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ApresentAção

A toninha, o mais tímido dos golfinhos brasileiros, é desconhecida da maioria 
das pessoas em virtude da grande dificuldade de observá-la em seu ambiente natural. 
Todavia existe uma região privilegiada no litoral norte de Santa Catarina, a Baía da 
Babitonga, onde há mais de 15 anos pesquisadores estudam a vida das toninhas. O 
local abriga uma população de 50 indivíduos da espécie.

O Projeto Toninhas, contemplado na Seleção Pública do Programa Petrobras 
Ambiental em 2010, vem promovendo ações de educação ambiental nas comunidades do 
entorno da Baía da Babitonga e, por intermédio de parcerias internacionais, desenvolve 
pesquisas inéditas sobre a espécie no Brasil.

A obra A toninha Babi e sua turma: a importância e a beleza da Baía da Babitonga 
é um dos muitos frutos desse trabalho. Trata-se de um livro paradidático que utiliza 
recursos lúdicos, como história em quadrinhos, ilustrações e fotos, para contar um 
pouco sobre a vida das toninhas e da própria baía. Dessa forma, leva para a sala de 
aula a realidade ambiental da região, contribuindo para a reflexão sobre as questões 
socioambientais e para a promoção da leitura entre as crianças.

É com satisfação que a Petrobras patrocina o Projeto Toninhas, que realiza ações 
de pesquisa e educação ambiental voltadas à conservação da única espécie de golfinho 
ameaçada de extinção no Brasil.

Ao patrocinar o Projeto Toninhas a Petrobras reafirma seu compromisso como 
empresa ambientalmente responsável e reforça suas ações de contribuição para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil.

Boa leitura!

PETROBRAS
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prefáCio

Neste livro você vai conhecer melhor a Baía da Babitonga, um importante ambiente 
costeiro do sul do Brasil. Você conhecerá também a toninha, um pequeno golfinho 
ameaçado de extinção que mora na região.

Para apresentar as características da Baía da Babitonga e chamar sua atenção para 
a toninha, criamos uma história para você aprender e se divertir. Para você saber mais 
sobre as características da Baía da Babitonga e das toninhas, você vai acompanhar Chico 
e Ritinha no seu caminho de descobertas. Você conhecerá também a toninha Babi e seus 
amigos, que precisam muito da sua ajuda para a conservação do lugar onde vivem.

A toninha Babi é a líder do grupo de bichos que, sempre juntos, tentam viver 
bem com a Baía da Babitonga. 

Este livro mostrará como é importante conhecermos a região onde moramos e 
respeitarmos a natureza.
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ApresentAção dAs

personAgens
Saiba um pouco sobre as personagens que contarão esta história:

– Olá, sou Zé da tarrafa. Nasci e sempre vivi em São 
Francisco do Sul. Sou pescador como meu pai também foi. Gosto 

muito da minha profissão, por isso sou cuidadoso e preocupado 
com as questões ambientais da região. Tenho dois filhos, Chico 

e Ritinha, e tento ensinar para eles tudo o que sei sobre as 
maravilhas da Baía da Babitonga.

– Eu sou o Chico! Falam que sou muito 
curioso, mas na verdade gosto muito de aprender 
coisas novas, principalmente as histórias que 
meu pai conta. Gosto também de brincar na 
natureza, ir para a praia, pescar e passear 
com minha irmã.
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–  Eu sou a Ritinha! Gosto muito de ir para a escola, 
de brincar com meu irmão, Chico, e ficar na praia esperando meu 

pai voltar da pesca, sempre com histórias para contar.

– Meu nome é Babi. 
Eu sou uma toninha, um 
dos menores golfinhos que 
existem, e estou ameaçada 
de extinção. Como sou muito 
tímida e discreta, poucos me 
conhecem. Tenho muitos amigos na 
Baía da Babitonga e preciso da sua ajuda para salvar minha espécie.

Toninha (Pontoporia blainvillei): Golfinho pequeno e discreto. Atinge um comprimento máximo de 1,7 m e peso até 50 kg. As fêmeas 
são maiores que os machos. O rostro (bico) é longo e fino, com cerca de 200 dentes pequenos. Sua coloração é marrom-acinzentada, 
sendo mais escura no dorso e mais clara no ventre. A toninha está ameaçada de extinção no Brasil. Vive em pequenos grupos, de dois 
a cinco animais, que podem ter laços familiares. Ocorre apenas perto da costa, desde o Espírito Santo, no Brasil, até a Argentina.
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– Eu sou tonho! 
Também sou um golfinho, 
mas muitos me conhecem 
por boto-cinza. Ao contrário 
das toninhas, gosto de chamar 
a atenção das pessoas, dar 
saltos e fazer piruetas. Se 
você conhece a Baía da 
Babitonga, já deve ter me visto.

Boto-cinza (Sotalia guianensis): Golfinho costeiro, com comprimento médio de 1,7 m e máximo de 2,2 m. O peso médio 
chega a 60 kg. O rostro é mais curto e robusto que o da toninha. Sua cor varia em tons de cinza, com o dorso mais escuro 
e a barriga clara. O boto-cinza forma pequenos grupos, de dois a sete animais, embora grandes agregações, com mais de 
400 indivíduos, já tenham sido registradas. Ocorre somente na América do Sul e Central, desde a Nicarágua até a Baía Norte, 
em Santa Catarina.

– Sou uma tartaruga-verde delicada e 
paciente. Meu nome é tati. Assim como 
as toninhas, minha espécie também está 
ameaçada. Tenho muita experiência, e isso 

me faz ser uma boa ouvinte e conselheira 
para meus amigos mais jovens.

Tartaruga-verde (Chelonia mydas): Sua carapaça chega a medir 1,4 m de comprimento e pode pesar até 235 kg. Nos adultos, 
a cor da carapaça varia desde o preto-acinzentado até o castanho ou esverdeado. O ventre é branco-amarelado. Trata-se da 
única espécie de tartaruga marinha herbívora na vida adulta que come algas e gramas marinhas e que se reproduz em ilhas 
oceânicas. Animal com hábito cosmopolita. Suas áreas de alimentação são perto da costa. No Brasil a espécie concentra-se 
nas regiões Sudeste e Sul.
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– Eu sou uma pequena ave companheira das toninhas. 
Gosto muito de pescar com elas. Sou conhecida como 
trintinha, um trinta-réis-de-bando. Tenho muitas amizades na 
Baía da Babitonga, acho que por causa do meu jeito alegre. 

Meus amigos dizem que sou muito sabido, mas na verdade eu 
presto muita atenção ao meu redor.

Trinta-réis-de-bando (Thalasseus sandvicensis): Mede 41 cm e pesa 300 g. O pescoço, o peito e a barriga são brancos. A 
cabeça também é branca e tem um penacho preto que se acentua no período de reprodução. As asas são cinza e o bico amarelo, 
eventualmente manchado de preto. Essa ave pode ser observada em bandos com outras espécies de trinta-réis. Ocorre em toda a 
costa atlântica da América do Sul.

– Como todas as gaivotas, sou observadora e curiosa. Meu nome 
é Lari. Sou uma gaivota adulta e gosto muito de estar na companhia 
de Trintinha. Juntos, voamos para todos os cantos da Baía da 
Babitonga, levando as notícias de um lado para o outro.

Gaivota (Larus dominicanus): Mede cerca de 60 cm e pesa entre 900 e 1.300 g. Apresenta 
a cabeça e o corpo brancos, asas e cauda pretas e o bico é amarelo com pinta vermelha. 
As pernas e os pés, com membrana natatória, são amarelos. Filhotes e jovens apresentam 
coloração marrom manchada, que os deixa camuflados e protegidos dos predadores. É a ave 
mais comum do litoral catarinense. Ocorre na costa atlântica, desde o Espírito Santo até a 
Argentina, e na costa do Pacífico, incluindo a América do Sul, a África e a Nova Zelândia.

– Só porque reclamo da sujeira e da destruição do manguezal 
meus amigos acham que sou ranzinza e mal-humorado. Sou um 
caranguejo e meu nome é Uçá do Mangue. Gosto de estar 
envolvido nas questões ambientais da Baía da Babitonga.

Caranguejo-uçá (Ucides cordatus): O caranguejo-uçá é um crustáceo. Tem carapaça azulada, 
arroxeada ou avermelhada e pernas vermelhas. Trata-se de animal com hábito herbívoro, alimenta-se 

principalmente das folhas do mangue. Os machos atingem uma largura máxima de carapaça de 
8 a 9 cm; as fêmeas, de 7 a 8 cm. O animal leva até seis anos para atingir esse tamanho. A espécie vive 

em tocas feitas no lodo dos mangues, desde a Flórida (Estados Unidos) até o sul do Brasil.
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– Eu sou o Austral, um lobo-marinho. Sou 
viajante, sempre tenho muitas histórias para contar. 
Nas minhas viagens tento sempre saber o que está 
acontecendo nos mares e quem está ajudando. 
Conheço muitas toninhas, mas Babi é minha 
preferida, por causa de sua coragem e persistência 
em lutar pela sua espécie. Por isso, todo inverno 
tento dar uma passadinha na Baía da Babitonga.

Lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis): Mamífero marinho. Os machos, que 
chegam a 2 m de comprimento e 200 kg, são muito maiores do que as fêmeas, cujo comprimento 
pode chegar a 1,5 m e cujo peso atinge em média 60 kg. A cor predominante da espécie é marrom-escuro ou marrom-acinzentado. Os 
machos possuem a pelagem do pescoço mais densa, formando uma espécie de juba. O lobo-marinho-do-sul vive em pequenas ilhas 
desabitadas, no litoral da Argentina, do Uruguai, do Chile e do sul do Brasil. A espécie não se reproduz no Brasil, onde é considerada 
uma visitante ocasional.

– Sou a mais velha da turma, meu nome 
é Dona Raia. Sou uma raia-viola, parente do 
tubarão, pois tenho cartilagem em vez de ossos. 
Minha experiência de vida me faz ser muito 

zelosa com meus amigos. Não gosto de muito 
agito, sou quieta.

Raia-viola (Rhinobatos percellens): O nome raia-viola foi dado por causa da 
forma de seu corpo. Possui a superfície dorsal de coloração marrom-esverdeada, sem 

manchas. A superfície ventral é esbranquiçada, exceto na ponta do focinho, que apresenta 
uma mancha escura oval. A espécie alcança 1,35 m de comprimento. Habita ambientes costeiros e estuarinos, em fundo arenoso, 
até 110 m de profundidade. Tem distribuição cosmopolita, ocorrendo em todo o litoral brasileiro.
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– Só porque sou muito comilão me chamam de Bocão. 
É assim que os bagres fazem, comem muito. Por isso, às 

vezes comemos muito lixo. Sou muito amigo do Balu, é 
divertido nadar com ele. 

Bagre (Genidens genidens): Tem corpo alongado e pode medir até 35 cm. Possui 
espinhos venenosos nas nadadeiras peitorais e dorsal. Sua coloração é marrom no 
dorso e branca no ventre. Apresenta dois filamentos longos nos dois lados da boca 

semelhantes a fios de barba, característica comum ao grupo dos bagres. A espécie ocorre em zonas 
litorâneas e é mais abundante em águas costeiras pouco profundas, em fundo lodoso ou arenoso. Alimenta-se de outros peixes.

– Eu sou o Balu. Quando não consigo conter minha agitação, 
incho a barriga e fico boiando, o que também ajuda a afastar os 
predadores. Todo baiacu é assim. Sou jovem, agitado e muito alegre. 
Me divirto muito com meus amigos da Baía da Babitonga.

Baiacu (Sphoeroides greeleyi): Quando se sente ameaçado, o baiacu infla seu corpo com água ou 
ar para assustar o inimigo. Em seu corpo há uma toxina que pode ser fatal para quem consome sua 
carne. Em geral, o baiacu tem dorso escuro, de cor variada e com marcas características. Trata-se 
de um peixe que vive em águas não muito profundas, e o fundo pode ser lodoso ou de areia. Vive no Atlântico Sul 
ocidental, desde Honduras até Santa Catarina, no Brasil.

