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Observação de golfinhos

A observação de golfinhos pode ser feita, quer a partir de uma localização fixa em terra (de
um ponto alto), quer a partir do ar (com recurso a aviões/helicópteros), quer debaixo de água
(recorrendo a plataformas com visão submarina), ou da forma mais comum e prática, através
de embarcações, que localizam e seguem os animais à superfície da água.
A observação de roazes através de embarcações deve respeitar um código de conduta,
evitando cruzar as rotas de deslocação dos animais, aproximações a menos de 30 m e a sua
perseguição (ver código de conduta).
Se pretende observar esta espécie no seu meio natural tem várias empresas ao seu dispôr,
que o levarão, num passeio agradável pelo estuário do Sado e zona marinha adjacente, ao
encontro dos roazes.

Código de conduta
As embarcações que circulam no estuário do Sado podem, facilmente, perturbar os roazes.
Uma navegação descuidada pode impedir o descanso, dificultar a captura de presas,
socialização e reprodução e, ainda, interferir na comunicação entre indivíduos.
São particularmente vulneráveis à perturbação as fêmeas em gestação e as crias.
Para que esta população se mantenha no estuário do Sado por muitos mais anos e para que
possamos passear no seu habitat sem os perturbar, contamos consigo para cumprir as
seguintes regras:
Evite mudanças bruscas de velocidade, direção e sentido no rumo da sua embarcação;

Não exceda a velocidade de deslocação dos animais;
Mantenha um rumo paralelo e pela retaguarda dos golfinhos, de modo a que estes
tenham um campo livre de 180º à sua frente;
Posicione a sua embarcação num sector de 60º à retaguarda dos golfinhos;
Evite fazer ruídos na proximidade dos roazes, que os perturbem ou atraiam;
Esteja atento à aproximação de outros golfinhos;
Não permaneça mais de 30 minutos na proximidade de um grupo de golfinhos;
É proibida a aproximação ativa a menos de 30 m de qualquer golfinho – devemos
deixar que sejam eles a aproximar-se de nós;
É proibida e permanência de mais de 3 embarcações num raio de 100 m em redor dos
golfinhos;
É proibido perseguir ou provocar a separação de grupos de golfinhos, especialmente o
isolamento das crias;
É proibido alimentar, tocar e nadar com os golfinhos;
É proibida a aproximação aos golfinhos cuja proximidade à costa condicione os seus
movimentos relativamente à embarcação;
É proibida a utilização da marcha à ré na proximidade de um grupo de golfinhos, salvo
em situações de emergência;
É proibida a utilização de jet-skis, motos de água e veículos afins na observação de
golfinhos.

A observação de golfinhos deverá ser imediatamente interrompida caso detete algum dos
seguintes sinais de perturbação:
Alteração marcada da direção e da velocidade do movimento inicial dos golfinhos;
Natação evasiva e repetido afastamento da embarcação;
Prolongamento do tempo de mergulho e /ou diminuição do tempo à superfície após a
aproximação da embarcação,
Batimentos repetidos da barbatana caudal na superfície da água;
Movimentos dos golfinhos adultos para afastarem as crias ou para se interporem entre
elas e as embarcações.

São estritamente proibidos a perturbação, bem como a deterioração ou destruição do seu
habitat.

Se presenciar algum ato que viole estas normas, deverá contactar de imediato as
autoridades competentes:
Reserva Natural do Estuário do Sado – 265 541 140
Policia Marítima (na região de Setúbal) - 265 548 275
Rede ABRIGOS (Rede de Apoio a Mamíferos Marinhos) - 968 849 101

Empresas
Existem atualmente várias empresas licenciadas para observação de golfinhos, com vasta
experiência na organização de passeios marítimos, nos quais poderá observar as belas
paisagens costeiras e gozar de momentos únicos.
Nautur - www.nautur.com
Rotas do Sal - www.rotasdosal.pt
Troiacruze - www.troiacruze.com
Vertigem Azul - www.vertigemazul.com
SadoArrábida (A Cabana do Pai do Tomás) - www.SadoArrabida.pt
Ludyesfera (Sesimbra) - www.ludyesfera.com
Nazaré Costa Deitado (Portinho da Arrábida) - www.portinhodivers.com
Pedro Sousa (Setúbal) - www.avelapasseios.com
Vertente Natural (Sesimbra) - www.vertentenatural.com

