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Análise da Modalidade de Turismo de Observação de Baleias Embarcada (TOBE) 

realizado no sul do Brasil 

 

Resumo  

A observação de baleias através de embarcações (TOBE) é uma atividade com características 

complexas e intrinsecamente conflitantes que se apresenta em ascensão em diversos locais no 

mundo. A proposta do presente artigo está em analisar como esta modalidade de turismo vêm 

sendo efetuada no sul do Brasil, a fim de fornecer contribuições para seu ordenamento e para a 

elaboração de políticas públicas que a regulamente. Para isto, a análise foi baseada em 

levantamentos de dados secundários exploratórios elaborados a partir de pesquisas bibliográficas 

e análises documentais. Em termos gerais, frente à ausência de informações que tornem 

indubitáveis os não-malefícios desta atividade sobre os cetáceos, espera-se que novos estudos 

sejam realizados contemplando diversos aspectos. Questões conservacionistas deverão ser 

propostas assim como a melhoria das normatizações para que o TOBE possa estar em constante 

aperfeiçoamento. 

Palavras-chave: baleias francas; ecoturismo; conservação; whale watching. 

 

Abstract 

Ecotourism Modality Assessment: Whale Watching conducted in southern Brazil  

Whale watching (WW) is an activity with complex features and inherently conflicting that 

continues to increase in many places around the world. Herein we analyze how this type of 

tourism is being carried out in southern Brazil, in order to provide support for the planning and 

development of public policies. The proposed review was based on exploratory secondary survey 

of data from literature searches and documentary analysis. Overall, due to the absence of 

information that would make the non-harmful effects of this activity on cetaceans indubitable, it 

is recommended that further studies should be conducted considering various aspects. 

Conservationist issues must be proposed, as well as complementing changes in specific 

regulations for WW that can be constantly improved. 
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Introdução 

  

 O turismo da vida selvagem é uma modalidade do turismo onde as atividades são 

baseadas na interação entre os visitantes e os animais em seus habitats naturais, incluindo 

mergulhos recreativos, safaris, observação de baleias, observação de aves etc. (BRUMATTI, 

2013). Seguindo este perfil, o turismo de observação de baleias embarcado corresponde a 

visualização do cetáceo em seu habitat natural utilizando embarcações para a aproximação dos 

mesmos.  

 Desde os primórdios, os cetáceos atraem a curiosidade humana, e eles são animais 

relativamente fáceis de serem observados (ROMAGNOLI et al., 2011). Este tipo de turismo tem 

crescido muito, promovendo valiosa e, algumas vezes, crucial renda para comunidades costeiras, 

gerando novos negócios e empregos, além de auxiliar na promoção da conservação marinha e da 

pesquisa científica (HOYT, 2001). Entretanto, por ser uma atividade realizada em contato direto 

com animais silvestres em habitat natural, requer grande atenção aos impactos que pode gerar, 

pois se conduzida de maneira errônea, poderá ser danosa para as espécies envolvidas. Uma 

intensa e insistente aproximação, em conjunto com desrespeito às regras, poderá atrapalhar e 

causar problemas a longo prazo às populações, perturbando os animais principalmente quando 

estão em momentos importantes como a alimentação, amamentação e cuidando dos filhotes, ou 

em outras interações sociais (REEVES et al., 2003; SABINO; ANDRADE, 2003). 

A criação do turismo de observação de baleias embarcado (TOBE) surgiu inicialmente 

na década de 1940 nos Estados Unidos em resposta à redução da população de baleias em todo 

o mundo (HOYT, 2001). Em outros países a atividade tornou-se frequente a partir da década de 

1980 e atualmente esta modalidade movimenta mais de 1 bilhão de dólares e atrai anualmente 

mais de 9 milhões de pessoas em mais de 119 países (O'CONNOR et al., 2009). 