– Vocês não conseguirão me ver com muita 
frequência. Como todo mão-pelada, tenho 
hábitos noturnos. Babi e meus amigos me 
chamam de Máscara. Sou muito arisco e 
percebo que a cada dia meu hábitat está 
diminuindo.

Mão-pelada (Procyon cancrivorus): Apresenta comprimento de até 
100 cm, e seu peso chega a 12 kg. A pelagem é densa, com coloração 
acinzentada, quase negra, algumas vezes com tons castanhos ou vermelhos. Possui uma 
máscara negra ao redor dos olhos e cauda anelada. As patas têm dedos longos, com pelagem bastante curta, por isso é chamado 
de mão-pelada. Vive da Costa Rica ao Uruguai, sempre próximo aos mangues. Alimenta-se de caranguejos e insetos.



Num lindo dia de sol, seu Zé da Tarrafa convida seus filhos para pescar: Chico 
e Ritinha querem aproveitar as férias de inverno que se iniciam. A família mora 

em São Francisco do Sul, às margens da Baía da Babitonga. Seu Zé 
da Tarrafa é pescador desde muito jovem, pois aprendeu a pescar 

com seu pai. Embora a pesca esteja difícil, ele continua na 
atividade e quer que seus filhos também conheçam 

sua profissão.
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CApÍtuLo 1 
BAÍA dA BABitongA   um LugAr espeCiAL



– Vamos, crianças! Vamos aproveitar este lindo dia para pescar um pouco. 
Vocês vão se divertir muito.

– Iupiii! Vamos logo, Chico – chama Ritinha muito animada.
– Que legal sua ideia, pai! Gosto muito do seu trabalho como pescador – diz 

Chico. – Você me ensina a pescar também?
– Claro, meu filho! Mas antes de você aprender a pescar 

é muito importante conhecer a região onde se pesca. 
– Pai, já ouvi muita gente falar que nosso litoral é 

muito bonito – diz Ritinha.
– É muito bonito mesmo, Ritinha, temos muitas praias 

que os turistas adoram.

15

Mapa do Brasil com destaque para a Baía da Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina.



– Pai, você sabia que a colonização do Brasil começou no litoral? – completa Chico. 
– Pois é, meu filho, São Francisco do Sul serviu de porto para os imigrantes que 

chegaram para povoar nosso Estado.
– Ah! Então é por isso que muita gente vive 

perto das praias... Nosso extenso litoral facilitou 
a vida dos imigrantes, além de ser muito agradável.

– Isso mesmo, Ritinha. Mas temos de lembrar 
que no litoral, esse lugar de que as pessoas gostam 
tanto, há ambientes bastante especiais, onde vivem 

muitos animais e plantas. 
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– Toninha? O que é uma toninha, pai? – pergunta Chico.
– É um tipo de golfinho, só que bem pequeno, com um bico 

comprido, e que não sai muito da água. 
Só sobe para respirar rapidinho e já 
mergulha. A toninha é diferente dos 
botos, que também são golfinhos, 
pois eles são maiores e se mostram 

mais. Além disso, os botos brincam 
mais e dão saltos.

– Ritinha, vamos ficar olhando 
para ver se a toninha aparece 

novamente. É legal! 
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Seu Zé da Tarrafa sai com os filhos em seu barco de pesca. Quando o barco para, 
ele lança sua tarrafa, enquanto os filhos aprendem a pescar com linha e anzol. O mar 
está calmo, como um espelho. De repente, uma nadadeira desponta na superfície e um 
som abafado quebra o silêncio. 

– Pai! Pai! O que é aquilo? – grita Ritinha.
– Você viu, pai? Parece um golfinho! Eu até ouvi a respiração dele, mas era tão... 

pequeno... um bico comprido... – murmura Chico.
– Humm! Pequeno... bico comprido... acho que pode ser uma toninha. 
Havia muito por aqui, mas agora diminuiu. Elas são pequenas 

e difíceis de ver – explica seu Zé da Tarrafa. – Só 
quando o mar está muito calmo, como hoje.



E dessa vez é Chico quem avista primeiro a pequena toninha:
– Pai, Ritinha, olhem lá!!! O bico é mesmo bem fino e comprido.
– Que linda... tão pequena! – Ritinha exclama admirada.
– É toninha, sim! Nem sempre a gente consegue ver uma toninha tão de perto! Vocês 

tiveram sorte! – confirma seu Zé da Tarrafa.

A pequena toninha avistada pelas crianças é Babi. Muito tranquila e discreta 
como todas as toninhas, ela nasceu na Baía da Babitonga e conhece muito bem esse 
lugar. Sabe também quais perigos sua espécie enfrenta. Quando era mais jovem, foi 
atropelada por um barco, que lhe rendeu uma cicatriz no dorso. Depois do acidente, 
Babi ficou muito conhecida entre os moradores do fundo do mar. Corajosa, acabou se 
tornando líder dos bichos da Baía da Babitonga e está muito preocupada com a sua 
espécie, que corre o risco de desaparecer.

18



As crianças estão muito entusiasmadas com a toninha. Continuam olhando ao 
redor para ver se a avistam novamente. 

Babi é muito tímida, dificilmente se deixa ver, mas está muito feliz pelo entusiasmo 
das crianças.

Assim como Babi, seu Zé da Tarrafa também se sente feliz em ver que seus filhos 
estão descobrindo os encantos da Baía da Babitonga.

– Você conhece toda a Baía da Babitonga, pai? – pergunta Ritinha.
– Conheço sim. Quando chegarmos a nossa casa, vou mostrar um mapa e vocês 

vão entender melhor como é o lugar onde vivemos.

19
Região interna da Baía da Babitonga
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– Acho que já pegamos bastante peixe por hoje, o que acham?
– Pegamos vários tipos de peixes e os siris que a vovó pediu 

para a sopa que ela quer fazer amanhã – comenta Ritinha animada.
A pescaria termina. Seu Zé da Tarrafa segue conversando com 

seus filhos. Enquanto vão para casa, ele ensina o nome dos peixes 
que pescaram.

– Quando vamos pescar novamente? Queria ver a toninha outra 
vez. Parece até que ela olhou para mim! – fala Chico.

– Chico, você tá doido. Acha que uma toninha iria olhar para 
você?... Você tem cada uma... – implica Ritinha.

– Qualquer dia desses sairemos novamente – diz seu Zé da 
Tarrafa. – E aí vamos ver essa toninha que olhou para o Chico...

Chegando em casa, seu Zé da Tarrafa abre uma gaveta e retira 
um papel muito grande, que estava guardado há tempos: um mapa 
da Baía da Babitonga. Como todo pescador, ele conhece a baía como 
a palma da mão, graças à experiência de anos pescando, porém 
reconhece que um mapa, às vezes, pode ser muito útil.

– Neste mapa podemos ver onde a gente pescou hoje, pai? 
– pergunta Ritinha.

– Claro que sim, Ritinha. Depois do jantar vamos olhar.
E, como prometido, após o jantar seu Zé da Tarrafa mostra para 

seus filhos o mapa da Baía da Babitonga.
Chico pega o mapa da mão do seu Zé da Tarrafa e o estica no 

chão com a ajuda de Ritinha.
– Nossa, pai, este mapa é muito legal. Dá para entender bem a 

Baía da Babitonga! Olha só: aqui é onde pescamos hoje! – exclama 
Ritinha.

– É aí mesmo, Ritinha!
– Pai, o que são estes riscos azuis, aqui?
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– São os rios que deságuam aqui na baía. É por causa deles que as águas ficam 
menos salgadas na baía, pois a água do mar se mistura com a água doce dos rios, 
formando água salobra. Por isso, muitos animais marinhos procuram a baía para se 
reproduzir, porque essa água salobra é mais apropriada para o início da vida de peixes 
e camarões. Aqui é um lugar de reprodução de animais.

– Então é como se fosse um berçário?
– Isso mesmo, Chico, é um berçário natural. Os pesquisadores chamam lugares 

assim de estuário.
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 Chico e Ritinha saem animados. 
Eles nem percebem que estão sendo 
observados por algumas aves: Lari, 

uma gaivota, e Trintinha, um 
trinta-réis-de-bando. 

No dia seguinte seu Zé da Tarrafa acorda cedo para ir pescar. Para sua surpresa, 
Chico e Ritinha, já acordados, estão preparando um lanche e decididos a acompanhar 
o pai novamente.

– Deixa a gente ir junto, pai? – pedem os dois.
– Queremos aproveitar nossas férias. Além do mais, estamos aprendendo tanta 

coisa...
Seu Zé da Tarrafa sabe que não adianta discutir. Na verdade, está gostando da 

companhia dos filhos na sua atividade diária.
– Está bem, crianças, vamos lá! Temos muito trabalho pela frente. Não esqueçam 

o boné e o protetor solar, o sol estará forte hoje.
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As gaivotas e os trinta-réis-de-bando são duas espécies muito 
comuns na região. Lari e Trintinha são grandes amigos da Babi. Trintinha 
gosta de pescar junto com as toninhas.



pesquisAr pArA Aprender

dica de pesquisa:
Você pode conhecer um pouco mais sobre a Baía da Babitonga entrevistando 
moradores antigos. Pode ser alguém da sua rua ou do seu bairro ou até um parente 
seu. Você poderá descobrir histórias maravilhosas para compartilhar com seus amigos 
e professores.

Algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisa na escola:
Para realizar a dica de pesquisa você pode contar com a ajuda dos professores de 
Ciências, Geografia, História, Português e Artes.

Fazer grupos com três ou quatro alunos;
Definir a pessoa que será entrevistada;
Descobrir um pouco mais sobre essa pessoa antes da entrevista (quanto tempo 

mora no lugar etc.);
Elaborar um roteiro básico de perguntas (não esquecer de deixar o entrevistado bem 

à vontade – quanto mais à vontade ele estiver melhor será a entrevista);
Com a autorização do entrevistado vale fotografar, filmar e até gravar a entrevista;
Explore ao máximo as respostas do entrevistado e procure identificar elementos 

que possam ser importantes: locais, datas, nome de pessoas, região, quantidade, peso, 
tamanho, sentimentos, sensações; 

Você pode tentar completar as informações do entrevistado com dados fornecidos 
por outra pessoa ou em livros e na internet;

Você pode ainda localizar fotos antigas da região;
Se ficar com dúvidas, volte a conversar com o entrevistado;
Arranje um jeito bem criativo de apresentar os resultados da entrevista para seus 

amigos e professores;
A transcrição das entrevistas da turma pode virar um livro com as histórias da Baía 

da Babitonga.

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
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CApÍtuLo 2
eCossistemAs Costeiros dA BAÍA dA BABitongA

Cansados após mais um dia de pesca, seu Zé da Tarrafa 
e as crianças voltam para casa. Pescaram menos peixes que no 
dia anterior. Além de cansados, estão um pouco decepcionados, pois 
não viram a toninha. Porém a curiosidade das crianças pela região 

não diminuiu.
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Em casa as crianças pegam novamente o mapa do pai e apontam para o lugar onde 
pescaram. Mas outras coisas também chamam a atenção dos dois.

– Pai, o que há nas outras áreas ao redor da baía? – pergunta Ritinha.
– Olha, Ritinha, a gente tem ambientes muito diferentes por aqui. Em alguns 

lugares o fundo é de areia, em outros é de pedra ou de lama, e cada um tem seus 
bichos e suas plantas – afirma seu Zé da Tarrafa.
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– Ah... Então é isso que a professora estava explicando! – diz Ritinha pensativa. 
– Ela explicou que esses lugares diferentes são chamados de ecossistemas.

Ecossistemas: Conjuntos de comunidades vegetais e animais que vivem em uma determinada 
área. Os ecossistemas caracterizam-se pela influência de diferentes fatores ambientais, como 
temperatura, salinidade, luminosidade, clima, relevo, tipo de solo, entre outros. No litoral são 
denominados de ecossistemas costeiros.

