios interesses, e fazer juz ao ordenado que V. Magete 

lhes pagava nem tiveram o cuidado de representar a V. Ma-
gete o abuzo dos Navios Estrangeiros nem lhes pezou que a 
pesca se aniquilasse por isso tão consideravelmente como se 
aniquilou. Tem gradualmente augmentado o numero de 
navios Estrangeiros em pescaria na Costa do Mar da Ca-
pitania de Sta. Catara nas de S. Paulo e Rio Grande, de tal 
modo, que aparecendo apenas o anno passado sete ou oito 
Navios pescadores a refrescarem o porto de Sta. Catarina, 
no prezente anno de 1819 aparecerão vinte grandes navios 
como dos Documtos no.1 e 2 os quais assustarão e afogentarão 
o peixe [sic] naquelas costas desde o mês de Junho até os fins 
de Setembro com desavergonhamento, que á vista mesmo 
das lanxas baleeiras de V. Magete  lançarão as suas ao Mar e 
se punhão a pescar; e por este modo perderão de todo a Real 
pesca de V. Mageste (porque he de advertir, que nos mezes 
mencionados o peixe se aproxima à terra em diversas partes 
a fogir do frio; porem se o ferem na Costa, ou no Mar largo, 
nunca foge para a Costa mas sempre para o Mar: quando as 
Lanxas de V. Mageste o arpoão na Costa, he necessário faze-
lo tão próximo a terra, que prudentemente possão acompa-
nhalo na sua Carreira para o Mar, até enfraquecer, e matar 
com repetidas Lançadas). (...)

Portanto recorrem e suplicão a V. Magestade Se 
Digne Mandar pello seu Real Erário se fação Nottas aos 
Ministros das Cortes Estrangeiras junto á Real Pessoa de 
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Vossa Magestade enteligenciando-os de que a Pesca de Ba-
leas nas Costas do Brazil pertence ao Real Patrimônio de 
V. Magestade, e por consequencia necessária,  qualquer 
Navio Estrangeiro pescador entrado nos Portos do mes-
mo Reino será confiscado a beneficio d´Administração 
da mesma Real Pesca: Expedindo-se sobre este assumpto 
aos Governos de Sta. Catarina, S. Paulo e Bahia. (...)

P. a Vossa Magestade se digne attender a justa cauza, 
que Poe na Sua Real Prezença, a bem do Estado e da Nação.

O recurso à autoridade real, muitas vezes reiterado por 
diversas instâncias de governo na Colônia do Brasil e depois no 
período do Império, de nada valeria: os navios baleeiros não 
só dos Estados Unidos, mas também da Inglaterra e da França, 
completariam a tarefa genocida das Armações baleeiras brasi-
leiras no extermínio das baleias do Atlântico Sul. Em tempos 
modernos, já no século XX, estações baleeiras na costa oeste da 
África também contribuiriam para dizimar as baleias em toda 
a bacia oceânica. 

A partir daí, a caça permaneceu com caráter artesanal até 
a instalação da COPESBRA – Companhia de Pesca Norte do 
Brasil em Lucena, na Paraíba, fundada em 1912 e controlada 
pelos japoneses a partir de 1964 como sucursal da Nippon Rei-
zo Kabashiki Kaisha. No Sudeste, tanto nos arredores do Rio de 
Janeiro como em Cabo Frio os navios-caçadores da Tayo Fishe-
ries, outra empresa japonesa, se encarregariam de massacrar 
principalmente as jubartes e baleias-de-Bryde (Balaenoptera 
edeni) até a década de 1950. 

Na segunda metade do século XX, a matança se concen-
traria nas atividades da COPESBRA no extremo Nordeste do 
Brasil, matando baleias azuis, fin, cachalotes, jubartes e final-
mente minkes após o desaparecimento das demais, uma ativi-
dade criminosa alimentada pela sanha japonesa de consumir 
as baleias de todo o planeta através de estações baleeiras “satéli-
tes” instaladas em países de governos ditatoriais e/ou extrema-
mente corruptos, à época Brasil, Chile e Peru entre eles.
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Entre as décadas de 1960 e 1980, o Brasil permitiu o massacre 
em suas águas de aproximadamente 30.000 baleias de diversas es-
pécies, isso se considerarmos apenas os registros oficiais, sabendo-
se que em todo o planeta a indústria baleeira adquiriu notoriedade 
pela freqüente e maciça falsificação de registros de captura.





I I I

A  LONGA  LUTA  PELA  PRESERVAÇÃO

Tentativas  de Regular  o 
Massacre:  Um Fracasso Global

Em torno de 1930 os países baleeiros, alarmados com 
o decréscimo  observado no número de baleias pelos mares 
do mundo, começaram a discutir a necessidade de um certo 
controle nas expedições enviadas a cada ano para matá-las. As 
companhias baleeiras enfim começavam a falar em limitar o 
número de animais abatidos, como forma da caça continuar 
disponível. O homem parecia começar a se conscientizar, ainda 
que relutantemente, sobre a matança executada indiscrimina-
damente até então.

Em 1931, a liga das Nações redigiu uma Convenção para 
a Regulamentação da Caça à Baleia, que não teve muita força 
em seu início, até 1935 – nem todas as nações aderiram a ela. 
Em 1937 aconteceu o primeiro acordo internacional efetivo, 
a “Convenção de Londres”, assinada por nove nações; em fe-
vereiro de 1944, um encontro preliminar repromulgou, após 
a Segunda Guerra Mundial, as providências da Convenção de 
Londres e estabeleceu a “B.W.U.”(Unidade de Baleia Azul), que 
designava a quantidade de óleo fornecido por uma Baleia Azul. 
Foi estabelecido também que uma Baleia Azul correspondia a 
duas Fin, duas e meia Jubartes” e seis Sei. Estas unidades ar-
tificiais foram estabelecidas como referência  para a fixação 
de quotas de captura sem que fosse levado em conta o status 
populacional e as peculiaridades biológicas das diferentes es-
pécies, o que levou facilmente este sistema ao descrédito, e as 
baleias à beira da extinção total.

Em dezembro de 1946, os delegados de dezenove nações, 
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reunidos em Washington, criaram a International Whaling 
Commission - Comissão Internacional da Caça à Baleia ou 
como é chamada pela diplomacia brasileira, simplesmente Co-
missão Internacional da Baleia (CIB) e promulgaram uma 
nova Convenção, determinando datas para a abertura e o fe-
chamento de estações de caça, proibindo a captura de fêmeas 
acompanhadas de filhotes, estabelecendo tamanhos mínimos 
de baleias que poderiam ser abatidas  nas várias espécies e fi-
nalmente estipulando quotas anuais de baleias, expressas nas 
malfadadas “B.W.U.” , que poderiam ser caçadas.

Apesar da atividade permanente a CIB, mesmo tendo 
formado um Comitê Científico para estudar os estoques de 
baleias, muitas vezes se mostrou um mero instrumento da ga-
nanciosa indústria baleeira, oferecendo “legitimidade” à des-
truição insensata das baleias, em vez  de realizar um programa 
significativo de preservação. Falhava então na proteção de es-
pécies como a Baleia Azul, cuja captura ela só proibiu em 1966, 
quando sua caça comercial já acabava pela quase total ausência 
desta presa nos oceanos.

Já na década de 1960 crescia a insatisfação global com o 
massacre ignóbil das baleias. Mas o movimento não tomaria 
as capas de jornais e as ruas do mundo antes que um pequeno 
grupo de malucos na costa oeste norte-amriacan decidisse en-
frentar os baleeiros por conta própria e em seu próprio meio: 
o mar. Em 1971, ativistas jovens e visionários da América do 
Norte haviam adquirido um velho barco pesqueiro meio cain-
do aos pedaços, o Phyllis Cormack, e o utilizado para protestar 
contra os testes nucleares norte-americanos no Alasca. Depois 
de irem até a Polinésia Francesa protestar contra os testes nu-
cleares franceses no Pacífico em 1972, estimulados pela reper-
cussão e resultados de seus protestos anti-nucleares, o mesmo 
bando de malucos se voltaria em 1975 contra a caça à baleia. 
Naquele ano, a então ainda incipiente Greenpeace confrontou 
os navios-caçadores e o navio-fábrica da União Soviética ao 
largo da costa da Califórnia, inaugurando a tática de se interpor 
com barcos infláveis entre os arpões e as baleias, e deu publici-
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dade mundial com abundantes imagens ao horrendo massacre 
dos cachalotes pelos soviéticos. Daquele momento em diante, 
a luta contra a matança de baleias tomou novo perfil, e passou 
a ser uma preocupação global.

O movimento ambientalista brasileiro articulou-se em pa-
ralelo ao movimento internacional contra a continuidade da ma-
tança, e esperava muito, na década de 70, do Projeto de Lei do 
Senado nº 248  de 1976, de autoria de Nelson Carneiro que proibia 
a caça da baleia no mar territorial brasileiro. Era o primeiro passo 
formal da longa batalha que seria travada entre os ecologistas e os 
interesses da COPESBRA, subsidiária da empresa japonesa Nip-
pon Reizo e por isso mesmo com japoneses ocupando os cargos-
chave da companhia sediada na Paraíba. Os argumentos utiliza-
dos pelo Senador para justificar seu projeto eram contundentes: 
“...Urge, portanto, que se tolha a sanha assassina dos humanos con-
tra os animais, para que sejam preservadas as poucas espécies ainda 
existentes, mas em vias de sucumbência...”.

A CIB, reunida em Canberra, Austrália, de 20 a 24 de ju-
nho de 1977, reduziu sensivelmente as quotas para o abate das 
baleias, enquanto os japoneses se esforçavam para obter quotas 
maiores. Junto com a União Soviética, os japoneses detinham 
75% da atividade baleeira internacional. A pressão oficial e não 
oficial contra a caça a esta altura era enorme, especialmente 
vinda de países como a Inglaterra e Estados Unidos.

A caça pirata, realizada por países não integrantes da 
CIB, era nesta época responsável por cerca de 10% da captura 
mundial; enquanto caíam as quotas oficiais as capturas piratas 
aumentavam continuamente. Um exemplo de pirataria era o 
navio “Sierra”, operando na costa oeste da África do Sul, com 
bandeira da Somália, registro de Liechtenstein e capitaneado 
por um norueguês, para dificultar a sua identificação.

A União Soviética e o Japão atuavam com fábricas flutu-
antes, responsáveis por levar ao ponto de extinção as grandes 
espécies, como as baleias Azul e Corcunda. Os soviéticos alega-
vam que era imprescindível a produção de óleo de baleia para a 
confecção de margarina, perfumes e fármacos, bem como a car-
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ne para estoques e fonte de vitamina A, não estando preparados 
para utilizar fontes alternativas para tais produtos. Os japoneses, 
por seu turno, justificavam a industrialização da baleia por pos-
suir em seu território 380.000 quilômetros quadrados, dos quais 
somente 13% seriam aráveis. Sabia-se, entretanto, que a carne da 
baleia correspondia a 0,33% da dieta dos japoneses e seu consu-
mo continuava caindo. Quando a União Soviética se dissolveu, 
registros do volume de matanças ilegais de baleias realizadas pe-
las frotas soviéticas em áreas e sobre espécies proibidas, inclusi-
ve milhares de jubartes e francas supostamente protegidas pela 
CIB no Atlântico Sul, vieram a público; mas até hoje nada se 
sabe sobre as matanças ilegais que devem ter cometido as frotas 
pelágicas japonesas, protegidas por um impenetrável manto de 
segredo guardado por seu governo. 

Americanos e canadenses, trabalhando para o Project 
Jonah International, foram ao Japão visando desafiar os baleei-
ros em sua própria casa. Na campanha, mostraram por todo o 
país  um documentário sobre o assunto, divulgaram fitas gra-
vadas com o canto das baleias e entregaram ao Primeiro Mi-
nistro Kakuei Tanaka setenta e cinco mil cartas enviadas por 
crianças pedindo que salvasse as baleias. Esboçava-se a possi-
bilidade de uma moratória de dez anos com a paralisação da 
caça, recomendada pela Conferência das Nações Unidas Sobre 
o Ambiente Humano em 1972 e novamente defendida na 14ª 
Assembléia Geral da IUCN (União Internacional Pela Con-
servação da Natureza e Recursos Naturais)  em 1978, até que 
fossem demonstrados os níveis das populações com exatidão, 
que se pudesse prever as consequências para os ecossistemas 
da remoção de grande parcelas das populações de baleias e a 
capacidade de sua recuperação, que se encontrasse mecanis-
mos efetivos para  detectar e corrigir erros na administração 
dos estoques, que não houvesse risco de transferência de  equi-
pamentos e tecnologia para nações não membros da Comissão 
da Baleia. Obviamente, nada disso foi garantido...

Enquanto isso, no Brasil, a COPESBRA, ao ver o notável 
crescimento do movimento popular contra a caça da baleia em 
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todo o país, fez publicar em jornais de Brasília um “a pedido” 
sob o título “A Pesca da Baleia no Brasil- Esclarecimento Públi-
co”, afirmando ser sua atividade “de âmbito regional” e de vital 
importância para o Nordeste, especialmente para o Estado da 
Paraíba. Sabia-se, entretanto, que não poderia ser considerada 
de âmbito regional uma companhia que realizava a exportação 
de apenas seiscentas toneladas/ano de produtos frigorificados e 
que poderia voltar-se para qualquer outra atividade pesqueira, 
evitando-se assim o problema sócio-econômico alegado. Além 
disso, era pequena a população brasileira trabalhadora no setor e 
enfrentava um grande desnível nos benefícios salariais em bene-
fício dos trabalhadores japoneses.  Levava-se ainda em conside-
ração o reduzido consumo de carne de baleia no Brasil e, final-
mente, uma grave constatação: a caça era realizada numa área de 
reprodução na qual 65% das baleias eram fêmeas  e,  destas,  80% 
estavam em fase de gestação.

Mesmo assim, os “coronéis” subservientes da COPES-
BRA recebiam de seus amos japoneses ajuda política nos de-
bates da CIB; os delegados japoneses chegaram a afirmar que 
o fim da caça à baleia na Paraíba jogaria todas as meninas do 
Nordeste brasileiro na prostituição, pela falta de alternativas 
econômicas...!

O Projeto de Lei do senador Nelson Carneiro, que deve-
ria ter sido apreciado em 4 de maio de 1977 pela Comissão de 
Justiça do Senado, foi retirado da pauta dos trabalhos a pedi-
do do relator, contrário ao projeto, e o senador Carneiro lutou 
durante anos para desarquivá-lo, sem sucesso. Àquela época, 
a burocracia federal de pesca e recursos marinhos, centraliza-
da na ineficiente e corrupta Superintendência de Desenvolvi-
mento da Pesca (SUDEPE) do Ministério da Agricultura, dava 
pleno apoio à continuidade da matança de baleias no Brasil, e 
lutava ativamente contra as tentativas de restringir ou proibir 
a atividade. Como forma de difundir a propaganda pró-caça, 
a SUDEPE publicou a mando dos baleeiros em agosto de 1977 
um documento intitulado A Explotação de Baleias por Nacio-
nais, que continha entre outras as seguintes pérolas:



64

S
.O

.S
. B

al
ei

as

“A pesca de baleias por nacionais, devidamente situ-
ada na legislação brasileira pertinente, vem de encontro aos 
interesses do País, nos aspectos econômico e social. (...)

Medidas radicais como a “moratória total da pes-
ca de baleia”, que pecam por generalizar solução para 
problemas distintos, e por isso sujeitas a contestações 
indefensáveis, podem ser substituídas eficientemente 
por esquemas flexíveis e adaptáveis às distintas situa-
ções. O atual sistema de administração da pesca, ado-
tado pela CIB, preenche esses requisitos e foi aceito por 
todos os países pesqueiros vinculados à Comissão. (...)

As baleias de barbatana, e entre elas a minke e a 
espadarte [fin], principais espécies abatidas nas costas 
do Brasil, realizam migrações genéticas, partindo da 
região Antártida onde concentram-se para fins tróficos. 
Se elas não forem capturadas na costa dos três países 
[Argentina, Uruguai ou Brasil], nada impede a sua cap-
tura na Região Antártida [sic], onde se processam os 
abates mais substanciais dessas espécies, por frotas so-
viéticas e japonesas. (...)