 No Brasil, a presença das baleias francas (Eubalaena australis) no litoral de Santa 

Catarina e das baleias jubartes (Megaptera novaeangliae) no nordeste, têm promovido o 

crescimento do TOBE no país, pois ambas apresentam hábitos costeiros, facilitando, desta 

maneira, as aproximações com embarcações. As duas espécies realizam migrações anuais para 

procriar e parir seus filhotes, e encontram o ambiente adequado para este importante período do 

ciclo de vida ao longo da costa brasileira. No litoral de Santa Catarina, as baleias francas são 



encontradas logo após a arrebentação das ondas (LODI et al., 1996), sendo esta característica 

relevante para o estudo da espécie, tanto a partir de embarcações de turismo como por 

observações em terra. A maioria das avistagens de baleias francas no início do período 

reprodutivo consiste em indivíduos adultos solitários e a partir do mês de agosto, aumentam as 

observações de pares de mães com filhote (PALAZZO; FLORES, 1998). Por apresentarem 

comportamentos dóceis e serem animais de hábitos costeiros, a população de baleias francas foi 

severamente reduzida pela caça comercial durante séculos, perdurando até meados da década de 

70, quando a população parecia ter desaparecido das águas brasileiras (PALAZZO; CARTER, 

1983). Somente nos anos 80 a espécie voltou a ser avistada no litoral centro-sul (SIMÕES et 

al.,2005), e em 1987 houve a proibição oficial da caça de cetáceos em território brasileiro.    

 O TOBE no Brasil é regulamentado pela Portaria nº 117 de 26 de dezembro de 1996 do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual 

estabelece entre outros critérios, que a distância mínima da embarcação com motor ligado e o 

cetáceo mais próximo deve ser de 100 m. Além disso, estabelece que motor seja religado a uma 

distância mínima de 50 m. Ademais, o tempo máximo de perseguição das baleias com o motor 

ligado deve ser de 30 minutos, sendo proibido dispersar grupos de cetáceos de qualquer espécie 

ou interromper seus cursos.  

A Portaria do IBAMA nº 117/1996 também estabelece que a operação de embarcações 

de turismo comercial no interior de Unidades de Conservação (UC), nas quais ocorra 

regularmente à presença de cetáceos, dependerá do cadastramento das embarcações pela UC, 

devendo constar o seu registro competente junto ao Ministério da Marinha, nome, tamanho, tipo 

de propulsão e lotação de passageiros da embarcação, bem como qualificação e endereço de seu 

responsável. A UC deve estabelecer o número máximo de embarcações cuja operação simultânea 

seja permitida no local e designa a obrigatoriedade da provisão de informações interpretativas 

sobre os cetáceos e das necessidades de conservação, aspectos que devem ser reportados aos 

turistas.  

Mesmo com estas normatizações, a legislação brasileira carece de diretrizes técnicas e 

necessita ser aprimorada, desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar como o turismo de 

observação de baleias vêm sendo efetuado na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 

(APABF), apontado os possíveis impactos negativos e positivos da atividade. É pretendido 



fornecer subsídios para o ordenamento desta modalidade no litoral sul do Brasil e na elaboração 

de políticas públicas que a regulamente efetivamente, a fim de se apresentar benéfica a todos 

atores envolvidos, incluindo a proteção da espécie.  

Para a elaboração de diretrizes regulamentárias desta atividade, é necessário ter-se o 

conhecimento que o turismo de observação de cetáceos em Santa Catarina, especialmente da 

espécie franca (Eubalaena australis), difere do que ocorre em outros locais no mundo, como na 

Argentina (Província de Chubut) e na África do Sul (Hermanus). Esta diferença se dá pela 

morfodinâmica das praias do litoral sul do Brasil, no qual são relativamente rasas e cercadas por 

costões rochosos, tornando a propagação do som mais elevada dentro destas áreas, podendo desta 

forma causar distúrbios até então desconhecidos para a espécie.   

 A metodologia utilizada neste trabalho foi realizada através de um levantamento de dados 

secundários exploratório elaborado a partir de pesquisa bibliográfica e análise documental, como 

a literatura a respeito da atividade focando os aspectos socioeconômicos e ambientais, as 

particularidades da atividade desenvolvida na APABF e a legislação brasileira vigente (Portaria 

IBAMA nº117, de 26-12-1996 e Instrução Normativa 102 de 19-06-2006).  

 

Área de estudo 

As atividades de observação de baleias francas realizadas no sul do Brasil são operadas 

dentro de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável criada pelo Decreto Federal s/nº em 

setembro de 2000, a APA da Baleia Franca. Esta UC possui aproximadamente 130 km do litoral 

do estado de Santa Catarina, abrangendo nove municípios: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, 

Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão e Içara (Figura 1). A APA da Baleia Franca 

tem como finalidade proteger a principal área de reprodução das baleias francas (Eubalaena 

australis) no Brasil, além de ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região; a 

ocupação e utilização dos solos e das águas; as atividades turísticas, de pesquisa e tráfego local 

de embarcações e aeronaves. 

