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1. Introdução
É uma questão comum perguntar quantos gol<inhos tem a população residente de roazes do Sado. Nem sempre houve uma
resposta certa pois durante muitos anos os estudos de foto‐identi<icação (Teixeira 1981, Dos Santos 1985, Dos Santos &
Lacerda 1987), comportamento (Harzen 1989), utilização do habitat (Dos Santos & Lacerda 1987) e de acústica (Dos Santos
et al. 1990) realizados nesta população, não permitiam fundamentar uma estimativa realista do seu tamanho. Em 1981
estimava‐se que o tamanho da população de roazes residente na região do estuário do Sado fosse de cerca de 20‐30 animais
(Teixeira 1981), mas o conhecimento popular apontava para um número mais elevado. Em 1986 a estimativa apontava para
cerca de 40 animais (Dos Santos & Lacerda 1987)e em 1994, consoante as fontes, era de 50 animais (M.E. dos Santos,
declaração em entrevista televisiva durante a Presidência Aberta) ou 32 (Gaspar, 2003).
Existem outras questões, não menos frequentes, que são preocupação dos decisores ou curiosidade do público e dos media,
como: quantas crias existem e quantas nascem por ano ou se morreu algum animal. Embora pareçam questões simples, na
verdade, referem‐se a parametros demográ<icos que juntamente com o efectivo populacional, o sex ratio e a fecundidade
constituem a base da modelação da dinâmica populacional. No entanto, para calcular estes parametros é necessário um
acompanhamento regular de todos os indivíduos através de um programa de monitorização demográ<ico da população.
Este acompanhamento foi iniciado em 1994 através de um programa de monitorização levado a cabo pela Reserva Natural
do Estuário do Sado (RNES), e que se realizou até meados de 2001. A monitorização baseou‐se no censo e registo fotográ<ico
regular (bimensal, mensal ou semanal) dos animais residentes e da prospecção do seu habitat, através de saídas de barco.
Com este programa, criou‐se uma base de dados de longo termo que permitiu re‐analisar as imagens de foto‐identi<icação
anteriores (1981‐1993) resultando uma perspectiva realista da evolução do tamanho da população ao longo de quase 20
anos (<igura 1), e também, a modelação da dinâmica desta população no contexto de vários cenários (Gaspar 2003).
Posteriormente, várias equipas acompanharam a população, incluindo as empresas de observação turística de gol<inhos,
mas talvez porque tivessem sistemas de identi<icação diferentes, nem sempre as suas estimativas do efectivo populacional
coincidiam. Esta situação repetia a instabilidade veri<icada no passado e alertava para a necessidade de implementação de
um novo programa de monitorização
Mais tarde, a publicação do “Plano de Acção para a salvaguarda e monitorização da população dos roazes do estuário do
Sado” (PA) (Sequeira et al., 2009) estabeleceu, com prioridade elevada, a criação de um modelo de monitorização da
dinâmica populacional dos roazes do Sado, e, com prioridade média, a uniformização do sistema de identi<icação individual
dos roazes do Sado. Estas acções encontram‐se elencadas no primeiro dos objectivos gerais do PA (“Melhorar o estatuto de
conservação da população de roazes no estuário do Sado em itálico”) e constituem o foco do presente projecto DEMO.ID. Os
resultados deste projecto poderão ser consultados no site http://roazesdosado.icnb.pt/homepage.aspx onde é efectuada
uma actualização constante do número de gol<inhos residentes na população, bem como a apresentação e actualização de
um guia de identi<icação das barbatanas dorsais dos roazes do Sado.
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1. Introdução
Figura 1. Evolução do tamanho da população residente de roazes do Sado. O grá<ico foi obtido com base no programa
de monitorização levado a cabo pela RNES entre os anos de 1994 e 2002, nos registos de foto‐identi<icação da base de
dados da Associação Projecto Del<im e no acompanhamento da população pela empresa Vertigem Azul. A curva
suaviza as <lutuações (in: Sequeira et al. 2009).
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2. Objectivos do projecto DEMO.ID e resultados esperados
OBj1:Monitorizar a população residente de roazes do Sado
Jus$ﬁcação. O roaz (Tursiops truncatus) é uma espécie cosmopolita, protegida por