No dia seguinte as crianças repetem a mesma pergunta:
– Pai, podemos pescar hoje?
– Uhum... O que vocês querem mesmo é ver a toninha, não é?
– É que estamos adorando conhecer mais sobre a Baía da 

Babitonga. Fica tão pertinho da gente e conhecemos tão pouco... 
– responde Ritinha.
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A família sai novamente para pescar. Chico e Ritinha ficam o tempo todo atentos 
para ver se conseguem achar os pequenos golfinhos.
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Enquanto isso, no fundo das águas da Baía da Babitonga, está acontecendo 
uma reunião...
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Ecossistemas costeiros: Ocorrem em áreas 
litorâneas e sofrem a influência do mar, incluindo 
tanto ambientes emersos como submersos. 
Servem de abrigo, local de reprodução e fonte 
de alimento para várias espécies de peixes, 
aves aquáticas e outros animais.

Floresta ombrófila: Vegetação que ocorre em regiões com elevada temperatura e clima chuvoso. Suas características incluem grande biodiversidade, vegetação sempre verde, árvores emergentes, samambaias, bromélias, palmeiras, trepadeiras, cipós etc.

No barco Chico e Ritinha continuam conversando:
– Daqui do barco dá para entender bem os 

ecossistemas da Baía da Babitonga, não é, Ritinha?
– É mesmo, Chico, parece que agora ficou muito 

mais fácil de entender o que a professora ensinou e o 
que vimos no mapa ontem à noite! 

Seu Zé da Tarrafa apenas ouve a conversa de seus 
filhos:

– São esses importantes ecossistemas que garantem 
a vida de várias espécies de 
animais – explica Ritinha.

– Isso mesmo, Ritinha! 
É fácil entender que, se 
a Baía da Babitonga fica 
no litoral, temos aqui os 
ecossistemas costeiros, 

que são as praias, as restingas, as dunas, os costões 
rochosos, os manguezais e a floresta ombrófila. Cada 
um desses ecossistemas possui características diferentes, 
pelo que a professora falou.

– Tudo fica mais fácil de aprender quando vemos 
de perto, não é, crianças? – interrompe seu Zé da 
Tarrafa.

– É, pai, seu barco virou nossa sala de aula. 



Conforme combinado na reunião com Babi, Trintinha e Lari conseguem chamar 
a atenção das crianças.

– Pai, que ave é aquela? – pergunta Chico.
– Aquele é um trinta-réis-de-bando. Trata-se de uma ave muito comum por aqui 

e é um excelente pescador também.
– E aquela outra ali? – questiona Ritinha.
– Aquela é uma gaivota. São as aves mais comuns aqui do nosso mar. Elas 

acompanham os barcos de pesca, pois esperam que sobre algum peixe para elas – 
explica seu Zé da Tarrafa.

– Essas gaivotas têm as penas do peito tão branquinhas... são lindas... parecem 
sempre muito curiosas – suspira Ritinha.

Seu Zé da Tarrafa murmura e não perde a comparação:
– Iguaizinhas a duas crianças que eu conheço...
O desafio de Babi e seus amigos é fazer as crianças continuar se interessando pela 

Baía da Babitonga. Afinal, Ritinha e Chico ainda têm muitas coisas para conhecer.
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O Uçá do Mangue, caranguejo morador do manguezal do Iperoba, pede para 
ser o primeiro a tentar despertar a atenção das crianças para o seu hábitat, afinal os 
manguezais da região estão com muitos problemas. Babi e seus amigos concordam, 
uma vez que todos dependem dos manguezais para a sua sobrevivência, pois é lá que 
se reproduzem muitos animais dos quais eles se alimentam.

Essa é uma das poucas vezes em que os bichos veem o Uçá do Mangue animado. 
Ele está sempre reclamando e de mau humor, mas seus amigos já conhecem a história. 
Vive preocupado com o mangue, porque sempre encontra lixo jogado, árvores cortadas 
e armadilhas que, mesmo proibidas, são usadas por algumas pessoas para pegar os 
caranguejos.

 Agora, Chico e Ritinha começam a descobrir um maravilhoso ecossistema chamado 
manguezal e a entender que ele está com problemas...
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– Pai, que bichos são aqueles na lama? – pergunta 
Chico.

– Aquele é o caranguejo-uçá – explica seu Zé da 
Tarrafa. – A lama onde eles vivem, o manguezal, é muito 
rica em alimento, tem os nutrientes responsáveis pela 
alimentação de muitos animais marinhos, principalmente 
no início de seu desenvolvimento.

– Ah... Já tinha visto os caranguejos que o pessoal 
pega para comer, mas não sabia onde eles moravam. Você 
pega caranguejo também, não é, pai?

– Pego sim. Porém temos de ter muito cuidado com 
a pesca do caranguejo. O caranguejo come apenas folha do 
mangue e demora para crescer. Ele demora uns seis anos para 
ficar adulto. Eu sempre respeito a época do defeso, porque 
senão daqui a pouco não teremos mais caranguejos.

– Como as árvores do manguezal são diferentes! Parece 
que as raízes ficam todas para fora! – observa Ritinha.

Seu Zé aproxima o barco da margem para que as crianças possam ver o ambiente 
mais de perto. Explica que essas árvores são chamadas de mangue e que o conjunto delas 
forma o manguezal. São árvores especiais, com raízes que crescem para fora da lama, para 
que possam respirar. Elas precisam sobreviver durante a maré baixa e a maré alta, quando 
as raízes e os caules são cobertos pela água.

Chico está maravilhado. Como pôde nunca ter prestado atenção em um lugar tão 
importante como o manguezal?!

– Olha lá, aquele mangue tá cortado?! Isso não está certo! Desse jeito vai acabar 
com a casa dos caranguejos.

– E de muitos outros animais que também vivem no manguezal, Ritinha – lamenta 
seu Zé. – O manguezal é a fonte de alimento para muitos animais, e destruir o mangue 
é um crime.

Defeso: Período do ano em que a 

caça ou pesca é proibida. O período 

está relacionado com a época de 

reprodução de cada espécie. No caso 

do caranguejo-uçá, o defeso vai de 

outubro a dezembro no sul e sudeste 

do Brasil, mas a caça de indivíduos 

menores do que 6 cm de largura fica 

proibida durante todo o ano.



– O caranguejo não é o único animal que mora no 
manguezal?

– Não, Chico, há outros também. Muitas aves utilizam o 
mangue para descansar durante a maré alta, como as garças e os 
savacus. Na maré baixa alimentam-se dos bichinhos que vivem 
na lama. Essas aves também constroem seus ninhos nas árvores 
de mangue. Há também alguns animais da mata que entram no 
manguezal para se alimentar, como o mão-pelada.
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Manguezal: Formado por poucas espécies de árvores que suportam a salinidade e a movimentação das marés. Ocorre nas margens dos estuários. A Baía da Babitonga abriga uma das mais importantes regiões de manguezal do sul do Brasil, com 6.000 hectares de bosques de mangue.
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Lari, Trintinha e Uçá do Mangue estão realizados, pois veem que o plano 
funcionou. Chico e Ritinha estão muito interessados na situação do manguezal da 
Baía da Babitonga.
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Já de volta ao rancho de pesca, enquanto seu Zé da Tarrafa organiza seus materiais, 
a conversa com os filhos continua: 

– Muito bem, crianças! Terminei de guardar os materiais. Vamos voltar para casa 
pela praia? 

Como sempre, Lari e Trintinha acompanham a família. Para Lari, a caminhada da 
família na praia é excelente, pois assim pode com facilidade cumprir sua missão de 
chamar a atenção das crianças para a restinga. Dessa forma, pousa sobre a vegetação 
das dunas, bem próxima de uma coruja.
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– Olha ali, uma coruja! – aponta 
Ritinha.

– É uma coruja-buraqueira 
– explica Chico. – Ela faz o ninho 
na areia.

– Isso mesmo, meu filho. 
Precisamos cuidar quando pisamos 
na vegetação próxima da praia, pois 
podemos destruir seus ninhos.

– A vegetação que cresce perto do mar, na areia, é 
chamada de restinga. 

Seu Zé da Tarrafa explica ainda que as corujas-
buraqueiras não vivem apenas no 
litoral. Ele viu a mesma coruja 
quando foi visitar os parentes no 

interior, onde ela faz o ninho nos campos. 
– Mas, pai, muita gente reclama dessa vegetação, porque 

atrapalha as pessoas quando elas querem chegar na praia! 
– comenta Ritinha.

– É aí que o pessoal se engana – explica seu Zé da 
Tarrafa. – Essa vegetação protege a praia. Sem as restingas 
o mar avança e pode acabar com a praia toda.

– Então é por isso que na Praia de Itaguaçu o mar 
invadiu a rua? E também na Praia do Bispo, lá na Barra do 
Sul, onde o mar até destruiu as casas? – pergunta Chico.

– É, meu filho, o pessoal diz que o mar invadiu as ruas 
e as casas, porém na verdade aconteceu o contrário: nós 
que invadimos a restinga. E com a destruição da restinga 
o mar acaba avançando.

Coruja-buraqueira: Ave de hábitos 

diurnos, diferentemente da maioria 

das corujas. Ela gosta de ficar 

pousada sobre postes e placas. 

Tem a cabeça redonda, seus olhos 

são amarelos brilhantes, seu bico é 

acinzentado e as asas são marrons 

com várias manchas amarelas. Sua 

sobrancelha é branca. Possui um 

remendo branco no queixo, que 

se assemelha a uma boca grande 

desenhada. Alimenta-se de pequenos 

roedores, pequenos répteis e insetos. 

Seu ninho é uma toca na areia.

Destruição das restingas: Com a retirada das restingas os ambientes costeiros ficam mais frágeis. Algumas das principais consequências seriam o aumento da erosão das praias, a redução da largura das praias, o aumento na frequência e intensidade das inundações costeiras e a perda da paisagem, com prejuízos para o turismo e o lazer da população.

Restinga: Caracteriza-se pelo solo 
arenoso onde cresce uma vegetação 
muito resistente que vive com pouca 
água e poucos nutrientes.
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– Então precisamos cuidar das restingas 
– diz Ritinha. – Eu não quero que nossa praia 
acabe.

– É isso mesmo, crianças. Vocês 
entenderam a importância desse ambiente? 
É tão importante que aqui em São Francisco 
criaram o Parque Estadual Acaraí, para 
proteger as restingas que ainda restam.

Lari e Trintinha ficam felizes: Chico e Ritinha agora sabem por que as restingas 
são importantes. Lari e Trintinha voam rapidinho para contar tudo para Babi.

Babi fica animada, ela até dá um saltinho – é raro toninhas saltarem, mas para 
ela essa notícia merece comemoração!

Parque Estadual Acaraí: Criado em 23 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual n.º 3.517, protegendo uma área de 6.667 hectares.



No dia seguinte, Chico e Ritinha resolvem passar o dia brincando na praia. Seu 
Zé da Tarrafa não pode levá-los para pescar, pois vai acompanhar outros pescadores.  

– Como é gostoso brincar na areia, né, Chico?
– Vamos fazer um castelo?
– Vamos! – concorda Ritinha.
De longe as crianças são observadas por Austral, um lobo-marinho viajante dos 

mares que acaba de chegar. Ele é muito amigo da Babi e de toda a turma. Austral 
sempre aparece no inverno, vindo do litoral do Uruguai, onde os animais da sua 
espécie se reúnem para se reproduzir nas chamadas colônias reprodutivas. Nem todos 
os anos Austral vem, mas quando chega traz novidades sobre os nossos mares.

Em suas viagens Austral já viu muitos lugares destruídos. Este ano, assim que 
chegou à Praia do Forte para descansar, encontrou Lari, que lhe contou sobre seu Zé da 
Tarrafa e seus filhos. Falou sobre o plano de alertar as crianças para a importância da 
região e os problemas da degradação ambiental. Austral concordou, pois também não 
gostaria de ver a Baía da Babitonga e suas praias destruídas; ele sabe que o seu alimento 
e o de seus amigos dependem de lugares como esses. Nas suas viagens já percebeu 
que, quando as pessoas conhecem o 
lugar onde moram, passam a gostar 
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mais dele e colaboram muito mais para a sua conservação. Por isso, concordou com 
o plano dos amigos e resolveu contribuir. 

Lari sai para procurar uns peixinhos, e Austral fica descansando na praia.
Enquanto isso Chico e Ritinha brincam na areia e, é claro, não resistem em molhar 

os pés na água. Embora seja inverno, o dia está bem agradável.
– Que água gostosa, Chico!
– Vamos voltar para a areia e continuar o nosso castelo – responde Chico. 

