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1. Justificação das ações
A informação sobre as questões ambientais não abunda e as taxas de participação cívica são
ainda muito residuais. No entanto a tendência é para uma alteração deste cenário. Numa sociedade
cada vez mais preocupada com as questões e problemáticas ambientais, a participação cívica tem
potencial para ganhar força. Mas para uma maior participação é necessário um conhecimento da
matéria, daí a importância da Educação Ambiental (EA).
Até agora, o conhecimento sobre a população de roazes do Sado domina nas instituições de
investigação e nas empresas que se localizam nas margens do estuário do Sado. O conhecimento é
porém muito incipiente no que respeita ao público em geral, inclusivamente dos concelhos
adjacentes ao estuário. Pelo que urgem ações de EA que apresentem ao público comum esta
população, única em Portugal, e os sensibilize para a sua conservação.
As ações propostas inserem-se no quadro de atuação da Tróia-Natura, contribuindo para o
cumprimento do objetivo 3 do Plano de ação para a salvaguarda e monitorização da população de
roazes do estuário do Sado, da responsabilidade da RNES/ICNF, que pretende sensibilizar e
envolver a opinião pública e os agentes locais para a urgência da melhoria da qualidade ambiental
do estuário e salvaguarda da população de roazes do Sado.
O objetivo das ações de EA, consistiu em dar a conhecer a população de roazes que habita o
estuário do Sado, abordando os conteúdos apresentados na tabela 1, aos passageiros dos ferries e
dos catamarans.
Tabela 1. Conteúdos programáticos abordados
- Os mamíferos marinhos
Diferenças entre mamíferos e peixes;
Cetáceos - odontocetos vs misticetos.
- A espécie Tursiops truncatus:
Taxonomia;
Morfologia;
Reprodução;
Alimentação;
Eco-localização.
- A população de roazes do estuário do Sado e suas particularidades:
Singularidade e conservação;
Dinâmica populacional;
Fragilidades e ameaças;
Áreas de ocorrência/áreas vitais;
Padrões comportamentais.
- Plano de ação para a salvaguarda e monitorização da população de roazes do estuário do Sado
Missão e objetivos
- Projetos de investigação em desenvolvimento:
Apresentação de alguns projetos e resultados.
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2. Metodologia
Ferries
Foram realizadas 70 ações a bordo dos ferries, durante as travessias entre Setúbal e Tróia e
vice versa, durante ao longo de 10 dias previamente definidos com o promotor (Tabela 2). Antes
do inicio das ações foram colocados 4 cartazes informativos (Figura 1) indicando a realização das
mesmas no deck superior. As ações foram ainda precedidas de um anúncio via rádio, para todo o
ferry, com o seguinte conteúdo: "Bom dia. Bem vindos a bordo da Atlantic Ferries! Durante esta
viagem convidamo-los a conhecerem os roazes do Sado, numa sessão promovida pela TróiaNatura, que terá início dentro de momentos no deck superior. Junte-se a nós e desfrute da viagem!
Obrigada!"

Figura 1. Foto do cartaz informativo.

As ações tiveram uma duração média de c. de 17min, variando entre 15 e 25min, dependente
da participação e interesse demonstrado pelo público.
No 1º dia as ações foram desenvolvidas com exposição oral, sem qualquer tipo de apoio
acústico (Figura 2). Pela dificuldade verificada de fazer passar a mensagem a todos os
interessados, a partir do 2º dia foi utilizado equipamento de som, com colunas e microfone, cedido
pela RNES/ICNF (Figura 3).

Catamarans
Foram realizadas 10 ações a bordo dos catamarans, durante as travessias entre Setúbal e Tróia
e vice versa, ao longo e 1 dia previamente definido com o promotor (Tabela 2). As ações foram
precedidas de um anúncio via rádio, para todo o catamaran, sobre a realização da mesma, local e
promotor.
As ações tiveram uma duração média de c. de 12min, variando entre 11 e 16min, dependente
da participação e interesse demonstrado pelo público.
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Nas ações a bordo dos catamarans, foi também utilizado o equipamento de som cedido pela
RNES/ICNF.

