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1. O PROJECTO
O projecto de Monitorização do padrão de ocupação do estuário do Sado pela
população residente de roazes (Tursiops truncatus) e interacções com a navegação
no estuário enquadra-se no Plano de Acção para a salvaguarda e monitorização da
população de roazes do estuário do Sado, decorrendo da implementação do seu
Objectivo 2 – Monitorização da qualidade ambiental do habitat da população
de roazes, especificamente, da 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 Biodiversidade (ICNB, actualmente 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.
No quadro da gestão da Reserva Natural do Estuário do Sado, as autoridades
nacionais e os agentes locais juntaram esforços para identificar as ameaças que se
colocam à população residente de roazes do estuário do Sado e para definir
medidas de gestão que garantam sua a conservação. É nesse contexto que surge o
Plano de Acção para a salvaguarda e monitorização da população de roazes do
estuário do Sado.

2. INTRODUÇÃO
A. ENQUADRAMENTO
O estuário do Sado alberga a única população residente de roazes (Tursiops
truncatus) conhecida em Portugal Continental. O roaz é uma espécie de golfinho
com distribuição cosmopolita, podendo ser encontrada em águas temperadas e
tropicais, costeiras e oceânicas (Carwadine et al., 2002; Shirihai & Jarrett, 2009).
Em termos de conservação, está classificado na categoria Pouco Preocupante da
Lista Vermelha das Espécies (IUCN, 2008). No entanto, os roazes do Sado são alvo
de maior preocupação pois o seu habitat está sujeito a pressões de origem
antropogénica que podem pôr em causa a sobrevivência continuada da população.
Acresce ainda que os roazes do estuário do Sado se tornaram um símbolo da região
de Setúbal, para a qual representam um importante atractivo turístico e, por
arrasto, consequente valor económico. Esta população têm hoje um papel
importante em termos de educação ambiental e na sensibilização para os
problemas da conservação das espécies e do combate à poluição (Silva, 2008).
Se, por um lado, 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), por outro, a margem norte do estuário é ocupada pela cidade de
Setúbal e, no estuário ou à sua volta, desenvolve-se uma forte actividade
industrial, de pesca, aquacultura e agricultura (dos Santos & Almada, 2004;
Vasconcelos et al., 2007; Silva, 2008).
A população de roazes do Sado é pequena e o seu efectivo tem diminuído desde
que começou a ser estudada (Gaspar, 2003). Há no entanto uma porção crescente
de indivíduos jovens (sub-adultos e crias) na população, devido ao aparente
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aumento da sobrevivência destas classes etárias e ao aumento da fecundidade da
população (Gaspar, com. pess.). Segundo as mais recentes estimativas, a
população é constituída por 28 indivíduos 1. Destes, 14 são adultos com idades
entre os 31 e os 36 anos (Augusto, 2008), podendo os roazes viver entre 40 a 50
anos (Constantine et al., 2004).
A monitorização e mitigação das principais ameaças antropogénicas são necessárias
para que a população possa ter continuidade a longo-prazo e para que as previsões
de declínio (Gaspar, 2003) sejam contrariadas.
O tráfego marítimo é uma das ameaças antropogénicas identificadas no Plano de
Acção que, a prazo, se poderá agravar, sendo por isso causa de crescente
preocupação. Este tráfego, nas suas vertentes turística e recreativa, tem
aumentado nos últimos anos, com a abertura ou ampliação de marinas e
fundeadouros (APSS, 2011). A actividade do Porto de Setúbal está também em
expansão, com aumentos anuais da carga movimentada, projectos de expansão de
alguns terminais e dragagens que permitam receber navios de maior calado (APSS,
2012a).
O tráfego marítimo, particularmente o tráfego de recreio, representa uma ameaça
para os roazes do estuário do Sado porque pode: dificultar a captura de presas;
perturbar a comunicação acústica entre os indivíduos; aumentar o stress a que os
indivíduos estão sujeitos e; propiciar a colisão com embarcações (Silva, 2008).
Além da consequência mais grave da interacção com embarcações, que é a colisão,
capaz de provocar ferimentos ou até a morte de um roaz, a interacção com
embarcações pode ter efeitos directos imediatos no comportamento dos roazes:
períodos entre respirações mais longos; alterações na direcção e velocidade de
natação e na composição dos grupos, com consequente redução do tempo passado
em busca de alimento ou a descansar e; perturbação de laços sociais (Nowacek,
2001; Siri, 2005; Arcangeli, 2009)
A acumulação de perturbações de curto-prazo pode levar a efeitos a longo-prazo:
nos indivíduos, tais como alterações fisiológicas, causadas pelo aumento de
mergulhos profundos; na população, tais como alteração do uso de habitat e
aumento da reactividade à presença de embarcações (havendo um aumento dos
comportamentos de evitação). Estas perturbações podem traduzir-se em
decréscimos no sucesso reprodutor e na sobrevivência das populações (Lusseau,
2003; Constantine et al., 2004; Siri, 2005).
Uma vez que a perturbação de cetáceos (ordem a que pertencem os roazes) é
proibida pelos Decretos-Lei 316/89, de 22 de Setembro (transposição da
Convenção de Berna), e 140/99, de 24 de Abril (transposição da Directiva
Habitats), foi definido e aprovado o Regulamento da Actividade de Observação de
Cetáceos nas Águas de Portugal Continental, que estabelece a conduta responsável
para observação de cetáceos por parte de operadores turísticos ou de registo
áudio-visual, desportistas náuticos, investigadores e público em geral (Decreto-Lei
9/2006, de 6 de Janeiro). De forma resumida, esse regulamento estipula a
obrigatoriedade de:
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Dois indivíduos adultos (Bocage e Arpão) não são avistados há meses.
Possivelmente terão morrido, mas esta informação não está ainda confirmada.
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•
•
•
•

evitar mudanças bruscas de velocidade, direcção e sentido do rumo da
embarcação, mantendo um rumo paralelo e pela retaguarda dos cetáceos;
não permanecer mais de 30 minutos na proximidade de um grupo de
cetáceos, nem fazer aproximação activa para menos de 30 m de distância;
limitar a 3 o número de embarcações num raio de 100 m dos cetáceos;
de uma forma geral, evitar condutas que perturbem os cetáceos e
condicionem os seus movimentos.

B. ÁREA DE ESTUDO
O estuário do Sado situa-se na costa ocidental de Portugal continental (38º28’N;
8º50’W) é o segundo maior estuário português e uma das mais importantes zonas
húmidas do país (Sequeira et al., 2009). O estuário tem cerca de 20 km de
comprimento, sendo que o efeito da maré faz-se sentir até cerca de 45 km para
montante. Embora a profundidade máxima exceda os 50 metros, a profundidade
média é de cerca de 8 metros. (Martins, 2001; Gaspar, 2003).
O estuário é caracterizado por uma acentuada curvatura e pela presença de bancos
de areia intertidais, que individualizam dois canais longitudinais com características
distintas: canal Norte e canal Sul. Na zona montante, zonas de vasa intertidal e
sapais ocupam cerca de um terço do estuário.
O regime de maré é semi-diurno, com uma amplitude de cerca de 3,2 m em marés
vivas e de 1,2 em marés mortas (Instituto Hidrográfico, 2011). O caudal fluvial
varia bastante entre o Verão (podendo atingir apenas 1 m3s-1) e o Inverno (quando
pode chegar aos 1800 m3s-1) (Martins, 2001).
A região tem um clima temperado, com Verão quente e seco (classificação de
Köppen-Geiger) (Instituto de Meteorologia, 2012a). Tal como o resto de Portugal
continental, na região do Sado existe um desfasamento entre as estações do ano
climáticas e as “oficiais”. Assim: Primavera - Março, Abril, Maio; Verão - Junho,
Julho, Agosto; Outono - Setembro, Outubro, Novembro; Inverno - Dezembro,
Janeiro, Fevereiro (Instituto de Meteorologia, 2012b, c, d, e).
No sentido de preservar a diversidade de habitats e a riqueza específica do
estuário, em 1980 foi criada a Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES)
(Decreto-Lei n.° 430/80 de 1 de Outubro). Com uma área de 23 160 hectares, a
RNES estende-se desde o canal de Alcácer, incluindo todo o esteiro da Marateca e o
canal sul do estuário, sensivelmente até ao nível da Soltróia (ICNF, 2012a).
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, inclui na Lista
Nacional de Sítios da Rede Natura 2000, o Estuário do Sado. Em 23 de Setembro
de 1999, uma parte considerável desta área foi classificada como Zona de
Protecção Especial (ZPE), através do Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro.
Para Oeste, localiza-se a área marinha do Parque Natural da Arrábida – Parque
Marinho Luiz Saldanha, criado pelo Decreto Regulamentar n.º 23/98, de 14 de
Outubro.

C. TRÁFEGO MARÍTIMO NO ESTUÁRIO DO SADO
O tráfego marítimo no estuário do Sado está associado, predominantemente, à
existência do Porto de Setúbal, instalado na parte terminal do estuário. O acesso ao
porto inclui 3 canais de navegação, sendo os canais da Barra, que liga o estuário ao
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mar (profundidade média de cerca de 12 m), e o Norte, que se prolonga da baía de
Setúbal até à península da Mitrena (profundidade de cerca de 11 m), mantidos por
dragagens periódicas (APSS, 2012b). O canal Sul, que atinge os 25 m de
profundidade, está separado do canal Norte por bancos de areia longitudinais e
estende-se ao longo da península de Tróia em direcção a montante, passando a
península da Mitrena até chegar à confluência do esteiro da Marateca e do canal de
Alcácer (Sequeira et al., 2009).
O Porto de Setúbal inclui 14 terminais comerciais/industriais, a Doca dos
Pescadores, duas docas e uma marina de recreio, fundeadouros de Verão para
embarcações de recreio e os terminais de ferries de transporte de veículos e
passageiros e de catamarãs de transporte de passageiros, que atravessam o
estuário diariamente, em ligações regulares entre Setúbal e Tróia (Figura 1).
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Figura 1 – Localização dos diversos terminais comerciais e industriais (Porto de Setúbal, 2012).
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Tráfego comercial
O tráfego comercial no estuário está ligado a uma actividade industrial fortemente
instalada na região de Setúbal, incluindo a margem norte do estuário, constituindo
o Porto de Setúbal o maior porto nacional na movimentação de carga fraccionada e
carga Roll-on Rol-off (RO-RO) (APSS, 2012b).
Existem, portanto, diversos terminais que servem diferentes instalações industriais
e comerciais (Caramelo et al., 2011). Começando pelo terminal da cimenteira Secil,
na embocadura do estuário, os terminais sucedem-se desde os limites urbanos da
cidade de Setúbal até à península da Mitrena: Multiusos Zona I (TERSADO),
Multiusos Zona II (SADOPORT), Roll On Roll Off (Autoeuropa), Uralada, Praias do
Sado, Sapec, Granéis Líquidos, Trem Naval de Combate à Poluição e Reboques,
Alstom Portugal, Tanquisado/Eco-Oil, Estaleiros da Lisnave, Termitrena, Teportset.
Os terminais mais a jusante (até ao terminal da Alstom Portugal) são acedidos pelo
Canal Norte e os terminais mais a montante (a partir do terminal Tanquisado/EcoOil), pelo Canal Sul, por rotas autorizadas pela autoridade portuária. Os navios
podem ser acompanhados por rebocadores que os conduzem para dentro ou fora
do estuário e nas manobras de atracagem (APSS, 2010).
Em termos relativos, o tráfego do Porto de Setúbal tem aumentado nos últimos
anos (INE, 2008; 2009; 2010) e representou quase 10% das embarcações
entradas em portos nacionais em 2010 (INE, 2011). Segundo dados da
Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS), o tráfego mensal médio
de grandes embarcações tem-se mantido estável nos últimos anos (de Janeiro de
2009 a Maio de 2012) (Figura 2), com um volume médio mensal de 110 a 145
navios, o que representa um pouco mais de 1500 navios por ano. O grosso do
tráfego é constituído por navios de carga geral, granéis líquidos e transporte
especializado.
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Figura 2 – Número de navios entrados no Porto de Setúbal por mês. Para 2012, os dados
vão apenas até ao mês de Maio. (APSS, com. pess.).
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Tráfego fluvial regular
Os ferries e catamarãs (Figura 3) fazem 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 (Figura 4) e; um ou dois
catamarãs de transporte de passageiros entre Setúbal e a Ponta do Adoxe. No
Verão, ferries e catamarãs fazem viagens mais frequentes e durante um período do
dia mais alargado, com um máximo de 26 percursos de ida-e-volta, entre as 6h45
e as 00:15, para os ferries, e de 23 percursos de ida-e-volta, entre as 6h20 e as
4h30, para os catamarãs.