– Como é bom poder brincar assim, na areia. Sabe que não me esqueço do Paulo, 
aquele amiguinho do ano passado que veio pela primeira vez conhecer a praia? Para 
nós é algo tão simples, tão perto, não é, Ritinha?

Ritinha também está muito feliz em passar o dia brincando na praia:
– Eu adoro o barulho do mar... as ondas branquinhas quebrando na areia... 

Temos muita sorte em morar neste lugar 
maravilhoso, onde podemos brincar com 
areia, com conchinhas, tomar banho de 
mar...

 Depois de um tempo avistam 
Austral tomando seu banho de sol.

– Olha lá, Ritinha, um lobo-marinho! 
Vamos mais perto?

– Chico, não se aproxime muito. 
Nosso pai falou que, quando esses 
bichos estão na praia, é para descansar, 
porque viajaram muito e precisam ficar 
sossegados. Que lindo... que bigodes 
compridos... – sussurra Ritinha. Brincar na praia: É muito importante brincar ao ar livre, estar em contato com a terra: seus ritmos naturais, a mudança das estações, belezas e mistérios. Além do mais é saudável.
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– Vamos ficar quietinhos que depois ele volta 
para o mar, como aquele pinguim no inverno passado 
– lembra Chico.

Austral percebe a presença das crianças, começa 
a se agitar e caminha na direção de um monte de lixo 
jogado na praia. Movimenta a cabeça, para cima e para 
baixo, e emite alguns sons. As crianças não tiram o 
olho dele.

– Olha só, Ritinha, quanto lixo! Coitado do 
lobo-marinho, precisa descansar no meio de toda essa 
sujeira...

E então as crianças observam ao redor e veem que 
há muito lixo em toda a praia.

– Você viu quanto lixo há na praia? Eu nunca tinha 
prestado atenção nisso! Por que será que as pessoas 
deixam todo esse lixo na praia?

– Não sei, não consigo entender – lamenta Ritinha. 
– Uma praia cheia de lixo é tão feia... A professora 
contou que alguns animais, como as tartarugas, podem 
morrer quando comem sacolas de lixo achando que são 
águas-vivas. Que triste, não é, Chico? Algumas das 
tartarugas que encontramos mortas na praia podem ter 
comido lixo.

Pinguim-de-magalhães: É a espécie de 

pinguim mais comum no litoral brasileiro. 

Tem 65 cm de comprimento e chega 

a 5 kg na fase adulta. Esses pinguins 

formam colônias reprodutivas no Chile e 

na Argentina. No Brasil são considerados 

aves migratórias, chegando à costa 

principalmente no inverno, influenciados 

pela corrente das Malvinas.
Cuidados que devemos ter com os 

pinguins e outros animais: Quando um 

animal marinho aparece vivo em uma 

praia, a primeira coisa a fazer é avisar as 

instituições locais (universidades, polícia 

ambiental, bombeiros). Uma pessoa sem 

experiência nunca deve se aproximar do 

animal, já que ele pode morder, bicar ou 

até mesmo transmitir doenças.
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– Ritinha, temos de fazer alguma coisa para mudar isso! Precisamos 
conversar com nossos amigos sobre essa situação. Todos precisam ajudar a 
cuidar melhor das nossas praias.

Lari e Trintinha voam felizes para encontrar seus amigos e contar a eles 
como foi bom o dia que as crianças tiveram na praia.



– Vamos conversar com o pai, acho que ele sabe muita 
coisa sobre essa mata também. 

– É verdade, Ritinha! Vamos perguntar 
também sobre esse cachorro diferente, talvez ele 
conheça.
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No dia seguinte Chico e Ritinha resolvem brincar perto de casa. Passam a tarde 
inteira no campinho de futebol, que fica no final da rua. Anoitece, e eles resolvem 
ir para casa pela rua de terra, que fica em meio a uma floresta. De repente, veem 
um animal muito diferente correndo para lá e para cá, no meio da rua, dando uns 
pulinhos. 

– Chico, você viu aquele cachorro? – pergunta Ritinha.
– Acho que não era um cachorro não. Você viu as patas dele? Não tinha pelos. 

E o rabo tinha um desenho esquisito, com anéis pretos...
– Será, Chico?! Vamos atrás dele para ver melhor?
Os dois tentam se aproximar, mas o animal entra na mata. Eles o seguem por 

uma pequena trilha até chegarem a um local destruído pelo fogo e com muitas árvores 
cortadas.

– Olha só, Chico, acabaram com a floresta onde mora esse bicho... Que tristeza, 
um monte de árvores cortadas, queimadas, que dó!

– Desse jeito, além de perder a casa, os bichos do mato também vão ficar sem 
comida. Isso não pode continuar assim!



também resolveu ajudar e ficou com a missão 
de mostrar para as crianças a floresta e os 

problemas que ele e os bichos de 
lá enfrentam para 
sobreviver.
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– E essa floresta deve ser parte da mata atlântica. A 
professora falou sobre isso na aula.

À noite, em casa, seu Zé da Tarrafa ouve as crianças, 
que descrevem com cuidado o cachorro diferente que viram 
na estrada.

– Vocês devem ter visto um mão-pelada. Eu já tinha 
falado dele para vocês. É um bicho muito comum nas 
nossas matas e no manguezal, pois também se alimenta de 
caranguejos.

Seu Zé da Tarrafa acerta em cheio: era mesmo um 
mão-pelada. Além do pelo curtinho e da falta de pelos nas 
patas, ao redor dos olhos ele tem um desenho preto, por 
isso Babi e seus amigos o chamam de Máscara.

É um bicho que gosta de se movimentar no entardecer. 
Mesmo assim, sempre arranja um jeitinho para brincar e 
conversar com seus amigos da Baía da Babitonga. Máscara 

Mata atlântica: Bioma presente em 

grande parte do litoral brasileiro. 

Abriga a segunda floresta mais extensa 

do Brasil. Possui uma das maiores 

biodiversidades do mundo. No bioma 

mata atlântica encontramos a floresta 

ombrófila, formada por árvores de médio 

e grande porte que geram sombra e 

umidade, ideal para o desenvolvimento 

de epífitas, como orquídeas e bromélias. 

A restinga e os manguezais também 

pertencem ao bioma mata atlântica.



Macaco-prego: Animal muito ativo e esperto. Mede cerca 

de 60 cm de altura e pode pesar 3,5 kg. Vive em grupos 

de 15 a 20 indivíduos. Passa a maior parte do tempo na 

copa das árvores e possui uma alimentação muito ampla, 

podendo comer frutas, sementes, ovos e insetos. Filhotes 

podem nascer em qualquer época do ano e mamam até os 

8 meses de idade. A gestação dura seis meses.
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As crianças também contam para o pai sobre a área destruída que viram. 
Seu Zé da Tarrafa continua sua explicação:

– Vocês sabem que sou um homem do mar, mas aqui a gente vive também 
pertinho da mata, que é muito importante para a nossa região. A água que a 
gente bebe nasce lá em cima do morro. E é essa mata que ajuda a manter o ar 
fresquinho! No verão é uma beleza!

– A floresta tem plantas de todos os tamanhos. Deve haver muitos bichos 
nessa região, não é, pai? Eu achei incrível o mão-pelada. Que outros bichos o 
senhor já viu na floresta? – indaga Chico.

– Sim, crianças, existem muitos 
bichos. Lembram do macaco que 
aparecia sempre aqui no quintal de 
casa? Aquele era um macaco-prego e 
ele também vive na mata. Vocês queriam 
dar comida e eu não deixei. Quanto mais 
a gente alimentar ele, mais dependente 
fica e mais perigo corre. A nossa comida 
não é boa para ele. Não alimentando eu 
ajudo a protegê-lo.

– Meu amigo falou que aparecem 
muitos macacos no telhado da escola dele 
– lembra Chico.

– Provavelmente eles estão dando 
comida para esses animais – comenta seu 
Zé da Tarrafa.

– Vou falar para o pessoal não fazer 
mais isso – responde Chico.



– É isso aí! Só assim eles voltarão para a floresta, onde é seguro e há 
alimentação certa para eles – concorda seu Zé da Tarrafa.

– Pai, mas essa região não está diminuindo muito?  
– Está sim. Quando eu tinha a idade de vocês, a floresta era muito 

maior e com mais bichos. Se continuar diminuindo, em breve teremos muitos 
problemas.

– Que pena, né, pai? Precisamos fazer alguma coisa!
– É, meus filhos, precisamos estar sempre atentos... as coisas mudam 

muito rápido.
– Ritinha, você já pensou quantos animais vivem aqui e a gente nem 

conhece? Só nesses dias já conhecemos vários, que estavam sempre do 
nosso lado.

– Pois é, Chico! Também fiquei pensando nos bichos que não vemos. 
Devem ser muitos. Quando olho para o mar, fico pensando quantos peixes 
existem ali. Na floresta, no manguezal e até na restinga, quantos sapos, 
besouros, passarinhos, lagartos e cobras que a gente nem imagina.

– Agora entendo melhor quando a professora diz que a Baía da Babitonga 
tem uma grande variedade de animais – completa Chico.

As crianças vão novamente brincar, no entanto agora começam a prestar 
atenção ao seu redor. Já percebem que não estão sozinhas. 

Mas Ritinha ainda quer conhecer mais sobre as toninhas:
– Vamos pedir para nosso pai nos levar para pescar. Quero muito ver 

as toninhas novamente!
– Isso mesmo, Ritinha, acho que ainda temos muito para aprender 

sobre elas. 
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– Então vamos lá, no rancho de pesca, falar com ele.
Lá no rancho de pesca seu Zé da Tarrafa faz um conserto no barco.
Do lado de fora do rancho, Lari e Trintinha escutam a conversa das crianças. E 

escondido atrás do rancho de pesca, no meio do mato, está Máscara, o mão-pelada que 
as crianças viram outro dia.

– Pai, pai! – Chico e Ritinha chegam correndo...
– Estou aqui dentro do rancho – responde seu Zé da Tarrafa.
– Pai, podemos sair para ver as toninhas?
– Está bem! Mas primeiro precisamos consertar o barco, está entrando água. Vocês 

me ajudam?
– Sim!!! – gritam as crianças.
– Então amanhã, se o mar estiver bem calmo, vamos sair só para ver as toninhas. 

Até eu estou curioso. Agora, mãos à obra, me ajudem no conserto.
Lari e Trintinha, que ouvem a conversa do lado de fora, vão voando contar a 

novidade para Babi. Amanhã será o dia dela. Chico, Ritinha e seu Zé da Tarrafa estão 
curiosos para ver novamente as toninhas da Baía da Babitonga. 
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pesquisAr pArA Aprender
 

dicas de pesquisa:
Que tal você também sair para descobrir os ecossistemas da Baía da Babitonga? 
Assim como Chico e Ritinha, você vai se encantar com as coisas que vai encontrar. 
Você pode passear na praia, descobrir as restingas, visitar o manguezal e a floresta 
ombrófila, pois você tem sorte de viver num lugar com tanta diversidade. Porém não 
se esqueça de antes pedir a seus pais e de avisá-los. Depois você pode transformar 
numa maquete o que descobriu.

Algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisa na escola: 
Para realizar a dica de pesquisa, você pode contar com a ajuda dos professores de 
Ciências, Geografia, História, Português, Artes, Matemática e até Inglês.

Dividir a turma em quatro grupos;
Cada grupo pode desenvolver a maquete de um ecossistema;
Tentar fazer a maquete rica em detalhes: solo, vegetação e animais; 
Vocês podem reaproveitar materiais usados, como garrafas PET, jornal e vários outros;
Para apresentar as maquetes, vocês podem fazer uma exposição na escola; 
A apresentação das maquetes pode ser enriquecida com os conteúdos das disciplinas 

que vocês estão estudando.

•
•
•
•
•
•

49



CApÍtuLo 3
A toninhA

Chico e Ritinha acordam cedo, tomam café e vão correndo para o rancho de 
pesca encontrar seu Zé da Tarrafa, que já está arrumando o barco para sair. Para eles 
é um dia especial: podem ficar observando as toninhas bastante tempo, pois seu Zé 
vai levá-los apenas para isso, nem vai pescar.

