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Augusto, J.F.F. 2007. Análise da estrutura social, da composição dos grupos e associações
nos golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) residentes na região do Sado. [PDF 800 KB] Mestrado
em Ecologia Marinha. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Departamento de
Biologia Animal, Lisboa. 65 pp.
RESUMO: A população de golfinhos-roazes ( Tursiops truncatus) do estuário do Sado é a
única população residente em Portugal continental, e uma das poucas da Europa. O seu
efetivo populacional tem vindo a diminuir, tendo este trabalho inventariado 26 indivíduos. Esta
população encontra-se envelhecida, uma vez que é constituída em mais de três quartos por
adultos. O sex ratio é incerto, pois desconhece-se o sexo de mais de metade dos indivíduos.
A estrutura dos grupos foi analisada em termos de efetivo e faixa etária. O tamanho de grupo
médio é de 10.06, valor comum nesta espécie mas alto relativamente ao tamanho da
população, o que poderá estar relacionado com a diminuição da competição decorrente da
redução do efetivo populacional, aliada a um habitat com recursos estáveis. O tipo de grupo
mais frequente apresenta todas as faixas etárias. A análise das associações foi realizada
com a aplicação SOCPROG. As associações, tendo como unidade amostral o grupo
(conjunto de indivíduos na mesma área), são “preferidas” (isto é, diferentes do aleatório) e a
“longo prazo” (estáveis a longo termo). Foi obtido um coeficiente de associação médio para
a população de 0.61. Os coeficientes de associação são semelhantes entre classes e sexos,
e não se observa uma divisão clara da população em subunidades. Esta estrutura incomum
pode dever-se à filopatria desta população, associada ao seu reduzido efetivo populacional.
A natureza de fusão-fissão dos grupos nesta população é realçada na análise temporal (a
curto prazo), onde predominam dissociações rápidas e companhias casuais. Foi também
estudada a relação entre zona do estuário e a categoria de comportamento dos indivíduos,
apesar de não ter sido obtido um conjunto de dados suficientes para uma análise
sistemática. Foi detetada, no entanto, uma utilização seletiva das áreas do estuário no
período de amostragem, com evitamento da parte jusante do canal norte.
| Relação com o Plano de Ação dos roazes: contribui para a ação 1.1.4.
F
Ferreira, M.C.V. 2010. Movimentos e atividades dos golfinhos-roazes (Tursiops truncatus)
na zona terminal do estuário do Sado e possíveis influências ecológicas. [PDF 1,3 MB] Mestrado
em Ecologia Marinha. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Departamento de
Biologia Animal, Lisboa. 56 pp.
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Luís, A.R.F. 2008. Avaliação do impacto de construções portuárias no comportamento e no
ambiente acústico da população de golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) do estuário do
Sado. [PDF 5,2 MB] Mestrado em Ecologia e Gestão Ambiental. Universidade de Lisboa,
Faculdade de Ciências, Departamento de Biologia Animal, Lisboa. 110 pp.
RESUMO: A crescente intervenção humana nos ecossistemas litorais inclui frequentemente
obras ligadas ao sector marítimo como as construções portuárias. Estas englobam
atividades com intervenção direta no ambiente, tais como construção de molhes de retenção,
dragagens ou cravação de estacas. Estas atividades têm o potencial de produzir efeitos
negativos a nível dos habitats e da fauna marinha e estuarina. O estuário do Sado é uma área

bastante intervencionada e apresenta a única população residente de golfinhos-roazes em
Portugal. As construções portuárias podem representar uma ameaça significativa para esta
população, cujo grau de vulnerabilidade é bastante elevado. No quadro de desenvolvimento
sustentável, a necessidade da avaliação do impacto surge como um imperativo. No entanto,
a avaliação do impacte de construções portuárias em cetáceos tem sido pouco estudada.
Pretende-se fazer uma compilação dos principais impactes associados a estas construções,
avaliando os efeitos exercidos a nível comportamental e do ambiente acústico da espécie
Tursiops truncatus, propondo medidas mitigadoras. Relativamente ao comportamento, foram
analisadas as respostas comportamentais exibidas pelos indivíduos da população e, assim,
avaliado o impacte gerado pela construção de uma retenção marginal, e pelo processo de
dragagem. Relativamente ao nível do ambiente acústico foram efetuados registos sonoros da
atividade de cravação de estacas, os quais foram utilizados na modelação acústica do
evento. Os potenciais efeitos na população de golfinhos foram estimados através da
definição de zonas de influência. As atividades de construção analisadas exerceram impacte
sobre a população de golfinhos, sendo o nível de alterações geradas dependente da
atividade em questão. As medidas mitigadoras passam pela calendarização adequada dos
trabalhos e pela redução dos níveis de perturbação na fonte. As intervenções de construção
geraram impactes a “curto prazo”. No entanto, os efeitos a longo prazo não poderão ser
negligenciados. Deve ser considerada a monitorização da população, bem como a aplicação
de medidas mitigadoras em intervenções futuras.
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Rocha, A.I.L. 2012. Vocalizações dos golfinhos-razes (Tursiops truncatus) residentes na
região do estuário do sado e estudo da influência do tráfego marítimo nos padrões de
emissão dos assobios. [PDF 3,5 MB] Dissertação de Mestrado em Ciências do Mar – Recursos
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Silva, C. 2008. A população residente de Tursiops truncatus num quadro de gestão
integrada do estuário do Sado: Proposta de um acordo voluntário. [PDF 1,5 MB] Tese de
Mestrado, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 114 pp.
RESUMO: A única população residente de roazes em Portugal continental habita o segundo
maior estuário do país, o estuário do Sado. Apesar de constituir uma importante zona húmida
com elevada riqueza biológica e multiplicidade de habitats, o estuário está sujeito a diversas
pressões antropogénicas que perturbam também a população de roazes. Esta população
encontra-se atualmente em declínio, com um reduzido efetivo populacional. Algumas das
razões para este cenário foram já descritas por certos autores no entanto, persistem ainda
algumas lacunas de informação acerca das ameaças à sua sobrevivência e respetivas
origens. Com o presente trabalho identificaram-se as principais ameaças antropogénicas:
degradação da qualidade da água do estuário, tráfego marítimo, pesca e poluição acústica,
e as suas origens. Depois de identificadas as principais pressões e para que se inverta o
cenário atual de declínio, é fundamental implementar medidas de conservação específicas,
enquadradas numa gestão integrada de todo o estuário. Para isso, há que minimizar os
problemas inerentes aos bens públicos de acesso e uso comuns – roazes e estuário, através
da aplicação de instrumentos de gestão apropriados.

Face à ineficácia patente dos instrumentos tradicionais de ação, propõe-se, neste trabalho, a
adoção de um acordo voluntário que fomente a cooperação entre agentes (públicos e
privados), com o objetivo comum de melhorar as condições ambientais do estuário do Sado,
fundamentais para a conservação dos roazes.
De forma a perceber a possibilidade real de implementação deste instrumento, apresentouse a proposta de acordo a um conjunto de agentes locais, cuja maioria se mostrou bastante
recetiva à adoção de um instrumento deste tipo.
Com o presente trabalho, pretendeu-se dar o primeiro passo rumo a uma gestão integrada
do estuário, que potencie a sobrevivência da população de roazes, e promova um
desenvolvimento sustentável da região.
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