várias convenções internacionais e pela legislação nacional. A sua protecção prende‐se
com o facto de o roaz ser um mamífero de grande longevidade e reprodução lenta, o que
limita a sua capacidade de resposta rápida a alterações no meio. Em particular, as
populações que vivem em simpatria com as actividades humanas, ou que vivem na sua
zona de in<luência, são hoje foco de um estatuto de protecção próprio, através de
medidas de conservação com acção directa na população e/ou nos seus membros e na
melhoria das condições dos seus habitats. Este é o caso da população residente de roazes
do Estuário do Sado. A coexistência desta população com as actividades humanas
resultou num conjunto de ameaças, facto que conduziu à criação e implementação, em
2009, de um Plano de Acção para a sua salvaguarda e monitorização (Sequeira et al.
2009).
De facto, esta população tem vindo a decrescer desde os anos 80, devido a uma série de
factores, o primeiro dos quais relacionado com o seu pequeno tamanho. Trata‐se de um
pequeno grupo, com um efectivo populacional de cerca de 30 animais, o que o torna
particularmente susceptível às alterações no seu habitat. Para além disso, o facto de ao
longo das últimas décadas, a maioria dos subadultos ter desaparecido (emigraram ou
morreram) antes de atingirem a idade adulta (Gaspar 2003), o que, juntamente com uma
notória ausência de imigração, conduziu ao envelhecimento da maioria dos animais
reprodutores. E como a reprodução nos animais mais velhos é mais lenta, também este
factor contribuiu para o declínio da população.
Embora as causas que levaram à baixa sobrevivência dos subadultos não sejam
conhecidas, esta análise demográ<ica da população só foi possível a partir de uma longa
série temporal de registos de avistamentos dos membros da população. Numa população
tão pequena, em que o desaparecimento de um indivíduo tem impacto na sua dinâmica, o
acompanhamento regular da população torna‐se essencial. A monitorização demográ<ica
dos roazes do Sado constitui pois o pilar para de<inir a dinâmica desta população e
portanto evolução do seu estado de conservação.

© Raquel Gaspar/RNES
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2. Objectivos do projecto DEMO.ID e resultados esperados
OBj2: Tornar a identi<icação individual dos roazes do Sado acessível aos agentes do plano de acção –
correspondência entre os códigos de identi@icação e catálogo de identi@icação
Jus$ﬁcação. Existem actualmente dois códigos para identi<icar os roazes da população residente do Sado: um código cientí<ico,

que se baseia em 3 letras maiúsculas e que tem origem no catálogo da Associação Projecto Del<im e um código popular, utilizado
nos catálogos da RNES e da empresa Vertigem Azul, e que se baseia num nome. Estes códigos foram utilizados para apoiar
projectos cientí<icos, mas as discrepâncias entre o tamanho da população apresentado por diferentes grupos, indiciavam
diferenças nos catálogos de identi<icação. Ou seja, o mesmo per<il da barbatana dorsal, poderia corresponder a diferentes códigos
de identi<icação, classe etária e/ou sexo.
Os erros na identi<icação, mesmo que de um único elemento, podem in<luênciar a estimativa de parâmetros demográ<icos,
sobretudo quando a população é muito pequena, como é o caso da população de roazes do Sado. Torna‐se pois urgente
uniformizar o seu sistema de identi<icação, para que se associe ao mesmo per<il da barbatana dorsal, o mesmo código de
identi<icação.
A realização de um catálogo de identi<icação que inclua a correspondência entre os dois códigos (cientí<ico e popular) irá colmatar
as presentes divergências ao tornar‐se um instrumento acessível a todos. Constituirá também um pilar da monitorização
demográ<ica. A constante actualização deste catálogo, determinada pela validação das marcas de foto‐identi<icação, será uma das
prioridades do Plano de Acção.