Nas margens da Baía da Babitonga o dia não está diferente. Os bichos estão 
muito agitados: “é o dia da Babi”. Ela terá sua grande chance de chamar a atenção das 
crianças, já que sua espécie precisa tanto de ajuda...
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– Pai, vamos direto para o lugar onde vimos a 
toninha aquele dia, não é?

– Sim, minha filha, vamos direto para lá – 
responde seu Zé da Tarrafa.

Tonho, um boto-cinza, sabendo que as 
crianças estão por ali, acha que será muito 
importante ficar perto da Babi. Assim as crianças 
podem também ver a diferença entre a toninha e 
o boto-cinza.

Tonho está tão animado quanto Babi. Ao 
contrário da amiga toninha, Tonho gosta muito de saltar e se exibir. 

Aproximando-se do local, seu Zé da Tarrafa desliga o motor para não 
fazer barulho nenhum, o que facilita encontrar as toninhas. De repente, um 
bicho salta.

– Olha lá, pai, é ela! – grita Chico.
– Sim, mas ali não é uma toninha. Aquele é outro golfinho, é um boto-

cinza – explica seu Zé da Tarrafa.
– Então quer dizer que temos dois tipos de golfinhos na baía?
– É, Chico. A toninha é bem pequena e tem um bico comprido. O boto-cinza é maior, 

o bico é curtinho e suas nadadeiras são maiores. A toninha não salta como o boto, ela 
só ergue um pouco o corpo e logo afunda.
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Babi percebe a agitação das crianças quando Tonho 
aparece. E decide que agora é sua vez de aparecer!

E logo se ouvem os gritos de Ritinha:
– Lá! Olhem lá! Agora sim, é uma toninha!
– Isso mesmo! Viu, é mesmo bem menor que o boto-

cinza... Que linda! – diz Chico.
– Pai, vamos ficar aqui para olhar as toninhas, por 

favor?! Eu trouxe a máquina para fotografar.
– Claro que sim, Ritinha! Vamos ficar aqui quietinhos 

só observando. E você aproveite para bater as fotos que 
tanto quer.

Chico decide ajudar nas fotografias, pois já percebeu 
que a toninha sobe e desce muito rápido:

– Ritinha, fique pronta para fotografar. Quando a toninha subir para 
respirar, você bate a foto. Tem de ser rápida, hein!

– Deixa comigo, Chico! Você vai ver. Vamos ter muitas fotos de toninha para mostrar 
aos nossos amigos.

– Você viu que ela tem uma cicatriz? O que será que aconteceu com ela? – quis 
saber Chico.

De repente, passa uma lancha em alta velocidade, justamente no local onde Babi 
está. Ritinha na hora entende de onde veio aquela cicatriz:

– Já entendi tudo – diz Ritinha. – Com os barcos passando a essa 
velocidade, fica difícil para as toninhas 

escaparem... Deve ter sido um barco 
que cortou ela com a hélice. 
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– Tadinhas... Bem que o pessoal podia prestar mais atenção por onde passa, né, 
Ritinha?!

Durante toda a manhã Ritinha e Chico conseguem tirar muitas fotos. Seu Zé da 
Tarrafa está feliz em compartilhar com os filhos essa experiência. Ele, que já pesca 
há mais de 30 anos na Baía da Babitonga, nunca tinha parado só para admirar as 
pequenas toninhas.

– Ouvi dizer também que as fêmeas são maiores que os machos – conta seu Zé 
da Tarrafa. – A espécie tem muitos dentes e come apenas peixes bem pequenos.

– Também, com um bico tão comprido e fino... Como você sabe essas coisas, 
pai? – pergunta Ritinha.

Diferença entre machos e fêmeas: As fêmeas, que podem chegar a 1,70 m de comprimento, tendem a ser maiores 
do que os machos, que possuem até 1,60 m de comprimento. O rostro (bico) das fêmeas também é um pouco maior. 
As toninhas podem ter até 200 dentes, todos iguais. Para ter certeza se uma toninha é macho ou fêmea, precisamos 
observar o ventre: nos machos a distância entre a fenda genital e a anal é maior do que nas fêmeas, e estas têm duas 
pequenas fendas mamárias, uma de cada lado da fenda genital.
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– Olha, minha filha, aprendi muita coisa sozinho, observando a natureza e conversando 
com meus amigos pescadores. Sempre que estou pescando fico olhando as coisas ao meu 
redor, como vocês estão fazendo agora.

Babi está muito faceira. Afinal, as crianças prestaram muita atenção nela.
A manhã passa muito rápido para Chico e Ritinha, que permanecem algumas horas na 

baía observando a natureza e principalmente as toninhas. Elas ficam por perto do barco e 
se aproximam muitas vezes. As crianças ainda têm muita curiosidade sobre a toninha. Mas 
as férias escolares estão acabando, e amanhã é dia de voltar para a escola.

– Como passaram rápido as nossas férias! – lamenta Ritinha.
– Agora que estava ficando bom, me sentindo um pesquisador!... – exclama Chico. 

– Tanta coisa ainda para investigar... Mas temos muitas histórias para contar aos nossos 
amigos!

– Pai, onde mais há toninha? Será que é só aqui na Baía da Babitonga?
– Ah, isso eu não sei, Chico. Vocês poderiam pesquisar, o que acham?
– Isso mesmo, pai, vamos pesquisar. Podemos ir para a casa da tia Ana e pedir para 

usar o computador dela, né, Chico?
– Bem lembrado, Ritinha! Podemos pesquisar na internet. Depois contamos tudo para 

você, pai. 
Chico e Ritinha chegam com muita fome. A mãe já sabia que ia ser assim e está 

esperando os três com o almoço na mesa. Seu Zé da Tarrafa conta para a esposa sobre as 
toninhas e como as crianças estão curiosas.

– Mãe, depois do almoço nós vamos para a casa da tia Ana pesquisar um pouco mais 
sobre as toninhas. 

– Isso mesmo! Aproveitem e olhem também os livros que ela tem. Quem sabe vocês 
não acham mais alguma informação. E não esqueçam que amanhã começam as aulas.

Quando terminam de ajudar a mãe na limpeza da cozinha, Chico e Ritinha vão correndo 
para a casa da tia Ana usar o computador.

Lá iniciam a pesquisa:
– Vamos lá, Ritinha. Vamos pesquisar pelo nome toninha? – pede Chico.
– Anota aí no nosso caderno, Chico: o nome da toninha é Pontoporia blainvillei.
– Já anotei, Ritinha. Vamos continuar e descobrir onde mais há toninhas.
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Enquanto as crianças fazem suas pesquisas, Babi e seus amigos aproveitam para colocar 
a conversa em dia: 

Nome científico: Nome dado a cada espécie de ser vivo pelo pesquisador que a descreveu. É formado geralmente por dois nomes:
o primeiro designa o gênero (sempre em letra maiúscula) e o segundo indica a espécie (sempre em letra minúscula), por exemplo, 
Pontoporia blainvillei (toninha). Pontos significa mar aberto, oceano, e poros significa passagem ou cruzamento (aquele que faz a 
passagem para o oceano). O nome blainvillei é uma homenagem ao naturalista francês Henri de Blainville.
Nome popular: Nome dado a uma espécie ou grupo de espécies sem critério científico, podendo englobar várias espécies ao mesmo 
tempo (exemplo: golfinho, toninha, boto-cinza). É utilizado pelas pessoas em geral e pode variar de região para região.



Já está anoitecendo quando Chico e Ritinha voltam para casa. Precisam organizar a 
mochila da escola. 

Têm uma boa noite de sono e acordam bem-dispostos. Afinal, mesmo as férias sendo 
boas, rever os amigos da escola também é muito legal.

Chegam bem cedo para brincar com os amigos antes de a aula começar. Assim que 
o sinal bate correm para a sala, onde a professora já está esperando.

A professora dá as boas-vindas a todas as crianças e, como de costume, quer saber 
como foram as férias. Chico e Ritinha estudam na mesma sala, pois a diferença de idade 
é pouca. Cada criança tem sua vez de falar. As histórias estão interessantes, e, quando 
chega a vez de Ritinha, do outro lado da sala Chico não se contém e a todo momento 
completa o que Ritinha “tenta” contar:

– Saímos com nosso pai para pescar – Ritinha começa contando.
– E aí começamos a olhar ao nosso redor e percebemos muitos bichos legais... 

– interrompe Chico, animado em poder contar tudo o que viu nas férias.
– Descobrimos até um pequeno golfinho chamado toninha. Tão bonitinho!!! – Ritinha 

consegue retomar a sua vez de falar.
A professora percebe que Chico e Ritinha aproveitaram bem os dias de descanso:
– É, os pescadores têm grande conhecimento da região. Muito bem! Fico feliz, pois 

mesmo de férias parece que vocês aprenderam várias coisas. 
– É, professora, lembra que a senhora tinha explicado sobre os ecossistemas? Então, 

tudo isso a gente conheceu de perto – conta Ritinha.
– É! Só das toninhas que não conseguimos descobrir muito. Nosso pai contou o 

que sabia. Mas queríamos tanto saber mais coisas... Nosso pai falou que cada vez tem 
menos toninhas na Baía da Babitonga.

A professora percebe que será um bom reinício escolar, pois vai dar uma ótima 
notícia para Chico, Ritinha e toda a turma:

– Nas férias andei pensando em levar vocês para conhecer o Espaço Ambiental 
Babitonga, que, imaginem só, é do Projeto Toninhas. Assim toda a turma poderá saber 
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mais sobre os ecossistemas que estudamos. Na visita conheceremos juntos um pouco 
mais sobre a toninha, o que acham?

Ouve-se um coro só:
– Siiiimmmm! – gritam todos.
– Existe um projeto que se chama Projeto Toninhas? – pergunta Ritinha.
– Isso mesmo! É um grupo de pesquisadores da universidade, a Univille, que pesquisa 

a toninha aqui na Baía da Babitonga – explica a professora.
– Legal, professora! Temos muitas coisas para perguntar! – Chico completa 

entusiasmado.
Chega a tão esperada visita ao Espaço Ambiental Babitonga. Toda a turma está 

animadíssima. Durante o percurso da escola até a universidade, onde fica o projeto, a 
professora vai explorando os temas que serão abordados durante a visita.
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Espaço Ambiental Babitonga, na Univille (Unidade São Francisco do Sul), onde o Projeto 

Toninhas desenvolve grande parte de seu Programa de Educação Ambiental.



Assim que chega, a turma é logo recebida pela equipe do Projeto Toninhas. 
Os alunos assistem a uma pequena apresentação sobre as atividades de pesquisa 
e educação ambiental do projeto e em seguida visitam o museu. Lá podem ver 
e ouvir muitas informações sobre a fauna e os ecossistemas que fazem parte da 
Baía da Babitonga e principalmente conhecem e aprendem muitas coisas sobre as 
toninhas.

Chico e Ritinha trocam muitas ideias com o pessoal do projeto. Contam tudo 
o que aprenderam nas férias e fazem muitas perguntas sobre as toninhas. Ganham 
alguns materiais para ler e descobrir mais coisas.

Na volta para a escola, as 
crianças no ônibus estão num 
agito só! Todas falam ao mesmo 
tempo com a professora. Chico 
e Ritinha estão muito felizes, 
pois esclareceram as dúvidas que 
tinham sobre as toninhas.

Já em casa vão correndo 
contar para a mãe o que viram. 
Depois de almoçar correm para o 
quarto para ler os materiais que 
receberam:

– Chico, olha aqui esta 
cartilha que ganhamos do projeto, 
ela mostra os lugares onde as 
toninhas vivem! 

– Então só existe toninha 
no Brasil, no Uruguai e na 
Argentina? 
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Mapa de distribuição da toninha: ela ocorre 
no Brasil, do Espírito Santo ao Rio Grande 

do Sul, no Uruguai e na Argentina, 
até o norte da Patagônia.
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– Sim, Chico. E no 
Brasil elas apenas são 
encontradas do Espírito 
Santo até o Rio Grande 
do Sul. Aqui ainda diz 
que ela vive em áreas que 
têm até uns 30 metros de 
profundidade.