A

B
Figura 3 – A) Catamarã de transporte de passageiros a sair do cais de Tróia em direcção a
Setúbal. B) Ferries que fazem ligação entre Setúbal e o Cais Sul em Tróia.
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Figura 4 – Cais dos ferries e catamarãs, em Setúbal e Tróia (pontos verdes), e respectivos
percursos (linhas verdes). Ferries e catamarãs têm rotas fixas que cumprem,
presentemente, a uma velocidade de 10 nós. Com símbolos a azul assinala-se a localização
de docas, marinas e fundeadouros de embarcações de recreio.

Tráfego de recreio e marítimo-turístico
As actividades náuticas de recreio estão previstas no estuário do Sado e, no
exterior da Reserva Natural do Estuário do Sado e do Parque Marinho Luiz
Saldanha, as embarcações de recreio podem circular sem restrições.
Existem presentemente 629 lugares de estacionamento a nado para embarcações
de recreio no estuário do Sado, com uma ocupação próxima dos 100% durante o
Verão (Figura 4). A maior parte dos lugares pertence às 3 marinas de recreio no
estuário: a Doca de Recreio das Fontaínhas, com 146 lugares; a Doca de Recreio do
Clube Naval Setubalense, com 29 lugares; a Marina de Tróia, com 184 lugares. Os
4 fundeadouros de Verão (utilizáveis de 1 de Maio a 30 de Setembro) perfazem os
restantes lugares: Outão, com 40 lugares; Esguelha, com 70 lugares; Toca do Pai
Lopes, com 80 lugares; Soltróia com 80 lugares. Além dos lugares a nado, existem
também lugares a seco na Marina Marbella e no terrapleno do Clube Naval de
Setúbal, entre outros ao longo das margens do estuário (APSS, com. pess.).
Existem também embarcações que frequentam as águas do estuário, especialmente
na época balnear, vindas de outras áreas (por exemplo, Sesimbra).
As actividades de náutica de recreio são uma actividade crescente no estuário do
Sado (Silva, 2008; Luís, 2010), situação expectável depois do aumento de número
de lugares disponíveis (fundeadouro de Soltróia e Marina de Tróia) e com a
continuação do investimento na área da náutica de recreio: por exemplo, a
ampliação em curso da Doca de Recreio das Fontaínhas (APSS, 2001).
Tal como as embarcações de recreio, também as embarcações marítimo-turísticas
circulam sem restrição no estuário. As empresas marítimo-turísticas podem
funcionar no estuário do Sado dentro de diversos âmbitos: serviços de natureza
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cultural, de lazer, de pesca turística e de táxi (APSS, 2004). Há presentemente pelo
menos 9 empresas marítimo-turísticas a operar no estuário do Sado ou zonas
adjacentes, usando uma variedade de tipologias de embarcações: semi-rígidos,
galeões de sal, catamarãs à vela e traineiras. A maioria inclui na sua oferta
passeios para observação de roazes, apesar de, à data, apenas cinco empresas
estarem licenciadas para a observação de cetáceos: 3 na embocadura do rio Sado e
zona marinha da península de Tróia e duas no estuário do Sado (ICNF, 2012b).
Podem, no entanto, fazer observação, caso haja um encontro fortuito no decorrer
de um passeio com outra finalidade. No âmbito deste trabalho, por empresas
marítimo-turísticas entendem-se aquelas que fazem observação de golfinhos (na
literatura, dolphin watching).

Embarcações de pesca
A pesca na região de Setúbal é uma actividade económica tradicional, existindo
numerosas embarcações com licença para pescar no estuário. No estuário do Sado
podem pescar embarcações da frota local, ou seja, embarcações que operam em
águas interiores não marítimas ou em águas oceânicas com a condicionante de não
sairem da zona de jurisdição do porto de registo ou dos portos limítrofes (DGRF,
2012). Para o tráfego de embarcações de pesca no estuário também contribuem as
embarcações da frota costeira que usam a Doca dos Pescadores.
O número de embarcações licenciadas para pesca (local e costeira) registadas na
Capitania de Setúbal tem diminuído nos últimos anos, segundo dados da Direcção
Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM). Houve um
pico em 2010 de 245 embarcações licenciadas, existindo, em Julho de 2012, 224
embarcações licenciadas (Figura 5).
Quanto às embarcações da frota local licenciadas para pescar no estuário do Sado,
também houve um decréscimo do número de licenças atribuídas, do máximo de
2010, de 180 embarcações licenciadas, para o valor presente de 163 embarcações.

300
250

Total embarcações
registadas

200

Frota local
150
Frota local com licença de
pesca no Sado

100

Frota costeira

50
0
2009

2010

2011

2012(*)

Figura 5 – Embarcações com licença de pesca registadas na Capitania do Porto de Setúbal,
desde 2009. As embarcações com licença de pesca no estuário do Sado fazem parte da frota
local. (*Até 25-07-2012) (dados diponibilizados pela DGRM).
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D. ANTECEDENTES DO PROJECTO
As interacções da população de roazes do Sado com embarcações já foram alvo de
alguns estudos dirigidos. Freitas (1995) analisou a reacção dos roazes a
embarcações em movimento, tais como ferries, traineiras, rebocadores e navios de
grandes dimensões. Cascão (2001) trabalhou a partir de terra, com localizações
feitas por sectores (baseados no trabalho de dos Santos, 1998) e observou apenas
embarcações de recreio e marítimo-turísticas. O trabalho de Grilo (2010), a partir
de uma embarcação marítimo-turística, centrou-se nas interacções observadas e na
respeito pelo regulamento de conduta para observação de roazes, tendo também
sido feitas algumas observações, ainda que não sistematizadas, sobre o tráfego no
estuário em geral.
Quer embarcações de recreio, quer marítimo-turísticas que encontrem roazes no
estuário e iniciem a sua observação têm que cumprir o estipulado no Regulamento
da Actividade de Observação de Cetáceos nas Águas de Portugal Continental 2. No
entanto, tanto Cascão (2001) como Grilo (2010) fizeram uma apreciação pouco
favorável do cumprimento do determinado nesse regulamento. Grilo (2010) referiu
o aumento de embarcações de recreio no Verão como particularmente relevante,
especialmente por as condutas estabelecidas serem desrespeitadas pela maior
parte

das

embarcações.

Também

Luís

(2007)

referiu

a

observação

de

comportamento evasivo dos roazes na presença de embarcações, durante as suas
observações a partir de terra.
Os trabalhos realizados no Sado mostram a necessidade de se proceder à
monitorização do tráfego marítimo no estuário do Sado, para acompanhar e
melhorar a compreensão das interacções entre embarcações e roazes, de forma a
identificar factores que devam ser geridos e mitigados e, assim, garantir a melhor
compatibilização da navegação com a presença da população residente.
Sabe-se que os roazes do estuário do Sado fazem uma utilização diferenciada do
seu habitat (Carvalho, 2001; Nunes, 2001) e que o tráfego marítimo não usa o
estuário todo da mesma forma. A protecção de populações de roazes requer
também o conhecimento apurado da maneira como os animais usam as diferentes
zonas da sua área de distribuição (Siri et al., 2005). Isto é especialmente
importante quando se julga que as actividades fundamentais para a sobrevivência
da população, como a alimentação, ocorram principalmente no estuário (Harzen,
1998).
O estuário do Sado parece ser o centro da área de distribuição desta população
residente (Freitas, 1995), havendo movimentações de entrada e saída do estuário
praticamente todos os dias. Há registo dos roazes se deslocarem para dentro do
estuário até mais de 40 km da foz (dos Santos, 1985). Os estudos realizados no
estuário do Sado ao longo dos anos são consensuais quanto à importância do canal
2

Decreto-Lei n.º 9/2006, de 6 de Janeiro.
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Sul para os roazes, sendo por aí que se faz a maior parte da deslocação no
estuário, e também acerca da evitação do canal Norte (Gaspar, 1994; Freitas,
1995; dos Santos, 1998; Nunes, 2001; Cândido, 2003; Augusto,2007; Ferreira,
2010). As zonas da extremidade da península de Tróia e da Caldeira foram
assinaladas por alguns autores como mais relevantes para os roazes no estuário,
sendo provavelmente áreas onde os roazes se alimentam (Freitas, 1995; Harzen,
1998; Cândido, 2003).

3. OBJECTIVOS
O presente projecto teve como objectivo caracterizar o padrão de utilização e
ocupação do estuário do Sado pela população residente de roazes e avaliar a sua
potencial relação com o tráfego marítimo no estuário. Neste quadro, pretendeu-se
identificar os tipos de embarcação e os padrões de navegação susceptíveis de
afectar a população residente de roazes e propor medidas correspondentes de
minimização de efeitos negativos. Este projecto permitirá assim estabelecer uma
situação de referência relativa ao estado actual da navegação no estuário e às
correspondentes respostas comportamentais por parte da população residente de
roazes.
Para atingir os objectivos propostos, foram definidas quatro tarefas principais:
1. Avaliar a utilização do espaço do estuário pelo tráfego marítimo, de
acordo com os principais tipos de embarcações – comerciais, pesca, ferries e
catamarãs, recreio e marítimo-turísticas;
2. Compreender a efectiva utilização do espaço do estuário pela população
residente de roazes;
3. Quantificar a distribuição espacial de diferentes padrões de actividade da
população com base na observação de comportamentos aéreos;
4. Avaliar as interacções com a navegação no estuário – comercial, regular
(ferries e catamarãs), pesca e de recreio.
Torna-se assim possível avaliar a efectiva utilização do espaço físico do estuário do
Sado pelos diversos tipos de embarcações e os efeitos dessa utilização sobre os
padrões comportamentais dos roazes, constituindo um ponto de partida para um
futuro esclarecimento do tráfego marítimo suportável no estuário.

4. MATERIAL E MÉTODOS
A. POSICIONAMENTO DE OBSERVAÇÕES
Complementarmente ao objectivo fundamental do projecto e por forma a garantir o
rigor dos resultados obtidos, foi desenvolvida e validada uma metodologia de
observação a partir de terra, capaz de permitir localizar e acompanhar de forma
efectiva, a evolução de quaisquer alvos dentro do estuário, assegurando um
posicionamento rigoroso das observações, sem interacção com os alvos –
embarcações ou indivíduos da população residente de roazes.
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As metodologias de localização (de roazes) que têm sido usadas no estuário do
Sado caracterizam-se por serem pouco precisas. Tem-se recorrido, nomeadamente,
a sectores de geometria variável (Cascão, 2001), ou a quadrículas (Freitas, 1995),
que permitem apenas aproximações grosseiras ao posicionamento das observações
no estuário. A determinação destas posições é feita pela percepção que se tem de
pontos de referência das margens do estuário, o que leva, naturalmente, a erros,
mais relevantes ainda nas zonas de separação dos sectores.
Se tais abordagens podem ser efectivas no quadro de estudos cujo ponto de partida
é a sectorização do espaço do estuário, com resoluções espaciais sempre piores do
que 1 km2 – regulares (Freitas, 1995) ou mesmo irregulares, no caso da utilização
de sectores de geometria variável (p. ex.: dos Santos & Lacerda, 1987; Harzen,
1998; Ferreira, 2010) – não são compatíveis com o estudo de rotas ou percursos
ou, por maioria de razão, com o objectivo de localização e avaliação de interacções
entre embarcações a navegar no estuário e a população.
Outros estudos foram feitos para determinação da ocupação do território pelos
roazes, a partir de embarcações (p. ex.: Gaspar, 1994; Cândido, 2003), com
obtenção de posições de GPS. No entanto, existe também um erro considerável
associado a esta metodologia, principalmente devido à distância variável entre a
embarcação onde se encontra o receptor de GPS e os indivíduos. Além disso, a
presença de uma embarcação na proximidade dos roazes não deixará de afectar o
seu comportamento (Constantine et al., 2004), enviesando assim os dados
recolhidos.
Posicionamento por goniometria
Para obviar as problemáticas das metodologias anteriores, recorreu-se a um
método goniométrico, isto é, baseado na medição de ângulos planos de
observação, a partir de dois pontos fixos em terra.
Para tal, foram construídos dois instrumentos, de forma relativamente simples: a
cada um de dois telescópios Carl Zeiss Diascope 85 FL, equipados com ocular D 20x
60x B, montados num tripé pesado com cabeça fluída, foi acoplada uma escala
circular fixa, graduada em intervalos de um grau (1º), sobre a qual roda um
indicador solidário com o telescópio, que permite ler o azimute correspondente (de
0º a 359º) de um alvo centrado no campo de visão, com uma precisão de leitura de
meio grau (0,5º) (Figura 6).
Tendo os dois locais de observação em terra devidamente georreferenciados, é
possível, através da intersecção dos azimutes de duas observações sincrónicas,
definir com precisão uma posição única no plano do estuário.
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Figura 6 - Escala circular graduada montada no tripé e escala ao detalhe.