As estimativas das quantidades máximas susten-
táveis por estoque são calculadas mediante o emprego 
de vários modelos e métodos distintos, com o fim de 
testar suas validades. Além disso, utilizam-se margens 
de segurança nas estimativas, sempre dentro do espírito 
conservacionista. (...)

Esperar que se disponha de conhecimentos pre-
cisos sobre comportamento populacional em razão de 
uma hipotética exploração, para então se iniciar a ati-
vidade de captura, não parece lógico. (...) A partir das 
informações geradas pela própria pesca, acumulam-se  
conhecimentos que permitirão estimativas cada vez 
menos superficiais do estoque, além do entendimen-
to do comportamento populacional. (...) Em relação 
à caça da baleia minke no País, embora não se tenha 
deliberadamente adotado a estratégia descrita, a explo-
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ração desse recurso bem como sua administração vêm 
seguindo essa sequência. A caça da espécie teve início 
em 1966, devido à drástica redução da disponibilidade 
da baleia espadarte na área tradicional de pesca, mo-
tivada pelos elevados abates da espécie, pelos norue-
gueses, japoneses e soviéticos, na Antártida, a partir de 
1960. A decisão da empresa nacional de iniciar a caça 
da baleia minke fundamentou-se nas informações por 
ela colhida, sobre o  número de baleias dessa espécie 
avistado anualmente na área, por ocasião dos abates de 
espadarte. (...)

A administração correta da caça de baleia ressalta, 
portanto, como excelente modelo para que se aprimorem 
mecanismos e sistemas internacionais dirigidos para o 
controle da exploração de recursos comuns das nações. 
Muitos dos progressos obtidos no campo da dinâmica de 
populações de seres marinhos explorados, devem-se aos 
estudos realizados para o controle de caça da baleia. É de 
esperar que essas pesquisas se ampliem, envolvendo mo-
delos que abranjam o relacionamento com o ecossistema. 
A paralisação global da caça da baleia,além de injustifica-
da, prejudicaria o desenvolvimento dessas pesquisas, pois 
a prática tem demonstrado que, sem uma motivação mais 
palpável, os países não investem em pesquisas, ao menos 
na proporção das suas reais necessidades.(...)

O estoque de baleia minke, presentemente o su-
porte da atividade de caça, só recentemente vem sendo 
explorado e desde seu início está sendo controlada sua 
caça pelo Brasil e pela Comissão. (...) Proibir essa explo-
ração, por simplesmente proibir, não faz sentido.(...)

Sob o aspecto da política de administração de re-
cursos pesqueiros, a proibição da caça de baleias, sem 
fundamentação biológica, abala os alicerces de uma 
ação, a nível interno e externo, desenvolvida pelo go-
verno, de plena utilização dos recursos.”
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A fazer coro com esse festival de mentiras e disparates, 
vinha a Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR, que dis-
tribuía um documento sobre a caça à baleia afirmando cate-
goricamente que “será um sério golpe ao desenvolvimento da 
Paraíba a proibição da pesca da baleia”. (Os fatos provariam 
que o que impede o desenvolvimento do Nordeste, e de fato do 
Brasil, é menos a permissão de massacrar nossa fauna do que a 
corrupção galopante de nossos políticos...)

Eis aí, pela boca de funcionários públicos prostituídos, a 
voz da máfia baleeira que grassou no Brasil até ser derrotada 
pela sociedade civil organizada.

Em 24 de julho de 1979, para tentar aliviar a pressão con-
servacionista sobre o governo federal, a SUDEPE, através da 
portaria n° N-017, interditou a caça à baleia no mar territorial 
brasileiro a partir de 1° de janeiro de 1981, na prática liberando 
as atividades baleeiras por mais dois anos, e a pressão política 
da COPESBRA ia prevalecendo. Esta Portaria seria revogada às 
vésperas de sua entrada em vigor.

Enquanto a companhia japonesa abatia, em apenas dois 
meses na temporada de caça de 1979, cento e cinquenta e oito 
baleias, com a previsão de setecentas e oitenta e seis até dezem-
bro e, para o ano seguinte, já havia uma quota estabelecida de  
novecentas e setenta e oito baleias que seriam mortas de junho 
a dezembro, seu vice-presidente, Issao Ishigami, declarava à im-
prensa brasileira que nenhum empresário seria estúpido ao pon-
to de extinguir sua matéria-prima por predação. Esquecia-se o 
empresário de que já se sabia  que as baleias Minke, que sua em-
presa caçava, eram as sobreviventes da matança executada pelos 
baleeiros que extinguiram, por todo o mundo, a maior parte das 
grandes baleias, estimando-se o desaparecimento de mais de dois 
milhões de baleias nos últimos cinquenta anos, inclusive trezen-
tas e cinquenta mil Baleias Azuis e 20% dos estoques de Minke, 
com o abate de trinta e dois mil e quinhentos exemplares.

Na Reunião Anual da Comissão Internacional da Baleia 
(CIB) realizada em 1979, os conservacionistas haviam alcançado 
expressivas vitórias, destacando-se particularmente a criação de 
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um Santuário para as baleias no Oceano Índico, até o paralelo 
55° Sul, e a proibição da pesca pelágica (realizada em mar aberto 
com ajuda de navios-fábrica para processar os animais abatidos) 
de todos os grandes cetáceos, excetuada a Minke. Entretanto, no 
ano seguinte, no período de 30 de junho a 10 de julho, reali-
zou-se na Inglaterra a 32ª Reunião Anual Da Comissão, da qual 
participaram os 24 países membros, além de numerosas institui-
ções internacionais, observadores e organizações intergoverna-
mentais. Esta, segundo “Notícia” da Fundação Brasileira para a 
Conservação da Natureza, redigida  pelo Vice-Almirante Ibsen 
de Gusmão Câmara, foi uma das mais improfícuas até então efe-
tuadas, caracterizando-se pelos constantes impasses e discussões 
inconcludentes nos quais as poucas nações que ainda explora-
vam comercialmente as baleias lograram bloquear quase todas 
as propostas de molde conservacionista, valendo-se do disposi-
tivo regulamentar que exige uma maioria de 75% dos votos para 
a aprovação de tais sugestões.  Nela  foi  rejeitada,  entre  outras 
propostas, a moratória da caça comercial de todas as baleias, a 
moratória de captura de Cachalotes, a eliminação do limite Sul 
do santuário do Índico e a inclusão dos pequenos cetáceos  no 
controle da CIB. Em relação a esta última proposta, os debates 
não permitiram definir sequer que espécies deveriam ser consi-
deradas “baleias”, o que motivou o comentário de que 1980 seria 
lembrado como “o ano em que a CIB mostrou-se incapaz de de-
cidir o que é uma baleia”. A delegação brasileira que lá estava, e 
que insistia em conservar a quota do Brasil para 1981 ignorando 
que a caça estaria oficialmente suspensa a partir de 1° de janeiro 
de 81 pela portaria da SUDEPE, numa avaliação feita por uma 
organização observadora, situou-se, quanto às tendências con-
servacionistas de cada país, apenas no 17° lugar dentre os 24 vo-
tantes, com base nos votos apresentados, uma posição decepcio-
nante que repercutia negativamente no âmbito internacional.

No Brasil, o Deputado Federal Ricardo Fiúza, ligado aos 
interesses baleeiros, tentava revogar a portaria da SUDEPE  e 
tentava um substitutivo ao projeto do senador Nelson Carneiro 
para liberar a caça das baleias no qual afirmava que “seria in-
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consequente deixarmos as baleias morrer de velhas”!!!  Contra 
tal absurdo insurgia-se o Deputado Federal Horácio Ortiz, que 
apelava pela “elevação de nossa pátria ao nível das nações civi-
lizadas que repudiam o massacre do maior animal do Globo”...

Em 1978, um dos autores deste livro (Truda Palazzo) ade-
ria ao crescente movimento nacional contra a caça das baleias, 
passando a coordenador no sul do Brasil um núcleo da então 
União em Defesa das Baleias, coalizão de ativistas voluntários 
que espalhou por todo o país a bandeira do fim da matança de 
cetáceos em nossas águas. 

Crescendo cada vez mais o movimento popular interna-
cional contra a caça das baleias através de passeatas, milhões 
de cartas  de protestos e até boicote aos produtos baleeiros, 
realizou-se em 1982 em Brighton, Inglaterra, a maior reunião  
anual da CIB levada a efeito até então, onde trinta e sete na-
ções-membros aprovaram a resolução de zerar as quotas  de 
caça comercial de baleias a partir  da temporada 1985-86. A 
histórica moratória global que ocorreria então a partir daquela 
data foi estabelecida por vinte e cinco votos a favor, sete contra 
e cinco abstenções.  Entre os que foram contrários à moratória 
estavam o Brasil, o Japão, a Noruega, a Islândia, o Peru, a União 
Soviética e a Coréia do Sul. Era o resultado de uma campanha 
internacional de entidades que há mais de uma década lutavam 
organizadamente contra a caça da baleia e procuravam de to-
das as formas uma suspensão que possibilitasse a reabilitação 
dos estoques. Somente após 1990 a moratória poderia ser revi-
sada, após o estudo das populações sobreviventes.

Nos bastidores da conferência de Brighton, transpirara 
que o Japão abandonaria a Comissão caso fosse aprovada uma 
proibição geral da caça; especulava-se que as grandes nações 
baleeiras poderiam abandonar a Comissão em bloco para criar 
sua própria organização, caso a caça fosse proibida. Tais pres-
sões representavam, evidentemente, os interesses econômicos 
dos países envolvidos. E foram estes mesmos interesses que fi-
zeram com que o então Presidente Figueiredo, numa decisão 
chocante, suspendesse a portaria que proibia a caça da baleia 
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a partir de 1° de janeiro de 1981 em águas brasileiras. O então 
Ministro da Agricultura Amaury Stábile declarava na ocasião 
que se tratava de uma “decisão social”, repetindo-se, guardadas  
as proporções, a mesma linha de argumentação enjambrada e 
utilizada de 1840 a 1888 para justificar a manutenção da es-
cravatura, da qual foi o Brasil um dos últimos países a abrir 
mão, pois, segundo se alegava, a abolição provocaria a falência 
de milhares de agricultores e a ruína  do país. Tão confiantes 
estavam os dirigentes da COPESBRA  sobre esta decisão que 
não haviam providenciado qualquer adaptação de seu parque 
industrial para outra atividade. Tudo havia sido acertado para 
a continuação da matança.

Mesmo sendo membros da organização que decidiu a 
moratória em expressiva votação na reunião de Brighton, pa-
íses como o Japão seguiriam matando, subvertendo os regula-
mentos da CIB. O Japão subvencionava a pesca ilegal ajudan-
do a estabelecer navios piratas como o “Sierra”, o “Tonna” e o 
“Cape Fisher” que mataram milhares de baleias, inclusive per-
tencentes a espécies em perigo como a Azul, a Jubarte e a Fin.

Durante o ano de 1981 a luta continuava, corajosamente, 
no Brasil. Em 26 de junho o jornal “O Estado de São Paulo”, que 
apoiava a campanha, publicou vigorosa manifestação do Vice-
Almirante Ibsen Câmara em que analisava a caça predatória, a 
posição brasileira, a incapacidade da CIB de fazer um controle 
eficaz das capturas e a inconsistência dos argumentos  para o 
prosseguimento da caça da baleia na costa brasileira. 

Em novembro do mesmo ano, a SUDEPE mandou sus-
pender a captura das baleias no litoral paraibano quando falta-
vam ainda oitenta e três baleias para que a quota estabelecida 
pela CIB fosse cumprida. Era o resultado do protesto crescente 
em todo o país contra a empresa que utilizava durante o pe-
ríodo de caça apenas cento e cinquenta funcionários perma-
nentes e outro tanto recrutado temporariamente, sem vínculo 
empregatício e sem nenhuma garantia previdenciária, explo-
rando a mão de obra local para a produção de carne que, em 
sua maior parte, era enviada para o Japão. No mesmo ano, a 
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Greenpeace International publicava seu Outlaw Whalers 1981, 
destacando a caça desenvolvida pelas nações que em operações 
piratas matavam indiscriminadamente e sem nenhum controle 
da CIB, inclusive com a descoberta de uma grande operação 
nas proximidades de Taiwan, com a atuação de quatro navios. 
A pirataria crescia em sofisticação, com a falsificação de esta-
tísticas, adulteração de rótulos de produtos de baleias e as mais 
variadas camuflagens.

Em 1982, o incansável Senador Nelson Carneiro voltava 
à carga, apresentando o Projeto de Lei do Senado nº 08, proi-
bindo “a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca ou apa-
nha de vertebrados pulmonados aquáticos dentro dos limites 
das águas jurisdicionais brasileiras”. Visava a medida estender 
a proteção integral não apenas às baleias, mas também aos de-
mais cetáceos, às tartarugas-marinhas e aos peixes-boi, todos 
na época à mercê dos humores pró-devastação da SUDEPE. 
O Senador também publicou naquele ano um livreto contra a 
continuidade da caça á baleia no Brasil, que incluía entre ou-
tros os textos lapidares do Vice-Almirante Ibsen de Gusmão 
Câmara, que sintetizavam os argumentos usados pelo movi-
mento conservacionista à época nessa luta desigual contra o 
poder econômico e político dos baleeiros. 

Em 1983, a reunião anual da CIB foi surpreendida por 
um relatório elaborado por Truda Palazzo & L. A. Carter, um 
importante ativista da conservação marinha na África do Sul, 
sobre a indústria baleeira no Brasil. O relatório, que detalha-
va a atividade no Brasil, também argumentava que, a menos 
que a indústria baleeira produzisse evidência econômica para 
uma avaliação por auditores nomeados internacionalmente, 
não haveria substanciais razões sócio-econômicas para a sua 
continuação. A delegação de governo do Brasil, servil aos bale-
eiros japoneses instalados na Paraíba, “exigiu” que a Comissão 
ignorasse o relatório.

Em 1984, a Reunião anual da CIB realizada em Buenos 
Aires determinou uma drástica redução no  limite  máximo  de  
baleias que poderiam ser capturadas em 1985. O Brasil, pelo 
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segundo ano consecutivo, votara pelo aumento da matança das 
baleias. Pouco antes de encerrar-se o governo Figueiredo, o en-
tão ministro da Agricultura Nestor Jost remeteu ao Ministério 
da Marinha uma capciosa proposta da SUDEPE que, através 
de seu Superintendente Ubirajara Timm, solicitava em favor 
da COPESBRA a permissão para “abater, capturar e tratar, em 
cada ano, no período de 1986 a 1990 inclusive, 470 baleias da 
espécie Minke”; a proposta foi aprovada pelo Ministério da 
Agricultura “em face da alta importância que a medida repre-
senta para o desenvolvimento das pesquisas de mamíferos mari-
nhos no país”. O pretexto era absurdo e a proposta injustificável, 
por ser com certeza um conceito muito estranho de pesquisa 
científica. Tratava-se de aproveitar uma “brecha” existente na 
convenção fundadora da CIB que permitia a captura para fins 
científicos e de pesquisa, mediante critério e autorização do 
país interessado. Na ocasião a COPESBRA prometia fornecer 
matéria prima e técnicos para o Centro de Pesquisa e Extensão 
Pesqueira do Nordeste (CEPENE) na praia de Tamandaré, em 
Pernambuco, que na época se dedicava a mexilhões e lagostas, 
pouco se interessando por baleias... e alegava que o trabalho  
necessário sobre a maturação sexual e determinação da idade 
das baleias já fora consolidado e enviado para a CIB. Mas deve-
mos lembrar que a COPESBRA era controlada pela NIPPON 
REIZO KABASHIKI KAISHA, uma empresa japonesa, e que 
este travesti de “ciência”  é o argumento que o Japão usa até 
hoje para justificar suas quotas de captura...

Já no governo do Presidente José Sarney o novo dirigente 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -SU-
DENE, Petronilo Santa Cruz de Oliveira, declarava que pedira 
o processo da “pesca científica” de volta (já se encontrava na 
Comissão Interministerial para Recursos do Mar) para “estudo 
minucioso” - em todo o país repercutia mal o que já se chamava 
de “grande tapeação” do Brasil contra os dispositivos da CIB.