 



FIGURA 1: Localização da APA da Baleia Franca 

 

 

Contextualização do TOBE na APA da Baleia Franca 

 

A região litorânea da APA da Baleia Franca é caracterizada por condições ambientais 

peculiares, onde as enseadas são relativamente pequenas e protegidas dos ventos fortes pelos 

costões rochosos, tornando estes locais apropriados para a ocorrência das baleias francas. As 

baleias desta espécie são facilmente identificadas pois, quando sobem à superfície para respirar, 

seus borrifos tornam-se visíveis, permitindo assim a sua localização. Por este motivo, na região, 

as baleias já atraem turistas há muitos anos, iniciando a atividade primeiramente pelas avistagens 

por terra, tendo início oficial com pequenas excursões em 1999 (GROCH; PALAZZO, 2007). 

*Fonte: Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, 2012 

 



A equipe gestora da APA da Baleia Franca acompanha o desenvolvimento do TOBE nas 

comunidades costeiras constantemente com base na Legislação Federal (Portaria IBAMA nº 117 

de 1996). Em meados de 2005, a Unidade de Conservação estabeleceu que todas as operadoras 

desta modalidade de turismo deveriam realizar anualmente o cadastramento das embarcações, 

sendo este obrigatório e fundamental para o controle da atividade operada em seu território, 

conforme exigido pela Portaria nº 117 de 1996. Desde então, para o cadastramento, as empresas 

deveriam apresentar a documentação e os registros das embarcações e dos pilotos junto à Marinha 

do Brasil, antes que se iniciasse a temporada de reprodução das baleias francas (julho-novembro). 

Assim que os passeios embarcados começavam, as operadoras de turismo reportavam as 

informações coletadas a bordo, enviando posteriormente fichas padronizadas ao escritório da 

APA da Baleia Franca. Nas fichas constam informações do número e local dos passeios, número 

de passageiros, número de baleias avistadas e condições climáticas.  

No ano de 2004, foi realizado um workshop como a finalidade discutir sobre as 

ferramentas científicas e de manejo disponíveis, além de revisar a regulamentação das operações 

de TOBE e propor novas linhas de pesquisa (IWC, 2004). Considerando as recomendações 

discutidas neste workshop, Groch e Palazzo (2007) propuseram o estabelecimento de 6 áreas 

fechadas no interior da APA Baleia Franca, ou seja, locais onde as atividades de TOBE não 

deveriam ocorrer. Estas áreas possuem certas singularidades, como por exemplo, englobam 

enseadas estreitas, onde as baleias têm menor espaço de deslocamento para evitar as embarcações 

(se assim quiserem) e também englobam locais que suportam boas avistagens por terra. Estas 

áreas fechadas ao TOBE no interior da APA da Baleia Franca, são devidamente 

georreferenciadas e foram aprovadas e regulamentadas em 2006 por meio da Instrução 

Normativa do IBAMA nº 102 de 19 de junho.  

Com o crescimento e o desenvolvimento desta modalidade de turismo, no ano de 2009, a 

APA da Baleia Franca iniciou um trabalho de capacitação das equipes que operavam as 

embarcações. Foram realizadas oficinas com as operadoras e tripulação em conjunto com a 

Polícia Federal, Marinha do Brasil, Projeto Baleia Franca e Secretarias de Turismo dos 

Municípios envolvidos, com o intuito de definir as informações básicas a serem fornecidas aos 

passageiros, bem como enfatizar a legislação vigente sobre o tema (MOREIRA et al., 2011). 



Entre os anos de 2005 a 2010, Moreira et al. (2011) realizaram um levantamento de dados 

onde afirmaram que foram conduzidos 742 passeios embarcados com 9.247 turistas a bordo das 

embarcações cadastradas (3 operadoras, totalizando 4 barcos) especialmente para a visualização 

de baleias francas na região da APA da Baleia Franca. Segundo Moreira et al. (2011), mesmo 

havendo um aumento no número de saídas ao longo destes anos, o tempo de exposição das baleias 

em cada passeio foi pequeno. A alta concentração dos animais ao longo das enseadas aumenta a 

probabilidade das mesmas baleias estarem sujeitas a repetidas aproximações por diferentes 

embarcações no mesmo dia. Desta forma deve-se destacar a necessidade da realização de estudos 

conclusivos sobre a capacidade de suporte ambiental dentro desta importante área para a 

conservação espécie.  

