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Introdução
Simpatria consiste na ocorrência em simultâneo de duas ou mais espécies (ou populações da
mesma espécies) numa mesma área geográfica, sendo que quando ocorrem no mesmo habitat
se pode denominar por simpatria directa (Bearzi 2005). A literatura contém inúmeras
referências a associações ou interacções de espécies ou populações da família Delphinidae um
pouco por todo o mundo, no entanto, apenas um número reduzido de populações simpátricas
de pequenos odontocetos foram estudadas em detalhe (Bearzi 2005).

Os golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) tem uma distribuição cosmopolita, ocorrendo nos
mares temperados e tropicais de todo o Mundo, tanto em águas costeiras como offshore
(Wells and Scott 2009). Dentro das suas áreas de distribuição, algumas populações costeiras
ocorrem muitas vezes em áreas restritas exibindo um carácter permanente anual e/ou
sazonal, casos como os de Moray Firth na Escócia (Wilson et al. 1997), na baía de Cardigan em
Gales (Evans 1980) e no estuário de Shannon na Irlanda (Ingram & Rogan 2002) são alguns dos
exemplos de populações residentes que tem sido estudadas na Europa.

Na costa continental portuguesa conhece-se a ocorrência de grupos de golfinhos-roazes não
residentes ao longo da costa norte portuguesa (e.g. Araújo et al., 2011), da zona centro (e.g.
Brito et al., 2009) e sul de Portugal (e.g. Laborde et al., 2011) e, ainda, a população residente
de roazes do Estuário do Sado (e.g. Augusto, 2007). Esta última população tem sido alvo de
estudo desde o fim dos anos 70 (Teixeira 1979), com estudos de longo termo desde os anos 80
(dos Santos 1998). Sabe-se hoje que o estuário representa uma importante área de
alimentação para esta população (dos Santos & Lacerda 1987; Harzen 1998; dos Santos 1998;
Nunes 2001; Gaspar 2003) e que dentro do estuário os golfinhos passam mais no canal sul
(Freitas 1995; dos Santos 1998; Nunes 2001; Cândido 2003). Os animais residentes são
observados regularmente em todos os meses do ano, indicando que são presentes no estuário
ao longo de todo o ano (Gaspar 2003). Estes animais são frequentemente observados na foz
do estuário, área usada para entrada e saída do estuário (dos Santos 1998; Gaspar 2003) e
utilizam frequentemente a zona costeira adjacente ao estuário (Gaspar 2003), apesar de não
se ter ainda informação sobre a sua área de ocupação e distribuição fora do estuário.

Assim sendo, nesta área costeira, existe uma sobreposição da distribuição entre os animais
residentes e os roazes costeiros. Estes dois grupos usam uma parte da área em simpatria, mas
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poderão constituir duas populações distintas (residentes e não residentes) entre as quais o
nível de associação e interação não foi ainda estudado. Estão documentados até à data 6
encontros, entre 1992-2001, entre o grupo residente e os roazes costeiros, encontros que
ocorreram entre Maio a Outubro, altura em que a abundância e a diversidade de presas é mais
elevada no estuário (Gaspar, 2003). Estes encontros ocorreram em águas pouco profundas
próximas do estuário. Mais recentemente, um novo encontro foi registado em 2010 (Grilo
2010) entre estes dois grupos.
No entanto, até à data, não foi possível ainda avaliar se existe ou não acasalamento, bem
como se existe ou não emigração e/ou imigração entre indivíduos destes dois grupos. Assim, e
dentro das ações prioritárias listadas no Plano de Acção para a Salvaguarda e Monitorização
dos Roazes do Estuário do Sado da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES - ICNB), o
objetivo do presente trabalho consiste em estudar as interações entre os golfinhos-roazes
residentes no Sado e os indivíduos da zona costeira adjacente de forma continuada e
consistente. Este projeto conta com o apoio da TRÓIA-NATURA SA.

Metodologia
Com o objetivo de estudar as interações entre os golfinhos-roazes residentes no Sado e os
indivíduos da zona costeira adjacente foi proposta uma recolha sistemática de dados para a
monitorização da dinâmica populacional dos roazes costeiros e das possíveis interações com
os roazes do Sado.