Figura 2. Fotos das ações realizadas no 1º dia, sem equipamento de som.

Figura 3. Fotos das ações realizadas com equipamento de som.

Os conteúdos foram apresentados em língua portuguesa e posteriormente, caso estivessem
presentes passageiros estrangeiros, foram dados alguns esclarecimentos em inglês ou castelhano.
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No final das ações os passageiros foram informados de que poderiam receber posteriormente,
por e-mail, mais informações sobre a população de roazes e sobre o plano de ação. Nesse sentido
foram 28 os passageiros interessados em receber mais informações, tendo facultado os seus
endereços de e-mail à educadora.
No final das ações foram então enviados os e-mails aos 28 passageiros, com mais informações
sobre a espécie e população de roazes do Sado (Anexo A). Os passageiros foram ainda convidados
a responder a um inquérito de satisfação, disponível on-line, e cujos resultados se apresentam no
ponto seguinte.
Este conjunto de ações foi publicitado no site do ICNF, facebook do Troiaresort e jornal O
Setubalense (Anexo B).

Tabela 2. Cronograma das ações - a azul ações realizadas nos ferries durante o período da
manhã (c. 9h40-14h15), a rosa ações realizadas nos ferries durante o período da tarde (c. de
15h30-20h05), a verde ações realizadas nos catamarans.

Agosto
2ª
Semana 3
Semana 4
Semana 5

3ª
13
20
27

4ª
14
21
28

5ª
15
22
29

6ª
16
23
30

Sáb
17
24
31

Dom
18
25

19
26

Setembro
2ª
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana
10

3ª

4ª

5ª

6ª

Sáb

Dom

3
10
17

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

1
8
15
22

24

25

26

27

28

29

2
9
16
23
30

3. Resultados
As 80 ações realizadas a bordo dos ferries e catamarans abrangeram cerca de 3360
passageiros, sendo este número apenas uma subestimativa da realidade e contabilizado apenas
no local onde eram realizadas as ações - não correspondendo ao nº total de passageiros
transportados durante as viagens.
A média de passageiros dos ferries abrangidos pelas ações durante as travessias entre Setúbal
e Tróia foi de 43, com um mínimo de 19 passageiros e um máximo de c. de 70. Durante as
travessias entre Tróia e Setúbal a média correspondeu a 41 passageiros, com um mínimo de 12
passageiros e um máximo de c. de 72.
Nos catamarans a média de passageiros abrangidos pelas ações foi maior durante as travessias
de Tróia para Setúbal (c. de 54 passageiros) do que no trajeto de Setúbal para Tróia (média de 31
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passageiros). O nº mínimo de passageiros registados nas ações foi de 20 pessoas e um máximo de
43.
Em cada ação existia normalmente, e no mínimo, 1 a 2 passageiros que desconheciam a
espécie roaz ou a existência de uma população de roazes no estuário do sado.
O feedback dos passageiros foi muito positivo, com frequentes elogios à iniciativa, à
temática abordada e à exposição da educadora. A maioria das ações culminou com fortes aplausos
e o interesse demonstrado pelos passageiros foi grande. De registar apenas uma opinião contrária,
de um casal de estrangeiros que fez questão de salientar que estava no local para apreciar a
natureza e não gostaram de ser "incomodados" pela ação desenvolvida na travessia em causa.
No seguimento do inquérito de satisfação on-line foram obtidas 4 respostas. Apresenta-se de
seguida um resumo das mesmas:
Qual a sua opinião acerca desta iniciativa de sensibilização ambiental?

Como considera o tema abordado (roazes do estuário do Sado)?

A ação desenvolvida trouxe-lhe novos conhecimentos?
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Como considera a duração da ação?

Como classifica as condições em que decorreu a ação?

Outra: " Acho que o tema merecia melhores condições"

Como classifica a prestação da educadora?

Como considera o desenvolvimento de mais ações sobre outras temáticas?