No final da temporada de observação de baleias de 2012, o Instituto Sea Shepherd, uma 

ONG de proteção dos mares, protocolou uma denúncia contra o TOBE em Santa Catarina, tendo 

em vista a insuficiência de pesquisas científicas relacionadas com os impactos causados pela 

atividade na população de baleias francas no litoral sul do Brasil. O juíz responsável pelo caso 

entendeu que existiam falhas na gestão e proibiu esta atividade no estado de Santa Catarina 

atendendo ao princípio da precaução com uma decisão liminar em 2013.  

Em 2016, ainda com a atividade proibida, a APA da Baleia Franca e o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentaram uma proposta de estratégia 

de avaliação ambiental e fiscalização da atividade. O plano de fiscalização estabelece a 

obrigatoriedade de um monitor do ICMBio nas embarcações, além disso estabelece a frequência 

máxima dos passeios e novas distâncias mínimas. Quanto às distâncias, o ICMBio propôs que as 

operadoras ampliassem a distância mínima do cetáceo em 20% para desligamento e religamento 

do motor, passando a ser 120 m e 60 m respectivamente. Os demais itens da Portaria nº 117/1996 

continuariam sendo utilizados como referência para a prática da atividade. Quanto às frequências 

dos passeios foi estabelecido que de 15 a 31 de agosto, seriam realizados passeios em no máximo 

3 dias por semana; entre 10 de setembro e 31 de outubro a frequência máxima seria de 4 dias por 

semana com um máximo de 5 em feriados. O intervalo entre a chegada de uma embarcação e 

saída de outra deve ter ao menos 3 horas em cada baia. Além disso foi prevista a liberação de 2 

barcos para as operações, caso uma terceira embarcação fosse liberada, um terceiro monitor seria 

contratado. Cada barco poderia sair somente se tivesse um monitor a bordo e no máximo 2 vezes 



ao dia, sendo 6 o número máximo de passeios por dia. De acordo com o plano de fiscalização as 

operadoras de barcos precisam passar pela capacitação do ICMBio antes de levarem os turistas 

para o mar (www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca).  

Após as devidas análises, o Ministério Público apresentou parecer favorável quanto à 

volta da atividade do TOBE na região e assim em agosto de 2016 o juiz responsável pelo caso 

decidiu pelo retorno da atividade desde que a proposta de fiscalização apresentada fosse 

rigorosamente aplicada. No entanto, ainda cabe recurso à decisão final que pode ter 

encaminhamento diferente. Na Figura 2 pode ser visualizado uma linha do tempo com os 

principais acontecimentos referentes à APA da Baleia Franca. 

 

 

Resultados 

Em diversos lugares do mundo, pesquisadores estudam os impactos da atividade do 

turismo de observação de cetáceos, entretanto, segundo Richter et al. (2000), os significados 

biológicos das mudanças comportamentais apresentadas nos estudos a longo prazo ainda não são 

claros. Uma das grandes preocupações pertinentes ao TOBE está relacionado a fatores como: 

intenso tráfego de embarcações turísticas; proximidade entre as embarcações e as baleias que 

estão muitas vezes acompanhadas de seus filhotes em áreas de reprodução; a poluição sonora, a 

qual pode provocar mudanças nos padrões de sonorização responsável pela comunicação; aos 

FIGURA 2: Linha do tempo referente aos principais acontecimentos na APA da Baleia Franca. 

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca


distúrbios no deslocamento, na distribuição e no agrupamento de indivíduos, além de possível 

alteração nos padrões comportamentais, como por exemplo, o tempo do intervalo respiratório 

(BRUMATTI, 2008). Por outro lado, existem muitos benefícios relacionados à atividade, os 

quais não podem ser ignorados. A seguir serão apresentados alguns estudos em diferentes regiões 

elucidando os possíveis impactos negativos nos cetáceos e os possíveis benefícios da atividade.   

 

Impactos antropogênicos do TOBE 

As reações dos cetáceos na presença de barcos podem variar completamente e para 

entender estas variações, deve-se levar em consideração a faixa etária dos indivíduos e o sexo, 

pois estes fatores tendem a interferir na reação dos animais frente as embarcações. Para 

Richardson e Würsig, (1997), alguns indivíduos são menos responsivos quando estão 

socializando ou se alimentando do que quando em descanso.  

