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Introdução

Enquadramento
O presente relatório corresponde ao período de 16 de Maio de 2013 a 30 de Setembro de
2014 do projecto O Dolphin Watch no estuário do Sado: avaliação do esforço sobre a
população residente de roazes (Tursiops truncatus) e abordagem ao estabelecimento de uma
capacidade de carga, enquadrado no Plano de Acção para a salvaguarda e monitorização da
população de roazes do estuário do Sado, mais concretamente da implementação do
seu Objectivo 2 – Monitorização da qualidade ambiental do habitat da população de
roazes, Acção 2.1.7. – Monitorizar o tráfego marítimo e identificar as medidas de minimização
dos impactos.
O projecto foi financiado pela Tróia Natura S.A., que resulta de uma parceria entre o Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e o grupo Sonae, e tem como objectivo
promover e executar acções de conservação e monitorização ambiental, na península de Tróia
e no estuário do Sado, e outras acções que visem minimizar a perda de biodiversidade.
O Plano de Acção para salvaguarda dos roazes (Sequeira et al., 2009) surgiu no contexto de
gestão da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), onde autoridades nacionais e agentes
locais juntaram esforços para identificar as principais ameaças que se colocam à população
residente de roazes do estuário do Sado e para definir medidas de gestão que possam
potenciar a sua conservação.
O estuário do Sado alberga a única população residente de roazes (Tursiops truncatus)
conhecida em Portugal Continental. Esta população é objecto de preocupação pois o seu
habitat está sujeito a pressões de origem antropogénica que podem pôr em causa a sua
sobrevivência continuada. A população tem hoje um papel importante em termos de educação
ambiental e na sensibilização para os problemas da conservação de espécies e do combate à
poluição (Silva, 2008). No entanto, se o estuário do Sado oferece abrigo de predadores e é um
local de elevada produtividade, garantindo aos roazes um importante local de alimentação
(Harzen, 2002), também a presença, na margem norte do estuário, da cidade de Setúbal, para
além da ocupação humana associada, promoveu o desenvolvimento de uma forte actividade
industrial e piscatória e, ao longo do estuário, são intensas as actividades de aquacultura e
agricultura, todas com potenciais impactos negativos sobre esses animais (dos Santos &
Almada, 2004; Vasconcelos et al., 2007; Silva, 2008; Brito, 2012; IMAR, 2012). Assim, desde os
anos 80, tem-se verificado um declínio do efectivo da população do Sado. Em 1986 estimavase existirem cerca de 40 animais, enquanto em 1997 o efectivo diminuía para 30 indivíduos
(Gaspar, 2003), estando actualmente nos 27 animais, dado que neste ano ocorreu o
nascimento de uma cria, mas também a morte de um juvenil (Raquel Gaspar, com. pess.).

Importância do projecto
No âmbito do projecto “Monitorização do padrão de ocupação do estuário do Sado pela
população residente de roazes (Tursiops truncatus) e interacções com a navegação no
estuário”, desenvolvido durante 2011 e 2012, foi atingido um conjunto de objectivos
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relevantes, que incluíram o desenvolvimento, afinação e teste de uma metodologia de
localização de alvos no estuário (embarcações ou roazes) a partir das margem – i.e., sem
qualquer interferência com os objectos da observação; o estabelecimento de padrões
espaciais de utilização do espaço do estuário inferior por diferentes tipos de embarcações e; a
definição de padrões de utilização do estuário inferior pela população de roazes (IMAR, 2012;
Brito, 2012). De facto, a nova metodologia de localização permitiu ultrapassar lacunas de
estudos anteriores relativos à utilização espacial do estuário, permitindo o efectivo
posicionamento das observações (com erros tipicamente <50 m, menosprezáveis à escala do
estuário) bem como uma boa avaliação do tamanho dos grupos de roazes, sem qualquer
interferência no comportamento natural dos animais.
Dentro deste quadro de utilização do estuário por embarcações associadas a uma ampla gama
de actividades e considerando a sua importância especificamente para o tráfego de
embarcações com potencial de interacção com a população, tanto de recreio como marítimoturísticas, torna-se importante a monitorização da potencial influência dessas actividades
sobre a população de roazes, uma vez que podem, nomeadamente, originar mudanças de
comportamentos nos indivíduos, como o aumento da duração dos mergulhos (Nowacek et al.,
2001), a diminuição dos comportamentos típicos de repouso (Constantine et al., 2004), ou a
maior utilização de zonas mais profundas (Wells, 1993; Luís et al.,2012), entre outros.
Apesar de já existir para Portugal continental, desde 2006, um regulamento para a observação
de cetáceos, publicado pelo Decreto-lei n.º 9/2006, é necessário desenvolver esforços para
que o mesmo seja cumprido e, oito anos após a sua publicação, avaliar se continua actual, ou
se uma excepção para a população residente no Sado (devido às suas características especiais)
deverá ser considerada.
Não obstante, este regulamento contem importantes regras para a observação dos roazes, tais
como a aproximação apenas pela retaguarda dos animais, não excedendo a sua velocidade de
deslocação, nem provocando a separação dos elementos dos grupo ou o condicionamento de
movimentos, bem como como qualquer perturbação (o acto de causar danos físicos, de
molestar ou de interferir, por qualquer forma, no bem-estar dos cetáceos), a proibição de
aproximação de qualquer embarcação a menos de trinta metros dos indivíduos, e proibindo a
presença de mais de três embarcações num raio de cem metros em torno dos animais (figura
1). Além disso, o regulamento limita o tempo máximo de observação a trinta minutos por
embarcação.
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Figura 1 – Zonas de aproximação aos cetáceos regulamentadas pelo Decreto-lei n.º 9/2006 (ICNF).

No entanto, uma das lacunas na lei respeitante a Portugal continental, comum a muitos dos
regulamentos internacionais existentes, é o facto de apenas determinar o tempo máximo de
observação para cada embarcação, sendo omissa relativamente ao tempo máximo que os
roazes possam estar sob o escrutínio contínuo de embarcações, enquanto estas se revezam (p.
ex. Espanha: Real Decreto 1727/2007; Irlanda: Marine Notice nº 15/2005; Brasil: Portaria nº
117/1996; Australia: Allen et al., 2007).
Uma abordagem alternativa foi adoptada no arquipélago da Madeira, pelo Governo Regional
que, desde 2013, regulamentou a observação de cetáceos nas suas águas, com um limite de
tempo de observação por embarcação de 10 minutos e no máximo, entre todas as
embarcações, de 40 minutos (Decreto Legislativo Regional n.º 15/2013/M). Protege assim as
diversas espécies de baleias e golfinhos existentes nas águas sob a sua jurisdição face ao
crescimento na oferta de passeios turísticos para observação de cetáceos. Ainda na região
autónoma da Madeira, foi publicado, em Abril deste ano, um limite da capacidade de carga
(número máximo de plataformas de observação) nas diversas áreas onde é feita a observação
de cetáceos, de acordo com as características das mesmas, e foi interdita a observação em
áreas mais importantes para os cetáceos (Portaria n.º 46/2014).

Capacidade de carga
Segundo o Decreto-lei n.º 9/2006, a capacidade de carga é definida como o número máximo
autorizado de plataformas, de passageiros por plataforma, de viagens diárias e/ou de outros
indicadores considerados relevantes na operação turística dentro de uma zona delimitada,
sendo determinada anualmente pelo ICNF, em função da informação científica disponível e da
aferição dos níveis de tolerância dos animais relativamente ao impacte causado pela presença
humana, e publicitada no site do ICNF.
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De forma a determinar a capacidade de carga para o estuário do Sado, é necessário
primeiramente caracterizar a carga actual e estudar os potenciais impactos associados.
Importa não esquecer que no estuário do Sado navegam significativamente mais embarcações
do que apenas as embarcações turísticas ou de recreio cujo objectivo é a observação dos
roazes e, mesmo essas que não interferem directamente com os roazes (Brito, 2012), terão de
ser tidas em conta para o estabelecimento de uma capacidade de carga dado o seu potencial
impacte sobre a população (Sequeira et al., 2009; Luís et al., 2012).

