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RESUMO 
 
A crescente intervenção humana nos ecossistemas litorais inclui frequentemente obras 

ligadas ao sector marítimo como as construções portuárias. 

Estas englobam actividades com intervenção directa no ambiente, tais como 

construção de molhes de retenção, dragagens ou cravação de estacas. Estas 

actividades têm o potencial de produzir efeitos negativos ao níveis dos habitats e da 

fauna marinha e estuarina.  

O Estuário do Sado, sendo uma área bastante intervencionada, 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 avalição do impacto de construções 

portuárias em cetáceos tem sido pouco estudada.  

Pretende-se fazer uma compilação dos principais impactos associados a estas 

construções, avaliando os efeitos exercidos a nível comportamental e do ambiente 

acústico da espécie Tursiops truncatus, e propondo medidas mitigadoras. 

Relativamente ao comportamento, foram analisadas as respostas comportamentais 

exibidas pelos indivíduos da população e, assim, avaliado o impacto gerado pela 

construção de uma retenção marginal, e pelo processo de dragagem. 

Relativamente ao nível do ambiente acústico produzido pela cravação de estacas foram 

efectuados registos sonoros, 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 actividades de construção analisadas exerceram impacto sobre a população de 

golfinhos, sendo o nível de alterações geradas dependente da actividade 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 impactos 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.  

 

Palavras-chave:  construções portuárias, golfinhos-roazes, comportamento, ambiente 

acústico 
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ABSTRACT 

Coastal constructions are part of the developments that result from the population 

growth. 

Coastal developments include activities with direct intervention in the environment, 

such as jetty construction, dredging and pile-driving, that can induce negative effects 

on habitats and populations. 

The Sado Estuary, despite its strong human influence, is the habitat of the only 

resident population of bottlenose dolphins in Portugal. Coastal developments can be 

significant threats to this population that shows a high level of vulnerability. 

The importance of assessing environmental impacts is vital to achieve a sustainable 

development. Furthermore, the assessment of impacts related with coastal 

developments in cetaceans as received little attention by the scientific community.  

It is my goal to assess the main impacts related with these types of constructions, 

through the evaluation of the effects in the behavior and in the acoustic environment 

of Tursiops truncatus, and suggesting mitigation procedures. 

For the behavior component, the behavioral responses of the bottlenose dolphins were 

analyzed in order to assess the impact of jetty construction’s activities, as well as the 

impacts of dredging. 

To assess the impact of pile-drive in the acoustic environment there were recorded 

samples of the acoustic levels; those recording were used in a sound propagation 

model. The effects on the dolphins’ population were assessed through the estimation of 

zones of influence. 

The construction’s activities studied have impact on the dolphins’ population. The level 

of changes observed depends on the type of on-going construction activity. 

The mitigation proceedings are related with the scheduling of the construction actions 

and with the reduction of the disturbance levels at the source. 

Coastal developments have produced short term effects. Moreover, the long term 

effects can not be forgotten; the need of a long term monitoring of the dolphins’ 

population is justified, as well as the implementation of mitigation proceedings in 

future interventions. 

 

Keywords: coastal developments, bottlenose dolphins, behavior, acoustic environment 
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1. Apresentação (contextualização e relevância) 
 
As zonas costeiras continentais, nomeadamente as margens estuarinas, têm vindo a 

sofrer uma pressão crescente ao longo das últimas décadas. Se inicialmente a pressão 

antropogénica resultava do estabelecimento de agregados populacionais e industriais, 

hoje em dia há que ter em conta um novo tipo de pressão relacionada com actividades 

de lazer e turismo, nomeadamente no que diz respeito às actividades náuticas. O 

turismo no nosso país é um dos mais importantes sectores da economia portuguesa, 

representando entre 7% e 8% do PIB e absorvendo perto de 10% do emprego (UCTP, 

2006). As actividades turísticas associadas a meios costeiros, que se reflectem 

também na proliferação da construção de marinas em Portugal, são importantes 

componentes sociais e económicas neste tipo de sistemas. No entanto, há que ter em 

conta outros factores, nomeadamente a componente biológica. A importância da 

componente biológica nos sistemas costeiros é inegável não só pelo valor ecológico per 

si mas também pelo valor educacional e turístico que representa.  

 

O estuário do Sado, sendo um sistema fortemente intervencionado, mantém ainda 

uma forte componente ecológica, sendo de salientar a multiplicidade de habitats e 

espécies com interesse conservacionista, como é o caso do golfinho-roaz (Tursiops 

truncatus).  