Sugestões
"Por música enquanto a Carina está a falar e apresentar imagens por trás dela dos roazes do sado"
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Anexo A
Texto e documento de divulgação enviados por e-mail aos
interessados

Corpo da mensagem de e-mail
Em Agosto e Setembro, as viagens a bordo da Atlantic Ferries têm muito para descobrir!
Foi com prazer que contámos com a sua participação numa das sessões promovidas pela troianatura,
onde a travessia do Sado foi o palco de um conjunto de acções de sensibilização ambiental,
conduzidas pela bióloga Carina Silva que, desde 2005, desenvolve trabalho de investigação e
monitorização dos roazes deste estuário.
Integradas no Plano de Acção para a Salvaguarda e Monitorização da População Residente de Roazes
do Estuário do Sado, estas acções pretendem dar a conhecer aos passageiros da Atlantic Ferries, a
população de roazes do Sado e a importância da sua conservação.
Para que conheça um pouco mais sobre esta espécie e população do Sado, convidamo-lo a consultar o
documento em anexo e visitar o site http://roazesdosado.icnb.pt.
E agora, desde Setembro, também já pode acompanhar todas as novidades sobre os roazes do Sado e
sobre os cetáceos no geral no facebook, em: http://www.facebook.com/pages/Roazes-doSado/182024758597778
Ajude-nos a melhorar o nosso serviço e dê-nos a sua opinião através do questionário on-line de
satisfação, clicando aqui.
E já agora, sabia que, ao adquirir o seu bilhete na Atlantic Ferries contribuiu com 0,10€ para a
preservação do estuário do Sado?
Obrigado e esperamos reencontrá-lo em breve!

Documento de divulgação

Características gerais da espécie
Nome científico: Tursiops truncatus
Nome comum: Roaz
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Morfologia/identificação

Ilustração: Marcos Oliveira

O Roaz apresenta uma coloração geral escura, com os flancos cinzento-azulados, mais claros que o
dorso, e parte ventral da metade anterior do corpo mais clara. Salienta-se a existência de uma
estria escura que se estende desde o olho até a barbatana peitoral. As barbatanas são escuras.
Os cortes e incisões do bordo posterior, bem como a forma e inclinação da dorsal, permitem
identificar os diferentes indivíduos.

Comportamento
É uma espécie muito sociável que ocorre em pequenos grupos (1-10 indivíduos) nas populações
costeiras ou em grupos maiores (1-25 indivíduos) nas populações do largo, que habitam o mar
aberto. Ao largo observam-se ainda, excepcionalmente, grupos que podem atingir os 500
indivíduos. Por vezes observam-se indivíduos isolados, que correspondem, geralmente, a machos
solitários.
Pode encontrar-se, facilmente, associada a tubarões, tartarugas marinhas ou até mesmo a outros
cetáceos, podendo “cavalgar” e saltar nas ondas provocadas por grandes baleias.
O Roaz é um nadador rápido e vigoroso que mostra, geralmente, a testa quando emerge e muito
raramente o bico. Efectua mergulhos até 4 minutos, junto à costa, podendo ser mais prolongados
ao largo. É muito activo à superfície efectuando batimentos caudais, saltos e variados movimentos
acrobáticos, que o tornam numa espécie muito procurada para delfinários e aquários.

Conservação
A nível internacional o Roaz do estatuto de protecção ao abrigo de:




Internacional das Espécies Ameaçadas (CITES) - figurando no seu Anexo II, o qual inclui
todas as espécies ameaçadas de extinção que são, ou poderiam ser, afectadas pelo
comércio não regulamentado dos seus espécimes;
Convenção de Berna (Anexo II);
Acordo sobre a Conservação de Cetáceos no Mar Negro, Mar Mediterrâneo e Zona Atlântica
adjacente (ACCOBAMS).
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Em Portugal esta espécie é protegida pela Directiva Habitats (Decreto-Lei n.º 49/05) e Decreto-Lei
n.º 263/81, de 3 de Setembro, que regulamenta a protecção dos mamíferos marinhos nas águas
interiores, mar territorial e ZEE.
Ao longo da costa Portuguesa a espécie goza de um estatuto pouco preocupante, segundo o livro
vermelho dos vertebrados portugueses – com ampla taxa de distribuição.
O Roaz é ainda protegido pelo Decreto-Lei n.º 9/2006 de 6 de Janeiro, que regulamenta as
actividades de observação de cetáceos que ocorram nas águas interiores, no mar territorial e na
zona económica exclusiva (ZEE) – subárea 1.