OBj3: Tornar a identi<icação individual dos roazes do Sado acessível aos agentes do plano de acção – acções de
formação
Jus$ﬁcação. Se por um lado, os investigadores têm facilidade na identi<icação individual dos roazes do Sado a partir dos per<is

das suas barbatanas utilizando apenas os catálogos, por outro, é também importante promover a capacidade de identi<icação dos
agentes que contactam directamente com os gol<inhos no mar (técnicos, guardas da natureza e demais entidades <iscalizadoras,
pessoal afecto às embarcações de observação turística). Esta sensibilização e formação pode ser realizada através de acções de
formação. Tendo em consideração este público‐alvo, as acções deverão também contemplar informação geral sobre a população e
sobre os cetáceos, bem como sobre a regulamentação da observação dos roazes, dos quais os potenciais formandos são agentes de
<iscalização.
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3. Enquadramento dos resultados deste projecto no” Plano de Acção para a Salvaguarda e Monitorização
dos Roazes do Sado”
O enquadramento dos resultados do projecto DEMO.ID no âmbito dos objectivos gerais do” Plano de Acção para a Salvaguarda e
Monitorização a População de Roazes do Estuário do Sado” é o indicado no diagrama abaixo .

R1. Monitorização
da população

R2. Guia de
identi;icação das
barbatanas dorsais

R3. Acções de
formação

in: Sequeira et al, 2009
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4. Metodologia
Saídas de mar
A monitorização da população foi realizada a partir saídas de barco, entre Março de 2011 e Junho de 2012, na área de estudo
indicada na Figura 2. Em cada saída tentou‐se realizar o mesmo percurso, desde o interior do estuário (com partida no Trem
Naval, subida pelo canal norte até à Lisnave, e descida pelo canal Sul) até à zona marinha adjacente de Tróia e da Arrábida. A
prospecção das duas zonas (ou de apenas uma) estava dependente da disponibilidade de combustível e das condições de
mar e atmosféricas. Sempre que os roazes eram avistados, interrompia‐se o percurso para acompanhar e identi<icar os
membros da população encontrados. Procedia‐se ao registo da posição e hora do avistamento, do comportamento do grupo,
da direcção do movimento e da identidade dos gol<inhos avistados através da identi<icação visual ou fotográ<ica. O percurso
de monitorização era retomado até serem encontrados todos os elementos que fazem parte da população actual. Este
procedimento poderia não ser completado se as condições limitantes enumeradas impusessem o <im da saída.
A duração da observação e a proximidade aos animais foi realizada ao abrigo da licença para observação cientí<ica dos
roazes do Sado para a realização deste projecto. Nomeadamente, o tempo de observação por saída foi geralmente de duas
horas.
Fotoidenti;icação
1. A identi<icação individual dos animais baseou‐se na identi<icação visual e fotográ<ica. A foto‐identi<icação é um método de
identi<icação, sem intervenção directa nos animais, que utiliza a fotogra<ia, geralmente a partir de uma embarcação, para
identi<icar individualmente os gol<inhos. Esta técnica de identi<icação baseia‐se no facto de cada gol<inho possuir uma
barbatana dorsal distinta. As barbatanas distinguem‐se pela forma, presença ou ausência de rasgos no bordo posterior e
pela existência de marcas devidas à pigmentação natural, a lesões na pele por doença ou resultantes da interacção entre os
indivíduos ou entre estes e o meio (Wursig e Jefferson 1990). A duração destas marcas é variável consoante a sua natureza, a
idade e o sexo do animal. Por exemplo, algumas marcas na pele, como as cicatrizes ou outras lesões com grande dimensão,
também permitem distinguir os animais que as têm, mas duram geralmente alguns meses (Van Bressem et al., 2003, Wilson
et al. 1999). A forma da barbatana e os cortes no bordo posterior constituem o per<il da barbatana, que se mantém por um
tempo considerável (anos) e constitui a base da identi<icação individual nos adultos e nos jovens mais velhos. No entanto,
este per<il pode alterar‐se. Os machos, envolvem‐se frequentemente em interacções agonísticas com outros membros do
mesmo sexo, das quais pode resultar a alteração do per<il da barbatana. E nos jovens, porque estão em crescimento, a
barbatana pode sofrer bastantes alterações (Wilson et al. 1999). Por estas razões, a fotogra<ia regular das barbatanas é
necessária para manter actualizada a imagem que identi<ica cada animal.
7

5. Área de estudo
Figura 2. A área de estudo deste projecto inclui uma zona estuarina e outra marinha. A zona estuarina compreende a
desembocadura do estuário do Sado e tem como limites, a montante, o início dos canais de Alcácer e de Águas de Moura. A
zona marinha, adjacente à abertura do estuário, compreende uma faixa ao longo da costa de Tróia até à Comporta e outra, ao
longo da costa da Arrábida, até à zona de Alpertuche. A largura desta faixa marinha ronda as 3 milhas de afastamento à
costa.

