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Baleias de Bico: moradores do mar profundo
que passam desapercebidas nos Açores

 O arquipélago açoriano é um pa-
raíso absoluto para observar baleias e 
golfinhos em seu ambiente natural.  É 
bem conhecido pelos seus cachalotes, 
uma grande variedade de golfinhos, e as 
grandes baleias de barbas que passam 
pelas ilhas durante a sua migração anu-
al. Mas há um grupo de “baleias” que 
passa despercebido. Estes animais são 
as chamadas baleias de bico ou Ziphii-
dae. 

Com 22 espécies, o grupo das baleias de 
bicos é o segundo maior grupo de cetáceos. 
Mas, ao mesmo tempo, eles são alguns dos 
mamíferos mais raramente vistos e pou-
co estudados  do mundo. Muitas espécies 
foram muito poucas vezes vistas vivas. A 
maioria do que sabemos vem de espécimes 
que arrojaram nas praias. Isso significa que 
ainda há muito a aprender sobre baleias de 
bico. Podemos ainda descobrir novas espé-
cies – entre 1999 e 2014, cientistas descre-
veram quatro novas espécies!

Baleias de bico são animais com uma 
aparência estranha. Elas parecem o resul-
tado de um cruzamento entre uma baleia 
e um golfinho. O seu bico é como o de um 
golfinho (daí o nome ‘baleia de bico’) e a 
sua pequena barbatana dorsal está locali-
zada muito atrás no corpo – mais perto da 
cauda do que a cabeça. As baleias de bico 
têm diversos tamanhos, variando de 4 a 13 
metros de comprimento. A cor da pele varia 
entre tons de castanho e cinza. Algumas es-
pécies desenvolvem padrões interessantes 
de pigmentação branca ou clara com a ida-
de. A dentição destes animais é incomum. 
Apesar de serem ‘baleias com dentes’ 
(Odontoceti), a maioria das baleias de bico 
é mais ou menos desdentada. Na maioria 
das espécies, as fêmeas e os animais jovens 
são completamente desdentados, apenas os 
machos adultos têm um par de dentes que 
se projeta da mandíbula inferior. A posição 
desses dentes, o comprimento do bico, e a 
forma da linha da boca são importantes ca-
racterísticas de identificação das espécies. 
Especialmente para a identificação das ba-
leias de bico do género  Mesoplodon, de 
aparência muito semelhante e difícil de 
distinguir.

As baleias de bico são um dos mamí-
feros mergulhadores mais extremos. Elas 
mergulham regularmente a profundidades 
de 500 a mais de 1.000 metros. O mergulho 
mais profundo já registrado por um mamí-
fero foi realizado por uma baleia-de-bico-
de-Cuvier: 2.992 metros de profundidade 
(possivelmente até 3.567 metros!), e 137,5 
minutos de duração  (mais de duas horas!). 
Nas profundezas, eles caçam lulas e, em 
alguns casos, peixes. Como não têm dentes 
funcionais, engolem as presas inteiras por 
sucção.

Os Açores são um dos melhores lugares 
do mundo para encontrar baleias de bico. 
Aqui elas podem ser observadas (relativa-
mente) com mais frequência e perto da cos-
ta. Os meses de Verão, de Julho e Agosto, 
oferecem as melhores oportunidades para 
observar estes animais. Isto embora algu-
mas das seis espécies registradas nos Aço-

res, pareçam estar presentes durante todo 
ou a maior parte do ano. Mais comumen-
te vistas são a baleia-de-bico-de-Sowerby 
(Mesoplodon bidens), a baleia-de-bico-de-
Cuvier (Ziphius cavirostris) e a baleia-de-
bico-de-garrafa (Hyperoodon ampullatus). 
Esta última é um visitante sazonal e nor-
malmente aparece no Verão ou no início do 
Outono. A baleia-de-bico-de-Blainville é 
menos comum, e avistamentos de baleia-
de-bico-de-Gervais e baleia-de-bico-de-
True tendem a ser raros. 

As baleias de bico normalmente passam 
muito pouco tempo na superfície e não atra-

em muita atenção. Eles são animais difíceis 
de detectar no mar, mesmo quando as con-
dições do mar são boas. Estas são algumas 
das razões pelas quais elas não são tão fre-
quentemente vistas como outras espécies, 
tais como o golfinho comum, o cachalote, 
ou as grandes baleias de barbas. A Picos 
de Aventura espera ter muitos encontros 
com essas criaturas incríveis e imponentes! 
Gostaria de aprender mais sobre estas e ou-
tras espécies de cetáceos? Convida a fazer 
uma visita às lojas em Ponta Delgada, São 
Miguel, ou Angra do Heroísmo, Terceira!
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