Navegação no estuário do Sado
O estuário do Sado, devido à importância do Porto de Setúbal a nível nacional, está exposto a
um intenso tráfego de embarcações de diversas tipologias. Para além do tráfego regular (que
inclui os ferry-boats e catamarãs), circulam no estuário embarcações de pesca diversas,
embarcações de grandes dimensões (com destino à zona industrial de Setúbal), rebocadores,
embarcações de pilotagem e da Marinha, assim como as embarcações de recreio e turísticas.
O tráfego no estuário representa um importante factor de impacto da actividade humana
sobre os roazes, dado o ruído gerado pelos motores e hélices e o risco de colisões (dos Santos,
1998; Luís et al., 2012).

Tráfego regular
Os ferries e catamarãs da Atlantic Ferries (figura 2) asseguram a ligação regular entre a cidade
de Setúbal e a península de Tróia, podendo estar em circulação duas a quatro embarcações,
conforme a altura do ano: um ou dois ferries de transporte de viaturas e passageiros entre
Setúbal e o Cais Sul, em Tróia (com duração da viagem de cerca de 25 minutos) e; um ou dois
catamarãs de transporte de passageiros entre Setúbal e a Ponta do Adoxe (com a viagem a
demorar cerca de 16 minutos).
De Janeiro de 2011 até Maio de 2012, as tripulações dos ferries e catamarãs colaboraram na
monitorização dos roazes. Sempre que avistavam os roazes, os membros da tripulação
assinalavam a sua localização (estimada), a actividade observada (deslocação ou
alimentação/socialização) e os comportamentos visíveis à superfície (saltos, natação à proa de
barco, exibição caudal, golpe caudal). Estabelecida com o objectivo de avaliar o impacto da
circulação dos novos ferries, esta colaboração das tripulações funcionou como uma ferramenta
relevante de longo-prazo, para a monitorização da população (Silva et al., 2012).
Por um lado, este tráfego regular, é previsível para os roazes, uma vez que as rotas são
constantes e a navegação é feita a uma velocidade reduzida (Silva, 2008) (actualmente, até c.
de 12 nós– Atlantic Ferries, com. pess.).
Por outro lado, mesmo nos períodos de maior tráfego, os catamarãs efectuam um total de 46
travessias diárias nos dois sentidos (cerca de 12 horas de navegação) e os ferries um máximo
de 50 travessias diárias em ambos os sentidos, num total de cerca de 21 horas de navegação.
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É assim comum observar os roazes junto dos ferry-boats, demonstrando a familiaridade que
têm com essas embarcações, não apresentando aparentemente comportamentos evasivos
nem alterações comportamentais na sua presença (IMAR, 2012; Luís et al., 2012).

Figura 2 – A: Catamarã de transporte de passageiros B: Ferry de transporte de viaturas e passageiros.

Tráfego Comercial
A importância do porto de Setúbal (figura 3) é comprovada pelo crescimento de 75% apenas
no segmento de contentores, de Janeiro a Julho deste ano, face ao ano de 2013, sendo assim o
porto português que mais cresceu (APSS, Press Release). Aliás, mesmo historicamente, o
movimento do porto de Setúbal apresenta uma tendência de crescimento, apesar das
oscilações observadas no número de navios que o demandam, notando-se no entanto o
crescimento continuado da tonelagem movimentada no porto desde 1941 (figura 4).

Figura 3 – Vista aérea do Porto de Setúbal (Fonte: Porto de Setúbal).
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Figura 4 – Movimento histórico do porto de Setúbal de 1941 a 2013 (Fonte: Porto de Setúbal).

Actividade piscatória
A cidade de Setúbal está tradicionalmente ligada à pesca, tendo sido, algumas décadas atrás,
considerada o mais importante porto de pesca português. Contudo, a sua importância tem
diminuído nos últimos anos, acompanhando o período de crise generalizada que atravessa o
setor (Doca Pesca: <http://www.docapesca.pt/index.php>).
No entanto, têm sido feitos esforços para aumentar a capacidade da doca de pesca (figura 5),
de forma a aumentar a capacidade e a produtividade da descarga de pescado (Doca Pesca:
<http://www.docapesca.pt/index.php>).

Figura 5 – Lota de Setúbal (Fonte: Doca Pesca).
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Dolphin Watch no estuário do Sado
Existem presentemente 9 empresas licenciadas para a observação de roazes no estuário do
Sado, na área desde a sua embocadura e zona costeira da península de Tróia até ao limite da
RNES (ICNF, 2014) (tabela 1), licenças essas que permitem 18 embarcações para observação
dos cetáceos. Essas embarcações variam bastante na sua tipologia, incluindo semi-rígidos,
embarcações ligeiras cabinadas, galeões do sal recuperados, veleiros, catamarãs e traineiras
recuperadas (figura 6). Não obstante, durante o período de maior afluência turística
(essencialmente os meses de Verão), observam-se frequentemente outras embarcações
turísticas a utilizarem o estuário e a observarem e interagirem com os roazes.
Tabela 1 – Empresas licenciadas para observação dos roazes do Sado (adaptado de ICNF).
Empresa

Sede

Zona de atuação (fora da RNAP)

Zona de atuação
(RNAP)

Nº
embarcações
autorizadas

SadoArrábida
(A Cabana do
Pai Tomás)

Setúbal

Estuário do Sado e zona marinha
da península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

2

Ludysfera

Sesimbra

Embocadura do rio Sado e zona
marinha da Península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

1

Nautur

Setúbal

Embocadura do rio Sado e zona
marinha da Península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

3

Nazaré Costa
Deitado

Portinho da
Arrábida

Embocadura do rio Sado e zona
marinha da Península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

3

Pedro Sousa

Setúbal

---

1

Rotas do Sal

Alcácer do
Sal

Reserva Natural
do Estuário do
Sado

2

Troiacruze

Setúbal

Estuário do Sado e costa de Tróia
Estuário do Sado, zona marinha da
península de Tróia e Arrábida (fora
da costa da Parque Marinho Prof.
Luiz Saldanha)
Estuário do Sado, zona marinha da
península de Tróia e Arrábida (fora
da costa da Parque Marinho Prof.
Luiz Saldanha)

Reserva Natural
do Estuário do
Sado

2

Vertente
Natural

Sessimbra

Embocadura do rio Sado e zona
marinha da Península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

2

Vertigem Azul

Setúbal

Estuário do Sado, zona marinha da
Península de Tróia

Parque Natural
da Arrábida

2

Apesar de diferentes empresas terem diferentes zonas de atuação, enquanto que a Rede
Nacional Áreas Protegidas (RNAP) tem limites bem definidos, fora desta, os limites de actuação
são vagos, com a extensão da procura directamente relacionada com a direcção da viagem
(Marina Sequeira – com. pess.).
Neste quadro, a “zona marinha da península de Tróia” é considerada até à zona da Comporta,
“Arrábida (fora do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha)”, até sensivelmente à praia da
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Figueirinha e “embocadura do rio Sado”, ou “estuário do Sado”, corresponde à zona entre as
instalações militares de Tróia e a barra do estuário (Marina Sequeira – com. pess.).

Figura 6 – Algumas das embarcações das empresas licenciadas para observação da população de roazes
do Sado. A: Mil Andanças (Sado Arrábida); B: Pêgo do Altar (TroiaCruze); C: Terral (Pedro Sousa); D:
Ludyesfera (Ludyesfera); E: Hei Matau (Vertigem Azul); F: Esperança (Vertigem Azul); G: Salacia (Rotas
do Sal); H: Vertente Natural (Vertente Natural); I: Costa Azul (Nautur); J: Riquitum (TroiaCruze).