Estuário do Sado
Lisnave
Alpertuche

Comporta

Limites da àrea de estudo

Carvalhal
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.1. Saídas de monitorização realizadas
6.1.1. Projecto DEMO.ID
O acompanhamento demográ<ico da população foi efectuado a partir de 29 saídas de barco com o objectivo de
monitorizar a composição da população.
6.1.2. Colaboração com outros projectos
No decorrer deste projecto proporcionou‐se a colaboração com o projecto, “Implementar um programa de
caracterização genética, @isiológica e toxicológica da população de roazes” (mencionado como “Projecto biópsia” na
tabela abaixo) da responsabilidade da Associação para as Ciências do Mar. Esta colaboração deveu‐se ao facto de ser
necessário seleccionar o primeiro roaz a ser biopsiado, identi<icá‐lo durante a biópsia e acompanhá‐lo posteriormente,
durante o processo de cicatrização da ferida. Optou‐se por biopsiar o Unicórnio (TAL), um adulto, possivelmente macho.
Foram realizadas 10 saídas de mar com o objectivo duplo de monitorizar a população residente e de acompanhar este
gol<inho, tanto durante o processo de cicatrização como avaliando eventuais alterações comportamentais decorrentes
da biópsia. Durante as saídas realizadas com este último objectivo, registou‐se a data e posição dos avistamentos, o
comportamento do animal e foi fotografada a zona da pele alvo da biópsia. Os resultados da monitorização da biópsia,
serão apresentados no relatório do Projecto Biópsia.

Tabela 1. Calendarização e número das saídas de mar realizas entre Março de 2011 e Junho de 2012.
Mês

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DEMO.ID
previstas

0

0

2

2

5

3

2

2

1

2

1

1

DEMO.ID
realizadas

0

0

1

0

0

1

3

6

2

1

Projecto
biópsia

1

2

3

2

2

1
1

4

5

6

4

3

2
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6. R2. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.2. Localização dos avistamentos
Figura 3. Nesta <igura apresenta‐se a localização da primeira observação dos roazes residentes em 21 saídas de mar (pontos a
vermelho).
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado.
6.3. Ocorrência mensal dos membros da população residente
Tabela 2. Tabela da ocorrência mensal dos roazes residentes. () presença con<irmada; (sem símbolo) não foi observado ou
a presença não foi con<irmada;
adultos;
Juvenis;
crias.
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.4. Nascimentos, mortes e migração
Nascimentos. No ano de 2011 nasceram duas crias na população. A primeira cria, Pirata (TRO), nasceu
no <inal de Junho e a sua progenitora é a Topocortado (TRU) (imagem da esquerda). A segunda cria,
Nortada (BOM), nasceu no <inal de Julho e a sua progenitora é a fêmea Esperança (imagem da direita).
Estas datas foram aferidas com as empresas de observação turística de gol<inhos, uma vez que no Verão
observam diariamente os gol<inhos.

© Raquel Gaspar/RNES

Em Novembro de 2012 as duas crias mantinham‐se na população, tendo completado um ano de idade.

Topocortado (TRU) e a sua cria Pirata (TRO)

Esperança e a sua cria Nortada (BOM)
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.4. Nascimentos, mortes e migração (continuação)
Mortes e migração. No ano de 2012 deixaram de se observar dois animais: o adulto Arpão (TIP) e o
juvenil Bocage (WAL). Não se sabe se morreram ou se emigraram.

Nas últimas vezes em que
foi observado, o Arpão não
acompanhava o grupo. Era
observado sozinho no
interior do estuário, junto à
Lisnave e na baía de Setúbal.
A sua velocidade de
deslocação era lenta, e
quando respirava,
mantinhase mais tempo à
super;ície do que os demais
roazes com a mesma idade.
Foi visto pela última vez em
Fevereiro de 2012.