Este projeto teve o seu início em fevereiro de 2011, tendo sido realizadas saídas de mar
visando a monitorização espacio-temporal de roazes que utilizam o habitat costeiro adjacente
ao estuário do Sado. Estas saídas foram realizadas usando transectos lineares perpendiculares
à linha de costa entre o Cabo Espichel e a entrada do estuário do Sado, bem como ao longo da
zona exterior da Península de Troia. Os transectos foram definidos usando o módulo de
delineamento experimental do software Distance (Thomas et al., 2010). Foram considerados
transectos paralelos entre si, colocados sistematicamente com 2 milhas náuticas de
espaçamento entre eles. De forma a evitar transectos que acompanhassem isolinhas de
eventuais gradientes de densidade existentes na zona em relação à costa, a área de estudo foi
dividida em dois estratos e os transectos definidos com uma localização perpendicular à costa
em cada um deles. Dentro de cada estrato a localização do transecto inicial foi aleatória,
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permitindo assim uma probabilidade de cobertura uniforme para a área de estudo. Os dois
estratos bem como a localização dos transectos selecionados encontram-se na Fig. 1.

Fig. 1. Transectos paralelos perpendiculares à costa definidos para a área de estudo.

Foram ainda realizadas saídas complementares sem rota pré-definida de forma a cobrir áreas
para as quais existe indicação prévia de ocorrência de golfinhos-roazes e assim aumentar as
possibilidades de encontro com estes grupos e garantir a obtenção de dados relevantes
(nomeadamente de foto-identificação).

Em todas as saídas foi feito um registo detalhado dos percursos e do esforço total e esforço de
amostragem. Para cada avistamento foi preenchida uma ficha de amostragem na qual foram
registados o dia e hora da observação, coordenadas geográficas (datum WGS84), espécie
observada, distância aproximada perpendicular ao transecto, ângulo ao avistamento, tamanho
do grupo (estimativa do número de indivíduos [0-10], [11-20], [21-50], [51-100] e >100),
presença de crias e juvenis, atividade comportamental predominante (alimentação,
socialização, deslocação ou repouso) e existência de outra vida marinha associada. Foi
efetuado registo escrito, fotográfico e de vídeo da atividade comportamental do grupo e de
barbatanas dorsais dos indivíduos que o constituem. Dados oceanográficos básicos, como a
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temperatura da superfície do mar, a profundidade do local do avistamento e a distância à
costa foram também recolhidos em cada avistamento, bem como dados meteorológicos
(estado do vento e do mar).

Para além dos dados obtidos nas saídas de 2011, estão ainda a ser compilados e analisados os
dados (dados de ocorrências e de foto-identificação) existentes de trabalhos de investigação
prévios desenvolvidos pela Escola de Mar (2007-2010) e os dados da Raquel Gaspar (19982001).

Resultados preliminares
Esforço de amostragem e avistamentos de 2011

Entre fevereiro e dezembro de 2011 foram realizadas 28 saídas de mar. Destas, as duas
primeiras saídas foram experimentais para testar a metodologia a ser utilizada no decorrer do
trabalho, 16 saídas foram de transectos (entre o Cabo Espichel e o Sado e entre o Sado e a
Comporta), e 10 saídas foram livres (sem transectos definidos). Nas saídas experimentais
verificou-se não ser possível concretizar o primeiro transeto entre o Sado e a Comporta (mais
próximo do Sado), devido à existência dos bancos de areia da zona do Cambalhão que mesmo
em alturas de preia-mar não permitem a passagem da embarcação. Neste sentido, houve a
necessidade de realizar mais saídas livres para cobrir da melhor forma possível toda a área em
causa. Assim, foram realizadas mais saídas por mês do que aquelas inicialmente previstas
(sendo estas da responsabilidade financeira da Escola de Mar). Na Fig. 2 pode ser observado o
mapa o esforço de amostragem realizado nas 28 saídas de 2011.