– Diz aqui também 
que a Baía da Babitonga 
é um dos únicos lugares 
onde as toninhas vivem 
dentro de uma baía. Olha 
só este mapa da Babitonga, 
Ritinha.

– É parecido com 
aquele do nosso pai.

– Isso mesmo! Você 
vê a parte aqui em destaque? É aqui que as toninhas da baía passam a maior parte 
do tempo. Foi justo no lugar onde a gente tirou aquelas fotos.

Chico e Ritinha colocam todos os panfletos dentro de uma bolsa e saem 
caminhando. Sentam em um trapiche, ficam olhando os materiais e curtem a Baía 
da Babitonga.

– Puxa, Chico, aqui só vivem umas 50 toninhas. É pouco, né?!!!
– Nossa, Ritinha! É pouco mesmo!
Enquanto Chico e Ritinha estão descobrindo mais e mais novidades sobre as 

discretas toninhas, nas águas da Baía da Babitonga os bichos brincam e pescam. 

Mapa da Baía da Babitonga: 
em destaque a principal área 
de ocorrência das toninhas.
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No fim da tarde, Chico e Ritinha ainda estão no trapiche esperando o pai retornar 
da pesca. Eles se sentem tão animados que, quando o encontram, o convencem a 
levá-los para ver as toninhas novamente...

– Está bem, crianças, amanhã vamos procurar as toninhas novamente – concorda 
seu Zé da Tarrafa. – Durmam cedo para acordar bem-dispostos. Quando voltarem da 
escola, almoçamos e saímos de barco para ver as toninhas. Está bem assim?



– Valeu, pai! – alegram-se Chico e Ritinha.
No dia seguinte, na escola, a professora organiza as crianças em círculo para 

conversarem sobre a visita ao Espaço Ambiental Babitonga. Após a conversa, a 
professora propõe alguns trabalhos para os alunos. Todos concordam, pois gostaram 
muito do passeio.

Terminada a aula, Chico e Ritinha vão correndo para casa almoçar. Eles estão 
com pressa para sair de 
barco com o pai.

E é claro que Babi 
já está sabendo da saída 
de barco, porque Lari e 
Trintinha acompanharam 
no dia anterior seu Zé 
da Tarrafa chegar da 
pesca e escutaram as 
crianças pedindo para 
ver as toninhas. Babi fica 
muito feliz quando vê o 
barco com as crianças e 
chama todas as outras 
toninhas para que Chico 
e Ritinha as encontrem 
com facilidade. Mesmo 
assim, acaba ficando em 
destaque:
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– Lá estão as toninhas! Engraçado, olha de novo aquela toninha com a cicatriz...
Ela demora mais para afundar, parece até que ela sabe que estamos aqui... – comenta 
Ritinha.

É claro que ela está falando da Babi, nossa corajosa toninha.
– Olha lá, parece que elas ficam em grupos pequenos. Cada grupo parece que não 

tem mais do que cinco toninhas. É bem como o pessoal do Projeto Toninhas contou 
para nós ontem. Eles também disseram que elas podem formar famílias.

– Bate foto, Ritinha. Não é todo dia que a Baía da Babitonga está com suas águas 
tão lisinhas assim, ainda mais à tarde. Vamos aproveitar.

– Olhem lá, duas toninhas bem juntinhas. Pelo tamanho deve ser uma mãe com 
seu filhote – observa seu Zé da Tarrafa.

– Que lindo! Tomara que a foto fique boa, Ritinha. 
– Lembra, Chico, a gente leu ontem que as toninhas têm um filhote a cada dois 

anos e que o filhote fica 11 meses na barriga da mãe até nascer.
– É mesmo, Ritinha. Pai, você sabia que o filhote mama até uns nove meses e 

fica sempre junto da mãe? Ela também ensina ele a pescar.
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– É parecido com o que acontece com as pessoas!!! Crianças, hoje não posso 
ficar tanto tempo assim com vocês, preciso pescar. Que tal vocês irem à casa da tia 
ver se as fotos ficaram boas?

– Boa ideia, pai, vamos mexer no computador da tia Ana.
– Tchau, toninhas, até outro dia! – despedem-se Chico e Ritinha.
Seu Zé da Tarrafa deixa as crianças na praia e vai pescar. Chico e Ritinha levam 

a máquina fotográfica até a casa da tia para ver as fotos que tiraram.
Assim que as crianças vão embora, Babi e as outras toninhas comemoram o 

sucesso da missão. 
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Chico e Ritinha imprimem algumas fotos para mostrar para seus pais e amigos na escola.
A mãe fica maravilhada com as imagens e incentiva o marido a continuar levando os 

filhos para ver as toninhas. Ela percebeu que com isso os dois se tornaram mais atentos 
com o que acontece ao seu redor.

– A gente aprendeu que as toninhas comem peixes bem pequenos, com uns dez 
centímetros, como manjuba, cangoá, amoré e também lula – explica Chico.

– Então as toninhas não comem o mesmo peixe que o senhor pesca, pai? – questiona 
Ritinha.



– Não – comenta seu Zé da Tarrafa. – A gente não pega peixes tão pequenos. As 
toninhas pescam em grupo, e muitas vezes o trinta-réis, esse pequeno pássaro branco, 
está voando por cima. Então acho que eles comem os mesmos peixes... 
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Manjuba (Cetengraulis edentulus) Amoré (Gobionellus oceanicus) Canganguá (Stellifer brasiliensis) Cangoá (Stellifer rastrifer)
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– Pai, sabia que as toninhas são mamíferos?
– É, eu já sabia... Mas como será que os 

filhotes conseguem mamar com um bico tão 
comprido? – pergunta pensativo seu Zé da 

Tarrafa.
– Isso eu sei! – quer explicar Ritinha. – Os 

filhotes cutucam com o bico na barriga da mãe, onde 
ela tem as mamas, e ela então esguicha o leite na boca do filhote. O pessoal do 
projeto explicou isso para a gente. 

– E explicaram também que os filhotes mamam até os nove meses, mas com 
quatro meses já começam a comer camarões, pois são mais fáceis de capturar 
– acrescenta Chico. 

Chico e Ritinha não dão trégua para os seus pais. Toda hora contam mais 
alguma coisa que vão lembrando, como se passasse um filme na cabeça deles:

– Mãe, você nem imagina as pesquisas que estão sendo feitas com as 
toninhas aqui na Baía da Babitonga.

– É mesmo, minha filha?! Quero saber tudo, vocês me deixam muito curiosa. 
Não vejo a hora de ver as famosas toninhas.

Chico e Ritinha parecem os próprios pesquisadores quando contam as coisas. 
Um começa a história e o outro continua:

– Eles pegaram cinco toninhas e colocaram nelas um equipamento que 
transmite um sinal para o satélite. 



Como é feita a pesquisa com transmissor satelital:  Os 
transmissores satelitais são equipamentos que fornecem 
uma série de informações difíceis de serem coletadas em campo 
sobre o comportamento dos animais. Na pesquisa das toninhas, o 
padrão de respiração, a profundidade de mergulho e a posição geográfica foram os dados adquiridos com os transmissores 
satelitais. Toda vez que uma toninha marcada subia à superfície para respirar, a antena do transmissor saía da água e 
emitia um sinal, que era recebido por um satélite e enviado para uma base de dados em um computador.

– É, e vieram pesquisadores do estrangeiro, dos Estados Unidos e da Argentina, 
que ajudaram o pessoal daqui, além de alguns brasileiros de outros estados onde existe 
toninha. Todos eles vieram ajudar.

– É mesmo?! Mas para que serve esse equipamento? – pergunta a mãe muito 
interessada.

– Com esse equipamento eles vão descobrir onde elas ficam dia e noite, se 
elas saem da baía, e dá para saber até em que profundidade elas mergulham. E cada 
transmissor tinha uma cor diferente, assim eles conseguiam achar as toninhas marcadas 
quando saíam de barco e faziam fotos.
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Seu Zé da Tarrafa, que está chegando a casa, ouve toda a conversa pela janela 
e também está curioso:

– Então depois de pegarem as cinco toninhas, colocarem esse tal de transmissor,   
eles ainda acompanhavam os animais durante o dia?

– Isso mesmo, pai! Eles acompanhavam de barco, tirando fotos e fazendo várias 
anotações – responde rapidinho Chico.

– Humm... E já existe algum resultado disso? – pergunta intrigado seu Zé da 
Tarrafa.

– Sim! Eles já descobriram que elas 
não saem da Baía da Babitonga, são 
moradoras daqui.

– Chico, você lembra quanto tempo 
o transmissor ia ficar nas toninhas? – 
pergunta Ritinha.

– Lembro sim. O transmissor 
funcionou só por uns dois meses, depois 
ele caiu sozinho.

– Pai, mãe, mais uma coisinha que 
lembrei: as cinco toninhas receberam nomes: 
Babi, Samba, Carijó, Pitanga e Bill.

– Quem sabe uma dessas aí não é a 
toninha que vocês fotografaram, hein?! – comenta seu Zé da Tarrafa.

– Será????!!!! – gritam as crianças.
Se Chico e Ritinha já estavam animados com tudo o que aprenderam, ficam 

mais ainda com a dúvida que seu Zé da Tarrafa lançou: será mesmo que uma das 
toninhas da pesquisa é a toninha que eles viram?

Babi: nome da mascote de São Francisco do 
Sul escolhido por meio de um concurso do qual 
participaram crianças do município. 
Samba: uma homenagem aos primeiros povos 
que viveram na região da Baía da Babitonga e que 
construíram os sambaquis, sítios arqueológicos que 
até hoje podem ser encontrados.
Carijó: uma homenagem aos povos indígenas do 
grupo tupi-guarani que viveram no litoral norte de 
Santa Catarina após os povos sambaquianos.
Pitanga: remete a um dos significados do nome 
Babitonga (Babetonga, Ibabitonga), que seria “lugar 
das pitangueiras”, na língua tupi.
Bill: uma homenagem ao americano Bill Scott, que 
muito contribuiu para as pesquisas com toninhas na 
Argentina. Faleceu em 2011.
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Enquanto isso, Babi conversa com seu amigo Austral, que continua pela região. 
Austral ainda está descansando, preparando-se para a grande viagem de volta ao 
sul. Mas antes de retornar ele tem muitas coisas para contar para a turma. Todos os 
bichos da Baía da Babitonga cercam Austral para ouvir suas histórias.

Austral conta que mais para o sul há muitas toninhas morrendo nas redes de 
pesca. Como a quantidade de peixes está diminuindo muito, os pescadores têm 
utilizado cada vez redes maiores. Ele viu redes imensas na água. Parecia um labirinto 
passar no meio de tantas redes. Viu também muitos barcos arrastando redes para 
pegar camarão, e o estrago deixado no fundo do mar era grande. Os filhotes de peixe 
que ficavam na rede morriam todos e eram jogados de volta para o mar. Também viu 
pesquisadores por lá estudando as toninhas mortas nas praias. Pelo que entendeu, 
eles precisam saber mais detalhes sobre a vida delas para encontrar soluções para 
tais problemas.
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– Pai, você sabe do que as toninhas morrem? – questiona Ritinha.
– Olha, Ritinha, infelizmente a gente vê que algumas morrem porque se 

prendem nas redes de pesca. Nenhum pescador quer pescar toninhas, mas eu acho 
que elas vão atrás do peixe, 
se prendem e não conseguem 
subir para respirar, aí acabam 
afogadas – explica seu Zé da 
Tarrafa.

– É, pai, a mesma coisa 
acontece com as tartarugas – 
comenta Chico.

– Tomara que os 
pesquisadores encontrem um 
jeito de evitar que as toninhas 
e as tartarugas se prendam nas 
redes.

No fundo das águas 
da Baía da Babitonga, Babi 
conversa com seus amigos 
sobre os problemas que a sua 
espécie enfrenta. Além da morte 
acidental em redes de pesca, ela 
e seus amigos do mar sofrem 
com o aumento da poluição 
e a diminuição da comida. Ela 
fica muito preocupada com as 
notícias trazidas por Austral.

As estimativas de toninhas que morrem emalhadas em redes de pesca, 
ao longo de toda a distribuição da espécie, indicam que em alguns 
anos elas poderão desaparecer. Estudos realizados ao longo da costa 
revelaram que milhares de toninhas morrem por ano.
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Lixo nas praias, gerando impacto ambiental.