O que pesara, em 1982, no voto  do Brasil contrário à mo-
ratória fora, além das pressões japonesas, o desejo do então Go-
vernador da Paraíba Tarcísio Burity, que era amigo pessoal do 
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General Golbery do Couto e Silva, então chefe do Gabinete Civil 
da Presidência. Mas Golbery caiu e o Brasil, enfim, acabou por 
abster-se de contestar a decisão da CIB sobre uma moratória, 
desta vez com a delegação brasileira sendo orientada por Leitão 
de Abreu. Em 21 de agosto de 1985, a Comissão Interministerial 
para Recursos do Mar rejeitou, sob a presidência do Ministro 
da Marinha Henrique Sabóia, a “pesquisa” da COPESBRA, con-
siderando exorbitante o número de baleias solicitado; foi cons-
tituído um grupo de trabalho que estudaria as necessidades do 
Brasil em pesquisa nesse setor e foram acionados  convênios  já 
existentes para aplicar uma pesca alternativa e substitutiva (atum 
ou algas) na região onde a empresa atuava, concluindo-se que o 
número de trabalhadores atingidos com a paralisação das cap-
turas seriam cerca de trezentos, e não os dois mil e quinhentos 
divulgados na imprensa pela COPESBRA.

 Seguiu-se  a isto a assinatura do Decreto Federal n° 
92.185 de 20 de dezembro de 1985, que proibia as atividades de 
caça comercial da baleia no Brasil a partir de 1° de janeiro de 
1986, por um período de cinco anos, através do qual o Brasil 
formalizava sua adesão á moratória determinada pela Comis-
são Internacional da Baleia. Embora muito festejado, ele ainda 
não dava a segurança que necessitava a causa preservacionista. 
Por se tratar de um decreto, poderia a qualquer momento ser 
revogado, o prazo de sua vigência se esgotaria em cinco anos  
e ainda proibia, durante este período, a “caça comercial”, dei-
xando uma brecha que poderia ser utilizada para o retorno das 
capturas com propósitos de “pesquisa científica”.

A vitória do corajoso movimento preservacionista brasi-
leiro só aconteceu  com a aprovação, pelo Congresso Nacional, 
a 15 de dezembro de 1987, do projeto de iniciativa do Depu-
tado Gastone Righi, aprimorado pelo grande ambientalista e 
Deputado Federal Constituinte Fábio Feldmann, e cuja trami-
tação na Câmara iniciara em 1984. Sancionada sob o número 
7.643, em 18 de dezembro, pelo Presidente José Sarney, a Lei 
assinalou a grande vitória do movimento ecológico brasileiro, 
proibindo a pesca ou qualquer forma de molestamento inten-
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cional de cetáceos nas águas jurisdicionais brasileiras.
O Brasil, que tivera até então todo um alinhamento auto-

mático com o Japão a ponto de ser um satélite baleeiro e apoiar 
incondicionalmente a caça à baleia, teve que dar uma guinada 
que deixou sua diplomacia completamente confusa, pois não 
possuía o menor preparo para essa transição. E Truda Palazzo, 
que sempre comparecera à Comissão da Baleia brigando com 
a delegação brasileira que lá estava para defender os interesses 
japoneses, começou a se aproximar da área de governo à qual 
pertencia a delegação, principalmente do Itamaraty.

Nessa época, a área ambiental do Brasil estava passando 
por uma grande transição, com a criação do IBAMA, e havia 
uma grande movimentação na área federal. Na reunião da CIB 
o Brasil, mesmo sendo mais um país caçador de baleias, não 
era considerado confiável sob o ponto de vista da conservação. 
Na maior parte das votações, a delegação brasileira se abstinha, 
sendo contra a discussão sobre pequenos cetáceos, considera-
dos, por ser costeiros, uma questão de “soberania nacional”, e 
não admitia a interferência de um organismo internacional.

Essa mentalidade teve que ser erodida aos poucos, com 
muito diálogo com os chefes da delegação brasileira. Àquela 
altura, Truda, que já participava dessas discussões há muitos 
anos (enquanto os diplomatas eram frequentemente substi-
tuídos na delegação e nela permaneciam por períodos muito 
curtos), tornou-se, de certa forma, uma referência que podia  
fornecer informações sobre a evolução das discussões ao lon-
go do tempo, e um auxiliar das delegações que se sucediam, 
construindo pontes com as ONGS internacionais e minando 
as desconfianças de parte a parte.

Quando José Lutzenberger assumiu a Secretaria de Meio 
Ambiente da Presidência, no governo de Fernando Collor de 
Mello, Truda se tornou o coordenador geral da Secretaria e pas-
sou a frequentar as reuniões da Comissão da Baleia como de-
legado do governo brasileiro, trabalhando diretamente com o 
Itamaraty. O país começava a mudar em definitivo a sua política, 
inclinando-se em um primeiro momento para uma posição pró-



74

S
.O

.S
. B

al
ei

as

conservação e, depois mais especificamente contra a caça, com 
base em toda uma política, que foi então desenvolvida, de que é 
do interesse do Brasil defender as baleias contra a caça para que 
o país possa se beneficiar de seu uso não-letal através da pesquisa 
científica, do turismo e da valorização cultural e social da baleia, 
convertida então numa bandeira de conservação marinha. Mui-
to lentamente, os pronunciamentos do Brasil na Comissão da 
Baleia foram consolidando uma posição pró-conservação, que 
hoje é a política firmemente estabelecida no nosso país.

Em 1994, o IBAMA criou o Grupo de Trabalho Espe-
cial de Mamíferos Aquáticos (GTEMA) composto por técnicos 
federais, pesquisadores e representantes de ONGS, para pro-
por medidas de gestão  e assessorar a área governamental na 
formulação de políticas. Três anos depois foi publicado o seu 
primeiro Plano de Ação, atualizado em 2002, que proporciona 
orientação sobre pesquisa e conservação para as 48 espécies 
de mamíferos aquáticos que ocorrem no Brasil. Esse grupo 
passou também a ajudar na consolidação da política brasilei-
ra pró-conservação, reunindo-se com a chefia da delegação na 
Comissão da Baleia para definir os rumos do país em função 
de uma necessidade do Brasil ter uma linha política clara nessa 
área. Com a criação do Centro de Mamíferos Aquáticos que 
sucedeu o Centro Peixe-Boi e a adesão de sua chefia, na pessoa 
do Dr. Régis Pinto de Lima, participando com muita compe-
tência das delegações enviadas às reuniões anuais da Comissão, 
consolidou-se ainda mais essa política. Foi então desenvolvida, 
graças ao apoio e participação direta de Pinto de Lima, que 
garantia a autoridade necessária dentro do governo para barrar 
os interesses (ainda hoje existentes!) dos baleeiros e de buro-
cratas favoráveis à caça, a proposta do Santuário de Baleias do 
Atlântico Sul.
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Foto 3 – A mais atuante delegação do Brasil junto à CIB em favor das baleias: da esq. para 
a dir., Dr. Régis Pinto de Lima, Conselheira Maria Tereza Mesquita Pessôa e José Truda Pa-
lazzo Jr., na reunião de St. Kitts & Nevis, junho de 2006. A cauda de baleia na mesa e pastas 
do Brasil é o logotipo da campanha pelo Santuário do Atlântico Sul.

O Santuário de Baleias 
do Atlântico Sul  – 

Uma Proposta Inovadora

Foi durante a 50ª reunião da Comissão Internacional da 
Baleia, realizada no Sultanato de Omã em 1998, que o Brasil 
afirmou sua intenção de propor a criação de um Santuário de 
Baleias no Atlântico Sul. Após muitas reuniões para fazer com 
que essa iniciativa contemplasse interesses regionais e fosse so-
cial, econômica e cientificamente útil para os povos dos Estados 
costeiros, os governos do Brasil e da Argentina, com o apoio  da 
África do Sul e muitos co-patrocinadores, fizeram esta proposta 
durante as reuniões de Hammersmith (Reino Unido) em 2001, 
Shimonoseki (Japão)  em  2002,  Berlim  (Alemanha)  em 2003,   
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Sorrento  (Itália)   em   2004, Ulsan (Coréia do Sul) em 2005 e 
Saint Kitts & Nevis (Caribe) em 2006 e até 2007 em Anchorage, 
Alasca, EEUU. Em todas as ocasiões, a proposta obteve a maio-
ria de votos, mas sua implementação exigiria obter ¾ dos votos 
válidos, algo que os países baleeiros ainda conseguem impedir. 
A partir de 2007, quando a proposta obteve significativos 60% 
dos votos na Plenária da CIB, a delegação brasileira optou por 
não mais colocá-la em votação, o que apenas voltou a acontecer 
em 2011 como narramos mais adiante. 

Este novo Santuário foi proposto mesmo sabendo-se que 
a última grande vitória conservacionista na CIB data de 1994; 
naquele ano, com o bloco de países pró-Japão fraturado pela 
ameaça de boicote turístico às ilhas caribenhas desse bloco, os 
conservacionistas conseguiram aprovar a criação do Santuário 
Antártico, que abrange as águas ao redor daquele continente e 
que deveria proteger as últimas grandes populações de baleias 
remanescentes em suas áreas de alimentação do hemisfério 
Sul. O Japão, como de hábito, recusou-se a aceitar a decisão e 
seguiu matando baleias minke na Antártida, à razão de 500 a 
1000 por ano aproximadamente, sob o falso pretexto de “cap-
tura científica”, aproveitando mais um de tantos “furos” na con-
venção baleeira de 1946 que criou a CIB...

O Oceano Atlântico, que tem sido palco da matança ir-
responsável da maioria das espécies de grandes baleias, não so-
mente pela caça costeira, mas também pela caça feita por fro-
tas oceânicas estrangeiras, vindas de países muito distantes dos 
interesses das nações da região, é um sistema dinâmico, onde 
acontecem partes vitais dos ciclos biológicos das baleias. Estes 
ciclos são determinados por importantes características ocea-
nográficas presentes na bacia oceânica. Sabe-se que importan-
tes correntes oceânicas influenciam fortemente a biogeografia 
(com a definição de dez zonas biogeográficas ali conhecidas) e 
a distribuição das  espécies de cetáceos. No entanto, as razões 
para algumas preferências de habitat como, por exemplo, al-
gumas áreas de reprodução costeiras de espécies migratórias, 
ainda são desconhecidas.
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Todas as grandes espécies de baleias, com exceção da ba-
leia-franca-pigméia, foram exploradas pela caça comercial no 
Atlântico Sul. Elas foram capturadas tanto em áreas de alimen-
tação como em áreas de reprodução. Cada espécie de baleia 
sofreu diferentes graus de explotação e algumas foram severa-
mente reduzidas em suas populações e, entre os séculos XVII 
e XIX, baleias francas, jubartes e cachalotes foram capturados 
por baleeiros ao leste da costa sul-americana e a sudoeste da 
costa africana. As espécies mais rápidas – azul, fin, sei, Bryde 
e minke – ficaram vulneráveis à caça após a introdução de téc-
nicas modernas, como o arpão lançado por canhão e barcos a 
vapor. Em águas antárticas, as principais espécies perseguidas 
foram estas baleiase e mais as jubartes. Em áreas tropicais/sub-
tropicais de caça e reprodução nas costas oeste africana e leste 
sul-americana, as espécies atingidas foram as baleias franca, 
azul, fin, jubarte, sei, Bryde, minke e cachalote.

O Atlântico Sul foi uma região intensamente visada por 
caçadores piratas ou ilegais; seu exemplo mais gritante é possi-
velmente o massacre das baleias Francas, já então ameaçada de 
extinção por frotas oceânicas, que persistiu até 1970, causando 
um dano significativo à recuperação da espécie.

Entre 1960/61 e 1967/68, na área do Santuário proposto, 
cerca de 1300 baleias francas foram mortas por frotas sovié-
ticas nas áreas distantes da costa da América do Sul. Outras 
grandes baleias foram também alvos de capturas excessivas e 
não documentadas pelas mesmas frotas. A extensão do dano às 
espécies/populações e implicações para o futuro  dessas popu-
lações ainda estão sob investigação. No Brasil, baleias francas e 
jubartes foram mortas em números ainda indeterminados no 
século XX por estações de caça costeiras que, embora operan-
do em escala artesanal, podem ter causado grave dano a po-
pulações reprodutivas. No Uruguai, esse tipo de caça também 
aconteceu, e lá, igualmente, há dados escassos  sobre a verda-
deira escala dessas operações.

A criação do Santuário é totalmente consistente com o ar-
tigo 194 da convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, 
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que estipula medidas para proteger ecossistemas raros e frágeis, 
assim como o habitat de espécies dizimadas, ameaçadas ou em 
risco de extinção. Sua meta principal é promover a biodiversidade, 
a conservação e a utilização não letal dos recursos de baleias no 
Oceano Atlântico Sul. Para atingir essa meta, são seus objetivos 
primários: maximizar a taxa de recuperação de populações de ba-
leias até atingirem seus níveis naturais e manter essas populações 
nesses níveis, promover a conservação a longo prazo das grandes 
baleias durante seu ciclo de vida e de seus habitats (especialmente 
em áreas de importância biológica como as de reprodução) e esti-
mular a pesquisa coordenada na região, especialmente por países 
em desenvolvimento e, através da cooperação internacional, com 
participação da Comissão Internacional da Baleia.

Pelo fato de incluir áreas de reprodução para todas as 
espécies de grandes baleias no Atlântico sul, além de áreas de 
alimentação para pelo menos duas dessas espécies – Baleias de 
Bryde e cachalotes – e corredores migratórios que ainda devem 
ser adequadamente estudados, o Santuário proposto oferece uma 
oportunidade única de cooperação internacional na obtenção de 
informações vitais sobre os ciclos de vida dessas espécies.

O trabalho da Comissão Internacional da Baleia há alguns 
anos praticamente estagnou; desde a moratória que foi decretada 
em 1986 a CIB começou a evoluir na direção da conservação. O 
Comitê Científico, que tratava só de caça, passou a diversificar as 
atividades, a tratar de turismo de observação de baleias e de ou-
tros problemas ambientais. A Comissão agora está num impasse, 
porque como veremos em detalhe mais adiante o Japão há alguns 
anos vem conseguindo “cooptar” países pequenos, de governos 
normalmente instáveis ou  simplesmente corruptos, para integra-
rem o bloco baleeiro japonês. Já que os países que  eram satélites 
do Japão como o Brasil, o Peru e o Chile foram se retirando e ado-
tando políticas independentes para a conservação, eles começa-
ram a reunir países que não têm expressão maior a nível mundial, 
mas que têm voto, e oferecem ajuda financeira para que votem 
100% alinhados com o Japão na Comissão. Entre estes países estão 
várias ilhas do Caribe, ilhotas do Pacífico, os países mais pobres da 



A
 H

is
tó

ria
 d

o 
M

ai
or

 M
ov

im
en

to
 d

e 
D

ef
es

a 
A

m
bi

en
ta

l d
e 

To
do

s 
os

 T
em

po
s

79

África, grotões obscuros como Ilhas Salomão, Grenada, Kiribati, 
Nauru, Suriname e Gabão.  Para que se possa  aprovar medidas 
mais significativas como  santuários novos ou mudar radicalmente 
a orientação da Comissão  a favor da conservação, se  precisa uma 
maioria qualificada de  ¾  dos  votos.  Os países  pró-conservação  
têm  uma  maioria  simples,  mas  não  conseguem uma maioria 
qualificada por causa desses votos “comprados” pelo Japão.

O fim da caça à baleia a nível mundial é uma questão de 
tempo. Talvez ela sobreviva em pequenos bolsões na Escandi-
návia e no Sudeste da Ásia (Japão, Coréia do Sul). No resto do 
mundo, a caça à baleia está contida. Mas é preciso tirar definiti-
vamente o Japão da Antártida, onde estão violando o Santuário 
de Baleias do Oceano Austral (aprovado pela CIB em 1994) e 
promovendo a matança de baleias sob o argumento de “caça 
científica”. E é preciso impedir que as frotas pelágicas, de longo 
curso, sejam novamente autorizadas.

Não importa o que faça a Comissão da Baleia, o Brasil 
e os países do  Atlântico Sul têm que impedir que essas frotas 
venham para cá. Se isso vai acontecer na CIB ou nas cortes in-
ternacionais de justiça, se vai ser através  da marinha de guerra, 
não se sabe. O que importa é que o Atlântico Sul tem hoje um 
regime de “uso” das baleias que é eminentemente não-letal.