De forma a abranger a maior área possível do estuário, foram seleccionados quatro
locais de observação nas suas margens, sendo dois deles ocupados em cada
campanha: Forte de S. Filipe, Capela do Parque da Belavista e Cais da APSS, na
margem norte, e o terraço do Tróia Design Hotel, na margem sul. Os pontos mais
utilizados acabaram por ser o Forte de S. Filipe e o Tróia Design Hotel pois, além de
permitirem uma melhor visualização da secção terminal do estuário, possuem a
menos ângulos mortos (isto é, áreas não visíveis devido a obstáculos permanentes)
(Figura 7).
A coordenação das observações foi feita em tempo real, por via telefónica (GSM), o
que garante o sincronismo das leituras realizadas em locais de observação que
distam vários quilómetros entre si.
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Figura 7 – Pontos de observação utilizados ao longo das campanhas efectuadas.
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Erro associado
O erro associado à metodologia é resultado de vários factores, alguns impossíveis
de estimar pelo seu carácter aleatório, como os erros do observador na leitura da
escala ou na orientação ao alvo (p. ex.: má centragem do alvo, devido a focagem
deficiente ou a perturbação térmica e ondulação) e os erros provocados pela fadiga
do equipamento (p. ex.: folgas).
Os erros de carácter sistemático também contribuem para a incerteza das
medições, como por exemplo, os erros na montagem do equipamento (p. ex.:
nivelação e posicionamento do tripé). Estes erros, no entanto, podem ser
minimizados através de um protocolo de campo escrupulosamente cumprido.
O erro do instrumento é dado pela precisão máxima de leitura, neste caso, 0,5 º.
Assim sendo, qualquer medição (i.e. azimute do objecto visado) feita usando o
goniómetro terá um erro máximo associado de ± 0,5 º.
O erro associado ao instrumento traduz-se da seguinte forma:
1) 𝑬𝒈 = 𝒔𝒆𝒏 (𝟎, 𝟓°) ∗ 𝒅

em que Eg é o erro do instrumento e d é a distância do ponto de observação ao
objecto visado. Daqui se depreende que o erro aumenta de forma directamente
proporcional à distância entre o ponto de observação e o objecto visado (tabela 1).

Tabela 1 – erro do goniómetro (erro do instrumento) em função da distância.
Distância (m)

Erro (m)

100

1

300

3

500

4

1000

9

2000

17

3000

26

4000

35

5000

44

6000

52

7000

61

8000

70

9000

79

10000

87

11000

96

12000

105

Em termos práticos, isto implica uma incerteza no posicionamento dos objectos
visados que aumenta com a distância. No entanto, esta fórmula não descreve todo
o erro associado ao instrumento, uma vez que são usados dois pontos de
observação e também os ângulos formados pelos pontos de observação e o objecto
visado vão ser importantes para o valor do erro.

15

Cada localização no estuário é resultado do cruzamento de dois azimutes e,
portanto, a incerteza do seu posicionamento será definida por um quadrilátero
limitado pelas linhas correspondentes ao erro de ± 0,5 º a partir de cada ponto de
observação (Figura 8).
A área do quadrilátero corresponde ao erro máximo na localização do objecto
visado 3:
𝟏

2) 𝑨[𝑫𝑬𝑭𝑮] = �𝑫𝑬. 𝑬𝑭. 𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐 + 𝜽) + 𝑫𝑮. 𝑭𝑮. 𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 + 𝜽𝟐 + 𝜽)�
𝟐

Em que:

3) 𝑫𝑬 = 𝒂. �
A.

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 +𝜽)

4) 𝑫𝑮 = 𝒂. �
B.

5) 𝑬𝑭 = 𝒂. �
C.

𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝟐)
𝜽

𝒔𝒆𝒏�𝜽𝟐 +𝟐�

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐

−
)

𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟐 +𝟐)

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 +𝜽)

6) 𝑭𝑮 = 𝒂. �

𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝟐 )

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 )

−

−

𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 −𝟐)

�

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 )
𝜽

𝒔𝒆𝒏�𝜽𝟐 −𝟐�

�

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 −𝜽)

−

𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟐 −𝟐)

�

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 )
𝜽

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 −𝟐)

�

𝒔𝒆𝒏(𝜽𝟏 +𝜽𝟐 −𝜽)

a - distância entre os pontos de observação A e B,
𝜽 - erro máximo do goniómetro – 1° (um grau),

𝜽𝟏 – ângulo entre o azimute do ponto de observação A e o segmento de recta a,

𝜽𝟐 - ângulo entre o azimute do ponto de observação B e o segmento de recta a.

Para que o posicionamento seja feito com correcção, então: 10° ≤ 𝜃1 + 𝜃2 + 𝜃 ≤
170°. Este são valores indicativos, conseguidos através da análise dos valores
obtidos a partir da equação 2 mas que, no entanto, reflectem as situações em que
há colinearidade entre o objecto visado e os pontos de observação. Quando isso
acontece, os azimutes a partir de cada ponto são praticamente paralelos, sendo
assim impossível determinar posições ou, quando possível, estas terão um grau de
incerteza muito elevado. O ângulo entre as duas linhas de observação é o factor
que mais vai influenciar o rigor das medições.
Outro aspecto que a fórmula de cálculo do erro coloca em evidência é a relevância
da distância entre os pontos de observação A no rigor das leituras já que a área de
erro é directamente proporcional a a.

3

Equações 2-6 desenvolvidas por Pedro Duarte e Telmo Peixe, Centro de Matemática e
Aplicações Fundamentais e Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.
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Figura 8 - Ilustração de localização (ponto C) e quadrilátero criado pelas linhas de erro associadas (o erro de leitura dos azimutes foi
exagerado para 5 º, para facilidade de leitura).
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Validação do método
Para avaliar o erro efectivo do método, foi realizada uma campanha de validação a
27 de Setembro de 2011. Fez-se a comparação de pontos registados
simultaneamente com os goniómetros e com um receptor de GPS, num total de 35
localizações (Tabela 2). Um elemento da equipa, com um receptor de GPS Garmin
GPS 60™ (precisão máxima de 4 m) posicionou-se em locais bem visíveis dos
pontos de observação, primeiro em terra e depois a bordo do ferry que faz a
travessia entre Setúbal e Tróia. As diferenças entre as localizações reais (GPS) e as
determinadas por goniometria variaram entre os 17 m (29) e os 170 m (30). O erro
real associado à localização 30 foi atribuído a um provável erro de leitura (c. 4 x
erro teórico) e por isso não foi contabilizado no cálculo da média. Assim, o erro real
médio foi de 49 m (σ 30 m), para um erro teórico médio de 83 m (σ 67 m).
Na maior parte das 34 localizações válidas (79,4 %), a diferença entre a posição de
GPS e a obtida por goniometria é inferior aos limites correspondentes a um erro de
0,5º. O erro teórico de maior valor (268 m) correspondeu a distâncias entre a
localização assinalada pelo GPS e os pontos de observação Forte e Hotel de 8635 m
e 7390 m, respectivamente, e a um erro real de 122 m, ou seja, menos de metade
do erro teórico.
Nas localizações 3, 5, 6, 30, 31, 32 e 33 (assinalados a vermelho) obtiveram-se
erros reais maiores do que os correspondentes erros teóricos, devido
provavelmente a erros de leitura do observador. Exceptuando a localização 30, em
que terá havido um erro de leitura mais grosseiro, a diferença entre o erro real e o
erro teórico variou entre os 2 m e os 20 m. São diferenças suficientemente
pequenas para serem consideradas pouco relevantes.
A explicação para os erros reais serem melhores do que esperado, especialmente
nas distâncias maiores aos pontos de observação, poderá ser uma consequência
dos pontos de observação estarem em locais elevados (o Forte de São Filipe tem
uma altitude de c. de 100 m e o Hotel Tróia Casino de c. de 50 m). Por um lado, as
fórmulas referidas não têm em consideração a altitude dos pontos de observação e,
por outro, verifica-se em outras metodologias de observação a partir de terra, por
exemplo com teodolito, que quanto mais alto o ponto de observação, menor o erro
de leitura associado à distância (Würsig et al., 1991).
Estes resultados indicam que o método pode ser usado para definir as posições de
alvos no estuário – roazes e embarcações – com elevada confiança pois, à escala
da área de estudo, os erros são desprezáveis, (Figura 9). Outra vantagem da
metodologia está na capacidade aumentada de observação do comportamento dos
roazes a partir de terra. A título de exemplo, em condições de visibilidade muito
boas foi possível contar os animais a mais de 8 km de distância.
Trata-se de uma metodologia de fácil implementação, que não exige um treino
moroso dos observadores mas, ainda assim, com uma precisão suficiente para os
objectivos propostos de obtenção de posicionamentos rigoroso com uma total
ausência de interacção com os alvos observados. Além disso, o estuário do Sado
tem as características necessárias para a implementação de uma metodologia deste
género, uma vez que existem pontos altos a partir dos quais se pode fazer a
observação da maior parte da sua área, sendo os roazes avistados com frequência
e regularidade, factores necessários para realizar observações a partir de terra com
sucesso (Würsig et al., 1991).
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Tabela 2 – Distância entre localizações obtidas por GPS (erro de posicionamento ±4 m) e
goniometria. Para cada uma das localizações apresenta-se o valor do erro teórico do
goniómetro. Para facilitar a leitura e interpretação do valor teórico apresentam-se apenas os
valores máximos equivalentes ao erro de 0,5 °, isto é, DE/2 ou EF/2. Foram eliminados os
pontos em que houve não houve coordenação entre as leituras com o goniómetro e com o
GPS, ou quando o erro do GPS foi maior do que 4 m.

Medições
feitas em
terra

Leituras no
Ferry percurso
SetúbalTróia

Leituras no
Ferry percurso
TróiaSetúbal

Ponto

Distância
ponto gps a
ponto
goniómetro
(m)

Erro
teórico
equivalente
a 0,5° (m)

1

24

29

2

28

28

3

45

32

4

33

34

5

60

40

6

72

57

7

36

99

8

68

125

9

92

183

10
11
12

122
27
31

268
48
58

13

48

70

14

40

80

15

28

97

16

58

121

17

116

195

18

91

213

19

56

223

20

118

154

21

93

114

22

40

95

23

51

82

24

26

68

25

35

58

26

34

48

27

30

40

28

27

27

29

17

23

30

170

20

31

29

18

32

27

18

33

24

22

34

23

26

35

28

31
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Figura 9 -- Validação do método. Localizações do objecto visado obtidas por goniometria () e por GPS (); erro associado (
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).

B. CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM
As observações decorreram de 6 de Maio de 2011 a 16 de Junho de 2012. Foram
agendadas de forma a incluir períodos de observação contínua de cerca de 6 horas,
em marés de diferentes amplitudes, diferentes dias da semana e estações do ano
(Tabela 3). As observações foram feitas sempre que as condições atmosféricas o
permitiram, com estado do mar Beaufort ≤3, e terminadas em caso de precipitação
ou de deterioração da visibilidade devido a nevoeiro ou brilho intenso na água
causado pelo sol.
Do total de 25 campanhas realizadas, uma destinou-se à avaliação e selecção dos
potenciais pontos de observação, duas constituíram campanhas de teste e uma de
validação da metodologia. Nas restantes 21, realizou-se a monitorização do tráfego
no estuário, usando goniometria (metodologia desenvolvida para este trabalho, ver
abaixo) e fotografias panorâmicas do estuário, e o acompanhamento da deslocação
dos roazes, bem como da sua actividade e interacções com embarcações.
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Tabela 3 – Campanhas de observação. Dia: dia da semana; PER: Posicionamento de embarcações e roazes; MI: Monitorização de interacções; Per. obs.:
Período de observação. T (h): tempo de observação (horas); Avistam.: Avistamento de roazes; Maré: Estado da Maré, V- vazante, E - Enchente; Amp.:
Amplitude da Maré; Per. Obs.: período de observação de roazes
Data

Dia

Objectivo da campanha

Per.
Obs.

T (h)

Avistam.

Maré

Amp.
(m)

Estação

Per. Obs.

Tempo de
avistam.
de roazes

Registo de
vídeo

Registo de
vídeo útil

06/05/11

6ª f

Verificação de pontos de
observação

08:30 /
12:30

4

Não

V

2,25

Primavera

-

-

-

-

23/05/11

2ª f.

Teste de metodologia

08:30 /
13:00

04:30

Não

V

1,65

Primavera

0

0

0

0

31/05/11

3ª f.

Teste de metodologia

09:00 /
15:00

6

Não

E

2,2

Primavera

0

0

0

0

14/06/11

3ª f.

PER

09:30 /
15:30

6

Sim

E

2,65

Primavera

11:30/12:30

01:00

0

0

19/06/11

Dom.

PER

09:30 /
16:00

06:30

Sim

VeE

2,35

Primavera

10:30/11:40 +
12:50/15:00

02:20

0

0

23/07/11

Sáb.

PER; MI

09:30 /
16:00

06:30

Sim

V

1,25

Verão

13:45/15:30

01:45

01:00:25

00:50:50

28/07/11

5ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

E

1,95

Verão

11:30/13:00

01:30

00:13:49

00:10:54

17/08/11

4ª f.

PER; MI

09:30 /
16:00

06:30

Sim

E

2,45

Verão

12:15/14:15

02:00

00:32:13

00:28:31

27/09/11

3ª f.

Validação do método

10:30 /
15:00

04:30

Não

E

3,4

Outono

-

-

-

-

10/10/11

2ª f.

PER; MI

10:30 /
16:00

05:30

Sim

E

2,4

Outono

12:40/15:40

03:00

01:00:15

00:53:19

07/11/11

2ª f.

PER; MI

10:30 /
17:00

06:30

Sim

V

1,9

Outono

11:00/12:15 +
15:25/16:10

02:00

01:18:08

01:13:04

23/11/11

4ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

EeV

2,75

Outono

10:30/13:45

03:15

01:19:33

01:18:27

2ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

EeV

1,45

Outono

10:20/14:40

04:20

01:54:37

01:53:14

05/12/11
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(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)

Tabela 3 (cont.) – Campanhas de observação. Dia: dia da semana; PER: Posicionamento de embarcações e roazes; MI: Monitorização de interacções;
Per. obs.: Período de observação. T (h): tempo de observação (horas); Avistam.: Avistamento de roazes; Maré: Estado da Maré, V- vazante, E Enchente; Amp.: Amplitude da Maré; Per. Obs.: período de observação de roazes
Data

Dia

Objectivo da campanha

Per.
Obs.

T (h)

Avistam.

Maré

Amp.
(m)

Estação

Per. Obs.

Tempo de
avistam.
de roazes

Registo de
vídeo

Registo de
vídeo útil

05/12/11

2ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

EeV

1,45

Outono

10:20/14:40

04:20

01:54:37

01:53:14

27/12/11

3ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

E

2,8

Inverno

11:00/15:00

4

00:54:06

00:53:32

26/01/12

5ª f.

PER; MI

09:30 /
12:00

02:30

Não

E

2,7

Inverno

0

0

0

0

01/03/12

5ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

V

1,05

Inverno

13:00/14:50

01:50

00:52:21

00:28:40

02/03/12

6ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

V

1,2

Inverno

13:00/15:00

2

01:16:49

01:05:02

14/03/12

4ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

V

2

Inverno

13:25/13:45

00:10

00:04:26

0

15/03/12

5ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

V

1,6

Inverno

11:30/14:00

02:30

00:41:34

0

17/04/12

3ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

EeV

2

Primavera

09:30/14:00

04:30

01:31:20

01:21:06

09/05/12

4ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

VeE

2,85

Primavera

14:20/15:00

00:40

00:29:52

00:23:28

18/05/12

6ª f.

PER; MI

08:30 /
16:00

07:30

Sim

VeE

2,1

Primavera

10:20/10:55 +
11:20/11:45

01:00

01:07:51

00:46:25

27/05/12

Dom.

PER; MI

09:30 /
16:00

06:30

Sim

VeE

1,75

Primavera

12:00/12:30

00:30

01:03:10

00:52:23

30/05/12

4ª f.

PER; MI

10:30 /
16:00

05:30

Sim

V

1,75

Primavera

11:00/12:00 +
14:00/15:20

02:20

02:05:47

01:44:13

05/12/11

2ª f.

PER; MI

09:30 /
15:00

05:30

Sim

EeV

1,45

Outono

10:20/14:40

04:20

01:54:37

01:53:14

(hh:mm:ss)

(hh:mm:ss)
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C. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTUÁRIO PELO TRÁFEGO MARÍTIMO, DE ACORDO
COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE EMBARCAÇÕES – COMERCIAIS, PESCA, FERRIES E
CATAMARÃS, RECREIO E MARÍTIMO- TURÍSTICAS
De forma a avaliar quais as áreas do estuário mais utilizadas pelas diferentes
tipologias de embarcações, assim como as suas rotas, foram escolhidas
embarcações para serem seguidas, em alturas do dia aleatórias, através da
medição da sua posição a intervalos de 30 segundos (ou, no caso de embarcações
com deslocação muito lenta, de 1 minuto). As embarcações alvo foram: navios de
carga, ferries, catamarãs, traineiras, embarcações de recreio privadas e marítimoturísticas (veleiros, iates, semi-rígidos, catamarã à vela, lanchas, etc.), barcos de
pilotos, rebocadores e navios da marinha.
Os pontos de posicionamento foram marcados utilizando o software Google Earth
(GE), uma vez que este permite a marcação de linhas com ângulos definidos
(azimutes), permitindo a localização das observações sobre uma cartografia de
base a grande escala e actualizada. O GE tem também a vantagem de ser um
software open source, o que permite que os resultados obtidos sejam facilmente
disponibilizados e tornados acessíveis.
Para compreender a carga de embarcações no estuário, foi contabilizado o número
total de embarcações no estuário, através de panorâmicas (realizadas de meia em
meia hora) efectuadas com recurso a uma máquina fotográfica Nikon D200 com
uma objectiva Nikon Dx AF-S Nikkor 18-105 mm na distância focal de 18 mm.
Foram contabilizadas todas as embarcações visíveis no estuário, quer estivessem
em movimento ou estacionárias, e de todas as tipologias: navios de carga,
embarcações de pesca (incluindo traineiras e botes de pesca), embarcações de
recreio e marítimo-turísticas, tráfego regular, rebocadores, barcos de pilotos e
navios da marinha.

D. UTILIZAÇÃO EFECTIVA DO ESPAÇO DO ESTUÁRIO PELA POPULAÇÃO RESIDENTE
DE ROAZES

A procura de roazes foi feita usando binóculos Steiner Skyhawk 8x42 e Olympus
DPSI 8x40 (um em cada ponto de observação) e os telescópios Carl Zeiss Diascope
85 FL posicionados em cada um dos pontos de observação. O observador com
binóculos fazia uma procura permanente de roazes e pedia o apoio do observador
do telescópio quando era necessário confirmar a presença dos indivíduos.
Quando ocorriam avistamentos, iniciava-se um contacto telefónico com o segundo
posto de observação para que também dali os roazes fossem localizados. As
leituras das posições dos roazes eram feitas apontando para o centro do grupo, se
este fosse compacto, ou para o centro do grupo focal visível a partir dos dois
pontos de observação, realizando-se medições sempre que os roazes emergiam.
Havendo visibilidade com os telescópios, procedeu-se sempre à localização dos
roazes, independentemente da distância a que estivessem. A posteriori, foi feito o
descarte dos pontos com erro teórico demasiado elevado.
Quando os roazes não eram visíveis de um dos pontos de observação, mas existiam
embarcações presentes na sua proximidade (tipicamente, a menos de 30 metros),
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foi estabelecido o posicionamento da embarcação. Estes pontos só foram usados
para avaliar a interacção entre roazes e embarcações.
Mais uma vez, foi utilizado o GE para posicionar todas estas leituras. Os pontos com
erro demasiado elevado, fosse devido à distância ou ao alinhamento entre os dois
pontos de observação, foram eliminados.
A cada posição do grupo de roazes (em lat/lon) fez-se corresponder, numa folha
Excel, data e hora, estado do tempo (em categoria), estação do ano, amplitude,
estado (e sentido – enchente/vazante) da maré, batimetria e sentido de deslocação
do grupo.
Para avaliar potenciais diferenças no padrão de uso do estuário em função do
estado da maré, este foi categorizado em períodos de uma hora, a partir da
primeira baixa-mar do dia (as horas da maré foram definidas a partir da tabela de
marés para o porto de Setúbal, Instituto Hidrográfico, com respectivas correcções
para a hora de Verão).
Foi estabelecido um intervalo para cada maré, dividindo o período tidal em 12
unidades de uma hora cada. O primeiro intervalo (um – 1) começou na primeira
baixa-mar de cada dia, sendo a cada hora seguinte atribuído um novo valor, até a
preia-mar, com valor de 6. Continuou-se assim até que ao valor 12,
correspondente à segunda baixa-mar (adaptado de Grilo, 2010). Neste sistema, o
intervalo de enchente será [1,6] e o de vazante [7,12].
No que diz respeito à amplitude de maré, as localizações dos roazes foram
associadas a uma de seis classes de amplitude: 1,0-1,3; 1,4-1,7; 1,8-2,1; 2,2-2,5;
2.6-2,9; 3,0-3,3.
Tendo em conta o sentido de deslocação de um grupo de indivíduos (para montante
ou para jusante) caracterizou-se cada localização como deslocação a favor ou
contra a maré. Isto é, se os roazes se deslocavam no mesmo sentido que a maré,
ou no sentido oposto.

E. QUANTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DIFERENTES PADRÕES DE
ACTIVIDADE DA POPULAÇÃO COM BASE NA OBSERVAÇÃO DE COMPORTAMENTOS
AÉREOS

A informação referente aos diferentes padrões de actividade foi recolhida através
de registo videográfico.
Esse registo foi feito a partir do ponto de observação no Tróia Design Hotel, com
recurso a uma câmara Panasonic Modelo DMC-GH2, equipada com uma objectiva
Nikon ED AF Nikkor 300 mm f/4 e um teleconversor Kenko Teleplus Pro 300 AF
DGX 1.4x.
A actividade predominante foi classificada segundo a tabela 4. Depois de analisados
os vídeos, foi atribuído a cada ponto de localização a actividade correspondente,
com base na hora de observação.
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Tabela 4 – Padrões de actividade dos roazes (adaptado de Carvalho, 2000).

Actividade

Definição

Deslocação

Os animais emergem ao longo de um eixo de deslocação. Os
mergulhos são geralmente curtos, podendo-se verificar também
mergulhos longos ou profundos.

Alimentação

Os animais emergem em várias direcções, em movimentos muito
rápidos que causam agitação na superfície. Normalmente
permanecem pouco tempo submersos. É comum a observação de
presas atiradas ao ar pelos animais e de gaivotas voando em
círculos por cima dos roazes.

Socialização

Interacção entre os indivíduos à superfície, com existência de
contacto físico. Ausência de presas. Visíveis saltos e outros
comportamentos aéreos, muitas vezes sincronizados entre os
vários indivíduos.

Repouso

Animais muito próximos uns dos outros. Praticamente imóveis à
superfície, sem quaisquer comportamentos aéreos ou mergulhos.

Os padrões de movimentação dos roazes encontrados depois da análise das
observações de cada dia também foram usados para complementar a informação
sobre os padrões de actividade.