No decorrer das saídas referidas foi efetuado um esforço total de 121h03min no mar. Destes,
106h15min foram em esforço (à procura de cetáceos) e 15h28min foram passados na presença
de animais (recolha de dados). Daqui resultaram 28 avistamentos de golfinhos: 13
avistamentos de golfinho-roaz, 13 avistamentos de golfinho-comum e 2 avistamentos de
grupos mistos de golfinhos-comuns e golfinhos riscados (Fig. 3).

7

ROAZES: HABITAT E SIMPATRIA

Fig. 2. Esforço de amostragem em 2011, entre o Cabo Espichel e a Península de Troia.

Fig. 3. Localização dos avistamentos de cetáceos efetuados em 2011, entre o Cabo Espichel e a
Península de Troia.
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Dos 10 meses de amostragem (de fevereiro a dezembro), ocorreram golfinhos-roazes em
todos os meses, exceto em maio e outubro. Os meses de Verão (julho, agosto e setembro)
foram aqueles em que a ocorrência desta espécie foi mais elevada (Fig. 4).
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Fig. 4. Taxa de avistamento (%) por meses das diferentes espécies de cetáceos, durante o período de
estudo.

Golfinhos-roazes costeiros

Dos 13 avistamentos de golfinhos-roazes que ocorreram em 2011, 7 avistamentos foram de
roazes costeiros (não residentes) e 6 de roazes residentes no Sado (Fig. 5). Até à data não foi
feito nenhum avistamento conjunto de golfinhos-roazes residentes e não residentes.
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Fig. 5. Localização dos avistamentos de golfinhos roazes em 2011.

Na Fig. 6 encontram-se todos os avistamentos de roazes costeiros que foram registados para a
área entre o Cabo Espichel e a zona da Comporta, pela Escola de Mar (2007-2011) e por Raquel
Gaspar (1998-2001).

Fig. 6. Localização dos avistamentos de golfinhos roazes costeiros obtidos pela Escola de Mar e por
Raquel Gaspar (N=36).
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Da análise das fotografias dos avistamentos de roazes costeiros, utilizadas para a fotoidentificação, efetuadas entre 2008-2011 estão identificados, até à data, 97 indíviduos. Destes,
23 foram reavistados (11 indivíduos foram reavistados 2 vezes, 7 foram reavistados 3 vezes, 3
foram reavistados 4 vezes e 2 foram reavistados 5 vezes). Alguns destes reavistamentos têm
um intervalo entre si de 3 anos, o que pode ser indicativo de uma certa residência e
sazonalidade dos golfinhos-roazes costeiros na área de estudo. Na fig. 7 mostram-se dois
exemplos de animais identificados e reavistados. De entre os animais reavistados, um deles
(indivíduo SBTT041) é um dos animais identificados no trabalho de Grilo (2011).

A análise das fotografias de Raquel Gaspar ainda estão a decorrer, bem como a análise dos
padrões de comportamento e padrões de associação dos golfinhos roazes costeiros.

Indivíduo
SBTT043

02-05-2009 (1ª observação)

29-07-2011 (2º reavistamento)

22-05-2010 (1ª observação)

30-07-2011 (2ª reavistamento)

Indivíduo
SBTT068

Fig. 7. Exemplo de 2 animais foto-identificados reavistados.
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Discussão
Os resultados obtidos na época de campo de 2011 adicionaram nova informação sobre a
ocorrência da espécie (T. truncatus) na zona de estudo. Em especial, indicam a presença
regular ao longo dos meses de roazes costeiros numa área muito próxima (mas não
inteiramente coincidente) daquela que é utilizada pelos roazes do Sado. Este facto suporta
questões importantes sobre a utilização que ambos os grupos fazem do seu habitat bem como
das interações que estes dois grupos mantêm (ou não) entre si.

Apenas através de um esforço continuado e integrado será possível compreender o grau de
associação e de distribuição desses mesmos grupos. Estas associações têm sido raramente
observadas podendo considerar-se um certo isolamento (comportamental) da população do
Sado em relação a outras populações de roazes. No entanto, neste estuário e águas costeiras
adjacentes parecem não existir quaisquer constrangimentos ambientais e físicos que
impossibilitem o contacto frequente entre as duas populações.