As comunidades brasileiras já se apropriaram do recurso 
“baleia” através de sua conservação e é simplesmente inadmissí-
vel que um país rico do hemisfério norte, como é o caso do Ja-
pão. Tenha ainda a pretensão de voltar a caçar baleias no Atlânti-
co Sul. Para tanto, temos que ficar atentos para não permitir que 
o que se diz sobre “uso sustentável” de recursos marinhos acabe 
levando a decisões políticas que permitam que se retome aqui a 
caça à baleia. É possível até mesmo que no futuro tenhamos duas 
políticas diferentes sobre o assunto nos dois hemisférios.

É preciso que nossos governos identifiquem melhor esse que 
é um grande interesse regional. O grande mérito da proposta brasi-
leira do Santuário de Baleias do Atlântico Sul foi ter criado a noção 
de interesse regional na conservação das baleias. Quando a propos-
ta surgiu em 97, a Argentina não queria que se falasse no assunto 
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por questões de soberania. Hoje, entretanto, ela é co-patrocinadora 
da proposta, que teve o mérito de se ter proposto algo ousado a par-
tir do Brasil e para uma região da qual ninguém falava na Comissão 
da Baleia: discutia-se o Atlântico Norte com a Noruega, discutia-se 
a caça japonesa, mas não se mencionava os interesses dos países da 
América do Sul. Foi a partir daí que a América do Sul passou a ter 
uma projeção maior e a projetar também os interesses da região.

Em 2008, com base em uma proposta e um texto inicial de 
Truda Palazzo, o governo federal baixou um Decreto declaran-
do as águas jurisdicionais brasileiras como Santuário de Baleias e 
Golfinhos, tornando-se o primeiro país lindeiro do Atlântico Sul 
a fazê-lo, antecipando-se às discussões na CIB. É apenas uma das 
muitas ironias na má gestão governamental dos temas ambientais 
que o autor principal da proposta do Santuário do Atlântico Sul e 
do Santuário de Baleias e Golfinhos do Brasil e um dos mais anti-
gos e respeitados delegados de governo na CIB tenha sido expulso 
da representação brasileira a mando do governo Lula por se re-
cusar a calar-se diante dos descalabros ambientais domésticos no 
Brasil. Atualmente a delegação brasileira na CIB é composta por 
diplomatas de carreira - que praticamente sozinhos levam adiante 
a defesa da política de Estado brasileira para a conservação das ba-
leias - e pesquisadores, dentre os quais gente sem efetivo compro-
misso com a conservação. O que isso representará para o futuro 
das baleias no Atlântico Sul, apenas o tempo dirá.

A Comissão Internacional da Baleia: 
Corrupção Explícita e Falta de 

Perspectivas para o Futuro
 Desde sua criação em 1946, a Comissão Internacional 

da Baleia protagonizou um dos maiores fiascos da diploma-
cia internacional na área de meio ambiente. Durante décadas, 
esse organismo multilateral presidiu sobre o massacre de es-
pécie após espécie de cetáceo, recusando-se terminantemente, 
graças aos sórdidos interesses comerciais que as delegações de 
governo criminosamente representavam (e, nos casos de Japão, 
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Islândia e Noruega, ainda representam), a tomar medidas de 
conservação mesmo quando já era evidente que muitas espé-
cies se achavam à beira da extinção.

Nas últimas duas décadas, graças em grande parte à ado-
ção e vigência da moratória global da caça comercial de baleias, 
apenas violada pelos três países supra mencionados, a CIB timi-
damente assumiu outros papéis que não apenas o de avalizar o 
massacre indiscriminado dos cetáceos. Graças em grande parte 
à pressão das sociedades civis nos países não-baleeiros, tempo e 
recursos e parte da Comissão foram direcionados para a pesqui-
sa não-letal e seus resultados; o estudo dos impactos do turis-
mo de observação de baleias e a discussão de melhores práticas 
para a atividade; e a análise de ameaças ambientais aos cetáceos 
e ao ambiente marinho. Infelizmente, esses avanços ainda são 
marginais em relação ao grosso da agenda e do orçamento da 
Comissão. Parte disso é, sem dúvida, culpa dos países baleeiros, 
que mantém a CIB refém da discussão de seus mesquinhos e 
moribundos interesses de seguir caçando baleias; mas também 
é preciso que se diga que grande parte da culpa recai sobre os 
“cientistas” da Comissão. O Comitê Científico da CIB é perpe-
tuamente dominado por uma nomenklatura soviética de pesqui-
sadores que dominam sua agenda e seus fundos, fazendo tudo o 
que podem para impedir o acesso de novos membros ao Comitê, 
ainda mais se forem de países em desenvolvimento não-alinha-
dos ao bloco baleeiro. As ações de boicote dessa quadrilha vão 
desde colocar os temas de uso e pesquisa não-letais em horá-
rios esdrúxulos e apertados nas reuniões de trabalho do Comitê, 
até acordar em locais longínquos e caríssimos para tais reuni-
ões, dificultando a presença de cientistas pró-conservação que 
não sejam bancados pelos rios de dinheiro dos baleeiros ou das 
mega-economias como os Estados Unidos (cujos pesquisadores, 
em boa parte, estão se lixando para a conservação e agem com 
‘neutralidade’ em relação aos baleeiros assassinos).

Atualmente, apenas o Japão mantém atividades baleeiras 
de alguma escala, matando baleias minke, fin, cachalotes e de 
Bryde, na Antártida e no Pacífico Norte. Além disso, aquele 
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país predador massacra anualmente milhares dos chamados 
“pequenos cetáceos”, que incluem golfinhos, baleias-de-bico e 
outros. A Noruega caça minkes em suas próprias águas usando 
de uma objeção formal à moratória adotada pela CIB em 1986, 
e a Islândia mata minkes e fin com o mesmo subterfúgio legal. 
Esses dois países, entretanto, apenas mantém suas capturas na 
esperança de poder exportar carne e gordura para o Japão. O 
mercado deste já está saturado graças à significativa redução 
da demanda (os japoneses mais jovens não querem nem ouvir 
falar em comer carne de baleia!), mas nos três países a ativida-
de se mantém pela injeção de vultosos subsídios governamen-
tais. Alguns outros países, como a Indonésia e a Coréia do Sul 
permitem capturas locais de baleias, e ainda há “aborígenes” 
altamente subsidiados nos Estados Unidos, Rússia e Dinamar-
ca que massacram baleias pela sua “tradição” anacrônica e des-
necessária. nenhuma dessas atividades, entretanto, representa 
um perigo maior para as espécies e nem pode transbordar para 
uma retomada da matança internacional em larga escala – a 
única ameaça nesse sentido vem, como de hábito na matança 
de espécies ameaçadas, do Japão.

Com todas essas dificuldades, ainda assim houve avanços 
e boas iniciativas em torno da CIB, mas sempre impulsionadas 
pelos países não-baleeiros. A mais importante dessas iniciati-
vas recentes é da Austrália, o mais importante líder conserva-
cionista na Comissão, que criou uma Parceria de Pesquisa do 
Oceano Austral (SORP, na sigla em Inglês) para promover a 
cooperação internacional em pesquisas não-letais de cetáceos 
no Hemisfério Sul. Mais sobre esse programa inovador pode 
ser lido em www.marinemammals.gov.au/sorp. 

Os leitores mais atentos se perguntarão como é possível 
que, numa Comissão Internacional que hoje conta com mais 
de 80 países-membros, apenas três países baleeiros mante-
nham os demais como reféns de seus desejos espúrios de con-
tinuidade da matança. A explicação para tal estado de coisas é 
escandalosa, porém irritantemente simples.

Para começar, o tratado fundador da CIB, firmado em 
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1946, não possui NENHUM dispositivo que obrigue os países-
membros ao cumprimento das determinações adotadas pela 
Comissão. Isso pode parecer ridículo, e é; mas infelizmente, é o 
“normal” na imensa maioria dos tratados internacionais ligados 
a meio ambiente, convenções de pesca em águas internacionais 
e acordos similares. A diplomacia global para a área ambiental é 
extremamente hipócrita e subordinada não à opinião pública de 
seus respectivos países, mas exclusivamente a interesses econô-
micos setoriais, e no tema baleias prevaleceu, quando da assina-
tura do tratado da CIB, essa mesma lógica perversa.

Depois, como já mencionamos o Japão tratou em anos re-
centes de arrebanhar pequenos países pobres, à custa de “ajuda 
econômica” e também da mais deslavada corrupção de funcio-
nários públicos da área de pesca desses países, para formar um 
bloco pró-caça na CIB e dar a impressão de que há uma divisão de 
opiniões legítimas sobre o tema. É assim que países não-baleeiros 
como Kiribati, Nauru, Ilhas Salomão, Guiné, Costa do Marfim, 
Grenada, St. Kitts & Nevis, Cambodja e mesmo a Mongólia, que 
sequer tem costa marítima, para citar apenas alguns, se prostituí-
ram vergonhosamente aos interesses baleeiros japoneses. Em 2010, 
o jornal inglês The Sunday Times fez uma investigação minuciosa 
e entrevistas em que os funcionários desses governos admitiam 
receber dinheiro e até prostitutas pagas pelo Japão para compare-
cer à CIB e votar como o Japão manda! Veja essas entrevistas em 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article7149086.ece. 
O vídeo correspondente pode ser visto em http://www.youtube.
com/watch?v=jugR9VnzDIA . Transcrevemos aqui a matéria do 
Sunday Times de 13 de junho de 2010, que é quase inacreditável 
quanto à cara-de-pau dos funcionários corruptos pró-Japão:

