
 

 

Escreva a DATA, o NOME DO BARCO,  SEU NOME e a ÁREA de navegação (ej. Canárias, Galicia-
Rías Baixas, Açores, cruze do Atlântico...).  

ESFORÇO 

Chamamos ESFORÇO ao tempo que dedicamos específicamente à procura de baleias e 
golfinhos. Para regista-lo, indicaremos hora e condições baixo as quais começamos a 
observação (ESFORÇO ON), as condições a cada hora de observação (ESFORÇO BY) e as 
condições quando deixamos de observar (ESFORÇO OFF). 

Para preencher esta parte: 

 HORA (UTC/GMT, hh:mm, usando formato 24 horas)  

 POSIÇÃO (coordenadas GPS en graus decimais, ou de ser outro formato, ¡por favor 
especifiquem!) 

 VISIBILIDADE. Estabelecemos 4 níveis: 
-   Muito boa. Quando vemos 15 km ou mais. 
-   Boa. Entre 5 e 15 km. 
-    Má. Entre 1 e 5 km. 
-   Muito má. Menos de 1 km, normalmente com nevoeiro ou chuva. 

 ESTADO DO MAR. Seguimos a escala de Douglas. Indicaremos a altura das ondas (não 
confundir com a intensidade do vento!). Com uma altura superior a 1.25 m (nível 4) os 
avistamentos que se realizem serão considerados fora de esforço, visto que a 
probabilidade de ver um animal detrás das ondas é consideravelmente menor que a 
de ve-lo diante delas. 

 VENTO  
- Direção. Aproximamos aos principais pontos cardinais (N, NE, E, SE, S , SW, 
W, NW).  
- Velocidade seguindo a escala de Beaufort. Estabelecemos 6 níveis, incluindo 
0 como sem vento (calmaria, mar espelhado), e 5 ou mais como demasiado 
forte para continuar a observação (de realizar-mos  qualquer avistamento 
baixo estas condições, terão-se em conta como fora de esforço). Ao lado de 
cada número há uma breve descrição para ajudar a identificar o nível 
apropriado. 

AVISTAMENTOS 

A registar cada vez que vemos um animal ou um grupo de animais. 

Para preencher esta parte: 

 ESPÉCIE OBSERVADA. Se reconhecemos a espécie, escrever o nome comum ou 
científico (preferivelmente) da mesma. Se não a reconhecemos, aproximar ao grupo 
correspondente (baleias de barbas, cachalotes, baleias de bico, grandes odontocetes 
ou golfinhos). Estes cinco grupos são fáceis de distinguir e por si mesmos podem 
proporcionar informação importante. 
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 HORA (UTC/GMT, hh:mm, usando formato 24 horas)  

 POSIÇÃO (coordenadas GPS en graus decimais, se for noutro formato, especificar 
qual!) 

 NÚMERO  
- O número de animais presentes no avistamento. Ás veces é fácil, por 
ejemplo, normalmente os rorquais viajam en grupos pequenos (de 1 a 3 
indivíduos), fácil de contar! Escrevemos este número. Mas noutras ocasiões, 
por ejemplo com golfinhos, resultam muito difíceis de contar, pelo que 
podemos marcar a opção que consideremos mais apropriada, e de ser 
possível, escrever ademais o número que estimamos. 

- Crias. Escrever se há ou não crias presentes no grupo. Se somos quem de 
distinguir entre bebés, juvenís e adultos, podemos escrever esta informação 
nos comentários. 

 COMPORTAMENTO. Estabelecemos 4 comportamentos principais, embora seja 
possível distinguir muitos mais. Sinalaremos a opção do comportamento observado no 
primeiro momento em que vemos os animais. Qualquer outra atividade não 
contemplada nas opções a sinalar pode ser registada nos comentários (ej. saltos, 
acasalamento, etc.) 

- Descanso. Os animais estão a nadar muito devagar, ás vezes até case 
totalmente parados.  

- Alimentação. Normalmente ve-se peixe ou aves ao redor, no caso dos 
golfinhos com frequência são vistos comportamentos de caça (como 
persecuções, tipo torpedos). Costumam ver-se salpicos na area. 

- Em deslocação. Os animais nadam consistentemente numa direção, 
normalmente sem se deter ou sem mudar o seu rumo. 

- Socialização. Saltos, brincadeiras, contato físico entre os indivíduos, etc. 

 FOTO. De ser possível tira-las, serão muito benvindas! Ajudam a identificar ou 
confirmar a espécie. São mais simples para comparar cuma guia ou catálogo que os 
animais em movemente. Se têm qualidade suficiente, nalgumas espécies são úteis 
para identificar cada um dos animais de jeito individual, como as imnpressões digitais. 
Úteis por ejemplo os lombos e barbatanas dorsais de baleias de barbas, roazes ou 
golfinhos de Risso. 

 OBSERVAÇÕES. Mais qualquer informação que seja de interesse. Por ejemplo, 
presença de aves ou peixe na zona, comportamentos particulares, si se muestran 
comportamientos particulares, presença de outros barcos, redes ou cabos engatados 
nos animais, formas de barbatanas ou manchas especiais, etc. 

OBRIGADO POR COLABORAR CONNOSCO! 
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