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 Um livrinho sobre golfinhos



Golfinhos são incríveis! Pessoas ao redor do mundo amam 
golfinhos! Golfinhos são lindos. Eles são bem amigáveis e se 

movem de uma maneira muito bela. Mas o que sabemos 
realmente sobre golfinhos? O que golfinhos gostam, onde 

eles moram, o que eles comem? Como golfinhos se 
comunicam?
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Aqui vamos apresentar Rio, que 
cresceu com os golfinhos e quis 
protegê-los desde quando era 
muito pequeno. Rio gostaria de 

compartilhar algumas informações 
com você sobre golfinhos!



Meu nome é Rio. Tenho quatro anos. Amo 
muito os golfinhos. Eles são muito 

talentosos e adoram brincar. Eu já vi 
golfinhos pulando no oceano, brincando 
uns com os outros e brincando nas ondas 

dos barcos.
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Eu também já vi golfinhos sendo presos em piscinas pequenas, onde as 
pessoas os usam para apresentações. Isso é muito cruel. Os golfinhos 

estavam muito tristes. Eles pertencem ao oceano.



Golfinhos não são peixes! Eles são mamíferos como nós e são da 
mesma família das baleias. Existem 36 espécies de golfinhos e a 
maioria pode ser encontrada nas águas da Indonésia! O maior 
mamífero do mundo também vivem na Indonésia, a Baleia Azul! 

Golfinhos gostam de comer peixes, camarões e lulas. Golfinhos vivem 
em famílias e tem um grande laço afetivo uns com os outros. Eles se 

importam muito uns com outros assim como nós.



Golfinhos podem viajar 100 quilômetros por dia!
E podem nadar até 40 quilômetros por hora! 
Golfinhos podem respirar embaixo da água.

Eles precisam vir até a superfície para respirar assim 
como nós. Golfinhos podem segurar o ar por até 20 

minutos!
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Golfinhos tem uma maneira muito especial de 
procurar por alimento. Eles emitem ondas 
ultra-sonoras. Ecolocalização é o uso de ondas 
ultra-sonoras onde golfinhos fazem barulhos 
como cliques e assobios e então escutam o eco. 
Sua audição é tão sensível a estes ecos que eles 
podem quase “ver” objetos na água ao 
ouvi-los. Isso permite aos golfinhos localizar 
comida em águas turvas e escuras.



Mas as vezes em águas turvas eles não 
conseguem detectar pescadores e eles 
acabam presos. Os pescadores deveriam 
ajudar os golfinhos e solta-los de volta no 
oceano imediatamente!



Águas da Indonésia são mundialmente conhecidas por sua rica e diversa 
fauna marinha, repleta de uma incontável variedade de mamíferos 

marinhos, peixes e corais.

A maioria das espécies de mamíferos marinhos podem ser 
encontrados na Indonésia
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Algumas espécies estão 
sendo ameaçadas de 

extinção! Por exemplo, a 
Indonésia é o lar do 

Golfinho de Irrawaddy, que 
está em estado crítico de 

perigo. A organização RASI 
trabalha duro para 

salva-los da extinção.



A poluição nos mares, como plásticos, é muito 
prejudicial para os golfinhos. Golfinhos podem 
confundir sacolas plásticas com alimentos e 
morrer sufocados com a sacola. Redes de pesca 
também são muito prejudiciais e perigosas, 
golfinhos podem ficar presos nelas e acabar 
morrendo.



As vezes golfinhos encalham em 
praias. Isso pode acontecer porque 
eles se perdem, ou porque suas 
ondas ultra-sonoras estão afetadas 
por sons do oceano. Quando ficam 
encalhados, os golfinhos precisam de 
nossa ajuda. Nós precisamos 
ajudá-los a voltar para o oceano em 
segurança. Na Indonésia, existem 
grupos de cientistas especializados 
em ajudar mamíferos marinhos em 
todo o país.



Fatos legais              Sobre os golfinhos
• Golfinhos podem se reconhecer no espelho. Eles estão 
cientes de si mesmos. Cada golfinho  também possui sons e 
assobios únicos.

• Golfinhos ajudam uns aos outros quando estão em perigo 
ou estão doentes. Em 2015, em Padang Galak, Bali, salvadores 
presenciaram três baleias Piloto(também são uma espécie de 
golfinho) levantar uma baleia menor para poder ajudá-la a 
respirar. O mais jovem estava muito fraco e não conseguia ir até 
a superfície sozinho. Os membros de sua família o ajudaram até 
que ele conseguiu nadar sozinho. Golfinhos também ajudam 
pessoas! Eles ajudam pescadores com problemas em seus barcos 
em auto mar e também salvam pessoas de tubarões!

• Golfinhos são protegidos pela lei. Capturá-los ou machucá-los 
é ilegal!

•Golfinhos são da mesma ordem, cetáceos, das baleias.
• Eles são muito inteligentes e sociais. 
• Como todos os mamíferos, os golfinhos dão a luz a seus filhotes 
e os alimentam com leite nos primeiros dias de vida! 

• Golfinhos fêmeas ficam grávidas por mais tempo que 
humanos! Elas carregam seus filhotes por 12 meses. 

• Golfinhos de rio(Botos) vivem em água doce em vez de água 
salgada.

•Golfinhos são felizes no oceano com suas famílias!
• Golfinhos também são conhecidos como “pessoas do oceano”.
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