A população residente de golfinhos-roazes no estuário do Sado constitui um dos 

escassos exemplos de populações que se têm mantido associadas a regiões costeiras 

europeias (Gaspar, 1994), apesar da forte componente antropogénica. No entanto, a 

relação dos golfinhos-roazes com o estuário do Sado não é inócua e o reduzido efectivo 

populacional torna a população muito susceptível a fenómenos estocásticos. A 

avaliação de impactos sobre a população de golfinhos-roazes do estuário do Sado é, 

assim, de extrema importância. 

 

A construção da marina de Tróia e do novo cais dos ferries em Tróia apresenta-se, 

então, como uma oportunidade para avaliar o impacto que construções com 

intervenção directa na margem estuarina exercem sobre a população de golfinhos-

roazes, permitindo identificar áreas e períodos temporais mais sensíveis que servirão 

de referência a intervenções futuras. 
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2. O Estuário do Sado 

(1) Características gerais 
 
O estuário do Sado (figura 1) situado na região ocidental de Portugal continental 

(38º28’N; 8º50’W), é o segundo maior estuário português e uma das mais importantes 

zonas húmidas do país.  

 
Figura 1. O Estuário do Sado: localização e pormenor da área envolvente. 

 

O estuário alonga-se no sentido NW-SE, ao longo de cerca de 45 km, da embocadura  

ao limite da influência de maré. A montante, na região correspondente ao leito do Rio 

Sado, o estuário apresenta-se como um canal estreito e pouco profundo (entre 3 e 

10m de profundidade), canal esse que se divide longitudinalmente por alguns bancos 

intertidais na zona intermédia do estuário dando origem a 2 canais (Norte e Sul). O 

Canal Sul é mais largo e mais profundo podendo atingir cerca de 25m de profundidade 

em alguns locais; a Caldeira conflui com este canal. O Canal Norte passa no limite da 

cidade de Setúbal e do seu complexo industrial apresentando profundidades entre os 

10 e 15 m. A jusante, o estuário apresenta-se como uma larga baía delimitado na sua 

margem direita pela cidade de Setúbal e na sua margem esquerda pela Península de 

Tróia, sendo a zona de entrada do estuário um canal com cerca de 40m de 

profundidade e 1,5 km de largura. 
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(2) Componente ecológica 
 

O estuário do Sado apresenta uma componente ecológica diversificada, bastante rica e 

bem estruturada. Da diversidade ecológica que é possível encontrar nesta área é de 

salientar as manchas de sapal que englobam habitats naturais listados no anexo I da 

Directiva Habitats como a “Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies anuais 

das zonas lodosas e arenosas”,  os  “Prados de Spartina (Spartinion maritimae)” ou os 

“Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi), os ambientes dunares 

característicos da península dunar além das pradarias marinhas de Zostera vitais à 

produtividade do ecossistema estuarino. 

Este estuário apresenta taxas de produção primária elevadas que permitem o 

desenvolvimento de cadeias alimentares abundantes e diversificadas, o que resulta na 

existência de uma comunidade biológica de elevada riqueza e complexidade. 

O estuário do Sado apresenta uma comunidade de macroinvertebrados abundante e 

diversificada, sobretudo no que diz respeito a anelídeos, crustáceos e moluscos. 

Segundo Antunes et al. (1991), é possível encontrar no estuário um total de 17 

espécies de camarões e 18 espécies de caranguejos, de salientar espécies como o 

camarão-preto (Crangon crangon), o camarão-branco (Palaemon serratus) e o 

caranguejo-verde (Carcinus maenas) pelo seu valor comercial. Outras espécies de 

elevado valor comercial, e cuja abundância é elevada no estuário do Sado, são o polvo 

(Octopus vulgaris), a lula (Loligo vulgaris) e o choco (Sepia officialis).  

Quanto à comunidade ictiíca, o estuário do Sado apresenta-se como um sistema com 

uma invulgarmente elevada riqueza específica, tendo sido inventariadas um total de 

111 espécies (Cabral, 1999). Em termos de abundância no estuário, são de destacar 

espécies residentes como o biqueirão (Engraulis encrasicolus), o caboz-negro (Gobius 

niger), o caboz-da-areia (Pomatochistus minutus), o peixe-pau-lira (Callionymus lyra), 

a cascarra (Monochirus hispidus) e o charroco (Halobatrachus didactylus), além das 

espécies marinhas que utilizam o estuário como viveiro, nomeadamente o sargo 

(Diplodus sp.) e o linguado-legitimo (Solea solea) (Cabral, 1999). Quanto à 

estruturação espacial da comunidade ictiíca, a diversidade específica é mais elevada no 

canal sul, junto a Tróia e junto à Caldeira, sendo o número de indivíduos superior na 

margem Norte junto a Setúbal (Cunha, 1994; Cabral, 1999). Estes valores sofrem 

alterações sazonais, diminuindo a diversidade no Inverno e ocorrem um aumento tanto 

de riqueza específica como de abundância na Primavera (Cabral, 1999). 

