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Monitorização de cetáceos com apoio 
da actividade turística-Whale Watching

As actividades marítimo-turísticas são for-
temente influenciadas pelas condições marí-
timas e meteorológicas, e claro também, pela 
sazonalidade turística nos Açores. Se acrescentar-
mos a vertente de observação de cetáceos (baleias 
e golfinhos) – vulgo whale watching –, acrescen-
tamos também a possibilidade de avistar animais 
e observar os seus comportamentos face à pre-
sença de embarcações. Todos os açorianos estão 
habituados às vontades inconstantes da natureza, 
mas será que há forma de “fazer batota” e não dei-
xar que a natureza dite tudo em absoluto? Bem, a 
experiência adquirida com a observação diária da 
natureza não é mais do que uma monitorização 
empírica do meio, o que permitiu aos açorianos 
desenvolverem as suas actividades e adquirirem 
um vasto conhecimento dos recursos disponíveis. 
Também no whale watching tornou-se necessário 
monitorizar a natureza e arranjar formas de con-
tornar alguns condicionantes. 

Nos Açores ocorrem cerca de 27 espécies 
de cetáceos mas apenas cerca de 11 são obser-
vadas com regularidade, algumas das quais são 
avistadas ao longo de todo o ano e outras apenas 
em determinadas épocas. Quando é a natureza 
a condicionar a atividade turística, o que pode-
mos fazer para aumentar o grau de sucesso das 
viagens de whale watching? Na realidade, as 
viagens são cuidadosamente avaliadas diaria-
mente: primeiro ao nível das condições maríti-
mas e meteorológicas com consultas regulares 
a websites da especialidade; e segundo ao nível 
da presença de cetáceos ao largo das ilhas com a 
ajuda de vigias estrategicamente posicionados em 
locais de ampla visibilidade. 

Um dos principais componentes para a activi-
dade de whale watching é a monitorização do seu 
recurso primário – os cetáceos. O conhecimento 

da biologia das espécies, comportamentos, distri-
buição e sazonalidades permite uma melhor ges-
tão da oferta turística, mas é também uma garantia 
de excelência da actividade. Um conhecimento 
alargado sobre os cetáceos dos Açores é funda-
mental para a sua divulgação e conservação.

Não basta apenas mostrar os animais aos turis-
tas que nos visitam. Os clientes exigem cada vez 

mais um maior conhecimento sobre os cetáceos 
que ocorrem nos Açores. É muito frequente per-
guntarem sobre estudos científicos realizados na 
região, sobre a sustentabilidade da actividade de 
whale watching e quais as medidas adoptadas 
para a preservação das espécies. Embora não 
deixe de ser uma viagem lúdica, é cada vez mais 
importante integrar o cliente numa experiência 

científico-pedagógica e sensibilizá-lo para a con-
servação das espécies marinhas.

A monitorização dos cetáceos dos Açores é 
uma componente indispensável não apenas para 
as empresas marítimo-turísticas que usufruem 
deste recurso, mas também para toda a região, 
contribuindo para a validação internacional do 
produto whale watching como actividade sus-
tentável e como meio para a conservação destas 
espécies tão emblemáticas.

Nas últimas décadas, a monitorização de 
cetáceos na Região tem-se realizado de várias 
formas: quer a partir de missões científicas, ao 
abrigo de projectos da Universidade dos Açores 
mas também em colaboração com outras institui-
ções internacionais; quer no decurso de progra-
mas com apoio da Administração Regional, como 
o POPA (Programa de Observação para as Pescas 
dos Açores); mas também a partir de dados reco-
lhidos pelas empresas whale watching.

Os dados recolhidos durante as viagens de 
whale watching correspondem essencialmente 
ao registo diário das espécies avistadas. O registo 
pode ser uma simples enumeração das espécies 
avistadas, ou incluir algo mais completo, como 
informações quanto ao número de animais obser-
vados, seus comportamentos, localização (coorde-
nadas), fotografias, avistamentos dos vigias, etc. 
Muitos destes dados, recolhidos pelos biólogos 
das empresas de whale watching, são utilizados 
para a divulgação dos avistamentos das próprias 
empresas e muitas vezes são também cedidos a 
alunos e instituições para fins científicos.

Ainda que muitas das informações reunidas 
pelas empresas de whale watching sejam condi-
cionadas pela natureza turística da actividade, é 
também verdade que resultam de um grande es-
forço de avistamento, que se traduz nas muitas 
horas passadas no mar e nas vigias a observar 
cetáceos. Este acumular de conhecimentos quer 
pelos biólogos a bordo das embarcações, quer pe-

Figura 1. Website da plataforma MONICET.

A existência de um programa de monitorização de cetáceos na região dos Açores e que conta com a contribuição 
das empresas de whale watching, do público em geral e da comunidade científica irá sem dúvida enriquecer o co-
nhecimento sobre este recurso tão emblemático e tornar a atividade turística de whale watching não só numa ex-
periência lúdica mas também pedagógica e mais sustentável.
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Figura 2. Folha de dados e GPS utlizado para registo dos avistamentos em cada viagem de whale watching.
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Figura 4. Fotografias correspondentes de um cachalote fotografado em 2011 e novamente em 2014.

Figura 3. Distribuição espacial dos diferentes avistamentos e das espécies de cetáceos,  e percentagem de avistamentos das quatro 
espécies mais observadas.

los vigias em terra não pode ser descurado e deve 
ser aproveitado pela comunidade científica.

