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Introdução
A população de golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) do estuário do Sado é a única população residente
em Portugal continental, e uma das poucas da Europa. No entanto o declinio no número de efetivos que
se tem observado nos últimos anos, coloca-a com uma das mais ameaçadas a nível Mundial. O seu
efetivo populacional tem vindo a diminuir ao longo dos anos, estando neste momento contabilizados
apenas cerca de 25 indivíduos (Augusto, 2007). Esta população encontra-se envelhecida, uma vez que é
constituída em mais de três quartos por adultos e o sex ratio é incerto, pois desconhece-se o sexo dos
indivíduos (Augusto, 2007). Apesar de já terem sido apontadas algumas hipóteses para este declínio
populacional, a falta de informação que existe a nível da estrutura populacional, em especial, naquele
que diz respeito ao sex ratio e nível de isolamento da população, grau de parentesco entre os
indivíduos, não tem permitido que se chegue a conclusões mais claras e fundamentadas sobre o declinio
que se tem verificado nos últimos anos.

O estuário do Sado, apesar de constituir uma importante zona húmida com elevada riqueza biológica e
multiplicidade de habitats, está sujeito a diversas pressões antropogénicas que perturbam direta ou
indiretamente a população de roazes. Foram já identificadas as principais ameaças antropogénicas: tais
como a degradação da qualidade de água do estuário, o tráfego marítimo, a pesca e a poluição acústica
e quimica, e as suas origens (Silva, 2008). Uma má qualidade de água e a poluição quimica tem uma
influência direta em toda a cadeia trófica estuarina e consequentemente nos roazes enquanto
predadores de topo, sendo necessário avaliar o estado fisiológico e toxicológico dos indivíduos. Este
aspeto poderá estar igualmente a contribuir para a não renovação do efetivo populacional do estuário,
com uma diminuição da condição individual, da taxa de reprodução e da sobrevivência das crias.

O presente projeto de investigação surge no âmbito do Plano de Acção para a Salvaguarda e
Monitorização dos Roazes do Estuário do Sado como sendo uma das ações prioritárias do Plano,
aprovado pelo Despacho nº 21997 / 2009 de 2 de Outubro. Este projeto consiste numa 1ª fase de um
projeto maior e mais abrangente que, de momento, pretende efetuar um teste preliminar à
metodologia a ser utilizada. Os problemas de pele que esta população evidenciou durante os anos 80
exigem da equipa do projeto um cuidado máximo na elaboração de um programa de biópsias extensível
a toda a população. Por essa razão o programa de caracterização genética e toxicológica da população
contempla esta fase preliminar, a decorrer durante o ano de 2012, em que apenas um animal será
amostrado, de modo a poder ser efetuado o acompanhamento do processo de cicatrização, bem como
eventuais alterações comportamentais pós-biópsia.

A fase inicial deste projeto decorreu, tal como previsto, em março/abril de 2012, e foi realizada uma
biopsia experimental num único animal adulto devidamente identificado e conhecido como residente da
população do Sado.
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O animal foi biopsiado utilizando os métodos descritos na literatura científica e tipicamente utilizados
para este tipo de cetáceos (e.g. Weller et al 1997; Quérouil et al. 2007; Quérouil et al. 2010; Kiszka et al.
2010; Noren & Mocklin 2012). A biópsia foi realizada por uma pessoa com larga experiência neste tipo
de recolha de dados, e posteriormente o animal foi monitorizado por um período de tempo de
aproximadamente 30 dias.

METODOLOGIA E RESULTADOS
Anteriormente à biópsia foi feita uma seleção do possível candidato. Com base nos dados da
monitorização recente que tem sido levada a cabo por Raquel Gaspar, foi selecionado o golfinho roaz
“Unicórnio” (TAL) (Figura 1), que é um macho adulto e conhecido desde 1984, que é frequentemente
observado no grupo do interior do estuário na companhia dos juvenis (mas não com as crias).