Repertório comportamental dos roazes
É importante primeiramente referir que a maioria da actividade comportamental dos roazes
tem lugar debaixo de água, fora do alcance de visão (Lusseau, 2006), condicionando assim
fortemente análises e conclusões retiradas das observações comportamentais efectuadas, seja
a partir de terra, ou de embarcações (sem possibilidade de visualização subaquática).
No entanto, apesar desse facto, é possível elencar, observar e interpretar comportamentos
típicos de diferentes actividades, bem como de reacção às embarcações que os rodeiam,
caracteristicamente, aproximações ou fugas (evitamento). São exemplos, alterações no padrão
de mergulhos (mergulhos mais longos), alterações nas emissões acústicas (não detectável a
partir de terra), mudanças na estrutura/formação do grupo (tornarem-se mais coesos ou
afastarem-se uns dos outros), mudanças na velocidade e direcção de natação (Parsons, 2012),
aumento dos movimentos erráticos (Christiansen et al., 2010), ou alterações nos padrões
respiratórios (Higham et al., 2008), entre outros.
8
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Objectivos
O presente projecto foi focado nas respostas da população de roazes às embarcações turísticas
que utilizam o estuário. Concretamente, pretendeu-se:
♦ Avaliar o esforço/carga efectivos das actividades de Dolphin Watch que têm como alvo
a população residente de roazes (Tursiops truncatus) no estuário do Sado;
♦ Tentar definir uma capacidade de carga sobre a população, no quadro da actividade de
Dolphin Watch;
♦ Prever um treino de elementos das entidades com tutela relevante no quadro da
gestão do estuário, para a utilização da metodologia de observação e localização desenvolvida.
Foi também aumentada a base de dados de posições dos roazes no estuário, de forma a
compreender melhor a utilização do mesmo pela população.

Metodologia
Área de estudo
O rio Sado tem a sua nascente na Serra da Vigia no Baixo Alentejo e desagua na baía de
Setúbal (38o 28´ N; 08o 50´ W), com uma orientação dominante de sul para norte e noroeste. A
partir de Alcácer do Sal, é já detectável intrusão de água salgada, podendo-se localizar aí o
início do estuário, com um comprimento total de cerca de 45 km, o que o torna no segundo
maior de Portugal (Cabral, 1999). O estuário termina na baía de Setúbal, sendo delimitado, na
margem direita, pela cidade de Setúbal e, na margem esquerda, pela península de Tróia (figura
7). O canal que dá entrada ao estuário tem 1,5 km de largura, chegando a atingir os 40 metros
de profundidade (Sequeira et al., 2009).
Ao longo da zona intermédia do estuário, encontram-se diversos bancos de areia intertidais,
que o dividem em dois canais. O canal Sul é mais largo e profundo, chegando a atingir os 25
metros de profundidade, enquanto que o canal Norte (marginal à cidade de Setúbal) apresenta
profundidades de cerca de 10 a 15 metros (Sequeira et al., 2009), podendo estas, no entanto,
estar alteradas devido às frequentes dragagens efectuadas de forma a manter o canal
navegável (Gaspar, 1994; Sequeira et al., 2009), uma vez que este funciona como principal
canal de acesso ao Porto de Setúbal. Esta diferença de profundidades corresponde ao padrão
de circulação hidrológica, com o canal Sul a apresentar correntes mais intensas, enquanto que
no canal Norte estas são mais fracas (permitindo uma maior acumulação de sedimentos)
(Neves et al., 2009). A montante no estuário, zonas de vasa intertidal e sapais ocupam cerca de
um terço da sua área.
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Método
Para a determinação das posições de roazes e/ou embarcações, foi utilizado o método
desenvolvido no projecto anterior (Monitorização do padrão de ocupação do estuário do Sado
pela população residente de roazes (Tursiops truncatus) e interacções com a navegação no
estuário (IMAR, 2012)), baseado na goniometria, ou seja, a medição de ângulos planos de
observação, a partir de dois pontos fixos em terra.
Continuaram a ser utilizados como pontos de observação, o Forte de S. Filipe 1 (na margem
norte), e o terraço do Tróia Design Hotel (na margem sul) (figura 7). Estes dois pontos
continuam a revelar-se como os melhores locais de observação, uma vez que ambos são
elevados em relação ao estuário e, a partir deles, a área em que a observação não é possível
(devido à colinearidade ou à presença de obstáculos à observação) é bastante reduzida, tendo
em conta a área total do estuário e as zonas mais utilizadas pelos roazes (IMAR, 2012).
Foram utilizados os instrumentos construídos no âmbito do projecto anterior: um telescópio
Carl Zeiss Diascope 85 FL, equipado com ocular D 20-60x B, e um telescópio Geoma-80-A, com
uma ocular GLH48 20-60x, ambos montados num tripé pesado com cabeça fluída, com uma
escala circular fixa acoplada, graduada em intervalos de um grau (1o), sobre a qual roda um
indicador solidário com o telescópio, que permite ler o azimute correspondente (de 0 o a 359 o)
de um alvo centrado no campo de visão, com uma precisão de leitura de meio grau (0,5 o)
(figura 8).

Figura 7 – Localização dos pontos de observação utilizados – Forte de S.Filipe e Tróia Design Hotel.

1

Devido à colocação de grades de segurança pela Protecção Civil de Setúbal, o local foi ligeiramente
alterado a partir de 17 de Novembro de 2013. Contudo, quer os azimues lidos, quer a área de
observação não foram alterados de forma significativa.
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Figura 8 – A: Tripé com telescópio montado no forte de S. Filipe; B: Pormenor do goniómetro; C:
Observadora no topo do Tróia Design Hotel; D: Observador no Forte de S.Filipe.

A coordenação das observações foi feita em tempo real, por via telefónica (GSM), o que
garantiu o sincronismo das leituras realizadas, assim como a fácil comunicação entre os dois
pontos de observação.
Para além do registo das posições de roazes, sempre que eram avistados dos dois pontos de
observação, foi também registada a posição de embarcações que se encontrassem na
proximidade do grupo, com especial atenção às embarcações de Dolphin Watch (presentes na
maioria das situações), dado o enfoque do projecto. Foi também realizado um registo de cada
interacção entre roazes e embarcações de Dolphin Watch, com registo da hora de início e fim
de observação por cada embarcação.
Adicionalmente, foram também efectuados registos em vídeo, a partir do topo do Tróia Design
Hotel, com recurso a uma câmara digital Panasonic DMC-GH2, equipada com uma objectiva
Nikon AF Nikkor ED 300 mm f/4, de forma a analisar potenciais comportamentos dos roazes
perante as embarcações, assim como as principais actividades comportamentais dos roazes no
estuário. Excepcionalmente, em três das campanhas, os registos videográficos foram
efectuados a partir do forte de S. Filipe.

Esforço
Durante o período de Maio 2013 a Setembro de 2014, foram efectuadas 41 campanhas,
resultando em cerca de 220 horas de observação. Em quase metade desse tempo (98h) foram
observados roazes, tendo em conta que, de todas as campanhas realizadas, apenas em 4 não
foram observados (cf. Anexo).
As campanhas foram agendadas de forma a incluir períodos de observação contínua de cerca
de 6 horas, em marés de diferentes amplitudes, em diferentes dias da semana e diferentes
11
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períodos do dia. Foram feitas durante todo o período referido, com periodicidade de duas por
mês, excepto nos meses de Verão, quando o esforço foi maior, concomitantemente com a
maior actividade turística no estuário.
Durante o mês de Julho de 2014, por razões extrínsecas ao projecto, não foi possível realizar
campanhas, tendo por isso o período de amostragem sido prolongado até Setembro de 2014.