Chico e Ritinha vão brincar na praia. Assim como os 
bichos, também ficam preocupados com o lixo deixado 
no local.

– Chico, as pessoas precisam parar de jogar o lixo 
por aí e ter mais cuidado com o lugar onde vivem.

– É verdade, Ritinha, isso precisa mudar urgente! 
Assim como nossa casa é limpinha, os animais também 
precisam ter o seu ambiente limpo. Não é justo sujarmos 
o mar desse jeito.



Chico e Ritinha resolvem ir até a margem 
da Baía da Babitonga. Ritinha trouxe algo na sua 
mochila que quer mostrar:

– Chico, senta aqui do meu lado. Vamos olhar 
este livro que eu retirei da biblioteca da escola. É 
um livro de animais que poderão desaparecer, estão 
ameaçados de extinção.

– Que triste isso, Ritinha!

72

Extinção: Eliminação total 
de uma espécie. Ela pode 
ocorrer por processos 
naturais, como no caso 
de catástrofes ambientais, 
ou pela ação humana, 
como no caso de caça 
predatória, desmatamento 
ou poluição. Atualmente, 
a atividade humana é a 
principal responsável pela 
extinção de espécies. 



– Olha só, aqui diz que a toninha corre o risco de entrar 
em extinção. Outros golfinhos já desapareceram para sempre da 
natureza. Não podemos deixar que isso aconteça também com 
as toninhas – aponta Ritinha para o seu livro.

– Imagine só, perder para sempre esses lindos golfinhos... 
– murmura Chico, com muita tristeza.

– Diz também que, quando uma espécie é extinta, ocorre 
um desequilíbrio ecológico, que afeta a cadeia alimentar. E a toninha está quase 
no topo dela, afinal possui predadores, que são orcas e tubarões!

Desequilíbrio ecológico: Alteração 
grave que causa mudanças no 
funcionamento de um ecossistema. 
Um dos principais fatores é o 
aumento ou redução do número 
de indivíduos de uma espécie, 
causando reações em cadeia.
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Chico e Ritinha, preocupados, sabem que muita coisa precisa ser feita para acabar 
com o desequilíbrio ecológico e garantir a sobrevivência dos animais e dos ecossistemas 
onde todos vivem.

Babi e seus amigos sofrem com os problemas que estão acontecendo, mas estão 
esperançosos:
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pesquisAr pArA Aprender
 

dicas de pesquisa:
Agora que você já conhece os ecossistemas da Baía da Babitonga e a toninha, que 
tal você também se tornar um multiplicador? Para isso você pode usar toda a sua 
criatividade para arranjar um jeito de divulgar o que você aprendeu. Vale fazer faixas 
de divulgação, material explicativo, jornal, cartazes de alerta ou réplicas dos bichos 
da Baía da Babitonga, principalmente da toninha, que é quase uma desconhecida da 
população.

Algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisa na escola: 
Para realizar a dica de pesquisa, você pode contar com a ajuda dos professores de 
Ciências, Geografia, História, Português, Artes, Matemática e até Inglês.

Dividir a turma em dois grupos: o grupo 1 fará a parte de divulgação por cartazes, 
faixas, panfletos, e ao grupo 2 caberá a elaboração das réplicas dos bichos;

O grupo 1 precisa ser bem criativo com a parte escrita, o tipo de letra, as cores, 
as ilustrações. Vale tudo para chamar a atenção;

O grupo 2 deve tentar representar os bichos e a toninha em todas as suas 
características;

É possível trabalhar com argila, papel machê, biscuí, papelão, tecido, entre outros 
materiais;

Sempre dar preferência para utilização de materiais reciclados;
Depois de tudo pronto, organizar uma forma de levar o que vocês prepararam para a 

comunidade: pode ser uma exposição no galpão da igreja, na associação dos moradores, 
na associação dos pescadores etc.

•

•

•

•

•
•
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CApÍtuLo 4
impACtos nos AmBientes Costeiros

 
Na manhã seguinte Chico e Ritinha acordam cedo. É sábado e eles ficam pensando 

o que poderiam fazer nesse lindo dia de sol.

Ritinha sugere:
– Chico, vamos caminhar por aí e, quem sabe, 

arranjamos alguma coisa para fazer. Posso levar 
minha máquina fotográfica e vamos registrando tudo 

o que encontrarmos no caminho. O 
que você acha?
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– Pode ser – concorda Chico.
– Vamos lá para o rancho de pesca ver o que o pai está fazendo.
– OK, Ritinha!
Cortando caminho, passam perto de uma área de mangue. Chico e Ritinha novamente 

se espantam com a quantidade de lixo que está no mangue:
– Olha só, Ritinha, quanto lixo. Foi só chover, a maré subir, e o mangue encheu 

de lixo! 
– É mesmo, Chico, quanto 

lixo! Tive uma ideia!
– O que é, Ritinha?
– Foi tão importante conhecer 

as coisas belas da região que acho 
que deveríamos também começar 
a registrar com fotos tudo o que 
não está muito correto. 

– Como assim? – quer saber 
Chico.

– Precisamos mostrar para 
as pessoas a situação da Baía da 
Babitonga, não só a sua beleza, 
como também os seus problemas. 
Se não cuidarmos melhor dela, 
como ficarão as toninhas e os 
outros bichos? Como nosso pai vai 
continuar pescando? Até mesmo 
os turistas, quem vai querer vir 
aqui? Todo mundo quer um lugar 
limpo e bonito para passear, você 
não acha?
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– Isso mesmo, Ritinha – concorda Chico.
– Vamos aproveitar hoje e registrar tudo o que vemos de errado, 

como esse manguezal cheio de lixo!!!
– É, temos de abrir os olhos para os impactos ambientais. A professora 

falou que todas as nossas atividades geram impactos. Precisamos sempre 
avaliar bem nossas atitudes para causar a menor alteração possível ao 
meio ambiente. Assim ajudamos a preservar os animais e a vegetação, 
incluindo nós mesmos.

– Vamos lá! Vamos tirar algumas fotos e depois fazer uma 
exposição!

Impactos ambientais: é considerada um impacto ambiental qualquer alteração nas características naturais 
de uma região, ambiente ou ecossistema que afete de maneira negativa as propriedades do ecossistema. 
Os problemas causados podem ser a curto, médio ou longo prazo.

E é claro que Chico e Ritinha continuam sendo acompanhados por 
Lari e Trintinha, que sempre levam informações para Babi, lá nas águas da 
Babitonga.

No fim do dia Chico e Ritinha mostram as fotos para seu Zé da 
Tarrafa.
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– Muito bem, meus filhos! Realmente precisamos pensar melhor no jeito 
que vivemos e também nos envolver mais no que acontece na região em que a 
gente mora. Nós ainda podemos tentar nos defender, mas e os bichos? Quem os 
defende? Quem defende a natureza? 

Faz-se um silêncio. Uma foto chama a atenção de seu Zé da Tarrafa:
– E esta foto aqui? Vocês foram até o porto?
– Fomos sim, mas avisamos a mãe. É que ficamos pensando se os navios e 

toda a atividade do porto não prejudicam a região ou os bichos.
– Bom, na verdade eles fazem alguns trabalhos de prevenção. Toda a limpeza 

dos navios e do porto é realizada com muito cuidado e atenção para não prejudicar 
os animas da região. Mas mesmo assim um porto sempre causa alguns impactos. 
Por isso, é importante que os portos fiquem apenas numa determinada região da 
baía, precisamos deixar as áreas de manguezal protegidas. Se houver portos por 
todo lado, nas áreas de mangue, o estrago será muito grande.  

– Entendi. Então, na verdade, um porto é uma atividade importante, porém 
precisa de muito cuidado e atenção, tanto para as suas atividades quanto para 
o local onde é instalado... senão pode é virar um grande problema! – conclui 
Chico.

– Isso mesmo, Chico, você entendeu bem!
E a conversa continua. Chico e Ritinha não dão trégua para seu Zé da 

Tarrafa:
– Pai, a pesca também pode causar algum impacto no ambiente, não é? 

A gente escuta tanto vocês falarem que antigamente havia mais peixe – diz 
Chico.

– Isso é verdade, filho – responde seu Zé da Tarrafa. – O problema é que 
algumas pessoas pescam com o equipamento errado, em períodos proibidos, 
quando os peixes estão se reproduzindo. Alguns até jogam pedaços de rede 
velha na água.
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– É verdade! A gente fez algumas fotos de restos de rede na praia.
– Eu pesco muita tainha, pescada, robalo e também camarão, mas sempre respeito 

a época do defeso das espécies e o tamanho das redes. Aqui na nossa região predomina 
a pesca artesanal. Já mudamos muito as formas de pescar. Em alguns lugares não 
colocamos mais as redes de pesca, pois às vezes é uma região de muito risco para 
outros animais que não são de interesse da pesca.

– Vocês mudam os lugares da pesca para não pegar peixes que não devem ser 
pescados? Mas isso pode ser feito também para evitar que as toninhas e os botos-cinza 
sejam pegos na rede, não é? – pergunta Chico.

– Muita coisa a gente pode melhorar no nosso trabalho de pescador. Assim 
conseguiremos garantir o peixe para todos, até mesmo para vocês e para as próximas 
gerações.

Pesca artesanal: Tipo de pesca caracterizado principalmente pela mão de obra familiar, com embarcações de porte pequeno.
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– Puxa, pai, que legal! Pensando bem, dá para comparar os peixes com as frutas: 
sempre tem a época certa, não é, pai? Para ter uma boa colheita e melhores frutos, 
devemos esperar a época certa – conclui Ritinha.

– A gente também fotografou uns canos de onde saía uma água suja e fedorenta... 
Será que é poluição? – pergunta Chico.

– São os esgotos. Eles prejudicam muito a vida marinha e também são responsáveis 
pela diminuição do peixe aqui na baía.

– Ninguém controla isso, pai? – Chico fica espantado.
– Na verdade, existem os órgãos de meio ambiente responsáveis, que acabam não 

conseguindo fiscalizar tudo. É um grande problema, e todos precisam denunciar. Para 
começar, cada um deveria cuidar do esgoto da sua casa. 

O problema da poluição da água deixa as crianças muito preocupadas...
– Agora chega de conversa e vamos comer esse peixe delicioso, do jeitinho que 

só a mãe de vocês sabe fazer – fala seu Zé da Tarrafa.



pesquisAr pArA Aprender
 

Dicas de pesquisa:
Agora que você já é um multiplicador comprometido com a Baía da Babitonga, é hora 
de se envolver e entender as necessidades e expectativas da sua comunidade e o que 
está sendo feito e planejado para melhorar as condições ambientais. Conhecendo bem 
a sua região você poderá propor novos projetos.

Algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisa na escola: 
Para realizar a dica de pesquisa você pode contar com a ajuda dos professores de 
Ciências, Geografia, História e Português. 

Esta atividade poderá ser realizada em três etapas:
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1.ª etapa
A turma deverá elaborar um nome para o projeto;
Dividir a turma em dois grupos;
O grupo 1 observará com atenção os problemas ambientais da região e conversará 

com pais, com pessoas da comunidade, nas associações. O importante é identificar de 
fato os problemas que afetam a região, o bairro, a rua, a comunidade em geral;

O grupo 2 visitará órgãos públicos responsáveis pelas ações ambientais que 
envolvem a região. Perguntará o que está sendo feito atualmente e também sobre 
os planejamentos futuros. Vale tentar conversar com o prefeito, com o pessoal da 
Secretaria do Meio Ambiente, com vereadores. Mas lembre-se de agendar a visita antes, 
e seria interessante pedir para um professor acompanhar vocês.

2.ª etapa
Juntar todas as informações, seja em forma de relatório, painel etc.;
Identificar se o que a comunidade apontou está sendo trabalhado ou se há algum 

planejamento para mudar a situação;
Para deixar a atividade mais criativa, vale fotografar, filmar ou até mesmo ilustrar 

as situações que a turma julgou serem as mais críticas e também as que estão sendo 
realizadas e trazendo melhores condições ambientais.