Fig. 1 – Unicórnio (TAL) - Animal escolhido para a realização da biópsia

Procedimento no campo no dia da biópsia

No dia 31 março de 2012 foi realizada a biópsia no animal selecionado. A saída foi realizada numa
embarcação da RNES, iniciou-se às 9.30h e terminou às 12.35h. Na embarcação seguiam 5 técnicos: um
condutor experiente, uma pessoa responsável pela biópsia, uma pessoa responsável pela identificação
dos animais, uma pessoa para fotografar e uma pessoa para filmar. As condições meteorológicas
estavam ideais para este tipo de trabalho, não havia vento (Beaufort 0) e não havia qualquer ondulação.
O percurso realizado durante a saída pode ser observado (a vermelho) na Figura 2. Assim que se saíu do
porto de recreio, um grupo de roazes foi detetado, um grupo de 2 animais adultos que se estavam a
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alimentar (ponto 01 – Figura 2), no entanto neste grupo não seguia o “Unicórnio” e assim continuou-se
a procura do animal. Um grupo maior de animais foi encontrado mais tarde no canal sul, próximo da
base naval dos fuzileiros (ponto 02 – Figura 2) onde seguia grande parte da população, os animais
dividiram-se depois em vários sub-grupos. O “Unicórnio” foi avistado pouco depois num desses subgrupos; o animal seguia num grupo de 3 animais que se deslocavam lentamente e se apresentavam
muito calmos. Os animais aproximaram-se da embarcação por diversas vezes.
Durante aproximadamente 15min o animal foi seguido para a observação do seu comportamento e
reconhecimento do animal em causa. Uma vez que as condições meteorológicas e de comportamento
(em deslocação e próximo da embarcação) dos animais estavam favoráveis, às 11.45h (ponto 03 - Figura
2) foi realizada a biópsia ao “Unicórnio” que foi efetuada com um único disparo na zona dorsal logo
abaixo da barbatana dorsal do animal (ver Figura 3 com a sequência da biopsia). Em simultâneo com a
biopsia foram feitos registos fotográfico e de vídeo do animal em causa bem como dos restantes
animais do grupo. Foi obtida amostra de pele e tecido adiposo.
Para a biópsia foi utilizada uma besta de 60lb de potência com uma ponta Finn Larsen (CETA-DART) e
com dimensões standard para esta espécie (25 mm de comprimento e 7 mm de diâmetro interno). O
material de biópsia (a ponta da biópsia) estava esterilizado (autoclave e mantido em saco com fecho zip
lock) e antes de colocada no dardo, foi novamente esterilizada (imersão em etanol a 96% e queimada).

Fig. 2 – Localização da biópsia e monitorização do indivíduo “Unicórnio”. A vermelho - percurso
realizado no dia da biópsia. A laranja estão as posições tiradas no dia da biopsia. A azul estão as posições
tiradas durante o 1º mês de monitorização com as respetivas datas.
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Fig. 3 – Fotografias da biópsia, fotografia superior mostra-se o momento antes do disparo, na fotografia
do meio e inferior no momento posterior ao disparo (a azul mostra a zona onde foi feita a biópsia).
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Durante a biópsia o animal exibiu um comportamento que está descrito como um comportamento de
“low reaction” nos trabalhos de investigação que têm vindo a ser feitos sobre a reação comportamental
dos cetáceos às biópsias (e.g. Kiszka et al. 2010; Noren & Mocklin 2012). O comportamento exibido foi o
de mergulhar mais rápido quando sentiu o impacto do dardo. O animal esteve depois imerso durante 23 minutos e depois surgiu um pouco mais à frente da embarcação num outro grupo de 3 animais a
realizar o mesmo comportamento que estava a fazer antes da biopsia ou seja em deslocação. Passados
uns 10 minutos o animal encontrava-se com o mesmo grupo de animais que estava na altura na biópsia
(Figura 4) e estavam a realizar diversos saltos frontais em sincronia comportamental. O animal, após a
biópsia, foi seguido cerca de 30 minutos e depois foi deixado.

Fig. 4 – Últimas fotos do animal (animal do lado esquerdo) no dia da biópsia. Local da biópsia (a azul).

Monitorização do animal pós biopsia

O animal biopsiado tem sido monitorizado por Raquel Gaspar/RNES com uma periodicidade regular nas
semanas seguintes por forma a observar o processo de cicatrização e o comportamento do animal.

1ª saída monitorização – 4 de abril de 2012

O animal foi encontrado por volta das 11h, próximo da base naval dos fuzileiros (ver posição geográfica
na Figura 2) num grupo com os mesmos animais que estava no dia da biópsia (Tripé e Manaia). Depois
juntaram-se a um grupo maior de adultos e crias (Esporão, Asa, Topocortado e cria, Azul e cria) tal como
no dia da biópsia. Os animais seguiam em deslocação, estiveram próximo da embarcação durante algum
tempo e depois começaram a dispersar e a exibir um comportamento mais errático, mudando de
direção diversas vezes. Os animais foram depois deixados devido às más condições meteorológicas.
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O local da biópsia apresentava-se sem qualquer alteração como se pode ver na Figura 5, começando a
ficar num tom mais esbranquiçado típico do processo de cicatrização nestes animais.