A análise da simpatria entre populações diferentes da mesma espécie deverá ser abordada
com especial relevância, uma vez que nos referimos a uma área geográfica relativamente
pequena e onde se inserem duas áreas protegidas nacionais. Neste sentido, utilização do
mesmo espaço e eventualmente dos mesmos recursos alimentares deverá ser estudada ao
pormenor, garantido a correta implementação de medidas de conservação das populações de
cetáceos que ocupam a zona e dos seus ecossistemas. Sendo que a distribuição de cetáceos
pode ser relacionada com características ambientais, que variam no espaço e no tempo, como
a temperatura da água do mar à superfície, produção de clorofila a, e disponibilidade de
presas, bem como com outras características, tais como a topografia do fundo, todos estes
fatores deveriam ser analisados continuadamente. Por outro lado, a estrutura social da
espécie é caraterizada por unidades dinâmicas que variam entre grupos estáveis e residentes,
e grupos que podem variar no tamanho, com entrada e saída permanente de indivíduos, e no
grau de ligação dos indíviduos ao grupo ao longo do tempo (fusão-fissão) (e.g. Ballance, 1990).

É de prever, com a continuação deste projeto, o aumento da probabilidade de avistamento de
grupos residentes e não residentes na área de estudo. Até à data, o projeto decorreu dentro
do que estava previsto, tendo sido alcançados todos os objetivos propostos e tendo sido já
obtida informação relevante. Mas apenas com a continuação do mesmo, as potencialidades
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das metodologias aplicadas permitirão uma análise robusta sobre aspetos de simpatria e
utilização de habitat pelos roazes.

Perspetivas futuras

Em termos futuros, é ainda importante ressalvar a importância da colaboração entre as várias
equipas envolvidas nos projetos no âmbito do Plano de Ação para a Salvaguarda e
Monitorização da População de Roazes do Estuário do Sado. No que diz respeito a este
projeto, a partilha de fotografias de roazes por parte de alguns dos grupos envolvidos no Plano
de Ação foram, e continuarão a ser, de extrema relevância pois permitem a comparação entre
indivíduos residentes e indivíduos costeiros, bem como ter mais informação a nível da
ocorrência dos animais costeiros.

Quanto a trabalhos académicos e publicações científicas, está a decorrer presentemente uma
tese de mestrado no âmbito deste projeto, e os resultados obtidos serão também integrados
em 1 ou 2 teses de doutoramento e, ainda, num projeto de pós-doutoramento. Está prevista a
publicação de 4 artigos em revistas da especialidade no decorrer de 2012/2013. Dados obtidos
neste projeto vão ainda ser apresentados na conferência anual da Sociedade Europeia de
Cetáceos que vai decorrer em Março de 2012 na Irlanda, bem como no Congresso Nacional de
Etologia, a decorrer em Lisboa em Abril de 2012. De igual forma, a equipa de trabalho está
disponível para comparecer em ações de divulgação ambiental e científica relacionadas com o
projeto e para apresentar os resultados obtidos ao público em geral e aos orgãos comunicação
social.

Ainda neste sentido, em termos de divulgação científica e de disseminação para o público em
geral, é importante realçar a possibilidade de utilização do conhecimento adquirido neste
projeto para as águas costeiras adjacentes ao estuário do Sado. Por exemplo, seria
interessante realizar uma campanha de sensibilização tendo por base a presença regular de
alguns indivíduos de golfinhos-roazes costeiros permitindo, desta forma, aumentar a perceção
do público em geral sobre os cetáceos da costa continental portuguesa, sobre a riqueza
biológica da zona e a conservação do meio marinho.

13

ROAZES: HABITAT E SIMPATRIA

Referências bibliográficas
Araújo, H., Ferreira, M., Santos, J., Oliveira, I., Monteiro, S., Costa, R., Miodonski, J., Rocha, F., López, A.
& Vingada, J. (2011). Cetacean distribution along the Portuguese northern coast inferred from coastal
th