A população do estuário do Sado
Área de ocorrência

Habitat
Os Roazes do Sado alimentam-se, descansam e socializam no estuário do Sado e zona marinha
adjacente.
O estuário do Sado pode ser dividido em três zonas distintas consoante a sua profundidade e no
que respeita à circulação das águas:


O Canal Norte - junto à cidade de Setúbal e respectiva zona portuária e industrial, com
uma profundidade máxima de 15 m e correntes fracas, que recebe a maioria das
descargas dos efluentes urbanos e industriais, apresentando pior qualidade de água que o
canal sul;

O Canal Sul, ao longo da península de Tróia, com uma profundidade máxima de 35 m e
muito hidrodinâmico, com correntes mais intensas;

E uma zona intermédia de baixios, composta por bancos de areia intertidais, que fica
exposta apenas na baixa-mar.
Os Roazes alimentam-se preferencialmente ao longo do canal sul. Esta área é menos
intervencionada que o canal norte e possui características naturais únicas, que atraem os roazes. O
grande hidrodinamismo promove a oxigenação das águas e diluição de poluentes, atraindo muitas
10
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espécies-presa dos Roazes. Por outro lado, também a própria topografia do canal proporciona uma
grande variedade de habitats, o que permite aos Roazes encontrar uma grande diversidade de
alimento.
Na zona marinha adjacente, é nos bancos de areia do Cambalhão que os Roazes preferem
alimentar-se.
Durante os meses mais frios os roazes são principalmente observados nos baixios do Cambalhão,
no canal de entrada no estuário e ao longo da costa da Arrábida.
Com a Primavera eles começam fazer incursões progressivamente maiores no interior do estuário,
chegando mesmo a ser observados a montante da Lisnave. Nesta altura do ano muitas espécies
marinhas entram no estuário para se reproduzirem e os roazes são atraídos para o estuário interior
pela grande disponibilidade de presas que aí podem encontrar.
No Verão são frequentemente observados quer no estuário (sobretudo no canal sul), quer na zona
marinha adjacente em socialização, com diversos comportamentos aéreos (saltos, golpes de
cabeça, entre outros), relacionados com o período de acasalamento e reprodução.

Encontrou um golfinho na praia?
Rede de actuação para arrojamentos
O que é um arrojamento?
O aparecimento de golfinhos nas praias (mortos ou vivos) é um fenómeno frequente, denominado
por arrojamento, que ocorre em todas as regiões do mundo onde estes animais habitam.

Ilustração: Marcos Oliveira

Porque acontecem?






Causas naturais;
Doenças;
Ferimentos;
Problemas de orientação;
Acção humana.
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Qual a importância do seu estudo?
Quando estes animais dão à costa é possível recolher dados que poderão ajudar a determinar as
causas do arrojamento e que constituem uma fonte de informação sobre a biologia e ecologia dos
mamíferos marinhos.
UM ANIMAL ENCONTRADO VIVO PODER SER REABILITADO E DEVOLVIDO AO MAR
O que fazer?
1º Contactar imediatamente as autoridades competentes:
ABRIGOS-RAMM – 968 849 101
RNES – 265 541 140
Policia Marítima (na região de Setúbal contactar: 265 548 275)
Bombeiros (na região de Setúbal contactar: 265 538 090)
2º Transmitir às autoridades competentes a seguinte informação:





Nome e nº telefone;
Local de observação;
Condição do animal (vivo/morto);
Descrição do animal (cor, comprimento, lesões visíveis, etc).

3º Prestar os primeiros socorros (no caso de estar vivo) até chegar a equipa de socorro:


Cavar pequenos buracos na areia para manter as barbatanas (peitorais e caudal) na sua
posição natural – esquema;

Manter o animal protegido do sol – erga um abrigo que forneça sombra - esquema;

Manter o corpo do animal sempre molhado, evitando o orifício respiratório - esquema com
um golfinho coberto por uma toalha húmida sem tapar o espiráculo e homem a despejar
balde – imprescindível que venha indicado no esquema o espiráculo (como orifício
respiratório)
4º Evitar:





Que a luz directa do sol atinja o animal;
Fazer barulho, para não o perturbar ainda mais;
Multidões;
Permanecer muito perto da cabeça ou da cauda.