Análise comportamental
Foi feita a classificação da actividade comportamental predominante no grupo (tabela 2), com
a recolha de dados por amostragem do grupo focal (Mann, 1999), tendo sido considerado
como grupo o conjunto de animais visível dentro do enquadramento do registo de vídeo, o
que significou normalmente, animais num raio inferior a 100 m. No entanto, é necessário ter
em consideração que as condições de observação (maior ou menor visibilidade, distância ao
grupo, etc.), assim como o próprio comportamento do grupo (mais coeso ou mais disperso, ou
com comportamentos mais ou menos conspícuos) influenciou a leitura destas actividades
comportamentais.
Assumiu-se que a actividade do grupo é partilhada por todos os indivíduos, uma vez que os
roazes tendem a iniciar o mesmo tipo de comportamento apresentado pelos roazes nas
proximidades (Ballance, 1992). Após a análise das actividades comportamentais observadas,
estas foram associadas às posições no estuário obtidas. Quando não foi possível identificar
uma actividade comportamental a partir do registo vídeo , recorreu-se às notas da observação
directa no campo. Mesmo assim, existem posições às quais não foi possível associar um tipo
de actividade comportamental, dadas as condições de observação ou a ausência de
comportamentos claros por parte dos roazes, assimiláveis a uma das actividades
comportamentais consideradas.
As categorias utilizadas são amplas pois, caso contrário, ocorreriam demasiadas transições
durante um mesmo período de observação, bem como observações de indivíduos ou
subgrupos em categorias de actividade diferentes do restante grupo que integram (Carvalho,
2000).
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Tabela 2 – Actividades comportamentais dominantes consideradas (adaptado de Carvalho, 2000)

Actividade

Definição

Os animais emergem ao longo de um eixo de deslocação. Os mergulhos
Deslocação são geralmente curtos, podendo-se observar também mergulhos mais
longos ou profundos.
Os animais emergem em várias direcções, em movimentos muito
rápidos, que causam agitação na superfície. Normalmente,
Alimentação permanecem pouco tempo submersos. É comum a observação de
presas atiradas ao ar pelos animais, bem como gaivotas voando em
círculos por cima dos roazes.
Interacção entre os indivíduos à superfície, com existência de contacto
físico. Ausência de presas. Observam-se saltos e outros
Socialização
comportamentos aéreos, muitas vezes sincronizados entre os vários
indivíduos.
Animais muito próximos uns dos outros. Praticamente imóveis à
Repouso superfície, sem exibição de quaisquer comportamentos aéreos ou
mergulhos.
Foram também analisados comportamentos específicos dos roazes, à superfície. No entanto,
face às condições em que os registos videográficos foram feitos, à distância dos indíviduos, de
onde resultou por vezes fraca qualidade do registo, poucos comportamentos foram
identificados, de entre o vasto reportório comportamental associado aos roazes. A análise e
distinção dos comportamentos foi feita mais uma vez por amostragem do grupo focal (Mann,
1999), encontrando-se estes descriminados na tabela 3.

Tabela 3 – Lista de comportamentos observados no registo videográfico

Comportamento
Salto
Tail Out
Tail Slap
Head Slap
Breaching
Spy Hop
Salto em Bow-riding

Descrição
O corpo do animal sai completamente fora de água.
Antes de submergir o animal mostra a barbatana e o pedúnculo
caudal.
O animal emerge a barbatana e o pedúnculo caudal, batendo-os na
superfície e produzindo projecções de água.
O animal eleva a cabeça e bate vigorosamente com esta na superfície
da água.
O animal eleva o corpo na superfície da água numa posição lateral ou
frontal, caindo sobre a água, com levantamento de muita água e
produção de espuma.
O animal eleva brevemente a cabeça e a porção anterior do corpo
numa posição vertical, com imediato retorno à água.
Saltos no decurso da natação rápida na ondulação provocada pelo
movimento de uma embarcação.
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Caracterização do Dolphin Watch no estuário do Sado
Com o objectivo de caracterizar o esforço/carga correspondente à actividade das empresas
licenciadas para Dolphin Watch no estuário do Sado, foi enviado para todas um conjunto de
questões, através do qual se pretendeu perceber o número de viagens mensais, a duração das
mesmas, o número de passageiros, assim como as taxas de avistamentos de roazes.
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Resultados
Esforço
De forma a perceber se a distribuição das observações realizadas, ao longo do período diurno,
poderia influenciar os avistamentos obtidos, o período total de observação coberto – das 9h00
às 19h00 – foi dividido em intervalos de 15 min, tendo sido depois graficado o esforço de
observação correspondente (número de dias de observação) para os diferentes intervalos de
tempo considerados e o correspondente número total de observações dos roazes (figura 9).

Esforço de observação e rendimento de
observação
Observação de roazes

Esforço

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figura 9 – Distribuição ao longo do período diário de observação do esforço de observação e do
rendimento correspondente.

Utilização do estuário pelos roazes
As campanhas efectuadas desde Maio de 2013 resultaram no registo de um total de 1061
posições dos roazes (figura 10).
Foram eliminadas as medições com erros potencialmente elevados, devido ao alinhamento
com os dois pontos de observação. Este processo apenas pode ser efectuado a posteriori, uma
vez que no campo não é possível ter noção se a medição será passível de marcação ou não.
Assim, sempre que os roazes eram visíveis, foi lida a sua posição, independentemente do erro
potencial associado.
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As 1061 posições obtidas, mostram os roazes a utilizar o estuário desde a zona a sul e sudoeste
do Cambalhão, no seu exterior, até zonas a montante, cerca de 10 km para o interior do
estuário (figura 10). É notório que, no estuário, o canal Sul tem um papel fundamental na vida
dos roazes, tendo sido muito maioritariamente utilizado. No entanto, também foram
registadas algumas posições no canal Norte.
Uma vez que foi utilizado o mesmo método que no projecto anteriormente desenvolvido
(IMAR, 2012), as posições então obtidas (2011-2012) foram também integradas, evidenciando
ainda mais a clara preferência dos roazes pelo canal sul (figura 11).
Como associado a cada medição da posição dos roazes foi registada a presença ou ausência de
embarcações em observação, foram mapeadas cada uma dessas situações (figuras 12 e 13), de
forma a perceber a existência ou não de áreas preferenciais de observação dos roazes.
Na figura 14 apresenta-se a distribuição dos registos posicionais de roazes segundo a fase da
maré (foram considerados períodos de estofa de 30 minutos). Nota-se que os roazes foram
avistados em todas as fases da maré, ainda que com predominância para a enchente.
Na figura 15 apresenta-se a distribuição das posições classificadas como deslocação em função
da fase da maré, assim como da correspondente direcção, de entrada ou saída do estuário.
Desta figura resulta uma clara preferência para a deslocação a favor da maré (43%), face à
deslocação contra a maré (33%). Os restantes 24% correspondem a deslocações sem relação
com a maré, ou na estofa da maré.
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Figura 10 – Localizações de roazes (Maio 2013 a Setembro 2014) – 1061 posições.
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Figura 11 – Localizações de roazes desde Maio de 2011 – 1478 posições.
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Figura 12 – Localizações de roazes em que foram observadas embarcações em observação – 487 posições.
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Figura 13 – Localizações de roazes sem embarcações em observação na proximidade – 574 posições.
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Figura 14 – Distribuição das posições registadas dos roazes segundo a fase da maré.
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Figura 15 – Nº de posições de roazes registadas por fase da maré, em movimento de entrada e saída do
estuário (apenas contabilizadas as posições caracterizadas como deslocação).
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Interacções entre embarcações e roazes
Durante o período considerado foram avistadas 16 embarcações diferentes em
acompanhamento e observação dos roazes.
É notório que, desde o início da Primavera até ao início do Outono, a pressão sobre os roazes é
muito maior, com várias embarcações a efectuarem passeios turísticos, o que resulta numa
procura activa dos roazes, que resulta em acompanhamentos e observações, por vezes,
prolongados e contínuos. Além disso, nesse período de maior tráfego, ocorrem mais situações
de incumprimento e de excessiva carga sobre os roazes, envolvendo mais embarcações de
recreio (que muitas vezes não efectuam sequer uma aproximação correcta aos grupos), ou
embarcações marítimo-turísticas não licenciadas para o efeito.
Foram consideradas e analisadas 34 situações de interacção entre embarcações e roazes
(tabela 4). Considerou-se como uma interacção cada período durante o qual os roazes foram
continuamente observados/acompanhados por embarcações turísticas ou de recreio. Na
figura 16, é apresentado o número de embarcações intervenientes em cada uma das
interacções. Com a metodologia adoptada, esse número não denota necessariamente um total
de embarcações simultaneamente em redor/na proximidade imediata dos roazes.