surveys. Abstract of the 25 Conference of the European Cetacean Society, Cadiz, Spain.
Augusto, J. (2007). Análise da estrutura social, da composição dos grupos e associações nos golfinhosroazes (Tursiops truncatus) residentes na região do Sado. Tese de Mestrado em Ecologia Marinha,
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal.
Ballance, L.T. (1990). Residence patterns, group organization, and surfacing associations of bottlenose
dolphins in Kino Bay, Gulf of California, Mexico. In The Bottlenose Dolphin (Eds Leatherwood, S. and
Reeves, R.R) pp.267-283 (Academic Press, Inc.: San Diego, California).
Bearzi, M. (2005). Dolphin sympatric ecology. Marine Biology Research, 1: 165-175.
Brito, C., Vieira, N., Sá, E. & Carvalho, I. (2009). Cetaceans’ occurrence off the west central Portugal
coast: a compilation of data from whaling, observations of opportunity and boat-based surveys. Journal
of Marine Animals and Their Ecology, 2(1): 4 pp.
Cândido, A.T. (2003). Utilização de um sistema de informação geográfica (SIG) para análise da
distribuição da ditribuição e padrões de movimento da população de golfinhos-roazes (Tursiops
truncatus) do estuário do Sado. Tese de Mestrado, ISPA, Lisboa.
dos Santos M.E. and Lacerda M. (1987) Preliminary observations of the bottlenose dolphin (Tursiops
truncatus) in the Sado estuary (Portugal). Aquatic Mammals 13, 65–80.
dos Santos M.E. (1998). Golfinhos roazes do Sado: Estudos de Sons e Comportamentos. Lisboa, Instituto
Superior Psicologia Aplicada, Colecção teses, 4, 279pp.
Evans, P.G.H. (1980.) Cetaceans in British Waters. Mammal Review, 10, 1-52.
Freitas, A. (1995). Estudo preliminar dos padrões de utilização do habitat pela população de golfinhosroazes (Tursiops truncatus) no estuário do Sado. Relatório de estágio de licenciatura, FCUL, Lisboa.
Gaspar R. (2003). Status of the resident bottlenose dolphin population in the Sado estuary: past, present
and future. PhD thesis. St. Andrews University, Scotland.
Grilo, S. ( 2011). Estudo da utilização do território pela população de roazes (Tursiops truncatus) do
estuário do Sado, a partir de dados obtidos em embarcações de Dolphin Watch. Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 93 pp.
Harzen S. (1995). Behaviour and social ecology of the bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, in the Sado
estuary, Portugal. PhD thesis. University of Bielefeld, Germany.
Ingram, S.N. & Rogan, E. (2002). Identifying critical habitat areas and habitat preferences of bottlenose
dolphins (Tursiops truncatus). Marine Ecology Progress Series, 244: 247-255.
Laborde, M., Gonçalves, J.N., Verborgh, P., de Stephanis, R., Castro, J. (2011). Cetacean research
network in the south of Portugal: Establishing a low-cost and long-term monitoring programme.
th

Abstract of the 25 Conference of the European Cetacean Society, Cadiz, Spain.

14

ROAZES: HABITAT E SIMPATRIA

Nunes, S. (2001). Estudo da utilização do habitat pela população sedentária de golfinhos-roazes,
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) no estuário do Sado, Portugal. Relatório de estágio de licenciatura,
UALG, Faro.
Teixeira A. (1979). Marine mammals of the Portuguese Coast. Z. Säugetierkunde, 44: 221-238.
Thomas, L., Buckland, S. T., Rexstad, E. A., Laake, J. L., Strindberg, S., Hedley, S. L., Bishop, J. R., Marques,
T. A. & Burnham, K. P. (2010). Distance software: design and analysis of distance sampling surveys for
estimating population size. Journal of Applied Ecology, 47: 5-14.
Wells, R.S. & Scott, M.D. (2009). Common bottlenose dolphins Tursiops truncatus. In Encyclopedia of
Marine Mammals (Perrin, William F., Würsig, Bernd e Thewissen, J.G.M., Eds.). Academic Press, San
Diego: 249-255.
Wilson, B., Thompson, P. M. & Hammond, P. S. (1997) Habitat use by bottlenose dolphins: seasonal
distribution and stratified movement patterns in the Moray Firth, Scotland. Journal of Applied Ecology
34: 1365-1374.

info@escolademar.pt
www.escolademar.pt
http://www.facebook.com/associacaoparaascienciasdomar