“O funcionário da República da Guiné sequer piscou 
quando a lobista inglesa faz uma oferta altamente irre-
gular durante um café em um hotel de Barcelona. Ela 
queria comprar o voto da Guiné na próxima reunião da 
CIB através de um pacote de ajuda financeira.
Ao invés de protestar contra essa propina escandalosa, 
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Ibrahima  Sory Sylla, o Diretor Nacional de Pesca da 
Guiné, foi direto telefonar  ao seu Vice-Ministro. “Eu 
falei com ele [o Vice-Ministro] favoravelmente sobre 
sua negociação”, ele informou durante o almoço no 
mesmo dia: “o tempo está apertado...para tomarmos 
uma decisão”.
Isso não garantia sucesso. A lobista tinha um adversá-
rio  formidável: a Agência de Pesca do Japão, que duran-
te anos tem sido aliado da Guiné na  CIB.
Sylla já havia detalhado o tamanho da generosidade ja-
ponesa para com a Guiné em termos do dinheiro que 
pagavam ao seu Ministro. Ele previu que o Japão faria 
uma boa contraproposta.
Esses conchavos ocultos na CIB eram sempre falados 
como boato, mas nunca antes haviam sido documenta-
dos com uma câmera de vídeo. A lobista era, na verda-
de, uma jornalista disfarçada do Sunday Times.
Nossas gravações das reuniões com os funcionários 
pró-caça ao redor do mundo revelam os segredos de 
uma operação de compra de votos pelo Japão, que Tó-
quio sempre negou. Elas também levantam sérias ques-
tões sobre a credibilidade da CIB.
Isso acontece no momento em que o Japão tenta romper a 
moratória da caça comercial de baleias vigente há 24 anos 
com uma proposta de aprovar quotas de captura na reu-
nião da CIB em Agadir, Marrocos, daqui a uma semana.
O Japão, a Noruega e a Islândia já mataram 35.000 baleias 
desde que a moratória foi aprovada. No caso do Japão, as ma-
tanças são justificadas como “pesquisa científica” ainda que a 
carne das baleias acabe consumida em pratos como sashimi.
Se a proposta for bem-sucedida em Marrocos, os países 
baleeiros poderão matar um total de 1.800 baleias por ano, 
incluindo duas espécies ameaçadas, as baleias fin e sei. A 
caça científica seria paralisada, mas ativistas temem que 
novas quotas podem abrir o caminho para o retorno da 
caça em larga escala que quase acabou com algumas es-
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pécies nos anos 80. Para o Japão, é o ápice de uma longa 
campanha para lograr apoio para a caça através do recru-
tamento de pequenos países pobres para a CIB.
Acredita-se que o Japão tenha o apoio de pelo menos 38 
países dentre os 88 membros da CIB, incluindo três paí-
ses sem mar. Ele precisa de 75% dos votos, mas poderia 
ser ajudado pela desunião na União Européia, cujos pa-
íses majoritariamente anti-caça podem ter de se abster 
se não chegarem a uma posição de consenso.
Para descobrir mais sobre as negociações secretas que cos-
turaram a aliança pró-Japão de países africanos, asiáticos, 
caribenhos e do Pacífico, o Sunday Times procurou os 
principais ministros e funcionários de pesca desses países 
numa investigação encoberta. Dois jornalistas posaram 
de lobistas contratados por um Dr. Hans Kruber, um ine-
xistente bilionário e filantropo suíço que teria criado um 
Fundo Europeu para o Desenvolvimento da Pesca.
Nossa proposta foi inventada para copiar as supostas táticas 
dos japoneses. Dissemos a funcionários dos governos  que 
estávamos construindo uma coalizão de países que vota-
riam contra a caça. A cada um foi oferecido 25 milhões de 
libras esterlinas em ajuda financeira do Fundo de Kruber 
ao longo de dez anos, e tudo o que eles teriam de fazer seria 
votar contra as quotas de caça na reunião do Marrocos. 
Seis países indicaram que estavam dispostos a conside-
rar nossa oferta e as discussões foram levadas a funcio-
nários sênior e ministros. Estes eram St. Kitts & Nevis, 
as Ilhas Marshall, Kiribati, Grenada, Costa do Marfim 
e Guiné. O que foi mais revelador foram as declarações 
dos funcionários sobre suas relações com o Japão.
Sylla, um veterano em seu Departamento de Pesca, expli-
cou que seu país tinha pouco interesse em baleias mas foi 
persuadido pelo Japão a ingressar na CIB há dez anos.
Ele disse que a Guiné votava com o Japão em parte por 
medo de que as baleias estavam consumindo peixes, um 
argumento duvidoso promovido por cientistas japoneses.
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Uma razão igualmente importante para o apoio de seu 
país era financeira. “O Japão apóia a nossa posição comer-
cialmente”, disse ele. E ele não estava apenas se referindo 
aos milhões em ajuda à pesca que o Japão deu à Guiné ao 
longo de anos.
Os jornalistas perguntaram a Sylla que outros paga-
mentos teriam de ser feitos para igualar a assistência 
financeira dada pelo Japão. Eram vários.
O Japão, Sylla revelou, paga à Guiné 7.900 libras anuais  
para a cota de filiação à CIB, bem como cobre os custos 
de  participação de seu país nas reuniões. Viagens, ho-
téis e refeições são todos cobertos e cada delegado ain-
da recebe até 300 dólares por dia para gastar. O salário 
anual médio na Guiné é de mil dólares.
Nas ocasiões em que um Ministro da Guiné comparece 
como Comissário à CIB, ele ou ela é servido por um 
automóvel pago pelo Japão e dinheiro para gastar. “Mí-
nimo, você entende, mínimo? Talvez mil dólares [por 
dia]”, disse Sylla.
O dinheiro é dado por funcionários japoneses nas reuni-
ões em envelopes. Sylla disse que em algumas reuniões 
ele recebeu o dinheiro para o Ministro.
Jornalista: E aí você dá para o Ministro?
Sylla: Sim. Não direto para o Ministro.
Jornalista: Por que não?
Sylla: Você sabe, você sabe, o Ministro é um homem 
político.
Jornalista: Então eles não querem que pareça que estão 
corrompendo o Ministro.
Sylla: C´est ça. Exatamente.
Na sexta-feira o Ministério de Pesca da Guiné negou 
que o Japão tenha pago qualquer dinheiro a seus de-
legados e afirmou que Sylla não estava envolvido em 
temas da CIB. Sylla foi posto ao telefone para declarar 
que ele tinha inventado tudo. 
Entretanto, um jornalista que ligou para o Ministério 
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pouco antes para checar as credenciais de Sylla foi in-
formado de que ele esteve em reuniões da CIB e recente-
mente foi a negociações preparatórias à reunião do Mar-
rocos na qualidade de Comissário substituto à CIB.
O Ministério de Relações Exteriores do Japão declarou: 
“O  governo do Japão não cobre qualquer custo de nenhum 
outro país membro da CIB em relação à Comissão.”
Não obstante, outros países parecem ter acertos com o Ja-
pão. Michael Booti, Vice-Diretor do Ministério da Pesca 
de Kiribati, uma diminuta ilha do Pacífico que sempre vota 
com o Japão, também estava na reunião em Barcelona.
Ele concordou em encontrar os jornalistas para um café 
depois de primeiro checar com seu Ministro. Booti des-
creveu a oferta dos jornalistas de comprar o voto de seu 
país com ajuda financeira como “atrativa”. Ele disse que 
seu Ministro “pesaria” a proposta em relação à ajuda 
já aportada pelo Japão, que está construindo fábricas 
de gelo para armazenar pescado em cada uma das 33 
ilhas de Kiribati. A decisão parecia ter pouco a ver com 
a caça à baleia e tudo a ver com dinheiro. “Eu creio que 
vamos ter de ver o que conseguimos. No final das con-
tas é sobre benefícios, sim.”
Quando perguntado sobre se os seus Ministros usariam 
a proposta dos jornalistas para barganhar com o Japão, 
ele respondeu: “É isso que vai acontecer”.
Ele também confirmou que o Japão paga pelos hotéis, 
vôos em Classe Executiva, subsistência e mesmo um 
“pagamento de trânsito” para os delegados de seu país na 
CIB. Eles já haviam se oferecido para pagar pela presença 
do Comissário de Kiribati na reunião do Marrocos.
Apesar das negativas do Japão, Booti confirmou na sex-
ta-feira, depois de confrontado pelo Sunday Times, que 
o país financiou sua delegação durante viagens à CIB. 
“A assistência dada pelo Japão a Kiribati é parte da ajuda 
japonesa e apoio regular a Kiribati, e isso inclui o custo 
de viagens a quaisquer conferências no além-mar”, ele 
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escreveu em um email. Durante a reunião ele foi além, 
dizendo que a maioria das ilhas do Pacífico integrantes 
da CIB eram financiadas pelos japoneses. Em especial ele 
mencionou Tuvalu e as Ilhas Marshall.
Os jornalistas haviam jantado com Panapasi Nelsone, o 
Comissário de Tuvalu na CIB, em Londres algumas se-
manas antes. Nelsone disse que a posição pró-caça de seu 
país não estava vinculada às dez milhões de libras por 
ano que seu país recebe em ajuda financeira à pesca de 
parte do Japão. Mas quando se tratava do pagamento de 
suas viagens à CIB, ele foi muito claro: “Se o Japão quer 
que nós votemos em algum tema similar à nossa posição, 
como o uso sustentável, então por que eles não poderiam 
me pagar?... Se você quer que votemos pra você, você 
tem de me ajudar a participar da reunião”.
Doreen de Brum, a Assessora-Chefe de Política Pes-
queira das Ilhas Marshall, foi a próxima funcionária a 
se encontrar com os jornalistas. Ela pareceu muito inte-
ressada em aceitar a oferta para mudar seu voto.
Jornalista: Você acha... que iria criar um problema com 
o Japão e talvez cessar os pagamentos deles?
De Brum: Eu não sei, é sério, mas eu acho que é por 
causa disso que nós temos a posição que temos. É por 
causa dessa ajuda.
Jornalista: O que, vocês apóiam a caça à baleia por cau-
sa da ajuda que oJapão dá a vocês?
De Brum: Sim. Nós apoiamos o Japão pelo que eles 
nos dão.
Ela continuou, dizendo que outras ilhas do Pacífico tam-
bém apoiavam a posição pró-caça do Japão por causa do 
dinheiro que recebiam. “Ajuda, ajuda, é isso”, disse.
Depois de ser informada sobre a investigação encoberta do 
Sunday Times na sexta-feira, ela voltou à ladainha costumei-
ra das ilhas do Pacífico pró-baleeiras. “A política das Ilhas 
Marshall sobre caça à baleia não é decidida com base na aju-
da que o Japão ou qualquer outro país aporta”, ela escreveu.
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Outro bloco de países pró-baleeiros são as ilhas do leste 
do Caribe, St. Kitts e Nevis, Grenada, St. Lucia, St. Vin-
cent, Antigua, Barbuda e as Granadinas.
St. Kitts e Nevis, um dos menores países do mundo, 
tem uma população de 50.000. A antiga colônia britâ-
nica depende visceralmente de ajuda externa desde que 
sua indústria açucareira colapsou. Timothy Harris, o 
Ministro de Recursos Marinhos do país que também 
é seu Comissário na CIB, estava por demais interessa-
do em discutir a proposta dos jornalistas disfarçados. 
A primeira reunião ocorreu nos escritórios de governo 
atulhados em Basseterre, a capital da ilha. Com um fun-
cionário público sênior tomando notas, Harris explicou 
que o Japão aportava financiamento para uma série de 
projetos de infraestrutura pesqueira e estava pagando 
por um novo mercado de peixes em Nevis. Ele prome-
teu levar a proposta dos jornalistas de comprar o voto 
de St. Kitts ao Gabinete de governo, mas acrescentou 
que poderia haver preocupações de que o Japão poderia 
cortar sua ajuda se St. Kitts  mudasse de lado.
Harris: Nesse momento nós estamos trabalhando em 
um projeto para um novo complexo... de formas que se 
vocês fossem fazer algo, nós quereríamos nos assegurar 
de que isso não seria afetado.
Jornalista: Afetado como?
Harris: Ele está sendo bancado pelo Japão.
Pouco tempo depois da reunião, Harris ligou para os 
jornalistas e convidou-os para almoçar. Saboreando bo-
linhos de conch em um restaurante debruçado sobre a 
praia, ele foi muito mais aberto. Na frente do seu fun-
cionário na reunião anterior ele adotara a habitual linha 
japonesa de que as baleias estavam comendo “quantida-
des significativas” dos estoques pesqueiros de St. Kitts. 
Agora ele admitia que isso era improvável: “Não estou 
seguro de que aqui haja baleias, ao menos não muitas”.
O interesse de St. Kitts no tema caça à baleia era “míni-
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mo”, mas o país participava da CIB porque isso podia tra-
zer “benefícios diretos” e também em solidariedade a St. 
Vincent, que ainda permite uma pequena caça indígena.
Harris disse que ele havia sido selecionado para falar em 
nome de seus companheiros do Leste do Caribe em uma 
reunião vital em Grenada no mês passado com o Comis-
sário do Japão e seu Embaixador. Ele disse que as ilhas 
estavam irritadas porque estavam sofrendo “danos à repu-
tação” pelo apoio dado à caça à baleia japonesa. Pediram 
a Harris que argumentasse que o Japão deveria adiantar 
uma proposta de compensação prévia à votação da CIB no 
Marrocos. As ilhas queriam que o Japão bancasse projetos 
mais amplos de desenvolvimento e não só de pesca.
Jornalista: E eles [as ilhas] ameaçaram não apoiar o Ja-
pão no voto da CIB?
Harris: Não, eles não colocaram a coisa assim, porque eu 
não acho que teria sido diplomático dizer desta forma. 
Mas se você diz para um país ou parceiro, este assunto é 
importante para mim... e eles se recusam a ajudar de for-
ma consistente, então ele está te deixando sem escolha.
Harris prometeu discutir a proposta dos jornalistas no 
Gabinete e estava planejando uma parada em Londres 
esta semana para negociar melhor a proposta.
Da mesma forma, Grenada estava na semana passa-
da considerando a proposta dos jornalistas após uma 
reunião destes com Michael Left, Ministro da Pesca e 
Comissário na CIB, e Daniel Lewis, o Executivo-Chefe 
de Agricultura. Depois Lewis escreveria em um email: 
“Estou feliz de que sua coalizão considerou Grenada 
como potencial recipiente da proposta de ajuda”.
Na África, a Costa do Marfim pareceu estar interessa-
da na oferta dos jornalistas e estava considerando-a na 
semana passada.
Seydou Coulibaly, o Ministro da Pesca de Mali, não es-
tava tão interessado porque segundo ele as baleias esta-
vam ameaçando o suprimento de alimentos de seu país 
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por comer tantos peixes. Como isso poderia ser é um 
mistério: Mali é um país sem costa marítima.
Não havia dúvidas de que a Tanzânia negociaria sua tradi-
cional lealdade ao Japão. Em um jantar em Barcelona, Geo-
ffrey Nanyaro, seu Comissário à CIB, explicou que cinco dos 
sete funcionários principais de seu departamento de pesca 
falavam japonês, pois haviam sido educados lá. Ademais, 
ele disse que o Japão já havia dado ao seu país 80 milhões de 
libras em ajuda pesqueira nos últimos dois anos.
Nanyaro disse que a ajuda dada à Tanzânia não estava 
vinculada ao voto pró-caça, mas ele temia que o país 
perdesse os fundos se votasse contra os japoneses. Não 
obstante, ele acreditava que outros países africanos pró-
caça à baleia eram influenciados mais diretamente.
Jornalista: O que os japoneses fazem por eles [os outros 
países africanos] para mantê-los no seu bolso?
Nanyaro: é ajuda.
Ele disse que o Japão “secretamente” pagava as passa-
gens e hotéis para os delegados da CIB de diversos paí-
ses. Eles também, segundo ele, eram levados em visitas 
ao Japão com todas as despesas pagas, onde “boas garo-
tas” estavam disponíveis. Ele sempre as recusou.
Jornalista: Então você acha que os representantes de 
outros países são aliciados com prostitutas do Japão? 
Nanyaro: Sim, você sabe... é... começam dizendo: você 
quer uma massagem? Vai ser uma massagem grátis... Você 
não está solitário? Você não quer que o confortem?” 

Fizemos absoluta questão de transcrever na íntegra essa 
reportagem-bomba do Sunday Times para que nosso leitores te-
nham a exata dimensão do grau de corrupção e desfaçatez com 
que se conduzem as “negociações diplomáticas“ que a cada ano 
decidem o futuro das baleias em todo o planeta. E o pior é que 
diplomatas profissionais dos países “sérios”, inclusive do nosso, na 
imensa maioria das vezes fingem que essa podridão não existe.

Isso é apenas uma horrível, porém demasiado comum, 
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amostra da corrupção nojenta que domina não apenas a CIB, 
mas também os outros organismos internacionais que lidam 
com recursos marinhos (em particular os RFMOs, acordos re-
gionais de gestão da pesca, que estão presidindo sobre a extin-
ção dos atuns, tubarões e toda fauna “capturada acidentalmen-
te” – albatrozes, tartarugas, golfinhos - que cai vítima das frotas 
pesqueiras industriais) e onde países estupidamente ricos como 
Japão, Taiwan e China aliciam descaradamente países pobres e 
seus funcionários corruptos para poderem prosseguir com o 
estupro dos oceanos sob um véu de “legitimidade” dada por 
esses tratados internacionais comprados, como demonstraram 
os jornalistas ingleses, com “ajuda financeira” e prostitutas. 
Nesse quadro de descalabro, como assegurar que a anacrônica 
e criminosa caça à baleia tenha fim?

Os leitores terão notado a referência freqüente, na trans-
crição desse artigo jornalístico, à reunião da CIB em Agadir, 
Marrocos, ocorrida em junho de 2010. Essa reunião era consi-
derada crucial porque nela seria tomada uma decisão da Co-
missão sobre uma proposta de “acordo” entre os blocos pró-
conservação e pró-caça que deveria, supostamente, acabar com 
a divisão feroz e o impasse causado pelas radicais diferenças de 
visão na CIB sobre a gestão das baleias. 

Tudo começou na reunião anual da CIB em 2006, em St. 
Kitts & Nevis, quando pela primeira – e única desde então – 
vez o Japão obteve maioria simples numa votação contando 
com os votos de seu bloco de países-prostitutos. Essa maioria, 
de apenas um voto, foi usada para aprovar uma Resolução sem 
efeito prático mas que declarava que a moratória da caça co-
mercial deveria ser repelida, e outras bobagens do gênero. A 
efêmera (no ano seguinte o Japão já perderia a maioria, graças 
em parte ao crescimento do bloco latino pró-conservação) vi-
tória dos baleeiros deixou alguns dos países pró-conservação 
preocupados sobre o futuro da Comissão, e em particular os 
Estados Unidos (que no governo Obama deixaria sua repre-
sentação na CIB à deriva, chefiada por uma burocrata incom-
petente e lobista pró-caça como revelariam diversos telegra-
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mas diplomáticos vazados pelo site Wikileaks) se empenharam 
desde então em encontrar uma saída de consenso que pudesse 
atender a ambos os blocos. Essa saída se revelaria impossível, 
principalmente porque de parte dos países conservacionistas 
a exigência mínima para uma negociação seria a redução glo-
bal das capturas de baleias. Ademais, a Austrália e o chamado 
Grupo Buenos Aires, o bloco de países latinos, com apoio dis-
creto porém importante da África do Sul (país onde o turismo 
de observação de baleias tem crescente expressão econômica), 
também exigia como condição indispensável a um acordo a 
eliminação, imediata ou até gradual, da caça japonesa “científi-
ca” nas águas da Antártida, em troca possivelmente da conces-
são de uma quota reduzida de caça costeira de baleias minke 
em águas nacionais do próprio Japão.

Em 2010, presidia a CIB um embaixador chileno, Cris-
tián Maquieira, que todos pensavam ter grande capacidade 
negocial e levar em conta os interesses dos países latinos na 
hora de buscar um acordo consensual. Entretanto, Maquieira 
aliou-se aos Estados Unidos e, para surpresa geral à sempre 
conservacionista Nova Zelândia (mas então sob um governo 
de extrema-direita) para fazer lobby a favor de um “acordo” 
que não só MANTINHA a caça japonesa na Antártida, mas 
ainda concedia ADICIONALMENTE quotas de captura em 
águas costeiras japonesas, em troca da promessa de redução 
mínima do número total de baleias caçadas. 

Diversas reuniões intersessionais foram levadas a cabo 
antes da Plenária de Agadir. Na maioria destas, Maquieira, 
ante a avalanche de oposição e revolta mundial causada por 
sua proposta desastrosa, não apareceu, e na véspera da reunião 
anual da CIB adoeceu (?) e também não compareceu a esta. Ele 
seria, logo após a reunião, afastado de seu posto pelo governo 
chileno, irritado com a péssima repercussão do lobby pró-caça 
francamente contrário à política de Estado daquele país.

Durante a Plenária de Agadir, tanto Estados Unidos como 
Nova Zelândia fizeram imensa pressão para apoiar o Japão e 
aprovar a criminosa proposta de acordo pró-baleeiros. Reuniões 
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a portas fechadas se sucederam por vários dias, mas no final o 
acordo foi votado em plenário e derrotado graças aos votos do 
bloco de países latinos, que os Estados Unidos e a Nova Zelân-
dia, corretamente, apontaram como os “culpados” pelo fracasso 
da proposta que na prática acabaria com a moratória e abriria as 
porteiras para o retorno da matança comercial em larga escala.

Também deve se mencionar que o Japão não fez qual-
quer movimento no sentido de aceitar a redução efetiva ou eli-
minação de sua caça antártica em troca de quotas costeiras. O 
motivo para tal posição é simplório e conhecido: a operação 
japonesa de caça “científica” na Antártida é subsidiada com 
milhões de dólares de dinheiro governamental, controlado por 
uma verdadeira máfia de “cientistas”, diretores e ex-diretores 
da agência pesqueira japonesa, e deputados de extrema-direita 
do parlamento japonês. Acabar com a financeiramente inviável 
caça antártica e substituí-la por caça costeira poderia benefi-
ciar algumas comunidades costeiras, mas prejudicaria o atra-
que de dinheiro público que a caça antártica proporciona a essa 
quadrilha que domina a política baleeira do Japão. Logo, mes-
mo não havendo mais mercado para os produtos de baleias no 
próprio Japão, acarretando o armazenamento de toneladas de 
carne e gordura não vendidas; mesmo a atividade sendo abso-
lutamente inviável do ponto de vista da economia de mercado; 
mesmo o Japão sofrendo uma continuada vergonha no plano 
mundial com seus abusos contra as baleias, nunca haverá so-
lução diplomática para o tema, porque ele, simplesmente, dá 
dinheiro para uma quadrilha de espertalhões com poder polí-
tico que se recusa a largar o osso da caça antártica. Em menor 
escala mas com igual safadeza, essa situação se repete também 
na Noruega e na Islândia e constitui a única razão da continui-
dade das matanças de cetáceos naqueles países também.