Tabela 4 – Interacções entre embarcações e roazes: turismo – marítimo-turística; recreio – emb. recreio;
(ni) – emb. cuja identificação não foi possível reconhecer.

Nº

Data

Embarcações

Hora
início

Hora
fim

Tempo embarcação
(mins)

Tempo interacção
(mins)

1

09-jun-13

Esperança

11:40

12:10

30

30

2

19-jun-13

Barco Évora

10:25

10:55

30

30

3

19-jun-13

Esperança

11:15

12:00

45

Vertente Natural

11:30

12:00

30

Esperança

11:50

12:40

50

Pêgo do Altar

11:50

12:15

25

4

5

6
7

30-jun-13

30-jun-13

06-jul-13
19-jul-13

8

19-jul-13

9

30-jul-13

22

Mil Andanças

11:50

12:25

35

recreio (ni)

13:20

13:40

20

recreio (ni)

13:20

13:40

20

recreio (ni)

13:20

13:40

20

recreio (ni)

13:25

13:40

15

recreio (ni)

13:25

13:40

15

Esperança

10:35

11:20

45

Insubmersível

10:50

11:45

55

Esperança

10:50

11:40

50

turismo (ni)

10:50

11:40

50

Esperança

15:30

15:50

20

Costa Azul

15:30

15:50

20

Esperança

11:25

12:35

70

Pêgo do Altar

12:35

12:50

15

45

50

20

45
55

20
85
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Nº

Data

10

10-ago-13

11

20-ago-13

12

27-ago-13

13

27-ago-13

14

07-set-13

15

15-set-13

16

09-out-13

17

09-out-13

18

30-out-13

19

30-out-13

20

Embarcações

Hora
início

Hora
fim

Tempo embarcação
(mins)

Esperança

11:20

12:10

50

Insubmersível

12:10

12:25

15

MegaDive

10:20

10:40

20

Esperança

10:25

11:10

45

recreio (Chivas)

10:35

11:10

35

Mil Andanças

10:45

11:25

40

turismo (ni)

11:00

11:30

30

Rotas do Sal

11:05

11:40

35

Esperança

11:15

11:30

15

recreio (ni)

11:15

11:35

20

Rotas do sal

11:40

12:10

30

turismo (ni)

12:20

12:30

10

Rotas do Sal

12:00

12:30

30

Esperança

12:00

12:40

40

Costa Azul

10:45

12:00

75

Esperança

11:00

12:00

60

turismo (ni)

11:00

11:50

50

turismo (ni)

13:15

13:50

35

Esperança

13:25

14:05

40

Mil Andanças

10:20

11:05

45

Tempo interacção
(mins)
65

80

20
30
40

75
50
50
45

Esperança

14:50

15:05

15

turismo (ni)

14:50

15:05

15

28-fev-14

Rotas do Sal

14:30

15:20

50

50

21

29-mar-14

Terral

13:30

13:55

25

25

22

29-mar-14

Terral

14:35

15:40

65

65

23

10-abr-14

Costa Azul

10:30

10:55

25

Esperança

10:45

12:15

90

24

24-mai-14

Esperança

15:15

16:10

55

Vertente Natural

15:50

16:40

50

25

26

27

28

01-jun-14

01-jun-14

12-jun-14

12-ago-14

Esperança

10:25

11:05

40

Costa Azul

10:40

11:15

35

Riquitum

10:55

11:20

25

Pêgo do Altar

11:00

11:20

20

Ludysfera

11:10

11:45

35

Riquitum

12:00

12:30

30

Pêgo do Altar

12:00

12:30

30

Esperança

15:00

15:45

45

Riquitum

15:25

16:00

35

Costa Azul

15:40

16:30

50

Esperança

11:35

12:20

45

Mil Andanças

11:50

12:20

30

Riquitum

11:55

12:20

25

Vertente Natural

11:50

12:35

45

15

105
85

80

30

90

60
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Nº

Data

29

16-ago-14

30

31

32

33
34

24-ago-14

27-ago-14

13-set-14

21-set-14
21-set-14

Embarcações

Hora
início

Hora
fim

Tempo embarcação
(mins)

Tempo interacção
(mins)

Esperança

15:40

16:20

40

Pêgo do Altar

15:40

16:10

30

Esperança

15:00

15:15

15

Costa Azul

15:25

16:05

45

Riquitum

15:05

16:05

60

Hiate de Setúbal

15:15

15:40

25

Esperança

15:20

16:00

40

Mil Andanças

15:30

16:15

45

Pêgo do Altar

15:30
15:30

16:15
15:50

45

Pinto Luísa
Esperança

15:10

15:55

45

Terral

12:30

13:05

35

Riquitum

12:40

13:20

40

50

Mil Andanças

12:45

13:00

Esperança

15:30

16:00

15
30

30

40

65

55

20

45

14

Nº de interacções

12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

Nº de embarcações por interacção

Figura 16 – Número total de embarcações intervenientes em cada interacção considerada.

Na figura 17, as interacções registadas foram agrupadas de acordo com a sua duração,
independente do número de embarcações envolvidas.
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Nº de interacções

8
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Tempo de cada interacção (min)

Figura 17 – Tempo total de observação em cada interacção (em minuto).

Apresenta-se também o período de tempo que cada embarcação investiu individualmente no
acompanhamento e observação dos roazes, independentemente da presença ou ausência de
outras embarcações (figura 18), num total de 78 eventos de envolvimento de embarcações na
observação dos roazes.
30

Nº de embarcações

25

20

15

10

5

0
0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

Tempo de cada embarcação junto aos roazes (min)

Figura 18 – Tempo (em minuto) que cada embarcação se manteve em observação dos roazes.
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Foi possível, a partir da análise deste conjunto de interacções perceber quanto tempo e onde
os roazes estiveram sob o escrutínio de embarcações. Assim, são apresentados de seguida as
interaccções e os correspondentes percursos (figura 19). As interacções não apresentadas não
foram passíveis de mapeamento, por falta de posições válidas.

A

Figura 19. A – 9/jun/2013. 11:40-12:10 - Esperança.

B

Figura 19. B – 19/jun/2013. 10:25-10:55 - Barco Évora.
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C

Figura 19. C – 19/jun/2013. 11:15-12:00 - Esperança + Vertente Natural.

D

Figura 19. D – 30/jun/2013. 11:15-12:00 - Esperança + Pêgo do Altar + Mil Andanças;
13:20-13:40 - 6 emb. recreio.
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E

Figura 19. E – 19/jul/2013. 10:50-11:40 - Esperança + Insubmersível + MT (ni).

F

Figura 19. F – 20/ago/2013. 10:20-11:40 – MegaDive + Esperança + Chivas (recreio) + Mil Andanças +
MT (ni) + Rotas do Sal.
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G

Figura 19. G – 27/ago/2013. 11:40-12:30 – Rotas do Sal.

H

Figura 19. H – 7/set/2013. 12:00-12:40 - Esperança + Rotas do Sal + Mt (ni).
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I

Figura 19. I – 9/out/2013. 11:00-11:50 - MT (ni);
13:15-14:05 - MT (ni) + Esperança.

J

Figura 19. J – 30/out/2013. 10:20-11:05 - Mil Andanças;
14:50-15:05 - Esperança + MT (ni).
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K

Figura 19. K – 28/fev/2014. 14:30-15:20 – Rotas do Sal.

L

Figura 19. L – 29/mar/2014. 13:30-13:55 - Terral;
14:35-15:40 - Terral.
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M

Figura 19. M – 10/abr/2014. 10:30-12:15 – Costa Azul + Esperança.

N

Figura 19. N – 24/mai/2014. 15:15-16:40 - Esperança + Vertente Natural.
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O

Figura 19. O – 1/jun/2014. 10:25-11:45 - Esperança + Costa Azul + Riquitum + Pêgo do Altar + Ludysfera;
12:00-12:30 - Riquitum + Pêgo do Altar.