Para além dos elementos faunísticos já enumerados, o estuário do Sado é também 

caracterizado pela diversidade de aves aquáticas que alberga (40 espécies) (Neves et 

al., 2004), pela presença de espécies emblemáticas como a lontra (Lutra lutra) e o 

Golfinho-Roaz (Tursiops truncatus). Destaca-se este último, por se tratar de uma 
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espécie cuja população é a única de cariz sedentário no território nacional e assim 

sendo, a sua singularidade justifica por si só a relevância deste estudo. 

 

Apesar da forte componente biológica, o estuário do Sado está sujeito a numerosas 

ameaças, nomeadamente no que diz respeito à qualidade da água. O Canal Norte 

apresenta níveis de contaminação quer por metais pesados quer PCB´s e TBT´s. 

Também no canal de Alcácer se podem encontrar concentrações elevadas de pesticidas 

(Bruxelas et al., 1992). No interior do estuário foram já identificadas várias espécies de 

peixes com concentrações elevadas de PCBs e DDTs, bem como com deformações 

esqueléticas (Bruxelas et al., 1992). Estes aspectos evidenciam a perturbação 

resultante da pressão antropogénica exercida sobre o estuário do Sado. 

(3) Componente antropogénica  
 
A componente antropogénica, no estuário do Sado, apresenta um peso bastante 

significativo, uma vez que muitas das actividades humanas com relevância socio-

económica se traduzem em impactos negativos, quer na qualidade de água do 

estuário, quer na qualidade dos sedimentos, quer directamente sobre as comunidades 

biológicas e habitats.  

As fontes de poluição que afectam o estuário do Sado são múltiplas e diversificadas, 

nomeadamente as de origem industrial, urbana e agrícola. 

Ao longo da margem Norte da zona mais externa do estuário estão localizadas grande 

parte das Unidades Industriais e portos (Cunha, 1994). A crescente industrialização da 

Península de Setúbal tem contribuído significativamente para a deterioração da 

qualidade da água do estuário, através da descarga de efluentes líquidos e gasosos 

(Cunha, 1994). Apesar da implantação de estações de tratamento de águas residuais, 

que visam melhorar esse aspecto, a qualidade da água do estuário do Sado é ainda 

preocupante. Quanto à destruição de habitats (sapais e região intertidal) resultante da 

construção de Unidades Industriais, o impacto gerado é de cariz irreversível.  

Nas regiões intertidais a sul e sueste do estuário, as principais actividades humanas 

relacionam-se sobretudo com a agricultura (Bruxelas et al., 1992), contribuindo para a 

contaminação das águas estuarinas devido ao uso de pesticidas, insecticidas, 

herbicidas e fertilizantes acumulados nas águas de escorrimento dos terrenos agrícolas 

(Cunha, 1994).  

A poluição das águas por efluentes industriais e urbanos, bem como através do 

escorrimento de pesticidas e fertilizantes não tratados provenientes de terrenos 

agrícolas constituem uma ameaça relevante e bem identificada para a população de 

golfinhos-roazes do Sado. 
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A pesca é bastante intensa ao longo do rio e estuário do Sado, sendo uma actividade 

uma actividade com grande enraizamento cultural e com expressão socio-económica 

elevada na região. A actividade piscatória é um elemento com impacto directo nas 

comunidades biológicas, que pode conduzir a uma redução de espécies-presa dos 

golfinhos-roazes. A possibilidade de captura acidental é outro factor de ameaça para a 

população de golfinhos-roazes do Sado, para a qual não existem estudos. 

As explorações aquícolas representam uma actividade de grande relevância no 

contexto socio-económica da região. O seu aumento nos últimos anos tem acarretado 

um aumento de poluição orgânica além da destruição de zonas interditais e de sapal 

(Cunha, 1994). 

 

Uma componente de grande relevância, no que diz respeito à pressão antropogénica 

exercida no estuário, está relacionada com o aumento populacional nas zonas 

adjacentes ao estuário do Sado. A Península de Tróia, com as suas potencialidades 

turísticas tem vindo a ser cada vez mais utilizada para fins recreativos e de lazer. O 

aumento carga humana reflecte-se, quer ao nível do aumento de construções nas 

margens estuarinas, quer no aumento das actividades de lazer e recreio no estuário, 

nomeadamente o tráfego de embarcações de recreio em períodos de veraneio e fins-

de-semana. Reflecte-se, também, no aumento da procura de actividades como o 

ecoturismo através de embarcações de observação de cetáceos. Vários estudos 

(Cascão, 2003; Lusseau, 2004) demonstraram que este tipo de actividade tem impacto 

negativo sobre os golfinhos-roazes alterando os seus padrões respiratórios e 

comportamentais.  