Watkins (1986) em observações realizadas por mais de 25 anos, concluiu que as baleias 

minke (Balaenoptera acutorostrata) mudaram seus comportamentos com o passar do tempo, 

deixando de mostrar-se curiosas, para não se interessarem mais pelas atividades humanas em 

anos subsequentes. Já as baleias fin (Balaenoptera physalus), que estavam acostumadas a 

responder agressivamente, se habituaram à presença dos barcos e as jubarte (Megaptera 

novaengliae), que também eram agressivas, passaram a se aproximar. No entanto, o fato de 

alguns animais não apresentarem reações, não garante que não estejam sendo afetados, pois 

muitos cetáceos permanecem em águas perturbadas porque dependem destes lugares para 

sobreviver. 

Em Pipa-RN, Brasil, foram medidas as respostas comportamentais dos golfinhos Sotalia 

guianensis na presença de embarcações de turismo. Os golfinhos apresentaram alterações 

comportamentais significativas quando as embarcações estavam a menos de 100 metros. As 

alterações foram: os animais permaneceram mais tempo submersos e passaram para a condição 

de união com a aproximação da embarcação. Apesar dos pesquisadores terem concluído que a 

presença da embarcação alterou o padrão comportamental dos animais, não puderam afirmar se 

há algo no barco que cause a esquiva. Dados indiretos permitem acreditar que o ruído dos barcos 

seja um provável agente repulsor (VALLE; MELO, 2006). 



O ruído causado pelo motor das embarcações pode afetar o bem-estar dos cetáceos 

(IBAMA, 2001). De acordo com Nowacek et al. (2003), quando emitido próximo à superfície, o 

ruído pode ser agravado ou atenuado devido aos efeitos das propriedades físicas do oceano, como 

as variações na temperatura, salinidade, formato do sedimento e pressão do ar. Entretanto 

segundo Baker e Herman (1989), o tipo de embarcação e o modo como é operada, são as variáveis 

mais significativas em termos de distúrbio do que a aproximação ao grupo de baleias 

propriamente dita.  

Au e Green (2000), em um estudo conduzido em Maui, no Havaí, relatam que é 

improvável que os níveis de sons produzidos pelos barcos tenham algum grave efeito no sistema 

auditivo das jubartes. Em contradição, Baker e Herman (1989) conduziram um estudo 

experimental, também com baleias jubartes, onde relataram que o comportamento respiratório 

das baleias foi mais sensível em resposta ao tráfego e evidenciaram a existência de correlações 

entre taxas de respiração, mergulho, velocidade de natação, instabilidade social e 

comportamentos aéreos com a proximidade, a velocidade, as mudanças de direção e o número 

de embarcações.   

Na Baía de Fundy (Atlântico Norte), Nowacek et al. (2003) pesquisaram as baleias 

francas do Norte (Eubalaena glacialis) utilizando um gravador multisensor acústico para medir 

as respostas das baleias frente à presença de navios. O estudo visou testar experimentalmente 

suas respostas às exposições de sons controlados (em diferentes frequências) que incluiu a 

gravação do ruído do navio, os sons sociais dos indivíduos e um sinal destinado a “alertar” as 

baleias. Todos os sinais foram comparados com o “som do silêncio”, classificado como controle. 

Como resposta à pesquisa, as baleias reagiram fortemente ao sinal de alerta; reagiram suavemente 

a emissão dos sons sociais de indivíduos da mesma espécie e não apresentaram respostas para os 

sons das embarcações. A falta de resposta para as embarcações sugere que as baleias não são 

suscetíveis de responder aos sons de navios que se aproximam, mesmo quando elas podem ouvi-

los. No entanto, a pesquisa concluiu que as baleias responderam ao “som de alerta” nadando 

rapidamente até a superfície, o que provavelmente aumenta o risco de colisão. Nesta região do 

estudo, é frequente baleias morrerem por colidirem com embarcações. As observações sugerem 

que as baleias só respondem quando os navios se encontram dentro de uma faixa muito estreita 

de proximidade. Isto pode acontecer devido à grande frequência da exposição das baleias, 



estando elas “acostumadas” com sons de aproximação das embarcações a distâncias maiores 

(NOWACEK et al., 2003). 

Com relação a área específica da APA da Baleia Franca, no litoral Sul do Brasil, é difícil 

prever se a presença das embarcações que realizam o TOBE será suficiente para afastar as baleias 

francas da região. Groch e Palazzo (2007), durante 4 temporadas reprodutivas (1999 a 2002) 

monitoraram as atividades embarcadas no interior da APA da Baleia Franca e constaram que 

durante a maioria dos passeios, as baleias pareceram ter ignorado a presença das embarcações. 