P

Figura 19. P – 12/jun/2014. 15:00-16:30 - Esperança + Riquitum + Costa Azul.
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Q

Figura 19. Q – 12/ago/2014. 11:35-12:35 - Esperança + Mil Andanças + Riquitum + Vertente Natural.

R

Figura 19. R – 16/ago/2014. 15:40-16:20 - Esperança + Pêgo do Altar.
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S

Figura 19. S – 24/ago/2014. 15:00-16:05 - Esperança + Costa Azul + Riquitum + Hiate de Setúbal.

T

Figura 19. T – 27/ago/2014. 15:20-16:15 - Esperança + Mil Andanças + Pêgo do Altar.
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U

Figura 19. U – 13/set/2014. 15:10-15:55 - Esperança + Pinto Luísa.

V

Figura 19.V – 21/set/2014. 12:30-13:20 - Terral + Riquitum + Mil Andanças;
15:30-16:00 - Esperança.
Percursos com interacções entre embarcações e os roazes:
: percurso com embarcações em acompanhamento/observação;
: percurso sem embarcações nas imediações.
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Como referido anteriormente, foram também registadas as posições de algumas das
embarcações em observação. Estes registos, simultâneos aos das posição dos roazes,
permitem avaliar as distâncias entre as embarcações e o seu grupo focal de roazes – grupo que
observam/acompanham. Apresentam-se na tabela 5 as médias, mínimos e máximos das
distâncias calculadas entre os roazes e diferentes embarcações, para cada percurso
considerado. Estes valores não correspondem integralmente às 34 interacções consideradas,
uma vez que nem sempre foi possível obter posições dos roazes e de todas as embarcações
em observação.
Tabela 5 – Distâncias calculadas entre embarcações e o seu grupo focal de roazes (MT: embarcação
marítimo-turística; R: embarcação particular de recreio).
Dia
19-07-2013
10-08-2013

Embarcação

Média (m)

Mínimo (m)

Máximo (m)

Esperança (MT)

257

151

360

Insubmersível (MT)

215

78

344

Esperança (MT)

92

53

182

Chivas (R)

160

44

348

Esperança (MT)

92

23

253

Mil Andanças (MT)

132

64

309

MegaDive (MT)

30

12

44

Rotas do Sal (MT)

120

52

192

TroiaCruze (MT)

277

87

693

Rotas do Sal (MT)

337

182

588

Esperança (MT)

196

100

403

Rotas do Sal (MT)

246

72

326

Esperança (MT)

216

67

555

Esperança (MT)

53

17

149

Mil Andanças (MT)

84

23

235

TroiaCruze (MT)

99

12

230

28-02-2014

Rotas do Sal (MT)

72

34

140

29-03-2014

Terral (MT)

44

15

114

Costa Azul (MT)

124

99

150

Esperança (MT)

124

332

4

Esperança (MT)

159

69

334

Vertente Natural (MT)

91

73

109

Esperança (MT)

138

24

284

Costa Azul (MT)

124

57

237

Riquitum (MT)

149

111

194

Pêgo do Altar (MT)

159

33

233

20-08-2013

27-08-2013
07-09-2013
09-10-2013
30-10-2013

10-04-2014
24-05-2014

01-06-2014

12-06-2014

12-08-2014

Ludysfera (MT)

78

35

182

Esperança (MT)

157

71

234

Costa Azul (MT)

104

34

278

Riquitum (MT)

297

141

416

Vertente Natural (MT)

167

88

305

Mil Andanças (MT)

191

172

208
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16-08-2014

24-08-2014

27-08-2014

13-09-2014

21-09-2014

38

Esperança (MT)

297

186

457

ni (recreio)

52

48

56

Pêgo do Altar (MT)

155

138

171

Esperança (MT)

68

26

99

Riquitum (MT)

110

25

343

Costa Azul (MT)

100

76

143

Esperança (MT)

70

37

152

Mil Andanças (MT)

62

45

99

Pêgo do Altar (MT)

89

48

156

Esperança (MT)

95

51

229

Pinto Luísa (MT)

229

85

354

Terral (MT)

90

25

198

Riquitum (MT)

71

26

144

Mil Andanças (MT)

88

47

167

Esperança (MT)

40

36
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Análise comportamental
A partir da análise dos registos vídeo, foi definida a actividade comportamental dos roazes
para cada posição registada (figura 20).
Não definida
275
26%
Repouso
0
0%

Deslocação
664
63%

Socialização
27
2%
Alimentação
95
9%
Figura 20 – Actividades comportamentais observadas (nº de posições e correspondente percentagem)

Na figura 21 apresentam-se as frequências de cada comportamento observado.

Frequência absoluta dos comportamentos observados
300
256
250

214

200
150
100
59
50
0

Salto

Tail Out

Tail Slap

15

17

Head Slap

Breaching

2

6

Spy Hop

Salto em
Bow Riding

Figura 21 – Frequência dos comportamentos observados
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Caracterização do Dolphin Watch no estuário do Sado
Das 9 empresas actualmente licenciadas para observação de cetáceos na zona do estuário do
Sado contactadas, apenas 6 responderam ao questionário enviado, não tendo respondido,
mesmo após a nossa insistência, as empresas Nautur, TroiaCruze e Vertigem Azul.
As respostas obtidas encontram-se resumidas na tabela 6.
Tabela 6 – dados fornecidos pelas empresas marítimo-turísticas respondentes.
Nota: Clientes 2014 – valor reportado a 30 de Setembro.
Taxa de
Viagens/mês Duração
Clientes
avistamento
anual
média
2013
de roazes