Fig. 5 – Indivíduo “Unicórnio” no dia 4 de abril de 2012. Local da biópsia (a azul)

2ª saída monitorização – 11 de abril de 2012

Os animais foram encontrados no interior do estuário, na entrada do canal de águas de Moura, entre a
Lisnave e a Ilha do Cavalo (ver Figura 2). Os animais apresentavam-se muito dispersos, sem rumo
definido, em busca de presas em deslocação. O “Unicórnio” seguia num grupo com os mesmos animais
das saídas anteriores (o Tripé e o Manaia), o animal foi observado a alimentar-se à superfície;
posteriormente o animal foi observado com uma fêmea e a sua cria. Os animais foram seguidos durante
cerca 30 min.
O local da biópsia apresentava-se sem qualquer alteração como se pode ver na Figura 6.
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Fig. 6 – Indivíduo “Unicórnio” no dia 11 de abril de 2012. Local da biópsia (a azul claro).

3ª saída monitorização – 21 de abril de 2012

O animal foi encontrado no canal sul (ver Figura 2), num grupo de machos e animais jovens (Asa, Escuro
e Manaia, Irma) e uma (ou duas) fêmeas (Serrote e Bisnau). Os animais estavam a alimentar-se em
diversos subgrupos e deslocavam-se sem direção definida. Em mais do que uma ocasião o animal esteve
próximo da embarcação. O animal foi seguido cerca de 25 min.
O local da biópsia apresentava-se sem qualquer alteração relevante, apresentava-se mais esbranquiçado
(sinal de cicatrização) como se pode ver na Figura 7.

Fig. 7 – Indivíduo “Unicórnio” no dia 21 de abril de 2012. Local da biópsia (a azul claro)
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4ª saída monitorização – 27 de abril de 2012
O animal foi detetado no canal Norte muito próximo da ilha do Cavalo (ver posição na Figura 2). Os
animais exibiam um comportamento errático, mudando diversas vezes de direção e bastante difíceis de
seguir. Mais uma vez, o “Unicórnio” seguia com os mesmos grupos de animais com que costuma estar
(Tripé, Guilhas, posteriormente juntou-se ao Asa, Azul e cria e por fim ao Raíz, Cavalito, Ligeiro e cria,
Mr Hook e cria). Por várias vezes o animal aproximou-se da embarcação. Estes animais foram seguidos
cerca de 1h15min.
O local da biópsia apresentava-se sem qualquer alteração, apresentava-se mais esbranquiçado (sinal
típico de cicatrização neste animais) como se pode ver na Figura 8.

Fig. 8 – Indivíduo “Unicórnio” no dia 27 de abril de 2012. Local da biópsia (a azul claro)

Fig. 8 – Indivíduo “Unicórnio” no dia 27 de abril de 2012. Local da biópsia (a azul claro)

Durante o primeiro mês de monitorização, o processo de cicatrização tem estado a decorrer tal como
previsto, sem qualquer complicação e de acordo com o que está descrito na literatura para esta e outras
espécies de cetáceos (e.g. Weller et al. 1997; Tezanos-Pinto & Baker 2012; Giménez et al. 2011). O
comportamento do animal não sofreu qualquer alteração, nem a curto nem a médio prazo, estando
este a realizar as mesmas atividades e com os mesmos indivíduos que anteriormente. Para além disso, o
animal não mostra qualquer sinal de evitamento em relação à embarcação da monitorização,
aproximando-se desta por diversas vezes, inclusive no próprio dia da biópsia.
A monitorização deste animal vai continuar a ser feita por Raquel Gaspar no âmbito do projeto de
monitorização da dinâmica populacional do roazes do Sado.
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Trabalhos futuros
De acordo com os resultados aqui apresentados não existe qualquer inconveniente científico, logístico
ou de bem-estar animal, para a prossecução da segunda parte do programa de caracterização genética,
fisiológica e toxicológica da população de roazes. Assim, não existirão restrições a que se inicie a
amostragem aos roazes residentes e aos roazes costeiros de modo a recolher as amostras necessárias
para a concretização dos objetivos do projeto.
Serão ainda utilizadas todas as amostras de roazes (costeiros e do Sado) disponíveis até à data de modo
a completar o mais possível e aumentar o número de amostras a utilizar na caracterização genética,
fisiológica e toxicológica desta população. Serão assim utilizadas amostras que foram já recolhidas
anteriormente, tanto em arrojamentos (vivos ou mortos) como as que se encontram em museus ou com
particulares, tendo já sido produzida uma lista com estes registos e iniciada a preparação de uma
coleção com as mesmas.
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