F. AVALIAÇÃO DAS INTERACÇÕES COM A NAVEGAÇÃO NO ESTUÁRIO – COMERCIAL,
REGULAR (FERRIES E CATAMARÃS), PESCA E DE RECREIO.
A partir da análise do registo videográfico, registou-se também a presença ou não
de embarcações junto aos roazes.
Na presença de embarcações, foram registados: tipologia (recreio, marítimoturística, bote de pesca, traineira, ferry, científico, navio de carga e rebocadores) e
número de embarcações presentes. Cada presença foi classificada como:
•

•
•

em observação dos roazes - embarcações que activamente fazem a
observação dos roazes, por norma seguindo-os e mantendo-se junto ao
grupo durante algum tempo;
na proximidade mas não em observação – embarcações que não seguem os
roazes nem fazem qualquer tentativa de aproximação ao grupo;
só de passagem - embarcações que passam pela área ocupada pelos roazes
apenas em rota para chegar ao seu destino, não tendo qualquer interacção
com o grupo.

O comportamento dos roazes na presença de embarcações foi classificado
consoante a Tabela 5 e as respostas às embarcações presentes foram analisadas
conforme o número e tipologia das embarcações.
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Tabela 5 - Categorias comportamentais da interacção dos animais relativamente às
embarcações (adaptado de Ferreira, 2007).
Categoria

Definição

Negativa

Movimentação para longe da embarcação, desaparecimento com mergulhos
longos. Comportamentos evasivos.

Neutra

Sem resposta aparente à aproximação da embarcação. Manutenção de uma
certa distância, sem evitamento. Sem alteração dos comportamentos
apresentados.

Positiva

Movimentação para perto da embarcação, com comportamentos
relacionados com a embarcação (acompanhamento à proa,
acompanhamento à popa, espiar, demonstração clara de curiosidade dirigida
à embarcação).

5.

RESULTADOS

A. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTUÁRIO PELO TRÁFEGO MARÍTIMO, DE
ACORDO COM OS PRINCIPAIS TIPOS DE EMBARCAÇÕES – COMERCIAIS,
PESCA, FERRIES E CATAMARÃS, RECREIO E MARÍTIMO- TURÍSTICAS.
As observações mostram que o tráfego marítimo cobre uma área alargada do
estuário do Sado. O canal da Barra é o local de passagem obrigatório para entrar e
sair do estuário, havendo por isso um intenso tráfego nessa zona. Da mesma
forma, também na baía de Setúbal existe um tráfego intenso, seja para ganhar ou
largar das docas situadas mais a jusante no estuário (Doca dos Pescadores, Doca
das Fontaínhas, fundeadouros da Toca do Pai Tomás ou da Esguelha), seja para
circular nos canais norte ou Sul. O canal Sul foi a área em que foi registado mais
movimento. No canal Norte, a maior parte da actividade registada circunscreveu-se
à sua secção a jusante. (Figura 10).
Verificou-se que algumas tipologias usam rotas mais ou menos constantes:
- Os navios de carga, após a entrada no estuário, ou seguem para o canal Sul ou
prosseguem pela baía de Setúbal até ao início do canal Norte (Figura 11 A); as
embarcações de pesca costeira registadas durante a amostragem, saem da Doca
dos Pescadores e rumam directamente para o canal da Barra (Figura 11 B); as
embarcações regulares (ferries e catamarãs) têm rotas fixas e conhecidas (Figura
11 C).
As embarcações de recreio e as marítimo-turísticas são as que exibem rotas mais
imprevisíveis. Quanto às marítimo-turísticas, seguem rotas fixas enquanto fazem,
presumivelmente, a procura dos roazes, sendo que cada operador tem um número
de percursos que prefere realizar. A partir do momento em que encontram roazes,
a rota das embarcações marítimo-turísticas passa a ser condicionada pela sua
movimentação (Figura 11 D). Para as embarcações de recreio, não há um padrão
de percursos definível. Observaram-se embarcações de recreio que entravam ou
saíam do estuário com destino a ou vindas das docas, marinas ou fundeadouros aí
localizados, embarcações de recreio a fazer a travessia de uma margem à outra do
estuário e também embarcações que faziam percursos ao longo das margens do
estuário, presumivelmente para aceder a diferentes praias ou pontos junto da costa
(Figura 11 E).
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Figura 10 – Localizações totais de embarcações das diversas tipologias no estuário.
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A - Navios de carga

B- Embarcações de pesca
Figura 11 – Tráfego observado, consoante as diferentes tipologias.
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C - Ferries e catamarãs

D - Marítimo-turísticas
Figura 11 (cont.) - Tráfego observado, consoante as diferentes tipologias. Na figura C existe um
hiato no trajecto dos ferries, porque os pontos referentes áquela zona foram descartados, devido à
colinearidade entre os pontos de observação (Forte São Filipe e Cais da APSS).
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E - Embarcações de recreio
Figura 11 (cont.) – Tráfego observado, consoante as diferentes tipologias.

O resultado das fotografias panorâmicas do estuário obtidas de meia em meia hora
permite perceber a intensidade do tráfego no estuário ao longo do dia e do ano
(Figura 12). As panorâmicas começaram a ser feitas a partir do fim de Novembro
(23 de Novembro de 2011), porque durante as campanhas percebeu-se que o
volume de tráfego no estuário não seria correctamente apreendido apenas pelo
registo das rotas das embarcações. Durante a fase inicial (correspondente ao
período do Outono), a recolha de imagens foi feita durante um período mais
reduzido.
As embarcações de pesca representam, de longe, o maior volume de tráfego no
estuário. Seguem-se as embarcações de recreio. No entanto, enquanto que as
embarcações de pesca estão presentes durante todo o ano, as embarcações de
recreio só começam a aparecer em número expressivo na Primavera. Outro dado
interessante relativo à circulação das embarcações de pesca, é a sua entrada e
saída por fases – por exemplo, há picos de entrada no estuário, quando um
conjunto de embarcações desta tipologia é visto a dirigir-se ao porto de pesca, sem
dúvida um reflexo do horário da faina piscatória. É notório também o maior número
dessas embarcações até sensivelmente ao meio dia, baixando os seus números
durante o período da tarde. Note-se, no entanto, que no Outono e no Inverno, há
um ligeiro aumento do número de embarcações de pesca durante a tarde.
Apesar de durante o Verão não terem sido feitas panorâmicas, apenas pela
observação empírica do estuário durante as campanhas, é claro o aumento de
embarcações de recreio assim que começa o bom tempo e, em particular, durante
o Verão. No caso particular das marítimo-turísticas, que aqui foram agrupadas com
as embarcações de recreio, também há um aumento do número de viagens que
realizam por dia.
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O número dos navios de carga no estuário mantém-se estável durante o dia e ao
longo do ano. No Outono parece ter havido menos navios de carga, mas isto poderá
ser consequência do baixo número de campanhas realizadas nessa época.
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C – Primavera
Figura 12 – Número médio de embarcações visíveis nas vistas panorâmicas do estuário
(Outono – n=2; Inverno – n=6; Primavera – n=6). Para clareza de leitura agruparam-se
algumas tipologias: Navios de carga (Carga geral, contentores, granéis secos, etc.), Mar-Tur
+ Recreio (marítimo-turísticas e recreio, incluindo caiaques); Pesca (botes e traineiras de
pesca), Regular (ferries e catamarãs) e, finalmente, Outros (embarcações diversas, por
exemplo, rebocadores, barcos de pilotos, navios da Marinha).
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B. UTILIZAÇÃO EFECTIVA DO ESPAÇO DO ESTUÁRIO PELA POPULAÇÃO RESIDENTE
DE ROAZES

Durante o decurso do presente projecto, os roazes foram avistados a utilizar o
estuário desde a zona do Cambalhão, no seu exterior, até zonas a montante, cerca
de 10 km para o interior do estuário (Figura 13).
Em termos do uso do estuário pelos roazes, é notória a importância do canal Sul,
uma vez que este foi amplamente usado durante o período de monitorização, ao
contrário do canal Norte, onde não se registaram quaisquer observações (Figura
13). Este padrão de utilização do estuário é coincidente com o relatado em estudos
anteriores (p. ex.: Harzen, 1998; Nunes, 2001; Cândido, 2003; Augusto, 2007;
Ferreira, 2010). Gaspar (2003) justifica esta preferência dos roazes por esta área
do estuário pela sua maior riqueza específica (por oposição ao canal Norte). Quanto
à evitação do canal Norte, Cândido (2003), que encontrou um padrão de
distribuição semelhante, atribui-a à maior carga de poluentes naquela área.
Os roazes foram observados a usar o estuário durante todo o ano. Deve ser notado
que a heterogeneidade nos resultados obtidos ao longo do ano se deve a duas
razões: primeiro, a partir da campanha de 1 de Março, as saídas foram realizadas
com o auxílio de novos elementos, com menos experiência na observação de
roazes, havendo por isso maior dificuldade de adaptação à metodologia
(consequentemente, nesta campanha, foram obtidas poucas localizações); em
segundo lugar, a distância a que os roazes foram observados nas campanhas de
fim de Inverno e Primavera dificultou a obtenção de localizações.
Os roazes foram observados sempre dentro do estuário e apenas a 9 de Maio, no
seu exterior. Foram também vistos a deslocar-se ainda para montante das últimas
observações registadas, o que tornava impossível o seu seguimento.
Em termos da sazonalidade na utilização do estuário, houve dois padrões mais
notórios (Figura 14). Primeiro, no Outono e no Inverno registaram-se movimentos
erráticos de roazes na zona da embocadura do estuário, tanto do lado interior como
exterior (Figura 14B e C). No final do Inverno e na Primavera, os roazes foram mais
observados no interior do estuário, tendo havido campanhas em que não foi
observada a movimentação de entrada e saída do estuário (p. ex. a 14 e 15 de
Março e a 30 de Maio) habitual noutras campanhas.
Também Gaspar (2003) verificou ser habitual os roazes não saírem do estuário
durante a Primavera, provavelmente devido a um aumento na disponibilidade de
presas. No estuário do Sado, quase não existem estudos acerca da distribuição e
abundância das presas dos roazes, mas estão confirmadas algumas das suas
principais presas (dos Santos et al., 2007), entre elas o choco (Sepia officinalis),
cujo padrão de distribuição no estuário foi caracterizado por Neves et al. (2009).
Estes autores verificaram que na Primavera, a partir de Março, aumentam os
valores de biomassa de choco, quando indivíduos maturos se deslocam para o
interior do estuário para se reproduzirem. No Outono e no Inverno, quando a
temperatura da água desce, o choco desaparece do estuário e desloca-se para a
zona marinha adjacente. Parece haver uma correspondência no uso do estuário
pelos roazes, uma vez que no Outono e no Inverno houve uma maior dispersão das
localizações dos roazes na zona da embocadura do estuário (dentro e fora da
barra), o que pode indiciar que os roazes se alimentam preferencialmente na zona
dos bancos de areia do Cambalhão e embocadura do estuário.
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Figura 13 – Localizações totais de roazes.
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A – Verão – 23 Julho (vermelho); 28 Julho (laranja); 17 Agosto (amarelo).

B – Outono – 10 de Outubro (lilás); 7 de Novembro (laranja); 23 de Novembro (amarelo);5 de Dezembro
(vermelho).

Figura 14 – Utilização sazonal do estuário.
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C – Inverno – 27 de Dezembro (amarelo); 1 de Março (roxo); 2 de Março (azul); 14 de Março (laranja); 15 de
Março (vermelho).

D – Primavera – 17 de Abril (vermelho); 30 de Maio (laranja escuro); 16 de Junho (laranja claro);
19 de Junho (amarelo).
Figura 14 (cont.) – Utilização sazonal do estuário.

36

Em relação à amplitude de maré, não é visível nenhum padrão diferenciado de uso
do estuário pelos roazes (Figura 15). Apesar de não ter sido possível um esforço de
amostragem uniforme para as diferentes categorias de amplitude de maré, é de
notar que os resultados de Ferreira (2010) também sugerem não haver influência
da amplitude de maré na movimentação dos roazes.

A - 1,0 – 1,3 m. 23 de Julho (vermelho); 1 de Março (azul); 2 de Março (roxo).