Nas últimas vezes em que
foi avistado, o Bocage
apresentava um
comportamento normal,
embora a sua barbatana
dorsal estivesse muito
marcada. Este tipo de
marcas (nomeadamente a
assinalada) devese a
interacções sociais,
podendo ser de carácter
agonístico ou amistoso. É
comum os machos terem
barbatanas com mais
marcas.
O Bocage é um animal
juvenil, cuja progenitora, a
Mr. Hook, faz parte da
população residente. Uma
das hipóteses apontadas
para o desaparecimento
dos juvenis das populações
residentes é a sua
emigração, evitando assim
os acasalamentos no seio
da própria família. Foi
observado pela última vez
em Março de 2012.
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.5. Evolução da composição etária da população residente ao longo do período da monitorização.
ADULTOS. No início do período de monitorização (Março 2011) existiam 18 adultos na população, e no <inal (Junho 2012),
17. Actualmente, pelo menos 50% dos adultos são animais jovens, o que representa uma renovação da classe adulta que
se encontrava envelhecida. Re<ira‐se, a título de exemplo, que em 2007, dos 17 adultos que existiam apenas 3 eram
animais novos (18%).
Geração
≤70

Ano 1ª
observação

Ligeiro (AGU)

1981

Mr.Hook (BUM)

Geração
80

Ano 1ª
Observação

Geração
90

Ano
Nascimento

Geração
2000

Ano
Nascimento

Azul (APA)

1990

Esperança

1995

Irma (SPI)

2000

Escuro
(CLU)

1996

Manaia
(CAL)

2001

Guilhas

1998

Total = 1

Negro (ELE)
Raíz (MUR)

Total = 3

Arpão (TIP)
Unicórnio (TAL)

Total = 2

1983
Última vez que foi visto:

Cavalito (THO)

Fevereiro de 2012
Esporão (FAC)

1984

Serrote (GOR)
Asa (LUA)
Tripé (QUA)
TRU (Tpocortado)
Total = 12 11

1985

Nesta tabela e nas seguintes, a identi<icação dos animais é feita através do
código popular e do código cientí<ico (em parênteses), sempre que há
correspondência.
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.5. Evolução da composição etária da população residente ao longo do período da
monitorização.
CRIAS. De um modo geral as crias costumam manter‐se com as mães durante cerca de 3 anos. Ao longo
do período de monitorização observou‐se a transição de alguns animais da classe das crias para a classe
dos juvenis. Nomeadamente, duas das crias mais velhas, Tongas (MED) e Cocas (DAR) deixaram de estar
regularmente associadas às suas progenitoras, pelo que passaram para a classe dos juvenis. A mãe de
Cocas, Serrote (GOR) teve uma outra cria no Verão de 2012 (Todi).
Da mesma forma, mas por um critério de idade, assumiu‐se que Moisés (HUX)) também passou também
para a classe juvenil. Este jovem roaz tem já 5 anos, embora aparente ter um porte pequeno
comparativamente com os animais da sua idade.

Geração
2000

Ano
Nascimento

Geração 2010

Ano
Nascimento

Deixaram de acompanhar
regularmente as
progenitoras.

Tongas
(MED)

2006

Batalha (TAI)

2010

Cocas
(DAR)

2006

Victória (POS)

2010

Mantémse acompanhado
da progenitora, mas já
atingiu a idade juvenil e
como tal é considerado um
juvenil.

Moisés
(HUX)

2007

Pirata (TRO)

2011 Jun

Nortada
(BOM)

2011 Jul

Total = 3

0

Total = 4

Assim sendo, no <inal do período de monitorização, a classe das crias apresentava apenas 4 animais.
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.5. Evolução da composição etária da população residente ao longo do período da
monitorização.
JUVENIS. No <inal do período de monitorização, a classe dos juvenis apresentava 4 elementos.

Geração
2000

Ano
Nascimento

WAL
(Bocage)

2005

LAM
(Bisnau)

2005

MED
(Tongas)

2006

DAR
(Cocas)

2006

HUX
(Moisés)

2007

Março de 2012

Novos juvenis que
deixaram de ser crias
durante o período da
monitorização

Total = 2

© Raquel Gaspar/RNES

Última vez que foi visto:

Cocas (DAR)
4

16

6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.5. Evolução da composição etária da população residente ao longo do período da
monitorização. – Tabela RESUMO

Adultos
Juvenis
Crias
Animais desaparecidos mas que poderão
voltar à população
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6. R1. Monitorização da população residente de roazes do Sado
6.6. Evolução do tamanho da população residente ao longo do período da monitorização.