O que fazer, agora, diante da continuidade do impasse na 
CIB? É preciso, sobretudo, reconhecer que no estrangulamento 
da caça e do mercado japonês está a chave para acabar com 
a caça à baleia no plano global. Se as soluções diplomáticas e 
negociais não servem mais de nada, a cidadania organizada do 
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planeta deve continuar pressionando os governos para que não 
permitam a legitimação da caça comercial de baleias em ne-
nhum grau através de “acordos” espúrios na CIB, e deve apoiar 
fortemente organizações não-governamentais que lutem efe-
tivamente contra a continuidade da matança. Durante muito 
tempo e desde sua fundação, a Greenpeace também o fez, mas 
em anos recentes preferiu mudar de tática, dedicando-se a uma 
atuação mais política, infelizmente a nosso ver menos eficaz. 
Atualmente, apenas uma ONG se esforça para confrontar os 
baleeiros diretamente nas águas antárticas: A Sea Shepherd. 
Controversa em seus métodos, mas extremamente eficiente em 
atrapalhar a vida dos baleeiros, de seu sucesso hoje depende o 
fim dos séculos de matança comercial de baleias no planeta.

Sea Shepherd:  Últ ima Defesa 
das Baleias  em Alto-Mar

A Sea Shepherd Conservation Society foi fundada for-
malmente nos Estados Unidos em 1981, resultado direto da 
dissidência de um dos fundadores da Greenpeace, o Capitão 
Paul Watson, que havia deixado aquela organização em 1977 
por discordar da crescente burocracia e da recusa em se ado-
tar ações mais diretas contra os massacres de focas no Canadá, 
uma das primeiras campanhas da Greenpeace juntamente com 
a caça à baleia. Criando o embrião da Sea Shepherd já naquele 
mesmo ano, a entidade comprou em 1978 seu primeiro navio, 
que foi usado para interferir contra a caça de filhotes de focas. 
No mesmo ano, esse navio localizou e abalroou o famigerado 
navio-baleeiro pirata Sierra, afundando-o em Portugal e aca-
bando com sua carreira de matança indiscriminada. De uma 
maneira ou outra, a Sea Shepherd esteve envolvida em diversos 
outros incidentes com baleeiros, afundando-os ou danifican-
do-os profundamente. Paul Watson foi preso algumas vezes, 
mas nunca chegou a ser julgado por esses atos de defesa da 
Natureza, tanto pela imensa repercussão positiva de suas ações 
com o público dos países anti-caça como pela argumentação 
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jurídica válida que a Sea Shepherd levanta para defender suas 
ações: a instituição está cumprindo o que determinam as Se-
ções 21 a 24 da Carta Mundial para a Natureza (UNGA RES 
37/7, disponível em http://eelink.net/~asilwildlife/wcn.html), 
aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1982 e 
que assegura a indivíduos a autoridade para atuar no cumpri-
mento das normas internacionais de meio ambiente. A caça às 
baleias pirata e a praticada pelo Japão em contravenção à mo-
ratória, abusando do subterfúgio da caça “científica” e violando 
o Santuário Antártico é claramente um caso em tela, e em anos 
recentes a atuação da entidade têm se voltado para tentar im-
pedir os massacres japonesas na Antártida. 

Durante anos, o combate direto às atividades baleeiras dos 
japoneses na Antártida foi efetuado por duas instituições a Sea 
Shepherd e a Greenpeace, que foi pioneira, ainda no tempo em 
que Watson era um de seus integrantes, na interferência direta 
contra os baleeiros. Infelizmente, no que consideramos um gra-
ve erro estratégico, esta entidade que tanto fez pela conservação 
dos oceanos - e de várias maneiras continua fazendo, merecendo 
nosso integral apoio em campanhas como a que a Greenpeace 
Brasil move contra a destruição de Abrolhos pela máfia do pe-
tróleo - deixou de enviar seus navios à Antártida, optando por 
redirecionar o grosso de seus esforços a outras causas. 

A Sea Shepherd vem fazendo, sozinha, o que pode de 
fato acabar com a matança japonesa de baleias no hemisfério 
Sul. O verão antártico de 2010/2011 pode ter sido, esperamos, 
a última temporada de matança de baleias naquela região. Para 
começar, no final de 2010 os baleeiros japoneses demoraram 
a sair do porto, em função da dificuldade em conseguir fretar 
um navio de reabastecimento de alguma empresa que quises-
se enfrentar os protestos e a reprovação política internacional. 
Acabaram partindo com três semanas de atraso e com a frota 
baleeira reduzida à metade do habitual, contando apenas com 
o navio-fábrica Nisshin Maru e os navios-arpoadores Yushin 
Maru, Yushin Maru No. 2, e Yushin Maru No. 3. Os japoneses 
acabaram conseguindo fretar para rebastecê-los o Sun Laurel, 
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um navio de bandeira panamenha mas baseado na Coréia do 
Sul. A Sea Shepherd localizou o Sun Laurel já no início da tem-
porada, e forçou-o a se retirar para o norte, dificultando por 
vários dias o reabastecimento da frota baleeira. 

Foto 4 – Alvo dos protestos bem-sucedidos da Sea Shepherd: um dos navios-caçadores do Japão, 
o Yushin Maru #2. Foto cortesia do Serviço Alfandegário da Austrália.

2010 já havia sido um ano muito ruim para os baleeiros ja-
poneses, com o fracasso de sua tentativa de legitimar a matança 
antártica através de um “acordo” na CIB, e em casa os estoques 
de carne e gordura de baleia se avolumando por absoluta falta 
de compradores. Tendo partido para a Antártida nesta tempo-
rada com um subsídio governamental de 800 milhões de ienes 
(aproximadamente dez milhões de dólares), a perseguição da 
Sea Shepherd desde os primeiros dias da temporada tinha sido 
um duro golpe. No ano anterior, a perseguição dos ativistas já 
havia cortado a temporada de caça em 31 dias, cerca de um ter-
ço do total, e mesmo assim eles conseguiram matar 506 baleias 
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minke e uma fin. Para adicionar mais dor de cabeça, a Organiza-
ção Marítima Internacional havia decretado, a partir de agosto 
de 2011, a proibição do uso do óleo pesado (heavy fuel oil) como 
combustível na região antártica, exatamente o utilizado pelo ve-
lho navio-fábrica Nisshin Maru. Com 23 anos de uso, o navio 
precisaria de uma caríssima adaptação para seguir operando, ou 
então ser substituído por um novo, o que sairia ainda mais caro.

No dia 6 de fevereiro de 2011, a uns 3.700 Km a sudoeste 
da Nova Zelândia, no Mar de Ross, os ativistas do Sea Shepherd 
finalmente conseguiram lograr êxito numa de suas táticas até 
então mais frustrantes: tentar enganchar os hélices de um dos 
navios da frota japonesa em cabos, para danificar e/ou parar o 
sistema de propulsão. O alvo da ação bem-sucedida foi o navio-
arpoador Yushin Maru #3, que acabou tendo de reduzir em mui-
to sua velocidade, permitindo às embarcações da Sea Shepherd 
seguir manobrando atrás do Nisshin Maru, que em poucos dias 
teve suas operações totalmente bloqueadas pelo Bob Barker, que 
se posicionou atrás do navio-fábrica impedindo qualquer trans-
ferência de baleias mortas dos navios-arpoadores, na prática 
paralisando totalmente as operações baleeiras. Na tentativa de 
livrar-se do bloqueio, o navio-fábrica passou então a navegar a 
toda velocidade para leste, aproximando-se da América do Sul 
na metade de fevereiro, uma corrida maluca acompanhada no 
mundo todo e que levou a enérgicos protestos dos países latino-
americanos pró-conservação. Caso adentrasse as águas de qual-
quer país latino, a frota japonesa estaria violando a legislação 
nacional desses países que proíbe a matança e posse de carne de 
cetáceos e também as normas da Convenção CITES sobre co-
mércio de espécies ameaçadas, que proíbe a introdução do mar 
aberto de espécies sob proteção da Convenção. 

No dia 16 de fevereiro, com o Nisshin Maru a 570 milhas 
das águas jurisdicionais chilenas, a Marinha do Chile declarou 
que ao ingressarem em águias do país os navios baleeiros seriam 
apreendidos. Era demais para o governo japonês: o caquético 
navio-fábrica deu meia-volta e Tóquio anunciou a “suspensão” 
das atividades baleeiras na temporada. De 985 baleias a serem 
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mortas em sua quota “científica” auto-concedida, os baleeiros 
haviam conseguido matar somente 172 – um vexame e prejuí-
zo astronômico para o custo da expedição baleeira. 

Mesmo com o governo japonês esperneando e prometen-
do continuar com a caça à baleia, a realidade financeira e política 
deste início de 2011 aponta na direção oposta. Graças em grande 
parte ao Sea Shepherd, e a milhares de ativistas espalhados por 
dezenas de países, muito em breve a matança de baleias no He-
misfério Sul passará a ser apenas mais uma má página virada de 
nosso tumultuado relacionamento com os demais seres do pla-
neta Terra. A Sea Shepherd continua travando batalhas contra as 
máfias predadoras dos oceanos em diversos fronts: saiba mais e 
ajude nessa luta entrando em www.seashepherd.org. No Brasil, a 
entidade-irmã Instituto Sea Shepherd do Brasil também cumpre 
relevante papel na defesa de nossos mares (www.seashepherd.
org.br) e merece todo nosso apoio

Foto 5 – Lutando unidos pelas baleias: Paul Watson e José Truda, em Jersey, UK, por ocasião da 
63ª. reunião da CIB, em julho de 2011. Foto: Bárbara Veiga, www.barbaraveiga.com .



Um Tsunami com Muitos  Efeitos

No dia 11 de março de 2011, um tsunami – onda gigan-
tesca formada por um dos maiores terremotos registrados na 
História, de intensidade 9 na escala Richter, atingiu o nordeste 
do Japão, destruindo portos e cidades inteiras, matando cerca 
de 30.000 pessoas e causando uma devastação que custará mais 
de 300 bilhões de dólares para ser revertida. Um fato terrível 
para os japoneses, mas talvez um fator a mais a contribuir para 
a derrocada final da caça à baleia que aquele país praticou cri-
minosamente em escala global durante tantas décadas.

No plano costeiro, a matança de milhares de golfinhos 
e outros cetáceos não cobertos pelas regras da CIB (e massa-
crados sem qualquer controle) foi muitíssimo reduzida pela 
destruição de milhares de embarcações pesqueiras nos portos 
japoneses. No Pacífico Norte, uma das cidades que servia de 
base para a falsa “caça científica” de baleias, Ayukawa, foi var-
rida do mapa. Boa parte do estoque de milhares de toneladas 
de carne de baleia empilhada sem compradores no Japão pode 
ter ido com ela. Nas matérias de imprensa que assinalaram o 
fato, vê-se claramente a quantas anda o interesse dos próprios 
japoneses pela caça à baleia: os entrevistados a reclamar pelo 
retorno da atividade com a reconstrução do porto tinham to-
dos entre 70 e 82 anos...

O famigerado Nisshin Maru, o caquético navio-fábrica 
da frota baleeira antártica japonesa e seus navios-caçadores 
não foram afetados; seu porto-base é Shimonoseki, no litoral 
sudoeste japonês. Mas é muito provável que o tsunami tam-
bém tenha enterrado de vez a caça à baleia antártica. A agên-
cia pesqueira japonesa terá de gastar bilhões em reconstrução 
de portos, terminais pesqueiros e frotas de pesca doméstica. 
Provavelmente terá pouco dinheiro sobrando para financiar a 
corrupção abjeta de países pequenos e pobres na CIB e para 
subsidiar a continuidade da matança antártica. 

Em maio de 2011, a Islândia anunciou que estava suspen-
dendo a matança das ameaçadas baleias fin, cujos subprodutos 
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seriam destinados à exportação para o Japão, demonstrando 
a impossibilidade da agência de pesca japonesa de, ao menos 
nesse momento pós-tsunami, subsidiar a matança de baleias 
também em outros países.

Na 63ª. reunião anual da CIB, em Jersey, Reino Unido, o 
Japão deixou de levar mais de uma dezena de seus países-mario-
netes, por incapacidade financeira de pagar suas quotas (para dis-
farçar isso, tentaram inventar um “problema com vistos de entra-
da” que, ficou provado durante a reunião, era pura mentira). Os 
orçamentos reduzidos da antes onipotente Agência de Pesca do 
Japão assinalam, talvez, uma queda histórica no poder de corrup-
ção japonês. Sintomaticamente, após a reunião, o mais antigo e 
importante integrante da delegação japonesa à CIB, o competente 
articulador baleeiro Joji Morishita, deixou seu posto. 

Em agosto de 2011, a Islândia anunciou a suspensão de 
sua temporada de caça das ameaçadas baleias fin. A razão: a 
recusa do Japão em comprar a carne das baleias islandesas, por 
absoluta falta de mercado no país.

Por mais politicamente incorreto que seja dizer isso aber-
tamente, a catástrofe sísmica no Japão pode ter dado às baleias 
e à fauna marinha em geral uma folga da predação japonesa 
indiscriminada. Quem sabe esse desastre não sirva também, de 
alguma forma, para que o Japão reavalie sua postura imperia-
lista sobre os mares, sua atitude de desprezo pela vida marinha 
e pelos direitos de outros povos a um oceano global saudável? 
O tempo dirá.
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Foto 6 – Crime flagrado: o navio-fábrica japonês ergue uma baleia minke adulta e outra filhote 
em pleno Santuário de Baleias da Antártida. Foto cortesia do Serviço Alfandegário australiano.

Morra a CIB: Por um Novo 
Tratado de Conservação dos Cetáceos

Em Julho de 2011, a Comissão Internacional da Baleia 
reuniu-se em sessão Plenária pela 63ª. vez. Mais uma vez, os 
baleeiros impediram que qualquer progresso em conservação 
efetiva das baleias fosse alcançado; durante dois dias inteiros 
deixaram a reunião refém das manobras dos marionetes japo-
neses (enfraquecidos em número mas ainda gritões e achaca-
dores)  para tentar evitar a aprovação de medidas de transpa-
rência que reduzissem a corrupção explícita denunciada pela 
imprensa, e quando os países latinos tentaram por em votação 
novamente o Santuário de Baleias do Atlântico Sul, o Japão, 
com medo de desta vez ver aprovada a proposta brasileira orde-



A
 H

is
tó

ria
 d

o 
M

ai
or

 M
ov

im
en

to
 d

e 
D

ef
es

a 
A

m
bi

en
ta

l d
e 

To
do

s 
os

 T
em

po
s

103

nou aos seus asseclas vendidos que abandonassem a sala, para 
evitar quórum. Pelas sombras, a delegação dos Estados Unidos 
manobrou escandalosamente para agradar o Japão e com isso 
garantir o seu apoio para em 2012 aprovar mais quotas de “caça 
aborígene” para comunidades esquimós do Alasca, a maioria 
das quais de tradicional só tem o marketing. O bloco dito “con-
servacionista”, com a postura enfraquecida norte-americana e 
mais a do governo de extrema-direita da Nova Zelândia, sim-
plesmente se desfez, com apenas os países latinos do chamado 
Grupo Buenos Aires e a Austrália defendendo valentemente as 
baleias num ambiente corrupto, anacrônico, em que as muitas 
das grandes ONGs internacionais colaboram para a bagunça 
defendendo não a Natureza, mas suas agendas próprias mes-
quinhas e indiferentes ao que pensam e demandam os ativistas 
de países em desenvolvimento, que com muito sacrifício se-
guem lutando contra essa maré de safadeza.

A CIB, enfraquecida e bastardizada pela compra de votos 
e corrupção de funcionários de países pobres pelo Japão, e pa-
ralisada pela teimosia de tentar operar no século XXI com um 
tratado escrito em 1946 num mundo totalmente diferente do 
atual, é uma organização em coma terminal. Por mais que os 
burocratas que dependem de seu gordo orçamento e suas reu-
niões periódicas, como vários “cientistas” de seu clubinho de 
acadêmicos mafiosos que se auto-convidam eternamente para 
lá estar, lutem para sua continuidade; por mais que avanços 
tenham sido conseguidos em anos recentes, como o reconhe-
cimento da importância dos usos não-letais dos cetáceos (vide 
capítulo seguinte) e a criação de um Comitê de Conservação 
(que no entanto não consegue desenvolver adequadamente 
suas atividades por pressão dos baleeiros e relaxamento dos pa-
íses ditos pró-conservação), a realidade é que a Comissão não é 
capaz nem de firmar-se como foro diplomático para a solução 
de diferenças de visão, nem de modernizar-se para atender às 
necessidades de conservação dos cetáceos num mundo cada 
vez mais degradado pela irresponsabilidade humana.