B - 1,4 - 1,7 m. 5 de Dezembro (vermelho), 15 de Março (laranja).
Figura 15 – Observações de roazes por amplitude da maré.
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C - 1,8 – 2,1 m. 28 de Julho (laranja), 7 de Novembro (vermelho), 14 de Março (azul claro), 30 de
Maio (roxo); 16 de Junho (verde).

D - 2,2 – 2,5 m. 19 de Junho (amarelo), 17 de Agosto (vermelho), 10 de Outubro (lilás).
Figura 15 (cont.) – Observações de roazes por amplitude da maré.
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E – 2,6-2,9 m – 23 de Novembro (azul claro), 27 de Dezembro (amarelo).
Figura 15 (cont.) – Observações de roazes por amplitude da maré.

No que diz respeito à utilização do estuário durante as diferentes fases do ciclo de
maré, os roazes foram avistados em praticamente todos os estados de maré
(Figura 16). Apenas para o estado 8 foi registada uma localização já fora do
estuário (Figura 16H). Na realidade, esta localização correspondeu a um roaz
retardatário (identificado no campo como Arpão) em relação a um grupo de roazes
que tinha abandonado o estuário na hora anterior (Figura 16G).
Durante as horas de vazante 8, 9 e 10 não foram registados movimentos de roazes
no canal Sul e frete ao vértice de Tróia, tendo sido apenas registados, movimentos
erráticos nas zonas interior e exterior da barra (Cambalhão e canal da Barra)
(Figura 16H, I e J).
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A–1

B–2
Figura 16 - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D. Utilização
efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As campanhas estão
assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja claro); 28 de Julho
(quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul claro); 23 de
Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março (magenta); 14 de
Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho (quadrado verde). As linhas
verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os percursos para jusante e as
laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada estado de maré variou entre 8 e
12.
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C -3

D–4
Figura 16 (cont.) - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D.
Utilização efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As
campanhas estão assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja
claro); 28 de Julho (quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul
claro); 23 de Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março
(magenta); 14 de Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho
(quadrado verde). As linhas verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os
percursos para jusante e as laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada
estado de maré variou entre 8 e 12.
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E-5

F–6
Figura 16 (cont.) - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D.
Utilização efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As
campanhas estão assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja
claro); 28 de Julho (quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul
claro); 23 de Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março
(magenta); 14 de Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho
(quadrado verde). As linhas verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os
percursos para jusante e as laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada
estado de maré variou entre 8 e 12.
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G-7

H–8
Figura 16 (cont.) - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D.
Utilização efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As
campanhas estão assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja
claro); 28 de Julho (quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul
claro); 23 de Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março
(magenta); 14 de Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho
(quadrado verde). As linhas verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os
percursos para jusante e as laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada
estado de maré variou entre 8 e 12.
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I-9

J – 10
Figura 16 (cont.) - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D.
Utilização efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As
campanhas estão assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja
claro); 28 de Julho (quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul
claro); 23 de Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março
(magenta); 14 de Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho
(quadrado verde). As linhas verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os
percursos para jusante e as laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada
estado de maré variou entre 8 e 12.
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K - 11

L – 12
Figura 16 (cont.) - Posições e deslocações dos roazes segundo o estado da maré (cf.4. D.
Utilização efectiva do espaço do estuário pela população residente de roazes). As
campanhas estão assinaladas com diferentes cores: 19 de Junho (amarelo); 23 de Julho (laranja
claro); 28 de Julho (quadrado magenta); 10 de Outubro (roxo); 7 de Novembro (quadrado azul
claro); 23 de Novembro (quadrado amarelo); 1 de Março (quadrado branco); 2 de Março
(magenta); 14 de Março (azul escuro); 30 de Maio (quadrado laranja claro); 16 de Junho
(quadrado verde). As linhas verdes mostram os percursos para montante, as vermelhas, os
percursos para jusante e as laranja, os percursos erráticos. O número de campanhas em cada
estado de maré variou entre 8 e 12.
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Foi durante as fases de enchente (estados 1 a 6) que foi registada a maioria das
deslocações, tanto no sentido de entrada no estuário (para montante) como,
curiosamente, no sentido de saída (para jusante) (Figura 16). Consequentemente,
foi frequente os roazes deslocarem-se contra a corrente de maré quando se
deslocavam para jusante (Figura 17). Durante as fases de vazante 9, 10 e 11
observaram-se deslocações erráticas nos limites da área de estudo (embocadura do
estuário e montante do canal sul), que poderão corresponder a períodos de
alimentação ou socialização.
Nos trabalhos mais recentes sobre o uso do estuário pela população de roazes do
estuário do Sado (Grilo,2010; Ferreira, 2010; IMAR, 2011) verificou-se existir uma
relação entre o estado da maré e o sentido de deslocação dos roazes, com
deslocação para montante em fases de enchente e deslocação para jusante em
fases de vazante. De acordo com os resultados agora obtidos, a deslocação para
montante encaixa nesse padrão, mas não a deslocação para jusante, que parece
ocorrer principalmente durante as horas de maré alta (estados 6 e 7). Isto poderá
indiciar flexibilidade no comportamento dos roazes e explicar porque Freitas (1995)
não encontrou relação entre a movimentação dos roazes e o estado de maré.
Ferreira (2010) fez a discussão possível da movimentação dos roazes, tendo em
conta o pouco que se conhece acerca dos padrões de distribuição das suas presas
no estuário do Sado, relacionando a movimentação dos roazes com os padrões de
movimentação de um dos seus principais grupo de presas, a família Mugilidae
(comummente conhecida por taínhas) (dos Santos et al., 2007), que se sabe ter
uma deslocação a favor das marés no estuário do Mira (Almeida, 2003).
Menciona também que a existência de vórtices na embocadura do estuário (Martins
et al., 2007), a frente de maré, a batimetria e o gradiente do fundo do estuário
serão factores preponderantes na distribuição de presas e, consequentemente, dos
roazes.
Como última nota acerca da movimentação dos roazes no sentido jusante, as
saídas do estuário durante maré alta fizeram-se geralmente junto à península de
Tróia e pela zona adjacente de bancos de areia que, durante a maré baixa, ficam a
descoberto. Próximo da baixa-mar e em dias de menor altura de maré (marés de
águas mortas), os percursos de saída dos roazes fizeram-se pelo canal da Barra, o
que indicia que, nessas condições, os roazes evitam a zona dos bancos de areia,
potencialmente de passagem mais complicada (Figura 16F, G e L).
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Figura 17 –Relação entre o sentido de deslocação dos roazes e a movimentação contra e a
favor da corrente de maré. Pontos verdes - roazes em deslocação para montante; pontos
vermelhos – roazes em deslocação para jusante; anéis azuis – deslocação a favor da
corrente de maré; anéis amarelos – deslocação contra a corrente de maré.

C. QUANTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DIFERENTES PADRÕES DE
ACTIVIDADE DA POPULAÇÃO COM BASE NA OBSERVAÇÃO DE COMPORTAMENTOS
AÉREOS.

A classificação dos comportamentos dos roazes em actividade foi feita até cerca de
9 km para o interior do estuário (a partir do Forte de São Felipe), que correspondeu
ao alcance efectivo da câmara de filmar. Por essa razão, às posições de roazes na
zona interior do estuário (por exemplo, durante a Primavera), não foi possível
associar um registo videográfico.
Contabilizando a duração de cada actividade dominante, determinada a partir dos
registos vídeo válidos, vemos que 79% do tempo de observação corresponde a
deslocação (7 horas 26 mins), 11% a alimentação (62 mins) e 10 % a socialização
(56 mins) (Figura 18), estando estes valores de acordo com os resultados de outros
trabalhos já realizados no Sado (Ferreira, 2010; Grilo, 2010; IMAR, 2011).
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Alimentação
11%
Socialização
10%

Deslocação
79%

Figura 18– Tempo despendido em cada uma das actividades dominantes.

À partida, estes valores podem parecer estranhos, sobretudo tendo em conta o
facto de o estuário constituir uma importante zona de alimentação para os roazes
(dos Santos & Lacerda, 1987; Harzen, 2002).
Dado que a esmagadora maioria da actividade dos roazes tem lugar em imersão
(Lusseau 2006), é fácil perder o contexto dos comportamentos aéreos a que o
observador tem acesso. Se não houver comportamentos aéreos conspícuos, e à
superfície só for visível uma emersão típica de deslocação, pode acontecer que
situações de busca e captura de alimento em profundidade, entre outras, não
sejam detectadas. Pode dizer-se que a actividade de deslocação acaba por
funcionar como a mais abrangente, uma vez que, que quando os roazes emergem
na mesma direcção, e não havendo exibição de comportamentos que indiciem outra
actividade, se opta pela classificação “deslocação”.
Durante este trabalho sobreveio também a dificuldade de nem sempre as
sequências de comportamentos aéreos serem suficientemente prolongadas para
permitir uma classificação com um grau de confiança elevado.
Deslocação
Em todas as campanhas em que foram avistados roazes (e com registo de vídeo
utilizável), houve observação da actividade de deslocação (Figura 19). Apesar de
esta actividade ter sido detectada até cerca de 9 km para o interior do estuário,
uma vez que os animais em deslocação se destacam pouco da superfície da água,
excepto quando fazem deslocações rápidas à superfície com saltos frontais
(porpoising), é provável que, na região mais a montante do estuário, a deslocação
tenha sido subestimada, por comparação com as actividades de alimentação e a
socialização, com comportamentos associados mais conspícuos.

48

Figura 19 - Posições onde os roazes foram observados em deslocação.

Socialização
Foram observadas actividades de socialização em quase metade das campanhas em
que se fez a classificação de actividades dos roazes (44%) e, no geral, a sua
distribuição foi homogénea em toda a área de estuário usada pelos roazes. No
entanto, o número de pontos de localizações em que se registou socialização foi
pequeno (Figura 20), certamente um reflexo da baixa frequência de socialização
geralmente reportada para os roazes do estuário do Sado (Freitas, 1995; Nunes,
2001; Grilo, 2010; IMAR, 2011).

Figura 20 – Posições onde foi observada socialização. Os pontos correspondem às campanhas de
23 de Julho, 17 de Agosto, 10 de OUTUBRO, 23 de Novembro, 27 de Dezembro, 30 de Maio e 16
de Junho.
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A maior parte dos comportamentos sociais dos mamíferos marinhos não são
observáveis, por ocorrerem debaixo de água (Whitehead & Van Parijs, 2010). Daí
decorre, provavelmente, a baixa frequência de observações assimiláveis à
actividade de socialização, numa espécie que é altamente social e que apresenta de
comportamentos complexos (Connor et al., 2001; Sargeant & Mann, 2009).
Alimentação
Quanto à alimentação, observaram-se comportamentos aéreos compatíveis com a
actividade de alimentação, distribuídos pela área de estudo (Figura 21). Estes
comportamentos foram, por exemplo, saltos, emersões em várias direcções na
mesma área e mergulhos prolongados sem progressão no terreno, tail out ou
mergulho com arqueação do pedúnculo caudal. O comportamento mais conspícuo
associado à actividade de alimentação (lançamento de presas ao ar como forma de
atordoamento ou de brincadeira) não foi no entanto observado. Dos Santos et al.
(2007) notaram aliás que este comportamento não é registado com frequência para
os roazes do estuário do Sado, o que aumenta a dificuldade em distinguir
alimentação e socialização.
Na zona mais próxima da embocadura do estuário houve observação de
alimentação no Verão e Inverno (17 de Agosto, 23 de Novembro e 2 de Março), em
locais com uma profundidade de 10 a 15 m. No canal Sul, foi observada
alimentação no Verão, perto da bóia n.º 2, em zonas com uma profundidade de 15
a 20 m e no e Outono e Inverno (10 de Outubro de 2011 e 5 de Dezembro de
2011), ao longo de uma zona de batimetria de 10 a 15 m também.
Nunes (2001) refere a distribuição homogénea da actividade alimentar na área
frequentada pelos roazes e no relatório do IMAR (2011) também é apresentada
uma dispersão de observações de alimentação pelo canal Sul do estuário, apesar de
os autores referirem 3 zonas de alimentação preferencial. Dos Santos et al. (2007),
no entanto, na revisão que fazem das espécies-presa alvo da população de roazes
do Sado, concluem que a actividade de alimentação ocorre com mais frequência em
zonas de profundidade inferior a 5 m e menos frequentemente em zonas
profundas, com mais de 15 m.
No presente trabalho, foi observada actividade de alimentação em zonas profundas
ou de profundidade média mas, uma vez que as observações não abrangeram as
áreas mais a montante do estuário (com uma profundidade média de 5 m), ao
contário de dos Santos et al. (2007), poderá estar aí a razão para a diferença de
resultados. A preferência dos roazes por zonas pouco profundas para se
alimentarem poderá também explicar a observação de poucos episódios de
alimentação no canal sul.
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Figura 21 – Localizações em que os roazes foram observados a alimentar-se. Os pontos
correspondem a 5 campanhas (17 de Agosto; 10 de Outubro; 23 de Novembro, 5 de
Dezembro e 2 de Março).