25‐27

© Raquel Gaspar/RNES

Em Junho de 2012, a população de roazes do estuário do Sado contava 25 ou 27 roazes, consoante se considere a
ausência ou a presença dos dois animais desaparecidos (Arpão e Bocage).
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.1. Correspondência entre os códigos cientí;ico e popular.

A tabela 1 apresenta a correspondência entre as 3
letras do código cientí<ico com o nome usado no
código popular. Para cada classe etária, apresenta‐se
o código cientí<ico ordenado por ordem cronológica
(isto é, por ano da primeira observação ou de
nascimento) e depois, dentro do mesmo ano, por
ordem alfabética. A correspondência inversa, ou seja,
a correspondência entre o nome popular e as três
letras, está paptente no catálogo de foto‐identi<icação
realiazado (ver secção 6.2) .
De notar que, por enquanto, não existe
correspondência entre os códigos de identi<icação de
dois adultos (Esperança e Guilhas), falha esta que
uma análise mais detalhada dos catálogos cientí<ico e
popular irá resolver.

Código
cientí;ico

Código
popular

Código
cientí;ico

Código
popular

AGU

Ligeiro

CLU

Escuro

BUM

Mr. Hook

ELE

Negro

SPI

Irma

FAC

Esporão

CAL

Manaia

GOR

Serrote

LAM

Bisnau

LUA

Asa

WAL

Bocage

MUR

Raiz

DAR

Cocas

QUA

Tripé

MED

Tongas

TAL

Unicórnio

HUX

Moisés

THO

Cavalito

TAI

Batalha

TIP

Arpão

POS

Vitória

TRU

Topocortado

TRO

Pirata

APA

Azul

BOM

Nortada

Esperança

Guilhas

Adultos
Juvenis
Crias
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.2. Catálogo versão online.
A versão online do catálogo que apresenta a população de roazes no ano de 2011 pode ser obtida a partir do site. :
http://roazesdosado.icnb.pt/content.aspx?menuid=83&exmenuid=83.

O catálogo apresenta
a população do ano de
2011 .

Na identi;icação dos
animais foram
integrados os
catálogos de foto
identi;icação da
Associação Projecto
Del;im (19811993) e
da empresa Vertigem
Azul (20032010).
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.2. Catálogo versão online.
A imagem que se segue faz uma descrição do conteúdo do catálogo.

No canto superior
esquerdo
encontrase
informação sobre
cada animal:
identidade, ano de
nascimento ou do
primeiro
avistamento e o
sexo, quando
conhecido.

Cada página
apresenta a imagem
de fotoidenti;icação
da barbatana dorsal
de cada membro da
população, vista do
lado esquerdo e do
lado direito.

O Catálogo agrupa
os animais em 3
classes etárias:
adultos, juvenis e
crias.

No canto superior
direito, apresenta
se o per;il da
barbatana dorsal,
visto do lado
esquerdo.

Em baixo,
apresentase
informação
adicional sobre o
parentesco e sobre
a possibilidade de
confusão com
outros animais.
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7. R1. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.2. Catálogo versão online. A imagem que se segue mostra a apresentação geral do catálogo.

Sempre que
possível, o catálogo
online faz a
correspondência
entre o código ou
sistema de
identi;icação
cientí;ico e o código
popular.

Adultos
Juvenis
Crias
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.2. Catálogo versão online.
Ao escolher um animal, o catálogo permite visualizar a sua <icha de identi<icação individual, onde constam as imagens da sua
barbatana, do lado esquerdo e do lado direito, bem como a informação sobre o sexo, ano de nascimento ou da primeira observação,
descendência / ascendência e possibilidade de confusão com outros animais. O catálogo é composto a partir de imagens de foto‐
identi<icação, criteriosamente seleccionadas, obtidas durante as saídas de monitorização. O exemplo seleccionado, na imagem abaixo,
é o da fêmea Mr. Hook.
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.3. Catálogo versão em papel.
Foram realizadas 50 cópias do catálogo em papel que se destinaram exclusivamente aos agentes <iscalizadores e empresas de
observação de cetáceos. A imagem seguinte e respectiva legenda explicam o seu funcionamento.

2

1
O catálogo em papel funciona
como um leque. Numa face
apresenta a imagem de foto
identi;icação das barbatanas
do lado esquerdo e, na outra,
do lado direito.