Estes resultados são preliminares e de curto prazo, e apesar de sugerir que o TOBE não altera o 

comportamento das baleias, seu efeito a longo prazo ainda é desconhecido. Se por um lado os 

animais são capazes de se habituar a estas condições, por outro podem apresentar sinais de 

incômodo, e com o passar do tempo, evitar ou até mesmo alterar sua distribuição ao longo da 

costa.  

A maioria das pesquisas relacionadas ao tema na APA da Baleia Franca realizadas até o 

momento, não esclarecem os impactos da atividade nas baleias e são controversas, concluindo 

sempre que novos estudos devem ser realizados. Mesmo com a aprovação do plano de 

fiscalização elaborado pela APA da Baleia Franca e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), o estudo dos impactos da atividade no comportamento das baleias 

ainda é insuficiente. É evidente a necessidade de pesquisas científicas na área, a fim de obter 

resultados que possam definitivamente comprovar se existem ou não impactos negativos 

significativos nas baleias. Para isso, se faz necessário incentivos financeiros e mecanismos legais.   

Em relação a satisfação dos turistas quanto à qualidade dos passeios, Orams (2000) dirigiu 

um estudo sobre o contentamento dos clientes frente a atividade e concluiu que a presença das 

baleias e seu comportamento são influências importantes no entusiasmo dos expectadores, 

porém, a proximidade dos barcos às baleias não parece ser um critério de peso nessa satisfação. 

Consequentemente, os operadores não necessitam chegar tão próximos dos animais para causar 

euforia em seus passageiros.  

 

Benefícios do TOBE 

O turismo em áreas protegidas pode trazer uma multiplicidade de benefícios, desde que 

adotados comportamentos adequados, respeitando limites e favorecendo a preservação dos 



habitats e a conservação dos animais. O turismo é assim enquadrado por princípios éticos, de 

responsabilização e respeito, que dão origem à valorização dos espaços, das paisagens e das 

espécies, aos quais é atribuído e reconhecido um valor intrínseco (BRITO, 2013).  

 O TOBE proporciona a interação humana com os animais de forma contemplativa, 

podendo despertar no turista a sensibilização ambiental não apenas relacionado aos animais, mas 

também com o meio ambiente como um todo. Esta atividade vem ganhando destaque no cenário 

internacional por representar um rápido crescimento e gerar benefícios econômicos, além de 

incentivar a conservação da natureza (BRUMATTI, 2013). O TOBE também gera receitas que 

podem ser revertidas, em parte, para o próprio gerenciamento das áreas protegidas, além de gerar 

renda e trabalho às comunidades locais quando estas estão devidamente instruídas e inseridas no 

processo.  

 A sustentabilidade na ótica do turismo centra-se no reconhecimento e no esforço de 

identidades socioculturais, nas ações desenvolvidas com o objetivo de preservação de espécies e 

ainda na promoção da rentabilidade econômica, interligando as dimensões social, cultural, 

econômica e ambiental. Na verdade, o turismo e as áreas protegidas passam a ser entendidos 

como duas vertentes interdependentes (BRITO, 2013).  

 No litoral sul do Estado de Santa Catarina, a baleia franca concentra-se durante os meses 

de inverno (julho-novembro), coincidindo com o período de baixa temporada turística, 

evidenciando a importância do TOBE para o desenvolvimento econômico da região nesta época 

(JERÔNIMO, 2008). No entanto, para a atividade gerar ganhos palpáveis para a população e 

benefícios reais para as cidades envolvidas, deve-se respeitar as normas existentes e, novamente 

enfatiza-se a necessidade de estudos para fins de revisão e atualização, tanto dos operadores, 

como do comércio.  

 As baleias e os golfinhos são considerados animais carismáticos, trazendo consigo um 

apelo emotivo e provocam, na maioria das pessoas, um sentimento de responsabilidade e 

sensibilização. Segundo Brumatti (2013) é o valor destas emoções que instigará nas pessoas uma 

cobrança social crítica e ativa referente à conservação da natureza, ajudando na preservação das 

espécies menos conhecidas ou não tão carismáticas. Desta forma as baleias constituem uma 

“espécie-bandeira” para conservação do ecossistema marinho como um todo. Elas têm se 

mostrado como importantes ferramentas de conscientização, pois sensibilizam facilmente a 



opinião pública. Isto se deve também ao seu trágico histórico de vítimas seculares exploradas 

pela caça comercial, que levou grande parte das espécies a beira da extinção (BARRETO; 

ALVARENGA, 2007). O TOBE tende a fazer com que os próprios turistas apoiem as ações de 

conservação regionais, pois após serem “sensibilizados”, poderão influenciar e pressionar a 

criação e aplicação de políticas conservacionistas. Além disso, os turistas têm potencial de 

atentarem-se às questões ambientais, atuando até mesmo como “fiscais das leis”.  