Anteriormente foram definidas como zonas preferenciais para alimentação dos
roazes, a zona da embocadura da Caldeira e a extremidade da península de Tróia
(Freitas, 1995; dos Santos, 1998; Nunes, 2001; Cândido, 2003). É importante, no
entanto, lembrar que o roaz é uma espécies oportunística (Corkeron et al, 1990) ,
em resposta a uma alteração da distribuição e/ou abundância de presas, os roazes
poderão alterar a sua estratégia de alimentação (Mann & Sargeant 2008), pelo que
as zonas preferenciais poderão tender a ser fluídas.
Na realidade, como referido por dos Santos et al. (2007), até ser conhecida a
distribuição das presas dos roazes no estuário do Sado, continuará a haver uma
lacuna no conhecimento base para a compreensão do padrão espacial da
alimentação dos roazes.
Repouso
Por último, de referir que nunca foi observada a actividade de repouso. Tal pode
dever-se ao facto deste ocorrer fora do limite da área de estudo ou em alturas do
dia em que não haja observação (durante a noite, por exemplo). Freitas (1995)
avançou como explicação para raramente se observar repouso, o facto de os roazes
não usarem o estuário para repousar. Já Constantine et al. (2004), afirmaram que
a actividade de repouso é provavelmente pouco observada no estuário do Sado
devido às fortes correntes que ali existem, e ao facto de ser um local preferencial
de alimentação.
Outros autores também observaram pouco (Freitas 1995, Harzen, 1998; Nunes
2001; Ferreira 2010) ou nenhum descanso (IMAR 2011). Noutros locais com
populações residentes (Doubtful sound; Sarasota) o local confinado costuma ser
importante em termos de descanso.
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D. INTERACÇÕES COM A NAVEGAÇÃO NO ESTUÁRIO – COMERCIAL, REGULAR
(FERRIES E CATAMARÃS), PESCA, DE RECREIO E MARÍTIMO-TUÍSTICAS.
Uso do estuário
As localizações de embarcações e de roazes no Sado evidenciam as pricipais zonas de
sobreposição (Figuras 21 a 27)

Figura 21 - Localizações totais de roazes e embarcações evidenciando sobreposição das
áreas utilizadas por ambos.

Comercial

Figura 23 – Localizações de roazes e de navios de carga, draga e rebocadores.
O canal da Barra é passagem obrigatória na entrada e saída do estuário. A navegação dividese depois, pelo canal Sul, para aceder aos estaleiros da Lisnave, ou pelo canal Norte, para

52

aceder aos terminais portuários ao longo da margem Norte. Roazes e tráfego comercial
utilizam conjuntamente o canal da Barra e o canal Sul.

Tráfego fluvial regular

Figura 24 – Localizações de roazes e do tráfego regular (ferries e catamarãs).
Ferries e catamarãs cruzam as áreas utilizadas pelos roazes de uma forma sistemática, no
vaivém entre Setúbal e Tróia. Os catamarãs cruzam apenas brevemente a área do canal Sul
usada pelos roazes, enquanto o percurso dos ferries se estende consideravelmente ao longo
de uma área do canal sul utilizada pelos roazes. É comum a observação de roazes no rasto
dos ferries.

Recreio

Figura 25 - Localizações de roazes e de embarcações de recreio.
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As embarcações de recreio não têm um padrão de circulação definido, embora sejam visíveis
os diversos pontos de partida nas diversas marinas e ancoradouros no estuário do Sado
(nomeadamente, Doca do Clube Naval, Doca das Fontainhas, marina de Tróia e ancoradouro
da Soltróia). Foi também observado bastante tráfego na zona da embocadura do estuário,
junto à península de Tróia, associado ao acesso às praias ou a passeios no estuário.

Marítimo-turísticas

Figura 26 - Localizações de roazes e de embarcações marítimo-turística. São visíveis
percursos bem definidos e pontos mais dispersos, correspondentes a rotas erráticas,
especialmente na parte mais a montante do estuário.

Pesca

Figura 27 – Localizações de roazes e de embarcações de pesca.
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As embarcações de pesca registadas foram embarcações de pesca costeira, cuja faina tem
lugar fora do estuário e que utilizam apenas o canal da Barra a zona para sair e regressar ao
porto.

Interacções
Foram registadas interacções entre roazes e embarcações em 11 das 14
campanhas. Foram extraídas 306 posições de roazes em que se classificou a
presença ou ausência de embarcações (o que correspondeu a 71,16 % de todas as
localizações válidas de roazes). As localizações para as quais não foi possível
estabelecer a presença ou ausência de embarcações foram classificadas como
indeterminadas, o que se ficou a dever ao facto de não haver registo vídeo dos
roazes no momento de obtenção da posição, nomeadamente devido à distância aos
alvos. (Figura 28).

Figura 28 – Percentagem de posições de roazes válidas que foram classificadas como
indeterminadas e com ou sem embarcações presentes num raio estimado de 100 m.

Assim, para 179 localizações (58,50 %) não foram observadas embarcações e em
127 localizações (41,50 %) havia uma ou mais embarcação nas proximidades dos
roazes. Os roazes mantiveram o seu padrão de comportamento (reacção neutra) na
maioria das localizações com presença de embarcações (84,25 %), tendo tido
reacções positivas (de aproximação às embarcações, por exemplo) em 8,66 % das
localizações. Foram registados comportamentos de evitamento das embarcações
que se aproximavam em 7,09 % das observações (Figura 29).

Figura 29 – Percentagem das localizações onde se registou uma reacção negativa (6,52%),
neutra (85,51%) ou positiva (7,97%) dos roazes à presença de embarcações.

As reacções negativas e positivas registadas ocorreram na zona da embocadura do
estuário e na entrada do canal Sul, zonas contíguas onde que se regista um
elevado tráfego de embarcações (Figura 30).
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Figura 30 – Posições de roazes com registo de interacção com embarcações: vermelho – reacção negativa; branco – reacção neutra; verde - reacção
positiva.
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Análise por encontros
Os encontros entres roazes e embarcações são muitas vezes complexos, havendo
frequentemente embarcações a entrar e a sair do raio de 100 m em torno dos
roazes de forma continuada, por vezes, com, pelo menos, uma embarcação sempre
presente. Por essa razão, definiu-se um encontro como o tempo consecutivo em
que foram observadas embarcações num raio de 100 m em torno dos roazes (fosse
a mesma embarcação ou não). Foram registados 19 encontros entre roazes e
embarcações (Tabela 6).
O número médio de embarcações observadas junto dos roazes foi de 2 (d.p. ±1) e
as embarcações de recreio foram as que, em média, estiveram presentes em maior
número, seguidas das embarcações de pesca (Tabela 6). Houve 5 encontros em
que foram registadas mais de três embarcações em observação dos roazes num
raio inferior a 100 metros em torno do grupo. Na maior parte dos encontros entre
roazes e embarcações (56,52%) apenas se registou uma embarcação a fazer
observação dos roazes. Em muitas ocasiões, a observação era realizada por
embarcações de empresas marítimo-turísticas. O número de embarcações em
interacção com os roazes variou ao longo do dia, com picos de 6 e 5 embarcações
de manhã e à tarde, respectivamente (Figura 31).
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Figura 31 - Número médio de embarcações presentes num raio de 100 m dos roazes ao
longo do dia. Registaram-se dois picos no número de embarcações presentes junto dos
roazes, um de manhã (das 11h30 às 12h00) e outro à tarde (das 14h30 às 15h00).

O encontro mais longo (1h52) iniciou-se com uma embarcação científica presente,
à qual se juntou, durante a última meia hora do encontro, uma embarcação
marítimo-turística. A embarcação científica abandonou a observação 22 min depois
da chegada da marítimo-turística, que continuou em observação mais 11 min. Os
encontros mais curtos envolveram embarcações de passagem, como ferries ou
embarcações de pesca, e duraram até cerca de 1 min.

57

Tabela 6 – Encontros entre embarcações e roazes.
Recreio

Data

Hora

Duração
encontro

07-Nov-11

12:01

23-Nov-11

12:50

05-Dez-11

10:30

01-Mar-12

13:22

00:49
00:17
00:39
00:02
00:08
00:01
01:52
00:03
00:01
00:02
00:41
00:01
00:01
00:01

13:31

00:03

23-Jul-11
28-Jul-11
17-Ago-11

10-Out-11

14:09
15:08

11:49
12:14
12:23
12:47
12:56
15:32
11:37

15:25

02-Mar-12

13:53
00:01
30-Mai-12
11:19
00:33
11:10
00:56
16-Jun-12
13:16
00:01
Nº total de encontros
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Mín

1
1
1
1

7

Navio de
carga

Científico

Rebocador/
barco de
pilotos

3
1
4

3
2
1
2

1
1

1

2

1
2

1
2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Ferry

Total
embarcações
presenes

Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx Média

1
1

Barco de
pesca

Mar-Tur

1

1
1

1

1

1
1

1
1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1
1

2
1

2
1

0

4

2
1

6

6

6

4

1

1
3

1

1

1

1

1

1

1

2

2
3

2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

7
1
4
3
4
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
6
3
19

3
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
4
3

dp

Embarcações
em
observação

2
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0

0-7
1
2-4
1
1-4
0
1-2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1-3
0

Interacção
(negativa,
neutra,
positiva)

neutra e negativa
positiva
negativa e neutra
neutra
neutra
positiva
neutra e positiva
neutra
neutra
neutra
neutra e positiva
neutra
neutra
neutra
negativa
neutra
neutra
neutra
neutra

A presença continuada de embarcações fez com que a duração global de cerca de
30 % dos encontros fosse acima 30 min. Segundo o regulamentado, cada
embarcação pode permanecer, no máximo, 30 minutos em observação dos roazes.
No entanto, mesmo que todas as embarcações cumprissem o estipulado, não há
nada que impeça que as embarcações se sucedam continuamente, prolongando o
tempo de interacção entre roazes e embarcações.
Excepto para as embarcações de recreio e marítimo-turísticas, as outras tipologias
tiveram tipicamente encontros muito breves com os roazes, apenas durante o
tempo em que suas as rotas se cruzavam, ou quando passavam na proximidade
dos roazes. Para estas tipologias, a excepção foi quando s os roazes foram
observados em bow-riding a navios de carga, como no dia 17 Agosto de 2011.
Interacções por tipologia das embarcações
A maioria das reacções dos roazes às diversas tipologias foi neutra. Dos 3
encontros em que ocorreram reacções negativas, 2 foram na presença de
embarcações de recreio e 1 na presença de embarcações de pesca. Já as reacções
positivas tiveram como alvo embarcações marítimo-turísticas (3 encontros) e
navios de carga (1 encontro) (Figura 32). O tipo de reacção dos roazes não parece
estar ligado ao número de embarcações presentes (Figura 33).
As embarcações marítimo-turísticas e as embarcações de recreio foram as
embarcações que passaram mais tempo na presença dos roazes, como esperado
(Figura 34).