Empresa

Viagens/mês
Verão

Nazaré
Costa
Deitado

7

1

2h

90%

Pedro Sousa

17

3

2h a 6h

Rotas do Sal

25

5

Vertente
Natural

15

Sado
Arrábida
Ludyesfera

40

Clientes
2014

Tipo de
embarcação

Lotação

70

90

8 metros

12

60%

110

150

veleiro 36
pés

8

2h30

95%

924

978

semi-rigido
7,5 metros

16

6

3h

90%

143

181

semi-rigido
7,4 metros

14

20

4

2h30

90%

--

2652

13,35 metros

50

15

1

3h30

95%

--

353

8 metros
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Discussão
As localizações de roazes obtidas, confirmam o padrão de utilização do estuário já reportado
em trabalhos anteriores (Ferreira, 2010; IMAR, 2012; Brito, 2012), isto é, a preferência pelo
canal sul. No entanto, nota-se também uma maior utilização da área exterior ao estuário,
eventualmente resultante de um maior esforço de amostragem, bem como de um maior
treino dos observadores, permitindo a detecção dos roazes, mesmo quando estes se
encontram fora do estuário.
Além disso, foram registadas posições no canal Norte, nomeadamente junto ao cais dos
catamarãs em Setúbal. Tais posições sugerem que os roazes não sentem qualquer
impedimento em frequentar o canal Norte, apesar de a sua preferência recair marcadamente
sobre o canal Sul, provavelmente devido às características do mesmo (maior profundidade e
correntes mais fortes (Carvalho, 2000)) preferidas por roazes de populações costeiras (Wilson
et al., 1997; Hastie et al., 2003). Esta preferência pode também estar relacionada com a maior
abundância e maior diversidade de presas no canal Sul (Cabral, 1999) e ser ainda influenciada
pela maior influência/pressão antropogénica sobre o canal norte do estuário, devido à
presença da cidade de Setúbal e dos diversos terminais, indústrias e emissários existentes.
No respeitante ao exercício da actividade de observação dos roazes, não parece haver uma
preferência por nenhuma área especifica. Tal deve-se, provavelmente, ao facto de as
embarcações marítimo-turísticas fazerem uma procura activa pelos roazes, acompanhando-os
e observando-os em todas as áreas por eles frequentadas.
Os roazes foram avistados maioritariamente durante a enchente, com sentido de deslocação
predominante de entrada no estuário (direcção montante, a favor da corrente). Nas
observações feitas em vazante, a maioria corresponde a deslocação para jusante, também a
favor da maré (confirmando os resultados anteriores – IMAR, 2012) (figura 15). Estes
resultados podem ser facilmente explicados por uma maior facilidade de deslocação a favor da
corrente, com uma correspondente poupança de energia.
No entanto, estes resultados poderão estar influenciados por um tempo ligeiramente superior
de observação em enchente do que em vazante. Não deverá, no entanto, ser descartada a
possibilidade da influência da diferença entre águas vivas e águas mortas, uma vez que a
amplitude da maré influencia obviamente a velocidade da corrente de maré, o que poderá ter
relevância para a deslocação dos roazes. Também a ausência ou presença de embarcações,
que podem condicionar a deslocação dos roazes (Parsons, 2012) não foi considerada nestas
contagens.
O facto de os períodos diários com maior número de observações dos roazes corresponderem
aos períodos mais amostrados (figura 9), sugere a inexistência de uma relação entre a
utilização do estuário pelos roazes e o período do dia, o que confirma o seu comportamento
residente no estuário.
A nível das interacções com embarcações, não foram identificados claros comportamentos
agonísticos, de evitamento ou fuga por parte dos roazes. No entanto, foram registadas
algumas manobras que podem ser associadas a tentativas de despitagem das embarcações,
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nomeadamente redução da velocidade de deslocação, ou movimentos erráticos. O facto de,
por vezes, os roazes desaparecerem do nosso campo de visão, devido a um mergulho mais
longo, que os faz emergir numa posição afastada, leva-nos a crer que, se se sentirem
ameaçados ou em perigo (devido às embarcações ou a qualquer outro factor não identificado),
serão capazes de fugir eficazmente ou, no mínimo, de desaparecer do campo de visão das
embarcações – muito mais reduzido, porque mais baixo sobre a superfície do estuário.
No entanto, é importante ter em consideração que a ausência de uma reacção observável às
embarcações em observação, por parte dos roazes, não deve ser interpretada como uma
ausência de efeito na sobrevivência e bem estar dos animais (Parsons, 2012) pelo que muitos
dos efeitos do Dolphin Watch apenas são detectáveis a longo prazo (Christiansen et al., 2010).
Por outro lado, a actividade dos roazes previamente a um encontro parece condicionar a sua
resposta à presença de embarcações (Ritter, 2003) e, naturalmente, diferentes animais
reagirão de forma diferente (Higham et al., 2008).
De referir que foram observados comportamentos de aproximação dos roazes a embarcações,
nomeadamente situações de bow riding (natação rápida na ondulação provocada pela
deslocação de uma embarcação) com navios de carga no estuário, assim como saltos e
comportamentos sociais, inclusive comportamentos que aparentam curiosidade dos roazes
face às embarcações, na presença de embarcações marítimo-turísticas. O facto de muitas
vezes os roazes terem eles próprios a iniciativa de se aproximarem das embarcações põe em
causa qual o comportamento que as embarcações devem assumir: se manter o seu rumo,
deixando os roazes decidir a que distância e como interagem com a embarcação ou se, pelo
contrário, se devem afastar, podendo assim pôr em risco os roazes (Parsons, 2012).
Mais de metade das embarcações não respeitou o regulamento de observação de roazes,
fazendo observação/acompanhamento dos roazes durante períodos contínuos de mais de 30
minutos (42 dos 78 registos individuais) (figura 18), o que demonstra a principal fraqueza de
um regulamento deste tipo: a inexistência de uma imposição efectiva do cumprimento da lei –
law enforcement (Higham et al., 2008).
Apesar da ausência geral de comportamentos evasivos, este tipo de atitude por parte das
empresas marítimo-turísticas tem que ser desincentivado, uma vez que poderá estar a causar
impactos na população de roazes, ainda que não directamente observáveis. Além disso,
muitos desses impactos podem só vir a ser detectáveis a longo prazo: impactos na
sobrevivência da população, no tamanho do grupo, ou no sucesso reprodutor, entre outros
(Duffus & Dearden, 1993), principalmente a nível de sobrevivência das crias. Por exemplo, na
Nova Zelândia, a diminuição da sobrevivência das crias foi consistente com o aumento do
turismo, uma vez que aparentemente as fêmeas são mais afectadas a longo prazo pelas
actividades turísticas do que os machos, que se adaptam mais rapida e facilmente (Currey et
al., 2009).
Para diminuir essas situações, principalmente por parte das embarcações de recreio, este
Verão, desde Julho a Setembro, uma embarcação, em parceria com a Tróia-Natura e com o
ICNF, abordou as embarcações de recreio a navegar no estuário, informando-as do código de
conduta e da necessidade do seu cumprimento (Live Tróia) (figura 22).
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Figura 22 – Equipa de sensibilização para a protecção dos roazes e folheto entregue

De referir ainda, que o regulamento de observação de cetáceos (Decreto-Lei n.º 9/2006) não
estabelece limites para o tempo que várias embarcações podem estar em observação
continuamente. Assim, na maioria dos casos registados, os roazes estiveram sob escrutínio
contínuo de, pelo menos uma embarcação, durante mais de 30 minutos (24 de 34 situações)
(figura 17). Apesar de não estarem regulamentadas, estas situações deverão ser monitorizadas
de forma a que não haja uma carga excessiva sobre os animais.
Nos cálculos de distâncias apresentados, nota-se o quão perto algumas embarcações estão por
vezes dos roazes (mínimo observado de 12 metros), com a média das embarcações a navegar a
cerca de 136 metros dos roazes. É preciso, no entanto, ter noção dos limites de medição de
distâncias por este método (se as embarcações estiverem muito perto dos roazes vão parecer
ocupar a mesma localização; se muito longe, a medição é efectuada com algum desfasamento
temporal). Por outro lado, só estes valores pouco dizem, sendo necessário integrá-los na
trajectória das embarcações face ao grupo de roazes, assim como com os comportamentos
dos próprios animais quando, p. ex., são eles próprios que se aproximam da embarcação.
Convem ainda referir que o número de licenças para embarcações marítimo-turísticas tem
aumentado (encontra-se nas 18 actualmente). Terão que ser tidas em conta, não só as
características da população de roazes (incluindo o seu reduzido tamanho), mas também do
próprio estuário, que poderá não ter capacidade espacial para tantas embarcações
simultaneamente à procura ou em observação dos roazes o que, no limite, pode acontecer,
desde que as operadoras marítimo-turísticas assim o decidam.
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Considerações finais
Com todo o tempo de observação já acumulado até ao momento, existe uma percepção de
que os roazes têm comportamentos muito vagos, sem quaisquer padrões aparentes. São
bastante capazes de despistar embarcações que os acompanhem se assim o quiserem e,
provavelmente, deslocam-se a favor do alimento, com aproveitamento das correntes para
poupança de energia.
Apesar de ter sido feita a contabilização da carga/tráfego marítimo no estuário ao longo do
dia, os dados obtidos não aparentam ser significativos (existe uma grande variabilidade entre
os dias, sem padrões evidentes), razão pela qual não foram integrados neste relatório.
No tocante à gestão da actividade de Dolphin Watch no estuário e envolvente, os resultados
obtidos sugerem que deva ser seguido o exemplo de enquadramento legal actualmente em
vigor no arquipélago da Madeira, de forma a aplicá-lo, no mínimo, e de um modo específico,
no Sado (eventualmente, a generalizar às águas de Portugal Continental).
Assim, propõe-se fortemente a definição e instituição de um quadro legal específico para o
estuário do Sado e a população residente de roazes que contemple, nomeadamente, os
seguintes aspectos:
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•

A delimitação objectiva e clara das áreas para que cada empresa está licencida e que,
como tal, pode explorar nas sua actividades, o que permitirá, desde logo, diminuir e
gerir a carga máxima sobre a população;

•

A definição de um tempo limite acumulado entre as diversas empresas e embarcações,
para cada evento de acompanhamento/observação;

•

A delimitação de áreas de exclusão de acompanhamento e observação,
especificamente no interior do estuário, nomeadamente na área imediatamente a
montante da sua embocadura;