5º Não deve nunca:







Ser violento ou ruidoso;
Mexer no animal mais do que o estritamente necessário (atenção que o animal pode
morder ou feri-lo);
Amarrar o animal pelas barbatanas;
Retirar o animal da água;
Tapar os olhos ou o orifício respiratório;
Aplicar loção solar no corpo do animal.
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Ilustração: Marcos Oliveira

Macho ou fêmea?
Para reduzir o atrito provocado pela deslocação na água, alguns órgãos, nomeadamente os órgãos
sexuais, passaram a estar localizados no interior do corpo.
Os machos e as fêmeas são semelhantes, sendo difícil diferenciá-los. A distinção é possível através
da observação da região genital. A distância entre a fenda genital e o ânus é nitidamente maior nos
machos do que nas fêmeas. E estas apresentam outras duas pequenas fendas. Localizadas de
ambos os lados da fenda genital, onde se encontram os mamilos.
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Código de conduta na observação de golfinhos
As embarcações que circulam no estuário do Sado podem, facilmente, perturbar os roazes. Uma
navegação descuidada pode impedir o descanso, dificultar a captura de presas, socialização e
reprodução e, ainda, interferir na comunicação entre indivíduos.
São particularmente vulneráveis à navegação as fêmeas em gestação e as crias e por isso mais
susceptíveis de perturbação.
Para que esta população se mantenha no estuário do Sado por muitos mais anos e para que
possamos passear pelo seu habitat sem os perturbar, contamos consigo para cumprir as seguintes
regras:















Evite mudanças bruscas de velocidade, direcção e sentido no rumo da sua embarcação;
Não exceda a velocidade de deslocação dos animais;
Mantenha um rumo paralelo e pela retaguarda dos golfinhos, de modo a que estes tenham
um campo livre de 180º à sua frente;
Posicione a sua embarcação num sector de 60º à retaguarda dos golfinhos;
Evite fazer ruídos na proximidade dos roazes, que os perturbem ou atraiam;
Esteja atento à aproximação de outros golfinhos;
Não permaneça mais de 30 minutos na proximidade de um grupo de golfinhos;
É proibida a aproximação activa a menos de 30 metros de qualquer golfinho – devemos
deixar que sejam eles a aproximar-se de nós;
É proibida e permanência de mais de três embarcações num raio de 100 metros em redor
dos golfinhos;
É proibido perseguir ou provocar a separação de grupos de golfinhos, especialmente o
isolamento das crias;
É proibido alimentar, tocar e nadar com os golfinhos;
É proibida a aproximação aos golfinhos cuja proximidade à costa condicione os seus
movimentos relativamente à embarcação;
É proibida a utilização da marcha à ré na proximidade de um grupo de golfinhos, salvo em
situações de emergência;
É proibida a utilização de jet-skis, motos de água e veículos afins na observação de
golfinhos.
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A observação de golfinhos deverá ser imediatamente interrompida caso detecte algum dos
seguintes sinais de perturbação:






Alteração marcada da direcção e da velocidade do movimento inicial dos golfinhos;
Natação evasiva e repetido afastamento da embarcação;
Prolongamento do tempo de mergulho e /ou diminuição do tempo à superfície após a
aproximação da embarcação,
Batimentos repetidos da barbatana caudal na superfície da água;
Movimentos dos golfinhos adultos para afastarem as crias ou para se colocarem entre elas
e as embarcações.

São estritamente proibidos: a perturbação, captura, detenção, abate e comercialização de roazes,
bem como a deterioração ou destruição do seu habitat.
Se presenciar algum acto que viole estas normas, deverá contactar de imediato as autoridades
competentes:
RNES – 265 541 140
Policia Marítima (na região de Setúbal contactar: 265 548 275)
ABRIGOS-RAMM – 968 849 101
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Anexo B
Divulgação das ações
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