Apenas os adultos e os juvenis
foram representados porque
as barbatanas dorsais das
crias não são ainda
identi;icáveis já que estas
estão em crescimento e as
suas barbatanas sofrem
alterações frequentemente.

3
A identidade dos animais
segue o código de
identi;icação utilizado na
divulgação popular.
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7. R2. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
7.3. Catálogo versão em papel.
Aspecto geral da capa, contra‐capa e <icha de identi<icação, vistas do lado esquerdo do animal.

Em cada página são
apresentados dois animais da
mesma classe etária. Assim
cada animal está
representado nas duas faces
do catálogo.
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6. R1. Popularização da identi;icação dos roazes do Sado
6.3. Catálogo versão em papel.
Aspecto geral da capa, contra‐capa e <icha de identi<icação, vistas do lado direito do animal.
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8. R3. Acções de formação
8.1. Descrição das acções de formação realizadas
Acções de formação. Foram realizadas 4 acções de formação dirigidas aos agentes <iscalizadores e empresas de observação de cetáceos.
Nesta tabela apresentam‐se as datas, os objectivos e a proveniência dos formandos. Os números à frente do nome das empresas indicam
o número de participantes por empresa. Cada participante recebeu um exemplar livro ”Histórias dos roazes do Sado” e um catálogo de
identi<icação das barbatanas dos roazes do Sado.
Objectivo

Público alvo

Sensibilização
para as normas
de conduta na
observação dos
roazes do Sado

Informação
sobre a
regulamentação
da observação de
cetáceos em
Portugal

Informação
sobre espécies
de cetáceos
presentes na
costa da
Arrábida e de
Tróia e com
potencial para
observação
turística

Identi<icação
individual dos roazes
do Sado a partir do
catálogo de foto‐
identi<icação

Guardas da
natureza do
PNA e RNES

Agentes da
polícia
marítima

Empresas de
observação
comercial

18. Jul

x

x

x

x

Nautur,
TroiaCruize,
Mil
Andanças

25 Jul

x

x

x

x

Mil
Andanças,
Rotas do
Sado

21 Ago

x

x

x

x

x

30 Ago

x

x

x

x

x

Datas

x
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9. Conclusão
9.1. Recomendações ;inais
1. A actualização e uniformização da correspondência entre os códigos de identi<icação deve ser mantida de modo a esclarecer as
dúvidas que ainda persistem e a manter a correspondência na identi<icação de novos animais que surjam na população.
2. A monitorização da população deve ser encarada como é um contributo de todas as equipas que estão no terreno e não só do
acompanhamento regular feito pela RNES. O site “Roazes do Sado” (http://roazesdosado.icnb.pt/homepage.aspx) poderá
funcionar como ser um meio de promover a participação de todos nesta tarefa, por exemplo, através da divulgação de imagens e
de registos de observações.
3. Deveriam ser realizadas novas acções de formação aos agentes de <iscalização e empresas de observação de cetáceos, sobretudo
nos meses que antecedem a época balnear, para reciclagem dos conhecimentos dos elementos que já participaram em acções
anteriores e para atingir aqueles que ainda não foram contemplados.
4. A monitorização contínua desta população deverá ser mantida uma vez que se trata de uma população em risco de extinção. Só
com um acompanhamento deste tipo será possível obter este tipo será possível obter informações sobre a sua dinâmica, o que
permitirá avaliar o seu estado de conservação. Re<ira‐se a título de exemplo, a informação obtida sobre a sobrevivência dos
jovens e a consequente distribuição etária na classe adulta, a qual revela uma tendência contrária à observada no passado. Ou
seja, em vez de a classe adulta ser composta maioritariamente por adultos velhos e de meia idade, actualmente 50% dos adultos
são novos, e portanto a classe adulta está rejuvenescida.
5. Uma vez uniformizadas as correspondências entre os catálogos cientí<ico e popular, torna‐se importante e urgente conseguir reunir
os registos dos roazes residentes, durante o período compreendido entre 2003 e 2010. A compilação destes dados permitirá
uma nova avaliação da dinâmica populacional, projectando‐a no futuro e relacionando‐a com a evolução do habitat, o que
permitirá concluir sobre o estado da população e da aplicação das medidas para a sua protecção.
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