•

A limitação do número de licenças a uma capacidade de carga a estabelecer para o
estuário do Sado, como previsto, o que permitirá evitar as actuais situações de
acumulação de embarcações em torno dos roazes, que sugerem que essa capacidade
de carga possa estar já atingida, nomeadamente a nível do número total de
embarcações licenciadas – 18 – pese embora a muito heterogénea intensidade com
que as diferentes empresas exercem a sua actividade;

•

Deve ainda ser considerada a definição de períodos do dia limitados para passeios
turísticos que incluam a observação de roazes, de forma a que seja possível os roazes
desenvolverem as suas actividades na ausência de embarcações que os procurem ou
sigam. Este aspecto será ainda mais relevante para a navegação de recreio, já que os
dados recolhidos sugerem que as actividades marítimo-turisticas tendem a seguir um
horário regular, nomeadamente com uma clara interrupção a meio do dia.
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Campanhas efectuadas
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Dia da Estação
Semana do ano

Objectivo da campanha

Período de
observação

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

Teste da metodologia

15:30 - 18:00

02:30

Não

1,5

0

0

Nº

Data

1

16-05-2013

2

09-06-2013 Domingo Primavera

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações

09:30 - 16:00

06:30

Sim

2,4

10:00 - 12:15 ;
13:15 - 15:30

04:30

3

19-06-2013

Primavera

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações

09:30 - 15:30

06:00

Sim

1,9

10:00 - 12:00

02:00

4

30-06-2013 Domingo

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações

10:00 - 16:00

06:00

Sim

1,6

11:50 - 15:20

03:30

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 12:00

02:30

Sim

2,1

10:00 - 12:00

02:00

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 16:00

06:30

Sim

2,1

10:50 - 14:15 ;
15:30 - 15:50

03:45

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 15:30

06:00

Sim

2,2

10:15 - 11:15

01:00

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 13:45

04:15

Sim

1,3

11:25 - 12:25

01:00:00

5

6

7

8

50

06-07-2013

19-07-2013

22-07-2013

30-07-2013

5ª feira

4ª feira

Sábado

6ª feira

2ª feira

3ª feira

Primavera
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Nº

9

10

Data

10-08-2013

20-08-2013

Objectivo da campanha

Período de
observação

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 16:00

06:30

Sim

2,5/2,6

11:20 - 13:40 ;
14:00 - 16:00

04:20:00

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 14:00

04:30

Sim

3,2

10:20 - 12:45

02:25

09:30 - 15:15

05:45

Não

3,0

--

0

09:30 - 15:00

05:30

Sim

1,7

11:15 - 12:20

01:05

09:30 - 16:00

06:30

Sim

2,9

10:00 - 13:15 ;
13:35 - 14:45 ;
15:00 - 16:00

05:25:00

09:30 - 15:00

05:30

Sim

2,1

09:40 - 12:00

02:20:00

09:30 - 14:00

04:30

Não

1,3

0

0

Dia da Estação
Semana do ano

Sábado

3ª feira

11

24-08-2013

Sábado

Verão

12

27-08-2013

3ª feira

Verão

13

07-09-2013

Sábado

14

15-09-2013 Domingo

15

26-09-2013

5ª feira

Verão

Verão

Outono

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
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Nº

Data

Período de
observação

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

10:30 - 16:00

05:30

Sim

2,5

10:40 - 14:30 ;
14:50 - 16:00

05:00

09:30 - 15:05

05:35

Sim

1,9

10:20 - 15:05

04:45

09:30 - 14:30

05:00

Sim

2,6

10:35 - 13:45

03:10

09:30 - 15:00

05:30

Sim

1,4

10:45 - 12:20 ;
13:00 - 15:00

03:35

09:30 - 14:00

04:30

Sim

3,1

09:50 - 10:15 ;
11:50 - 14:00

02:40

Outono

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 15:00

05:30

Sim

2,3

11:45 - 14:30

02:45

Inverno

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 15:00

05:30

Sim

1,6

10:15 - 11:20 ;
11:40 - 12:00 ;
12:30 - 13:30

02:25

Dia da Estação
Semana do ano

16

09-10-2013

4ª feira

Outono

17

30-10-2013

4ª feira

Outono

18

17-11-2013 Domingo

Outono

19

25-11-2013

2ª feira

Outono

20

03-12-2013

3ª feira

Outono

21

22

52

16-12-2013

09-01-2014

2ª feira

5ª feira

Objectivo da campanha
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário
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Nº

23

24

25

26

27

28

Data

24-01-2014

21-02-2014

28-02-2014

10-03-2014

29-03-2014

10-04-2014

Objectivo da campanha

Período de
observação

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

Inverno

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

09:30 - 15:00

05:30

Sim

1,6

11:30 - 12:00

00:30

Inverno

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

10:30 - 18:00

07:30

Sim

2

13:00 - 14:30 ;
15:15 - 17:50

04:05

Inverno

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

10:30 - 17:00

06:30

Sim

3,1

10:50 - 13:00 ;
14:30 - 16:20

04:00

Inverno

Utilização do estuário e
interacções com
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

10:00 - 17:00

07:00

Sim

1

11:30 - 13:35 ;
16:00 - 16:55

03:00

Sábado

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
09:30 – 16:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:30

Sim

3,1

13:30 - 16:15

02:45

5ª feira

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
10:00 – 18:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

08:00

Sim

1.5

10:30 - 12:40 ;;
16:45 - 17:15

02:40

Dia da Estação
Semana do ano

6ª feira

6ª feira

6ª feira

2ª feira
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Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

5ª feira

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
09:00 – 15:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:00

Sim

3

10:00 - 12:30

02:30

30

24-05-2014

Sábado

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
13:00 – 19:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:00

Sim

2

15:15 – 18:00

02:45

31

Utilização do estuário e
interacções com
01-06-2014 Domingo Primavera
09:30 – 16:15
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:45

Sim

2.1

10:00 – 13:10

03:10

32

5ª feira

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
14:00 – 18:15
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

04:15

Sim

2.9

14:40 – 17:20

02:40

4ª feira

Utilização do estuário e
interacções com
Primavera
09:00 – 16:30
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

07:30

Não

2.3

--

--

3ª feira

Utilização do estuário e
interacções com
09:00 – 16:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

07:00

Sim

3.3

09:00 - 13:00 ;;
13:20 - 15:20

06:00

Nº

29

33

34

54

Data

15-05-2014

12-06-2014

18-06-2014

12-08-2014

Dia da Estação
Semana do ano

Verão

Objectivo da campanha

Período de
observação
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Nº

35

36

37

38

39

40

Data

16-08-2014

Sábado

24-08-2014 Domingo

27-08-2014

02-09-2014

13-09-2014

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
08:50 – 16:30
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

07:40

Sim

2.2

15:30 – 16:30

01:00

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
12:00 – 17:30
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

05:30

Sim

1.4

13:45 – 17:20

03:35

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
09:30 – 16:30
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

07:00

Sim

1.7

14:25 – 16:15

01:50

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
08:30 – 15:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:30

Sim

1.6

08:50 – 09:00

00:10

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
12:00 – 18:15
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:15

Sim

2.7

14:10 – 16:00 ;;
16:40 – 17:10

02:20

Verão

Utilização do estuário e
interacções com
09:30 – 16:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

06:30

Sim

2.1

11:15 – 15:50

03:35

Dia da Estação
Semana do ano

4ª feira

3ª feira

Sábado

21-09-2014 Domingo

Objectivo da campanha

Período de
observação
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Nº

41

56

Data

25-09-2014

Dia da Estação
Semana do ano

5ª feira

Outono

Objectivo da campanha

Período de
observação

Utilização do estuário e
interacções com
13:30 – 18:00
embarcações; Avaliação da
carga no estuário

Esforço de
observação
(horas)

Avistamento
de roazes

Amplitude
da maré

Periodo de
observação de
roazes

Esforço de
observação
de roazes

04:30

Sim

2.8

15:20 – 17:30

02:10