A utilização de cruzeiros de turismo é também uma ferramenta alternativa no estudo do 

comportamento dos cetáceos, sendo de grande valia para pesquisas científicas. O surgimento de 

parcerias entre operadoras de turismo e instituições de pesquisa pode gerar importantes 

elucidações comportamentais e ao mesmo tempo contribuir na fiscalização por parte dos 

cientistas das normas de avistagem dos cetáceos decretadas pelos órgãos responsáveis (SIMÕES 

et al., 2005).  

Para Brito (2013), um dos benefícios do TOBE refere-se também aos contatos 

interculturais entre os turistas e as populações residentes. Este intercâmbio de culturas pode 

contribuir para a criação de representações sociais do ambiente, promovendo a adaptação de 

modelos de produção e consumo, tendencialmente depredadores, aos objetivos conservacionistas 

que estão implícitos na gestão das áreas protegidas, reforçando identidades locais e valorizando 

práticas culturais tradicionais da região. 

 Os turistas, ao visitarem determinados locais, tendem a estabelecer relações com as 

pessoas e com os atrativos naturais do local e, ao mesmo tempo, criam expectativas a serem 

atendidas, neste caso com a observação direta da baleia (BRUMATTI, 2013). Entretanto podem 

existir situações, por exemplo, em que nenhuma baleia seja avistada durante o tempo da excursão, 

considerando que se trata de uma atividade realizada em habitat natural. Neste caso, destaca-se 

a importância da implantação da educação ambiental nas embarcações, com a finalidade de 

agregar valor à natureza em si, e não se restringir somente ao animal observado. Através de um 

eficiente trabalho educativo, os turistas que casualmente, não conseguiram ver o animal, não 

ficarão frustrados, pois trarão consigo uma visão conservadora dos recursos.  

 Em síntese, o TOBE pode ser uma atividade bastante benéfica, proporcionando ganhos 

econômicos às populações locais, propiciando o desenvolvimento de campanhas educacionais e 



conservacionistas do ambiente marinho e também incentivando a pesquisa científica 

(BARRETO; ALVARENGA, 2007).  

 

Discussão 

Na perspectiva ambiental, o ecoturismo estabelece uma estreita relação de dependência 

com o meio ambiente, assim como qualquer atividade econômica, ele envolve a utilização dos 

recursos naturais que, por sua vez, constituem a base para o desenvolvimento (BRUMATTI, 

2013). Apesar de existirem benefícios econômicos do TOBE para a comunidade local na APA 

da Baleia Franca, os maiores lucros ainda se concentram nas mãos dos grandes empreendedores 

e das operadoras das embarcações. O modelo de crescimento econômico continua sendo, em sua 

maioria, concentrado e excludente, embora carregue consigo a bandeira de sustentabilidade e 

responsabilidade social (BARRETO; ALVARENGA, 2007).  

 O ecoturismo em si e a expectativa de que as pessoas que procuram este tipo de atividade 

sejam ambientalmente mais sensíveis, não garantem a sustentabilidade da prática turística. O 

turismo ainda está bastante relacionado ao consumismo e a geração de capital, fazendo dos 

recursos naturais produtos comercializados. A atividade, quando praticada inadequadamente, 

pode colaborar para a degradação ambiental através do uso abusivo e exaustivo, podendo 

perturbar a vida selvagem e o equilíbrio dos ecossistemas (BRUMATTI, 2013).  

Ademais, o artigo 33 da lei nº 9.985 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza (SNUC), exime o explorador de atividades comerciais realizadas 

nas APAs e nas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) da necessidade de 

autorização e pagamento se estes praticarem atividades de exploração comercial de produtos, 

subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, 

cênicos ou culturais dentro destas áreas. A própria legislação ambiental parece subestimar as 

APAs no que se refere às “obrigações” do explorador e, consequentemente, no caso da APA da 

Baleia Franca, o TOBE nela inserido, pois o empreendedor responsável pela embarcação, o qual 

explora o recurso natural “estética da baleia”, não é tratado como um explorador do recurso, 

destacando-se um ponto negativo do processo de regulamentação da atividade do TOBE. 