Ao contrário de opiniões de muitos delegados e observado-
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res da CIB, muitos dos quais comensais de seus caros e largamente 
inúteis conclaves, os autores deste livro acreditam que é chegada a 
hora de repudiar o anacrônico e daninho tratado baleeiro de 1946, 
o mesmo que considera a indústria baleeira o centro das ações de 
gestão e a “caça científica” um direito unilateral pétreo dos países-
membros, e buscar a criação de outros mecanismos no Direito In-
ternacional capazes de, incorporando conceitos contemporâneos 
como o Princípio da Precaução e mecanismos de gestão e geração 
de emprego e renda com o “recurso baleias” como os usos não-le-
tais, fazer frente aos desafios de proteção e perenização desse ines-
timável patrimônio natural do qual a humanidade atual e futura 
pode desfrutar sem destruir.

É verdade que a constituição de um novo e eficiente or-
ganismo multilateral de conservação dos cetáceos é uma ta-
refa hercúlea, da qual os diplomatas com os quais discutimos 
o assunto preferem fugir como o diabo da cruz. Entretanto, é 
preciso acabar com a hipocrisia de fingir-se que a CIB continua 
capaz de conservar os cetáceos do planeta – na verdade, ela 
NUNCA foi capaz disso, tendo presidido sobre o massacre de 
espécie após espécie para atender, de maneira servil, aos inte-
resses dos baleeiros “mineradores” de populações. A moratória 
da caça comercial de baleias foi imposta à CIB pela opinião 
pública mundial, não adotada por qualquer mérito desse clube 
de predadores e de burocratas demagogos. 

É preciso, mesmo assim, começar a construir uma al-
ternativa jurídica a essa convenção esclerosada. Uma das mais 
importantes estruturas do Direito Ambiental e Marítimo In-
ternacional, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do 
Mar, levou décadas para ser negociada e para entrar em vigor. 
Países como o Brasil, que se dizem conservacionistas mas que 
até o momento relutam em tomar a efetiva dianteira na defesa 
de um novo ordenamento global para a proteção dos cetáceos, 
devem deixar de hesitação e tomar a História nas mãos, para 
que deixemos de ser reféns da caquética e corrompida CIB. 

Se não for possível construir um organismo global em 
substituição à CIB, que se construam organismos regionais. A 
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América Latina tem peso político e autoridade suficiente para 
constituir legalmente uma imensa zona de proteção aos ce-
táceos com poder de barrar o acesso aos últimos criminosos 
baleeiros que restam no planeta. Mais ainda, essa organização 
regional poderia atuar em casos nos quais atividades outras ve-
nham a impactar a sobrevivência dos cetáceos. 

É preciso, sobretudo, que continuemos a exigir de nos-
sos representantes diplomáticos uma atuação pró-conservação 
efetiva nos foros internacionais, enquanto reiteramos nosso 
chamamento para o urgente enterro da semi-defunta CIB e a 
construção de novos mecanismos de cooperação internacional 
para assegurar um futuro para as baleias.

Foto 7 – O protesto das ONGs latino-americanas na reunião de Agadir, Marrocos, em 2008, 
contra a falta de transparência e de participação da sociedade civil na CIB.
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IV

O USO NÃO LETAL DOS CETÁCEOS

Desde a pré-história e através da História que o homem 
registrou, os cetáceos têm sido tema para objetos de arte, reli-
gião e outras manifestações da cultura humana. Nosso conhe-
cimento do papel histórico dos cetáceos na vida das pessoas ao 
longo da História ainda é incompleto; sabemos, entretanto, que 
este papel mudou e continua mudando. Ultimamente, eles têm 
despertado o interesse dos seres humanos por manifestarem 
sensibilidade e inteligência, e por permitirem, como quase ne-
nhum outro animal selvagem, a nossa aproximação física.

Sem dúvida nenhuma, é muito difícil que uma pessoa 
com um mínimo de sensibilidade não se sinta fascinada quan-
do em contato direto com uma dessas criaturas: é como se fos-
sem dotadas de um apelo universal.

Embora sejam fragmentárias as informações que temos 
sobre o papel desempenhado pelos cetáceos no ecossistema 
marinho, seu valor é incontestável. Sua participação na cadeia 
alimentar do ambiente marinho é de grande vulto, como na 
movimentação de nutrientes horizontal e verticalmente, em 
migrações e mergulhos a grandes profundidades, dando sua 
parcela de contribuição ao ciclo dos nutrientes. Recentemente, 
estudos provaram que a presença de grandes cetáceos no ciclo 
alimentar dos oceanos auxilia grandemente na fixação do car-
bono no meio marinho, sendo sua recuperação populacional 
um auxílio importante à luta contra as mudanças climáticas 
induzidas pelo homem. No caso dos cachalotes, pesquisadores 
estimaram que ao consumir presas de profundidade e devolver 
ao mar fezes líquidas ricas em ferro na zona fótica (banhada 
pela luminosidade solar) eles estimulam a produtividade pri-
mária e a deposição de carbono nas profundezas oceânicas. Es-
timando que um cachalote adulto possa defecar 50 toneladas 
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de ferro na zona fótica por ano, foi calculado que a população 
destes animais nos mares periantárticos – uma zona impor-
tante de regulação marinha do CO2 atmosférico – remove hoje 
cerca de 2x105 toneladas de carbono a mais do que produzem 
pela sua respiração, atuando efetivamente como fixadores de 
carbono. A matança de mais de um milhão de cachalotes nos 
últimos três séculos prejudicou portanto, em muito, a capaci-
dade dos oceanos em fixar o carbono atmosférico com o qual 
hoje ameaçamos nosso próprio futuro no planeta!

Pesquisas realizadas nos fundos marinhos a partir dos 
anos 80 revelaram a existência de verdadeiros ecossistemas dis-
tintos ao redor de carcaças de baleia, que podem manter con-
juntos de organismos vivos com seus nutrientes por mais de 50 
anos! Especula-se que a matança global das baleias colocou em 
risco ou levou já à extinção de muitos desses organismos de-
pendentes das carcaças dos grandes cetáceos, e que apenas ago-
ra em determinadas regiões estes podem estar se recuperando, 
juntamente com a recuperação das populações de baleias como 
as jubartes, cinzentas e francas.

Além disso, temos que ter presente uma provável co-
evolução de espécies associadas aos cetáceos, como simbiontes 
e parasitas, bem como as alterações por eles provocadas, como 
alimentares e acústicas. 

Além dessa interferência indireta na vida humana, de vez 
que todos os organismos vivos estamos interligados uns aos 
outros inexoravelmente na Terra, os cetáceos vêm ao longo do 
tempo assumindo um papel cultural em nossas vidas. Quando 
por todo o mundo se ergueram as vozes dos preservacionistas 
como parte do longo processo, ainda em curso, de conscienti-
zação sobre a necessidade do homem prestar atenção aos pro-
blemas causados por sua ação  contra o meio ambiente, a ba-
leia se tornou símbolo da vida selvagem ameaçada de extinção. 
Todo um processo educacional se iniciou então, e os cetáceos 
se tornaram a grande bandeira dos ecologistas que alertavam o 
mundo para o ambiente em perigo.

Uma vez cumprido o objetivo inicial de chamar a aten-
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ção sobre os cetáceos e sua importância, passou-se para uma 
conscientização mais ampla, mais abrangente. Num primei-
ro momento, o essencial era alertar para o perigo contido na 
superexplotação de um recurso que o mar até então fornecia, 
mas que poderia desaparecer; aqueles que atendiam aos ape-
los conservacionistas o faziam por temer seu desaparecimento 
e a diminuição do seu potencial econômico – o interesse, no 
final do processo, se limitava à perda da fonte de produção. 
Aos poucos, este enfoque foi sendo redirecionado para outros 
aspectos, entre eles o papel desempenhado por aqueles animais 
no ambiente marinho e as interações existentes entre todos os 
seres da Natureza da qual o homem faz parte. A baleia passou 
a ser vista então não só como produto para consumo humano, 
mas também como parte integrante de um ambiente partilha-
do por muitas espécies, entre elas o homem.

A necessidade do homem partilhar seu mundo com ou-
tros seres vivos, animais e vegetais, passou então a ocupar o 
centro das preocupações com a caça à baleia, com a comuni-
dade  científica  - ao menos a parte dela conscientizada e com 
mentalidade de cidadania - passando  a  se  preocupar  com  
a  necessidade  de  se  tomar medidas políticas, legislativas e 
educacionais para que elas passassem a desempenhar um sig-
nificante papel cultural.

O uso dos cetáceos para outros fins que não o consumo tem 
sido chamado no Brasil e em outros países de “uso não-letal”, uma 
vez que o consumo implica em morte, enquanto outros processos 
de interferência humana como a observação, a pesquisa em mar 
aberto seriam não-letais, isto é, não levariam à morte do animal. 
Esta denominação, entretanto, nos limita apenas a duas realidades 
extremas: matar ou não matar. Mas a discussão em torno deste 
tema é complexa e necessitaríamos de um termo mais flexível, que 
nos possibilitasse analisar situações intermediárias como “alto”, 
“baixo”, “ameno”, “grave”, na medida que o animal seja mais ou me-
nos afetado pela atividade humana. Da mesma forma nos referi-
mos à “pesquisa benigna” para aquela efetuada com a manutenção 
da vida do indivíduo estudado, embora conscientes que nem tão 
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benigna assim ela haverá de ser em muitas situações, ao afetar de 
uma forma ou de outra o objeto de estudo, interferindo nele e no 
seu ambiente. A pesquisa benigna foi discutida em uma conferên-
cia global para a utilização não-letal de cetáceos no New England 
Aquarium em Boston, Massachusetts, em 1983, sendo conceitua-
da como o estudo sobre os cetáceos que não ocasione  sua morte 
nem excessivo stress ou sofrimento. 

Bases sólidas são necessárias também quando o assun-
to é o uso não letal dos cetáceos. E embora a conferência de 
Boston não pretendesse determinar prioridades nos objetivos 
da pesquisa nessa área, houve um consenso em torno de um 
objetivo especial que pode ter amplas e profundas implicações 
culturais: o estabelecimento de uma comunicação entre espé-
cies, envolvendo seres humanos e cetáceos.

No oeste da Austrália, em Monkey Mia, Shark Bay, há 
muitos anos um grupo de golfinhos interage voluntariamente 
com pessoas que visitam a área. Essas interações compreendem 
contato físico, troca de mensagens vocais e oferecimento e acei-
tação de peixes, em tal intensidade que esta relação tão especial 
foi considerada pelos pesquisadores como uma potencial fonte 
de aprendizado para que se consiga chegar à comunicação. Ali, 
sem qualquer dúvida, se estabeleceu um elo que une homens 
e golfinhos; o receio de que esse elo seja rompido pelo desen-
volvimento industrial e comercial da área fez com que fosse 
sugerido que ela se tornasse uma zona especialmente protegi-
da, o que foi efetivado; hoje a região é considerada Patrimônio 
Mundial da Humanidade pela UNESCO. O local se situa junto 
a outra área já sob proteção da CIB, o Santuário de Baleias do 
Oceano Índico.  Um fenômeno semelhante ocorre na costa les-
te australiana, no Parque Nacional da Ilha Moreton. 

A criação de Áreas Marinhas Protegidas nos locais de 
maior importância para o ciclo de vida de espécies de cetáceos, 
como os Parques Nacionais Marinhos de Fernando de Noro-
nha (golfinhos rotadores) e dos Abrolhos (baleias jubarte), e 
a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, é uma ferra-
menta essencial para assegurar ao mesmo tempo a promoção 
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e a regulamentação adequada dos usos não-letais dos cetáceos 
com vistas a minimizar seus possíveis impactos e assegurar a 
sustentabilidade desses usos a longo prazo.               

Uma forma muito especial de recreação humana discuti-
da na reunião de Boston e diversas outras conferências subse-
qüentes é o whale watching: a observação de baleias. 

Embora possamos apenas especular sobre a reação dos 
homens primitivos diante dos cetáceos, como já abordamos em 
outro capítulo, certamente em seus primeiros contatos estive-
ram presentes a surpresa, a curiosidade, talvez o medo; só bem 
posteriormente lhes teria ocorrido a idéia de utilizar aquele 
grande suprimento de carne para seu alimento. As baleias fo-
ram registradas em desenhos primitivos, estando os primeiros 
registros na Noruega, datando de cinco mil anos antes da era 
cristã. Os gregos reproduziram cetáceos indicando conhecê-
los bem de perto e os descreveram como gentis e amigos, sen-
do as baleias e os golfinhos reunidos  no   mesmo grupo por 
Aristóteles. Depois disso, a observação desses animais se limi-
tou aos baleeiros em seu sangrento trabalho no mar ou através 
das carcaças que resultavam dessa atividade. Somente a partir 
de 1940 é que começou um novo período na observação de 
baleias. Carl L. Hubbs e Theodore Walker, na Califórnia, con-
tribuíram de forma vital incluindo no estudo das baleias a arte 
de observá-las e desenvolvendo na comunidade científica e no 
público em geral a visão das baleias como criaturas da natureza 
que devem ser preservadas.

Hoje o whale watching é uma indústria crescente em 
muitos países e que tem um bom potencial para beneficiar eco-
nomicamente as áreas em que é viável. É uma atividade turís-
tica fascinante e se torna também uma fonte significativa de 
informações para a pesquisa científica, sempre que feita cons-
cientemente. Estimativas do Fundo Mundial para o Bem-Estar 
dos Animais, IFAW, indicam que mais de 13 milhões de turis-
tas praticam a observação de baleias e golfinhos anualmente, 
gerando mais de 2 bilhões de dólares em ingressos, dos quais 
uma significativa parte beneficiando comunidades costeiras 



112

S
.O

.S
. B

al
ei

as

em países em desenvolvimento. Isso é muitíssimo mais do que 
a receita líquida das atividades de matança de baleias e golfi-
nhos que ainda resta no mundo.

No Brasil a observação turística de baleias concentra-se 
atualmente em Santa Catarina, nos municípios de Garopaba a 
Laguna, onde as baleias francas e seus filhotes podem ser vistas 
facilmente desde terra de julho a novembro, sem necessidade 
de uso de embarcações, e na Bahia, onde as baleias jubarte se 
concentram no inverno tanto próximo à costa na região de 
Salvador e Praia do Forte, como na área do Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos, com saídas de barco de dia inteiro ou 
de vários dias programadas para mergulho no Parque e obser-
vação das baleias. A recuperação gradual e reocupação das áre-
as reprodutivas costeiras por ambas as espécies no Brasil abre 
novas possibilidades de expansão do turismo de observação 
no futuro, para o que tanto os operadores de turismo como as 
autoridades ambientais deverão prepara-se de maneira a fazer 
com que a atividade cresça de forma regulada e sustentável e 
continue contribuindo, sobretudo, para o maior conhecimento 
público e a conservação dos cetáceos.

Evidentemente, a observação turística embarcada de 
baleias, em função do crescimento exponencial da atividade, 
precisa ser adequadamente regulada. Em 1997, a Plenária da 
CIB aprovou diversas recomendações para o desenvolvimento 
adequado do whalewatching, que podem ser consultadas em 
http://www.iwcoffice.org/conservation/wwguidelines.htm.

A interação entre pessoas e cetáceos sem qualquer con-
trole pode, eventualmente, representar uma ameaça a mais a 
esses animais, e é por isso que diversos países, inclusive o Bra-
sil, adotaram medidas legais para regulamentar essas intera-
ções. A norma legal brasileira vigente na data desta publicação 
pode ser consultada no Apêndice, e normas de outros países 
estão disponíveis em http://www.iwcoffice.org/_documents/
sci_com/WWREGS%202010%2020%20JULY.pdf .