9
8
7
6
5
4

negativa

3

positiva

2

neutras

1
0

Figura 32 – Frequência de reacções dos roazes na presença das diferentes tipologias de
embarcações. As reacções negativas ocorreram em três ocasiões: uma na presença de
embarcações de recreio; a segunda, na presença de embarcações de recreio, marítimoturísticas (Mar-Tur) e do ferry; a terceira na presença de barcos de pesca. As reacções
positivas ocorreram em quatro encontros: duas na presença de embarcações Mar-Tur; outra
com Mar-Tur e embarcação científica; a última, na presença de um navio de carga. Nos
restantes encontros, as reacções foram neutras.
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1.0
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0.5
0.0

Figura 33 – Número médio de embarcações presente para as diferentes reacções dos roazes
observadas.
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Científico Navio de Rebocador
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Figura 34 – Percentagem do tempo total dos encontros entre roazes e embarcações
correspondente a cada tipologia.

Comercial
A interacção com o tráfego comercial (ex: navios de carga, rebocadores) foi
geralmente neutra e pontual. Registou-se um encontro com reacção positiva a 17
de Agosto de 2011, quando foi observado um grupo de roazes a fazer bow-riding a
um navio de carga que entrava no canal Sul (Figura 35). Os encontros entre
embarcações comerciais e roazes totalizaram 4 minutos. Em média, cada encontro
durou 1 minuto.
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Figura 35 – Roazes observados em bow-riding.

Tráfego fluvial regular
As interacções com o tráfego regular foram neutras na maior parte dos encontros.
A excepção ocorreu num encontro a 28 de Julho de 2011, quando foram também
observadas na proximidade dos roazes 1 embarcação de recreio e 2 marítimoturísticas.
Durante os seus percursos para dentro e fora do estuário, os roazes poderão
cruzar-se com ferries e catamarãs com alguma frequência. No, uma vez que o
percurso dessas embarcações fundamentalmente constante, essas interacções são
geralmente bastante curtas e assumem um carácter rotineiro.
Recreio
As embarcações de recreio provocaram duas das reacções negativas registadas. No
Verão e Primavera são estas as embarcações presentes em maior número no
estuário e são certamente as que estão presentes em maior número e durante mais
tempo na zona da embocadura do estuário, local muito frequentado pelos roazes. A
imprevisibilidade das suas rotas também poderá estar na origem do
comportamento dos roazes (Nowacek, 2001).
Em média, estas embarcações mantiveram-se na vizinhança dos roazes durante 14
min. por encontro, tendo sido registado um total de 1h59 min. de interacções entre
embarcações de recreio e roazes.
Marítimo-turísticas
As reacções às embarcações marítimo-turísticas foram geralmente neutras.
Registaram-se também reacções positivas à aproximação de embarcações
marítimo-turísticas (por exemplo, a 10 de Outubro, quando uma embarcação se
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aproximou de um grupo de roazes a ser observado por uma embarcação científica).
A reacção negativa registada pode ser atribuída à entrada da embarcação
marítimo-turística num cenário em que já existiam embarcações em observação,
com o número a funcionar como factor determinante para a reacção negativa e a
reacção dos roazes à chegada da marítimo-turística a indiciar um nível de saturação
por parte dos roazes à presença acumulada de embarcações
Dado que a forma de operar destas embarcações é diferente das restantes, uma
vez que seguem os roazes de uma forma continuada de forma a manter o contacto
com os animais (Constantine et al., 2004), em média, em cada encontro, as
embarcações marítimo-turísticas mantiveram-se 35 min. com os roazes. Foi
registado um total de 3h35 de interacção entre estas embarcações e os roazes, o
que correspondeu a cerca de 43 % do tempo total registado de interacções.
De uma forma geral, no entanto, parece haver alguma habituação dos roazes à
presença das embarcações marítimo-turísticas. A reacção dos roazes também pode
indiciar que, mesmo quando as embarcações marítimo-turísticas não respeitam as
normas estabelecidas para a observação, não há comportamentos sistemáticos de
evitamento. É possível que a sazonalidade da actividade de dolphin watching e da
presença de mais embarcações de recreio crie uma espécie de período de defeso,
que faz com que os roazes do Sado não exibam comportamentos de evitação
sistemática.
Pesca
Quanto às embarcações de pesca, a maior parte das interacções foram neutras
(Figura 32). As reacções negativas ocorreram na presença simultânea de 2
embarcações e numa altura em que os roazes estavam em busca e captura de
presas no canal da Barra. Em média, por encontro, foram observadas embarcações
de pesca no raio de 100 m em torno dos roazes durante 10 min, tendo esses
encontros totalizado 53 min.

6. CONCLUSÕES
A. UTILIZAÇÃO DO ESTUÁRIO PELO TRÁFEGO MARÍTIMO
No respeitante à utilização do espaço do estuário pelo tráfego marítimo, verifica-se
que o tráfego cobre uma área considerável do estuário do Sado, desde o canal da
Barra até ao interior do estuário, ao longo dos canais Sul e Norte. Há uma
componente sazonal do tráfego, especialmente no que diz respeito às embarcações
de

recreio,

marítimo-turísticas

e

de

pesca,

cuja

frequência

aumenta

substancialmente durante a Primavera e Verão. Também o tráfego regular aumenta
a sua frequência de circulação durante o Verão.
B. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO ESPAÇO DO ESTUÁRIO PELA POPULAÇÃO RESIDENTE DE
ROAZES;
A população de roazes usa o estuário ao longo de um eixo jusante-montante, desde
a embocadura do estuário, ao longo do canal Sul, até ao seu interior. A deslocação
para montante está ligada à maré enchente e durante a maior parte do período de
vazante, os roazes aparentam utilizar menos o estuário, ou usam apenas a sua
área mais a montante.
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C. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DIFERENTES PADRÕES DE ACTIVIDADE DA
POPULAÇÃO COM BASE NA OBSERVAÇÃO DE COMPORTAMENTOS AÉREOS;
As actividades detectáveis identificadas (deslocação, socialização e alimentação)
distribuem-se

predominantemente

ao

longo

do

canal

Sul,

de

uma

forma

homogénea, não tendo sido possível, a partir das observações ao longo do ano, a
delimitação de quaisquer zonas mais confinadas, com predominância de actividades
específicas.
D. INTERACÇÕES COM A NAVEGAÇÃO NO ESTUÁRIO

As interacções com o tráfego no estuário foram, na sua esmagadora maioria,
neutras. No entanto, foram as embarcações de recreio que provocaram reações
negativas mais frequentes. Pelo contrário, as reacções positivas tiveram como alvo
maioritariamente embarcações marítimo-turísticas.
E. RECOMENDAÇÕES GERAIS
Os roazes do estuário do Sado aparentam uma elevada tolerância à presença de
embarcações, já que a maioria das interacções entre embarcações e roazes foram
neutras e houve poucas situações de reacções positivas ou negativas, como Freitas
(1995) e Cascão (2001) também tinham verificado anteriormente. Não parece por
isso que a população de roazes do Sado revele uma sensibilidade marcada em
relação ao tráfego no estuário.
Deve ser reforçado, no entanto, que a capacidade para avaliar as reacções dos
roazes é limitada. Underhill (2006) afirma que os roazes podem notar a presença
das embarcações antes de estas estarem visíveis, adaptando assim o seu
comportamento previamente, levando a que não sejam visíveis mudanças de
comportamento em simultâneo com a presença da embarcação. Para avaliar quanto
do comportamento não era perceptível, Nowacek (2001) usou uma câmara num
dirigível para filmar o comportamento subaquático e verificou que as mudanças de
comportamento são por vezes muito subtis e impossíveis de detectar por um
observador que não tenha visão total do comportamento dos roazes, o que limita
seriamente a avaliação da sua reação efectiva.
Como referido antes, todas as zonas do estuário utilizadas pelos roazes são
importantes para o seu ciclo de vida. A zona da embocadura, o canal Sul e a zona
montante do estuário, no seu todo, têm provavelmente importâncias variáveis,
sazonalmente e ao longo do tempo.
Steckenreuter et al. (2012) recomendam que, no caso de pequenas populações
residentes, as estratégias de gestão sejam mais restritivas do que para as
populações de golfinhos em geral e referem medidas específicas para embarcações
de recreio e marítimo-turísticas, que incluem a presença regular de autoridades em
terra, na água, ou a bordo das próprias embarcações marítimo-turísticas.
Para as embarcações de recreio, referem limitações à velocidade máxima (por
exemplo a 20 nós), para reduzir o risco de colisões com os animais.
Nessa linha, e uma vez que a imprevisibilidade das rotas das embarcações de
recreio é uma das principais razões apontadas para as interacções negativas com
os roazes, sugere-se o estabelecimento de canais de navegação para estas
embarcações, sobretudo, na zona da embocadura do estuário.
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É fundamental também a sensibilização continuada das operadoras marítimoturísticas.
Apesar de muitas destas empresas estarem de facto dependentes do bem-estar dos
roazes e, como tal, ser importante para os operadores cumprir o código de
conduta, de forma a minimizar as perturbações à população residente (Koski &
Osborne 2005), existe também a pressão por parte dos seus clientes para ver mais
perto e durante mais tempo, tal como reportado por Ferreira (2008) na ilha da
Madeira.
A sensibilização continuada é importante para que a pressão dos ganhos imediatos
não se sobreponha à continuidade da população e, consequentemente, da
actividade de observação de roazes a longo-prazo. Em Puget Sound, os operadores
marítimo-turísticos com licença para observação de cetáceos têm obrigatoriamente
que fazer parte de uma plataforma que cria e desenvolve as regras de conduta de
observação. Estas regras são actualizadas anualmente e, como tal, há a
obrigatoriedade de reunião para discussão do comportamento adequado na água.
Além disso, existe um sistema pressão por pares, com um protocolo definido, para
assegurar que todos cumprem as regras de observação.
Também Silva et al. (2012) consideram que controlar o número de embarcações
marítimo-turísticas pode permitir a redução da frequência e duração dos encontros
de indivíduos residentes com embarcações, diminuindo a probabilidade de
perturbação de actividades comportamentais importantes e, como tal, o impacto
cumulativo a longo-prazo sobre a população..
As acções de sensibilização do público são também fundamentais, uma vez que
potenciais utilizadores de embarcações recreativas no estuário poderão obter
informação por essa via. Também os clientes de embarcações marítimo-turísticas,
se estiverem informados, poderão ser mais exigentes quanto ao respeito de normas
de conduta por parte dos operadores (Borges Ferreira, Koski & Osborne 2005).
Igualmente importante será o aumento da presença da fiscalização na água (Koski
& Osborne, 2005), especialmente durante o Verão (Wilson et al., 1997).
Finalmente, de forma a controlar a evolução da população, a monitorização
continuada é fundamental. Além do acompanhamento dos locais usados pelos
roazes, deve também ser feito o time-budget da população, para perceber se há
alturas do dia mais críticas para a sua actividade no estuário.
Esta monitorização deve incidir também na zona montante do estuário,
principalmente na Primavera, altura em que os roazes parecem preferi-la.
A população residente do estuário do Sado está condicionada pelas condições
ambientais proporcionadas pela envolvente humana, ao mesmo tempo que está
definitivamente ligada àquela área.
Uma ressalva deixada por Wilson et al. (1997) para os roazes do Moray Firth é
provavelmente aplicável à população residente do estuário do Sado: para uma
população, a opção de mudar a sua localização em caso de perturbação, não é tão
linear como poderá parecer à primeira vista, já que o ambiente marinho não é
contínuo, sendo as zonas mais adequadas para as diferentes actividades dos roazes
limitadas.
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Para a população residente do Sado, o efeito cumulativo da perturbação humana é,
hoje em dia, a principal causa de preocupação (Constantine et al., 2004). Se, por
hipótese, sob essa perturbação, a população do Sado viesse a ser forçada a
abandonar o estuário, teria como opção ocupar nichos potenciamente pouco
adequados, por exemplo, pela escassez de recursos, ou enfrentar a competição das
populações costeiras. Qualquer uma destas situações comprometeria a sua
continuidade, o que deve pesar de forma definitiva nas decisões de gestão das
áreas hoje em dia utilizadas pelos roazes.
Para tal, a avaliação continuada de mudanças no tamanho, home range e uso do
habitat da população é vital. (Constantine et al., 2004). Steckenreuter et al.
(2012), frisam a importância da monitorização continuada de modo a que
alterações temporárias/casuísticas não levem a decisões de gestão desadaptadas. A
natureza complexa das sociedades de cetáceos, compostas por indivíduos de vida
longa, necessita de estudos a longo-prazo, de forma a permitir uma gestão
efectiva, adaptada e responsável.
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