Não se pode negar o caráter de empreendedorismo das empresas responsáveis pelas 

operações embarcadas que executam esta atividade, e portanto, elas deveriam ser avaliadas 



quanto ao potencial de degradação da qualidade ambiental e como tal, ser enquadrada como 

atividade objeto de licenciamento ambiental, tendo em vista que a atividade utiliza um recurso 

natural. O licenciamento ambiental é um instrumento administrativo que gera as informações 

acerca dos impactos ambientais e prevê medidas de compensação ambiental. Se entendida desta 

forma, a atividade teria um arcabouço legal vasto e já amplamente difundido, que poderia 

resolver, por exemplo, a questão de quem deve ser responsável pela fiscalização e 

monitoramento.  

 Se o TOBE for entendido desta forma, ficará a cargo do empreendedor a criação dos 

subsídios técnicos que salvaguardem seu direito de explorá-lo, ou seja, o empreendedor seria 

responsável por realizar um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para obter a licença ambiental 

de operação da atividade. Como a APA da Baleia Franca é uma Unidade de Conservação federal, 

entende-se que o TOBE a ser realizado dentro desta área teria competência de ser licenciada 

juridicamente e fiscalizada pelo órgão ambiental federal, neste caso o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Já no caso específico da APA da Baleia 

Franca, os objetivos da UC são: a proteção da Eubalaena australis, ordenamento e a garantia do 

uso racional dos recursos naturais da região, ordenamento da ocupação e utilização do solo e das 

águas, ordenamento do uso turístico e recreativo, das atividades de pesquisa e do tráfego local de 

embarcações e aeronaves (BRASIL, 2000). 

 

Recomendações 

O TOBE é uma atividade que leva em consideração diversos fatores e envolve muitos 

atores, tornando-se desta forma, uma modalidade de ecoturismo conflitante. Considerando as 

questões éticas de bem-estar animal e a dependência das baleias francas com a área da UC em 

questão, o impacto provocado pelas embarcações é motivo de preocupação e deve ser avaliado 

cautelosamente. Como medida de precaução, considerou-se que a proibição da atividade na APA 

da Baleia Franca em 2012 foi válida, entretanto se esta atividade continuar proibida, pode-se 

estar extirpando uma pratica econômica com impactos também positivos como os que foram 

expostos neste trabalho.  

É evidente que futuros estudos são necessários dentro desta área, tanto no que se refere à 

conservação das baleias, quanto no impacto econômico, o qual pode ser positivo e gerar grandes 



melhorias na renda das comunidades locais. Por isso, como discutido anteriormente, sugere-se 

que a atividade seja objeto de licenciamento ambiental pelas empresas operadoras, as quais 

devem apresentar EIA a ser aprovado pelo IBAMA. É também de grande importância a 

realização de avaliações das consequências do tráfego das embarcações no comportamento das 

baleias, mesmo que inicialmente a curto prazo, antes que os efeitos a longo prazo possam ser 

determinados como negativos.  

 Para continuidade da atividade, recomenda-se que a distância mínima exigida deva ser 

mantida pelas embarcações a fim de evitar alterações comportamentais dos animais e se possível, 

sugere-se aumentar para uma distância mais conservativa que confira maior segurança, como é 

o caso da legislação australiana que estabelece uma distância mínima de 300 metros entre a 

embarcação e as baleias.  

Tem-se ainda que, no caso das UCs brasileiras, parcerias entre o órgão gestor e a iniciativa 

privada (e.g. empreendedores do TOBE) podem ser previstas no Plano de Manejo da unidade e 

constituem-se em uma boa oportunidade para prever acordos e parcerias que busquem elucidar 

de forma cientificamente aceitável os reais impactos sociais e ecológicos do TOBE.  

Frente à ausência de informações que tornem indubitáveis os não-malefícios desta 

atividade sobre os cetáceos e sobre a conservação como um todo, fica assim registrada a 

necessidade de novos estudos que complementem a normatização específica para a área, bem 

como mecanismos de fiscalização e licenciamento dos órgãos ambientais competentes para que a 

atividade possa estar em constante aperfeiçoamento. A intenção deste trabalho não foi apenas 

indagar falhas na legislação ambiental ou na sua implementação, mas de empenhar-se em buscar 

caminhos alternativos que possam viabilizar o controle da atividade. Assim, a distância entre o 

exequível e o desejado poderia ser reduzida, conduzindo uma tendência ascendente de 

aperfeiçoamento da atividade para que produza benefícios para todos os atores envolvidos sem 

prejudicar os recursos naturais e consequentemente a baleia franca.   
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