3.ª etapa
Apresentar para a comunidade e para os gestores públicos o resultado do trabalho 

que vocês realizaram. Com essa atividade você, sua comunidade e os gestores públicos 
poderão perceber o que está sendo feito e o que ainda é necessário fazer.

•
•
•

•

•
•

•

•
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CApÍtuLo 5
ConservAção dos eCossistemAs Costeiros

Chico e Ritinha ficam muito incomodados com as fotografias que tiraram e 
percebem que é necessário fazer alguma coisa. Afinal de contas, viram tantas coisas 
bonitas, mas também entenderam que se nada for feito muita 
coisa pode ser perdida. 

As duas crianças querem entender mais a situação:
– Pai, quem cuida dos bichos marinhos? Quem cuida 

das praias, do manguezal, da restinga, de lugares assim 
como a Baía da Babitonga?

– Bom, meu filho, são várias instituições: prefeituras, 
estados, universidades, ONGs. Em todas essas instituições 
há pessoas que trabalham pela qualidade do meio ambiente. 
Algumas estudam e pesquisam para entender melhor como 
a natureza funciona, outras fiscalizam. Existem regras que 
definem como utilizar melhor esses ambientes. Afinal, os 
ecossistemas, os peixes, os camarões, tudo o que a gente 
usufrui e come é patrimônio de todos, não tem um dono. 
Por isso, o uso precisa ser organizado. Para mim, por exemplo, 
que sou pescador, existe lei para a pesca que define o tamanho 
da rede, da malha, e assim por diante...
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– Sem essas regras ia ser uma confusão então! 
– Isso mesmo, Ritinha! É assim que acontece: primeiro a gente precisa entender 

melhor como a natureza funciona e depois criar as regras para utilizar os recursos 
naturais sem acabar com tudo. Só que algumas vezes as pessoas não respeitam as 
regras, e aí começa a dar problema...

– Hum... e dá problema para todo mundo, né? Para nós e para a natureza... 
– reflete Ritinha.

– É, só que as pessoas não se lembram disso, vão fazendo as coisas sem 
preocupação nenhuma, sem respeitar nada. Mas depois reclamam que o mar invadiu 
a casa, que não conseguem pegar mais peixe, que o caranguejo está acabando, que 
está morrendo muito bicho, e por aí vai!

Chico conta para seu pai a ideia que tiveram:
– Pai, nós tivemos uma ideia! Queremos fazer uma exposição na 

escola com as fotos que tiramos para que todos vejam a beleza e os 
problemas da nossa região. Vamos mostrar para nossa professora, para 
nossos amigos, para todo mundo! Todos precisam ajudar a mudar as 
coisas...

– Ótima ideia, crianças! Tenho certeza de que a professora vai 
apoiar!

– Também acho que a professora vai gostar. Vai completar o trabalho 
que já estamos fazendo. Na verdade, acho que poderia ser a parte final 
do nosso trabalho – complementa Ritinha.

– Isso mesmo, meus filhos, é desde criança que devemos cuidar da 
natureza. Caprichem bastante para tirar 10 na escola e ainda por cima 
ajudar a Baía da Babitonga e principalmente as toninhas!!!
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Quando Chico e Ritinha mostram para seus amigos as fotos que tiraram, eles 
ficam muito impressionados com a situação. A discussão na sala é grande, e todos 
trocam informações sobre o que aprenderam. 

Ritinha e Chico levam a ideia da exposição para a professora. Ela gosta muito e 
decide apoiar a iniciativa. Consegue até o apoio da direção da escola para imprimir as 
fotos. A turma decide que a comunidade deve ser convidada para ver os trabalhos. 
Muitos resolvem chamar a família, os vizinhos e os amigos para ver. É o maior sucesso! 
O trabalho levanta uma grande discussão na escola sobre a situação da região, e todos 
entendem que também devem ajudar a cuidar do lugar onde vivem.

No dia seguinte, outras ideias vão surgindo entre os alunos da escola:
– Vamos separar o lixo!
– Vamos ajudar a recolher o lixo e esclarecer as pessoas sobre os problemas do 

lixo na natureza!
– Vamos tentar reutilizar os materiais reciclados!
– Vamos impedir que o esgoto chegue às praias!
– Alguns poderiam ir até as marinas, falar sobre as toninhas, onde elas vivem, e 

pedir ao pessoal para reduzir a velocidade dos barcos...
– Legal! O pessoal do Projeto Toninhas tem cartazes, e a gente pode ajudar a 

distribuir. Também podemos alertar sobre a questão do desmatamento!
– Isso mesmo! Podemos fazer placas informativas.
– O que mais?
– A gente pode falar com os pescadores sobre as toninhas, explicar que elas estão 

entrando em extinção e pedir para eles terem cuidado com as redes... 
– Perfeito! Que mais?
– Acho que nos fins de semana deveríamos ir com sacos na praia e recolher o 

lixo, conversar com os turistas para que não joguem o seu lixo na praia, para não 
pisarem na restinga, por causa da coruja-buraqueira, e podemos também contar sobre 
as toninhas...

A professora acompanha todo o planejamento da turma e, orgulhosa de seus 
estudantes, comenta:
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– É, acho que vocês farão a diferença. Fico feliz que vocês perceberam que não 
adianta ficar só olhando... Precisamos fazer alguma coisa, e a mudança começa na 
gente, na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro.

– Vamos lá, pessoal, vamos começar agora mesmo!
E para o fim de semana as crianças já têm material pronto para distribuir aos 

turistas. 
O sucesso da atividade que as crianças fazem na praia com os turistas é tanto 

que na segunda-feira querem implantar mudanças também na escola:
– Ei, professora, precisamos retomar a coleta seletiva de lixo aqui na escola. A 

senhora nos ajuda? Poderíamos fazer uma campanha!
– Claro, coloquem no papel a ideia de vocês que vou levar para a diretora. Tenho 

certeza de que ela vai apoiar.
– Podemos também fazer alguma coisa para incentivar a coleta seletiva nos 

bairros, da mesma forma que na escola. Afinal, se pedimos para os turistas fazerem a 
parte deles, temos de fazer a nossa também.

– Isso mesmo, crianças! No começo pode parecer um pouco 
difícil, mas depois a separação do lixo começa a ser tão 

automática que você nem percebe.
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Em casa, Chico e Ritinha contam para a sua mãe sobre a separação do lixo. Ela 
fica muito feliz em ver seus filhos tão dispostos e preocupados com o meio ambiente e 
desde já começa a separar o lixo da cozinha.

Após o almoço, a família toda vai ajudar seu Zé da Tarrafa na arrumação do rancho 
de pesca e do barco. No caminho conversam muito animados sobre o projeto ambiental 
que as crianças vão desenvolver na escola e no bairro. 

E, claro, Lari e Trintinha continuam a acompanhar a família. Foram excelentes 
informantes e mensageiros durante todo o período de descobertas que Chico e Ritinha 
tiveram. Graças ao trabalho de Lari e Trintinha, Babi e seus amigos agora contam com 
muitos parceiros: Chico, Ritinha e as crianças da escola. Todos são parceiros empenhados 
em proteger a Baía da Babitonga.
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Após o trabalho no rancho de pesca, no fim do dia a família se reúne para admirar 
a Baía da Babitonga, com a sensação de que, unidos, muita coisa pode ser feita. É preciso 
conhecer, amar e preservar o lugar onde vivemos...
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pesquisAr pArA Aprender
 

Dica de atividade:
Agora é com você! Seja também um “amigo” da natureza ou um “amigo” da toninha, como 
preferir. Junte tudo o que você aprendeu e ponha em prática no seu dia a dia.  

Algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisa: 
Para realizar a dica de pesquisa, você pode contar com a ajuda dos professores de Ciências, 
Geografia, História, Português, Artes, Matemática e até Inglês.
Desenvolvimento:
Para realizar a dica de atividade, sinta-se bem livre para trabalhar da forma que você ficar mais à 
vontade. O importante é participar. Você pode trabalhar sozinho ou em grupo. Você pode desenhar, 
fazer música, cantar e dançar, fazer teatro, poesia... Vale usar toda a sua sensibilidade.
Desenvolver para preservar!

Sugestão de atividades que podem ser realizadas no dia a dia para conservar o ambiente:
Faça uma campanha na sua escola para a separação de lixo e leve essa experiência para 

casa, converse com sua família;
Organize também uma campanha para reduzir a produção de lixo, ou seja, reaproveite os 

materiais, reduza o uso de embalagens e sacolas plásticas. Afinal, não adianta apenas separar 
o lixo, precisamos também reduzir o consumo dos recursos naturais;

Juntamente com os professores, organize uma exposição na escola mostrando as belezas e 
os problemas ambientais de sua região. Promova uma discussão na turma sobre o assunto;

Comprometa-se em mudar alguma coisa no seu estilo de vida para contribuir com o meio 
ambiente;

Junte as ações de toda a turma e perceba quantas coisas simples podemos fazer;
Você pode copiar a ideia de seu amigo e aumentar as suas ações.

Lembre-se: a natureza agradece!

•

•

•

•

•
•
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teLefones importAntes

Sempre que você estiver nas praias do litoral norte de Santa Catarina e encontrar 
algum animal marinho (golfinho, baleia, tartaruga ou ave) ou um animal terrestre 
debilitado ou morto na praia, você deve avisar uma das instituições listadas a seguir:

Projeto toninhas/Univille: (47) 3442-2577;

Polícia Ambiental de São Francisco do Sul: (47) 3449-3387;

Polícia Ambiental de Joinville: (47) 3439-5477;

Corpo de Bombeiros: 193;

Secretaria de Meio Ambiente dos municípios.

Caso o animal esteja vivo, não se aproxime dele, mantenha-se a uma distância de 
5 metros e não o alimente. Ele pode estar apenas descansando ou pode estar doente, 
como, por exemplo, com tuberculose ou pneumonia. Ligue para algum dos telefones 
indicados acima.

Sempre que possível, tire fotos e nos mande por e-mail: projetotoninhas@yahoo.
com.br.

E, se o animal estiver morto, avise também. Os estudos com animais mortos 
fornecem informações muito importantes para que possamos conhecer mais sobre a 
vida deles.

Seja parceiro!
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Há mais de 10 anos trabalhamos para buscar informações sobre aspectos 
ecológicos (distribuição, uso de hábitat, tamanho populacional, entre outros) e 
biológicos (dieta, parasitologia, contaminação, genética, entre outros) das toninhas. 

As pesquisas do Projeto Toninhas visam contribuir para o conhecimento da 
vida dessa espécie de golfinho tão ameaçada. Os golfinhos são importantes para 
o equilíbrio dos ecossistemas onde vivem, e a sua conservação é um símbolo da 
qualidade de seu hábitat.

A sede do projeto fica na Unidade São Francisco do Sul da Univille, no bairro 
Iperoba, onde também se localizam o Espaço Ambiental Babitonga e a Sala Toninha, 
destinados ao desenvolvimento das atividades de educação ambiental.

As atividades de pesquisa do projeto estão voltadas principalmente ao estudo da 
população de toninhas que vive na Baía da Babitonga e também no litoral adjacente, 
áreas de ocorrência da toninha, locais onde a equipe do projeto recupera as carcaças 
de animais encontrados mortos.

O Programa de Educação Ambiental do Projeto Toninhas é desenvolvido no 
Espaço Ambiental Babitonga, que possui em seu acervo espécies da região, animais 
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taxidermizados, esqueletos e moldes de animais em tamanho natural, e na Sala 
Toninha, a qual oferece um ambiente decorado, propiciando um local agradável 
para o desenvolvimento de atividades, sobretudo com as crianças. Atendemos 
também a comunidade, com exposições interativas, participação em eventos, feiras 
e palestras.

quem somos

O Projeto Toninhas reúne uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais 
das áreas de Biologia, Pedagogia, Geografia e Design, além de alunos vinculados ao 
curso de Ciências Biológicas da Univille.

Contatos

Telefone: (47) 3442-2577
E-mail: projetotoninhas@yahoo.com.br
Blog: http://projetotoninhas.blogspot.com 
Site: www.projetotoninhas.org.br
Endereço: Rodovia Duque de Caxias, s/n.° – Poste 128 – km 8 – Bairro Iperoba
CEP 89240-000 – São Francisco do Sul – Santa Catarina
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