É interessante mencionar que a primeira condenação ju-
dicial por descumprimento da legislação federal brasileira de 
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proteção aos cetáceos deu-se por denúncia de um dos autores 
deste livro (Truda Palazzo) ao Ministério Público Federal, em 
setembro de 1995, e os criminosos não eram operadores de tu-
rismo, mas sim jornalistas de um programa sensacionalista de 
televisão e o pescador por eles contratado com seu barco, e que 
literalmente abalroaram uma baleia franca fêmea acompanha-
da de filhote em Santa Catarina para obter imagens descum-
prindo as normas legais. Condenados em primeira instância, 
o 4º. Tribunal Regional Federal manteve  a condenação penal, 
convertida em prestação de serviços, entendendo que, segundo 
o voto do relator, Desembargador Márcio Antônio Rocha (una-
nimemente acompanhado pelos demais juízes da II Turma), 

Ao momento em que os réus tomam ciência de que o fato 
que visavam a noticiar - o encalhe de uma baleia franca 
fêmea e seu filho - não ocorria, e animados pela vaidade 
do sensacionalismo e com indiferença à incolumidade dos 
animais, passam a persegui-los, com a propulsão da em-
barcação em franco funcionamento e inclusive passando 
por cima, atropelando os animais, cometem o crime pre-
visto nos arts. 1º. e 2º., da Lei n. 7.643/87. O tipo penal 
ao referir-se a “molestamento intencional” não exigiu um 
fim especial de agir, mas apenas conduta dolosa genéri-
ca e voluntária.Independentemente da Portaria 2306/90 
do IBAMA [atualmente Portaria 117/96, vide Apêndi-
ce], determinando entre outros aspectos a mantença de 
distancia mínima de 100 metros por parte do operador 
de embarcação, e, no caso de aproximação voluntária do 
animal, o desligamento do motor, tais cuidados são antes 
de tudo regras de bom senso.

Trata-se de importante jurisprudência para que possamos, 
a qualquer tempo, punir os infratores das normas legais brasilei-
ras que protegem não apenas os cetáceos, mas também o desen-
volvimento ordeiro e sustentável do turismo de observação.
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V

EPÍLOGO OU EPITÁFIO? 
AS BALEIAS AINDA PRECISAM DE AJUDA

Através das páginas deste livro, tentamos trazer ao público 
brasileiro uma amostra certamente incompleta, porém abrangen-
te, do universo  dos cetáceos; o que são, qual é a sua importância, 
como foram e ainda são massacrados; a épica guerra global para 
salvá-los da extinção; e quais as perspectivas para o futuro.

O genocídio praticado contra esses animais é apenas 
uma pequena fração do imenso quadro de destruição que a 
humanidade compõe contra os ambientes naturais deste plane-
ta e seus diversos habitantes. A degradação ambiental avança a 
passos largos, seja na forma da matança  direta de organismos, 
seja como destruição de ecossistemas pela poluição e expansão 
das “grandiosas” obras humanas.

Toda a barbárie praticada contra a Natureza chega a pa-
recer um vírus insidioso que permeia os tecidos da sociedade 
humana; uma verdadeira doença social. Afinal, o que leva pes-
soas a trucidar a arpões e facas animais de cérebro mais desen-
volvido que o seu, para deles fazer iscas, ração e adubo?

Ao menos no caso dos cetáceos, porém, e mesmo com 
grande demora, a situação ainda pode mudar. A “descoberta”, 
por povos e governos, de que estes animais podem dar mais 
lucro (esta divindade cosmopolita) sem serem mortos, nos dá 
tempo e espaço para promover ações de conservação e abre 
uma nova perspectiva para a relação do homem com outras 
espécies. Já está mais do que na hora de promover, aqui mes-
mo no nosso Terceiro Mundo, a verdadeira revolução cultural 
que começa a derrubar em definitivo o antropocentrismo que 
presumia o homem como senhor absoluto da Terra. Os fatos 
desastrosos advindos da ação humana desregrada – as altera-
ções climáticas, a extinção de espécies ecológica e economi-
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camente importantes – provam, sem sombra de dúvida, que a 
humanidade deve urgentemente compreender que não é mais 
do que uma simples espécie animal, tão exposta às catástrofes 
ecológicas como todas as outras.

Por mais que a caça às baleias tenha sido uma atividade 
devastadora e indignamente cruel através de tantos séculos, fe-
lizmente ela está em seus estertores finais. Em questão de poucos 
anos, estamos certos de que essa página imunda da História da 
depredação de nosso planeta estará virada. Entretanto, novas e 
talvez mais graves ameaças pairam sobre o futuro das baleias. 

Não pode haver baleias se não houver oceanos vivos, equi-
librados, limpos. E a humanidade, na sua corrida desesperada 
rumo à destruição certa, está produzindo cada vez mais exem-
plos de uso insustentável dos recursos naturais marinhos, ne-
gando-se a aprender com a sucessão de desastres causados. É 
tempo de acordar os nossos governantes para a iminência do 
colapso global dos oceanos, cuja conseqüência direta será não só 
o desaparecimento das baleias, mas também de nós mesmos.

Vejamos os fatos que nos levam a temer pelo futuro dos 
oceanos. Somente entre 1995 e 2005 a pesca industrial desen-
freada retirou dos mares para comércio mais de 568 milhões 
de toneladas de biomassa, isso é, de peso total de espécies vivas. 
Uma enorme quantidade de vida marinha além dessa retirada 
– até 60% em algumas pescarias, como a de camarão -  foi puro 
e simples desperdício, na forma de “captura incidental”, ou seja, 
espécies que a pesca comercial não aproveita para venda e que 
são mortas e atiradas ao mar para não ocupar espaço nos porões 
dos pesqueiros. A pior prática de pesca, a mais predatória e cri-
minosamente destrutiva, é o arrasto de fundo, na qual as redes 
são arrastadas por pesos sobre o fundo marinho, destroçando 
sistemas ecológicos inteiros para capturar uma ou duas espécies 
rentáveis para os armadores de pesca.

A destruição criminosa da biodiversidade marinha por 
meios diretos está em companhia igualmente má se conside-
rarmos o que os complexos industriais vêm fazendo com a at-
mosfera e o clima da Terra, ambos diretamente relacionados à 
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estabilidade dos oceanos. O aumento artificial do teor de gás 
carbônico e outros gases-estufa na atmosfera, hoje já inegável 
mesmo pelo mais tacanho defensor do “crescimento” indus-
trial a qualquer custo. 

Os piores efeitos para as baleias podem vir da desestabi-
lização dos sistemas oceânicos do entorno da Antártida. O au-
mento desmesurado da temperatura e a continuada destruição 
da camada de ozônio podem combinar seus efeitos numa siner-
gia maligna, alterando significativamente a temperatura, a circu-
lação e a disponibilidade de nutrientes nas águas circumpolares, 
causando a redução seqüencial da produtividade primária, do 
fito e do zooplâncton e, portanto, das baleias que dele dependem 
para sua alimentação. 

É uma triste ironia a recente constatação científica de que 
as baleias eram importantes elementos da ciclagem e retenção 
de carbono nos oceanos, e a matança de mais de dois milhões 
de baleias pela humanidade “moderna” resultou numa perda 
mensurável da capacidade dos oceanos de absorver carbono, e 
portanto de equilibrar as temperaturas da Terra como um todo! 

A caça desses milhões de baleias representou um dos pio-
res crimes da humanidade contra o patrimônio natural do pla-
neta. Ainda assim, ele parece diminuir em relevância perto da 
desorganização geral dos sistemas de suporte de vida do planeta 
que estamos promovendo ao longo dos séculos XX e XXI.

A preservação da Natureza e o uso racional, não preda-
tório de seus recursos é a única chance que a espécie humana 
tem de sobreviver neste planeta, que é pequeno demais, valioso 
demais, para que continuemos a a permitir que seja violenta-
do. É fundamental que as pessoas de bem, de todos os credos, 
ideologias e etnias, levantem-se contra esse estado de coisas. A 
destruição progride graças à apatia e omissão da imensa maioria 
de cidadãos. É preciso que estejamos dispostos a mudar nosso 
padrões de consumo, economizar energia, reciclar materiais, 
apoiar ações de conservação, proteger os ambientes naturais que 
ainda restam,  combater, vaiar e não reeleger políticos contrários 
às mudanças rumo a uma sociedade sustentável. Só assim, com 
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atitudes individuais somadas, conscientes, poderemos assegurar 
um futuro comum para as pessoas e as baleias. Os cetáceos e o 
homem compartilham, enfim, com milhares de outros organis-
mos, de um único e insubstituível oásis de vida frágil e finito. De 
todos esses organismos, apenas o homem tem o poder de des-
truir esse oásis. Terá ele, além do poder, a inteligência suficiente 
para saber que não deve fazê-lo? A resposta deverá ser dada por 
cada um de nós, e esperamos sinceramente que este livro con-
tribua para que mais pessoas possam acompanhar o que fazem 
nossos governantes, criticar, exigir ações concretas de conserva-
ção, reagir às ações criminosas contra nosso mar, enfim, respon-
der NÃO À DESTRUIÇÃO... enquanto ainda há tempo.

 O poder de definir o futuro é de cada um de nós!
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APÊNDICE

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE 
PROTEÇÃO AOS CETÁCEOS

Lei Federal 7.643, de 18 de setembro de 1987.

Proíbe a pesca e o molestamento intencional de cetáce-
os em águas jurisdicionais brasileiras.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Fica proibida a pesca, ou qualquer forma de mo-
lestamento intencional, de toda espécie de cetáceo nas águas 
jurisdicionais brasileiras.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei será punida com 
a pena de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 
(cinqüenta) a 100 (cem) Obrigações do Tesouro Nacional - 
OTN, com perda da embarcação em favor da União, em caso 
de reincidência.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º  -Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de dezembro de 1987; 166º da Independência 
e 99º da República.

JOSÉ SARNEY
Henrique Sabóia
Iris Rezende Machado
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Decreto Federal nº 6.698,  de 17 de dezembro de 2008.

Declara as águas jurisdicionais brasileiras como San-
tuário de Baleias e Golfinhos do Brasil.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui-
ção que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto na Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 5, de 9 de 
novembro de 1987, e promulgada pelo Decreto nº 1.530, de 22 
de junho de 1995, em especial os arts. 56 e 65 da referida Con-
venção, e na Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987,

DECRETA:

Art. 1º- As águas jurisdicionais marinhas brasileiras são de-
claradas Santuário de Baleias e Golfinhos do Brasil, com a finali-
dade de reafirmar o interesse nacional no campo da preservação e 
proteção de cetáceos e promover o uso não-letal das suas espécies.

Art. 2º- Estão permitidos a pesquisa científica e o aprovei-
tamento turístico ordenado, nos termos da legislação em vigor.

Art. 3º- A União promoverá, por meio dos canais diplomáticos 
e de cooperação competentes, a atuação do País nos foros internacio-
nais, a articulação regional e internacional necessária a promover a in-
tegração em pesquisa e outros usos não-letais dos cetáceos no Santuá-
rio de Baleias e Golfinhos do Brasil, bem como buscará a conservação 
dessas espécies no âmbito da bacia oceânica do Atlântico Sul.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2008; 187º da Independência 
e 120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Ruy Nunes Pinto Nogueira
Carlos Minc
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Portaria IBAMA nº 117, de 26 de dezembro de 1996
Institui regras relativas à Prevenção do Molestamento 

de Cetáceos  encontrados em águas brasileiras.
(com a redação atualizada conforme a Portaria nº 24, 

de 08/02/02)

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO 
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO-
VÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no artigo 24 
da Estrutura Regimental anexa ao Decreto nº 78, de 5 de abril 
de 1991, e pelo artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Portaria GM/MINTER nº 445, de 16 de agosto 
de 1989, e o que consta do processo nº 02001.4424/90-25;

• considerando a necessidade de reformulação da Portaria nº 
2.306, de 22 de novembro de 1990, que define normas para 
evitar o molestamento intencional de cetáceos em águas ju-
risdicionais brasileiras, de forma a possibilitar sua aplicação a 
toda espécie de cetáceo;
• considerando a existência de diversas espécies de cetáceos que 
ocorrem regularmente no interior de Unidades de Conservação 
que permitem o acesso público e a necessidade de garantir sua 
adequada proteção contra o molestamento intencional;
• considerando o crescente desenvolvimento do turismo vol-
tado para a observação de cetáceos em águas jurisdicionais 
brasileiras e a necessidade de seu ordenamento, de forma a 
garantir a adequação desta observação às necessidades de 
conservação desses animais; resolve:

Art. 1º - Fica definido o presente regulamento visando 
prevenir e coibir o molestamento intencional de cetáceos en-
contrados em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a 
Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987.

Art. 2º - É vedado a embarcações que operem em águas 
jurisdicionais brasileiras:
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a) aproximar-se de qualquer espécie de baleia (cetáceos da 
Ordem Mysticeti; cachalote Physeter macrocephalus, e orca 
Orcinus orca) com motor engrenado a menos de 100m (cem 
metros) de distância do animal mais próximo, devendo o mo-
tor ser obrigatoriamente mantido em neutro, quando se tratar 
de baleia jubarte Megaptera novaeangliae, e desligado ou man-
tido em neutro, para as demais espécies;
b) reengrenar ou religar o motor para afastar-se do grupo antes 
de avistar claramente a(s) baleia(s) na superfície a uma distân-
cia de, no mínimo, de 50m (cinqüenta metros) da embarcação;
c) perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 
30 trinta) minutos, ainda que respeitadas as distâncias supra 
estipuladas;
d) interromper o curso de deslocamento de cetáceo(s) de 
qualquer espécie ou tentar alterar ou dirigir esse curso;
e) penetrar intencionalmente em grupos de cetáceos de qual-
quer espécie, dividindo-o ou dispersando-o;
f) produzir ruídos excessivos, tais como música, percussão de 
qualquer tipo, ou outros, além daqueles gerados pela operação 
normal da embarcação, a menos de 300 m (trezentos metros) 
de qualquer cetáceo;
g) despejar qualquer tipo de detrito, substância ou material 
a menos de 500 m (quinhentos metros) de qualquer cetáceo, 
observadas as demais proibições de despejos de poluentes 
previstas em Lei;
h) aproximar-se de indivíduo ou grupo de baleias que já esteja 
submetido à aproximação, no mesmo momento, de pelo me-
nos, duas outras embarcações.

Art. 3º - É vedada a prática de mergulho ou natação com 
ou sem o auxílio de equipamentos, a uma distância inferior a 
50 m (cinqüenta metros) de baleia de qualquer espécie.

Art. 4º - Quando da operação de embarcações de turis-
mo comercial no interior de Unidades de Conservação, nas 
quais ocorram regularmente a presença de cetáceos, caberá à 
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Unidade em questão determinar:

a) o cadastramento das embarcações que operem regularmente 
na Unidade de Conservação devendo constar o seu registro com-
petente junto ao Ministério da Marinha, nome, tamanho, tipo de 
propulsão e lotação de passageiros da embacação bem como qua-
lificação e endereço de seu responsável ou responsáveis;
b) o número máximo de embarcações cuja operação simultânea 
seja permitida no interior da Unidade de Conservação;
c) quando da existência de áreas de concentração ou uso regular 
por cetáceos, a(s) rota(s) e velocidade(s) para trânsito de tais 
embarcações no interior e/ou na proximidade de tais áreas.

Art. 5º - Para a operação de embarcações de turismo 
comercial no interior de Unidades de Conservação nas quais 
ocorrem regularmente a presença de cetáceos, é obrigatória a 
provisão, em caráter permanente, de informações interpretati-
vas sobre tais animais e suas necessidades de conservação, aos 
turistas transportados até aquelas Unidades.

Art. 6º - Para efeito do disposto nesta Portaria, conside-
ra-se embarcação de turismo comercial aquela que transporta 
passageiros com finalidade turística, mediante pagamento.

Art. 7º - È proibida a aproximação de quaisquer aerona-
ves a cetáceos em altitude inferior a 100 m (cem metros) sobre 
o nível do mar.

Art. 8º - O IBAMA, ouvido o Grupo de Trabalho Espe-
cial de Mamíferos Aquáticos, instituído pela Portaria nº 2097, 
de 20 de dezembro de 1994, poderá permitir, em caráter excep-
cional e restrito a aproximação de embarcações e aeronaves a 
cetáceos em condições distintas das estabelecidas

nos Art. 2º, 3º e 7º *, exclusivamente para finalidades 
científicas .



124

S
.O

.S
. B

al
ei

as

Art. 9º - Os infratores das normas estabelecidas nesta 
Portaria estarão sujeitos às penalidades determinadas pela Lei 
nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987, e demais normas legais 
vigentes.

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, especial-
mente a Portaria nº 2.306, de 22 de novembro de 1990.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS
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