Em 2009, a Picos de Aventura juntou-se ao 
já extinto CIRN (Centro de Investigação de Re-
cursos Naturais) e a outras empresas marítimo-
turísticas para o desenvolvimento da plataforma 
MONICET – As empresas e o público ao servi-
ço do conhecimento e conservação dos cetáceos 
dos Açores (http://www.monicet.net/pt) (Figura 
1). Esta plataforma, que contou com o apoio da 
administração regional, permite compilar todos 
os dados relevantes, recolhidos em cada viagem 
de whale watching, e traduzi-los em informação 
pertinente para as empresas, público em geral e 
comunidade científica. Embora este projecto te-
nha sido inicialmente desenvolvido na ilha de 
São Miguel, houve sempre um grande interesse 
em expandir o seu raio de acção para as restantes 
ilhas do arquipélago. Hoje em dia, outras empre-
sas de whale watching da Terceira, Pico e Faial 
já fazem parte desta plataforma, ajudando assim 
a criar uma tela mais abrangente dos recursos da 
região.

A metodologia de recolha de dados para a pla-
taforma MONICET foi desenvolvida de modo a  
garantir a validação científica de cada avistamento 

e minimizar a interferência com o trabalho dos 
biólogos e guias durante a actividade de whale 
watching.

Na prática, a recolha de dados processa-se da 

seguinte forma: em cada encontro com cetáceos 
o biólogo, guia ou skipper da embarcação regis-
ta a sua posição, com o auxílio de um GPS, no 
início e no fim do encontro, identificando a espé-

cie observada e o número de animais (se houver 
crias presentes regista também o seu número). 
Paralelamente, são registados os comportamentos 
dos animais, as diferentes espécies associadas e 
número de embarcações presentes na área (Figura 
2).

No final do dia todos estes dados são intro-
duzidos online na plataforma MONICET, o que 
permite no imediato uma verificação rápida das 
localizações dos avistamentos. Já a validação 
científica dos dados fica a cargo dos biólogos do 
GBA (Grupo de Biodiversidade dos Açores), cuja 
responsabilidade passa depois pelo tratamento 
estatístico dos mesmos, distribuição espacial dos 
avistamentos e apresentação pública de todos os 
resultados no website MONICET. Desta forma o 
público pode facilmente consultar onde e quando 
foram avistadas as diferentes espécies de cetáceos 
dos Açores, a partir dos mapas de distribuição e 
dos gráficos das frequências de avistamentos. 
Qualquer um destes formatos é dinâmico e per-
mite ter uma ideia abrangente dos avistamentos 
ou procurar alguma espécie em particular (Figura 
3.)

Do ponto de vista empresarial, a plataforma 
MONICET permite que o cliente tenha uma ideia 
geral dos registos dos avistamentos de cetáceos 
ao longo de todo ano ou num determinado perí-
odo à escolha. Quanto às empresas de whale wa-
tching, estas têm a opção de divulgar o panorama 
geral do arquipélago ou optar por mostrar apenas 
os seus avistamentos, através de uma ligação en-
tre a plataforma MONICET e o website da pró-
pria empresa. Esta sinergia é fundamental para 
a monitorização do recurso ao nível da região e 
usufruto da informação para uma melhor gestão 
empresarial.

Para além dos dados de distribuição e fre-
quência dos avistamentos, há outra componente 
que contribui para a monitorização e o conheci-
mento das populações de cetáceos que ocorrem 
nos Açores – a foto-identificação. Das inúmeras 
fotografias tiradas durante as viagens de whale 
watching, que captam momentos de extraordiná-
ria beleza, os biólogos tentam captar também com 
as suas objectivas marcas distintivas nos animais. 
Estas marcas podem ter origem congénita ou po-
dem resultar de: interacções com outros indivídu-
os do grupo, com outras espécies marinhas ou até 
mesmo de acidentes com materiais naturais ou 
antropogénicos. As marcas que os biólogos pro-
curam podem ser cortes, entalhes, descolorações 
ou deformidades. São facilmente identificáveis 
nas barbatanas dorsais e caudais, embora também 
seja possível identificar boas marcas a nível da 
zona dorsal (mais visível à superfície). Tal como 
uma impressão digital elas são únicas para um in-
divíduo e permitem obter um maior conhecimen-
to sobre as populações de cetáceos. Por exemplo, 
quando um animal é fotografado nos Açores e é 
novamente fotografado noutra região do Atlân-
tico Norte, esta informação pode indicar uma 
possível rota de migração ou uma preferência 
por diferentes áreas de reprodução e alimentação. 
Outro exemplo do uso da foto-identificação, é a 
determinação do carácter residente de algumas 
espécies, sendo até possível a longo prazo deter-
minar filiações e idades dos indivíduos.

Este tipo de fotografias específicas pode tam-
bém ser colocado na plataforma MONICET, tan-
to pelos biólogos, guias e skippers das empresas 
como pelo público em geral (não apenas os tu-
ristas), promovendo a vertente de ciência cidadã. 
Durante as viagens de whale watching, os clien-
tes são encorajados a participar activamente na 
monitorização de cetáceos, contribuindo com as 
suas fotografias de barbatanas dorsais, caudais ou 
outras marcas distintivas. Estas fotografias podem 
ser posteriormente enviadas pelos clientes para 
as empresas, que as fazem chegar à plataforma 
MONICET, ou podem ser os próprios clientes a 
fazê-lo na plataforma. Tal como para os dados de 
distribuição e frequência também este catálogo de 
foto-identificação pode ser consultado a partir do 
website MONICET.
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