O tráfego elevado de embarcações tem ainda outra componente, não sujeita a 

sazonalidade, que diz respeito à intensa actividade portuária que o estuário regista, 

sobretudo no canal Norte. O tráfego regular de embarcações pode constituir uma fonte 

de perturbação directa sobre a população de golfinhos-roazes do Sado, também no que 

diz respeito à poluição sonora.  

A poluição sonora é uma ameaça bastante significativa para a população de golfinhos-

roazes do Sado, uma vez que esta espécie depende das suas capacidades acústicas 

tanto para comunicação como para a percepção do seu meio e detecção de presas e 

obstáculos (Reynolds et al., 2000). 

De referir ainda, a travessia regular do estuário por parte dos “ferry-boats” entre 

Setúbal e Tróia, a qual não parece representar uma ameaça para os golfinhos-roazes. 

Os indivíduos da população do Sado não demonstram comportamentos evasivos nem 

alterações comportamentais na sua presença. 

 



 7

O estuário do Sado, sendo um sistema fortemente intervencionado, mantém ainda 

uma componente ecológica bastante rica, sendo de salientar a multiplicidade de 

habitats e espécies com interesse conservacionista, como é o caso do roaz (Tursiops 

truncatus) cuja população residente é de cariz único a nível nacional e que, apesar das 

ameaças a que está sujeita, ainda se mantém no estuário do Sado. 

 

3. Caracterização da população local de Tursiops truncatus 

(1) Características gerais da espécie 
 
O golfinho-roaz Tursiops truncatus (Montagu, 1821) é um cetáceo odontoceto de 

ampla distribuição geográfica, ocorrendo tanto em águas temperadas como tropicais 

por todo o globo (Evans, 1987).  

Os indivíduos desta espécie apresentam elevado polimorfismo, quer entre populações 

quer ao nível da variabilidade individual. Actualmente, são considerados dois ecótipos 

para esta espécie: uma forma pelágica, comum em águas oceânicas mais profundas ou 

junto a ilhas oceânicas, e uma forma costeira, que habita estuários, lagos, baías e rios 

(dos Santos, 1998). As populações costeiras, como é o caso dos indivíduos do estuário 

do Sado, formam agregados que habitam de um modo sedentário ou residente áreas 

restritas da zona costeira (Carvalho, 2000). 

Apesar da sua ampla distribuição, o conhecimento da espécie ainda se restringe 

sobretudo a estudos de populações costeiras e residentes. Assim sendo, no livro 

vermelho da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), Tursiops 

truncatus está referenciada como espécie cuja informação existente é insuficiente para 

determinar o seu estatuto de conservação (Neves et al., 2004). 

 

De um modo geral, a espécie Tursiops truncatus possui um corpo fusiforme, alongado 

e robusto, com coloração cinzento-escuro na região dorsal e branco a rosa claro na 

região ventral. A coloração pode variar entre populações e, mesmo, entre indivíduos, 

sendo os juvenis geralmente mais claros que os adultos. 

As suas dimensões variam entre os 2-4 m de comprimento e 275 – 600 kg de peso, 

sendo os indivíduos mais pequenos característicos de águas mais quentes (dos Santos, 

1998; Wells & Scott, 1999). O dimorfismo sexual nos golfinhos-roazes é pouco 

evidente, sendo os machos ligeiramente maiores e mais pesados que as fêmeas.  

 

Em habitat natural, um golfinho-roaz macho pode atingir os 40 anos de idade, uma 

fêmea pode viver até aos 50 anos (Reynolds et., 2000). O crescimento é elevado 

durante os primeiros anos de vida até os indivíduos atingirem a maturidade 
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reprodutiva, momento a partir do qual o seu crescimento estabiliza (Wells & Scott, 

1999). 

As fêmeas dão à luz uma única cria, com dimensões entre os 90 a 130 cm de 

comprimento e 30 kg de peso (Leatherwood & Reeves, 1983), após um período de 

gestação de 12 meses. A fase de aleitamento dura cerca de 18 meses (dos Santos, 

1998) mas os cuidados maternais podem prolongar-se até aos 6 anos de idade da cria, 

cessando apenas com o nascimento de outra cria (Wells & Scott, 2002). 

Durante a sua vida, uma fêmea pode dar à luz entre 6 a 8 crias (Reynolds et al., 

2000), com intervalos mínimos de 2 a 3 anos entre nascimentos (Leatherwood & 

Reeves, 1983). Os nascimentos podem ocorrer durante todo o ano, no entanto, é nos 

meses mais quentes que se verificam a maior parte das ocorrências (Wells & Scott, 

1999; Henderson, 2004) 

 

No que diz respeito à alimentação, o roaz apresenta uma grande flexibilidade tanto ao 

nível da variedade de presas como também no que diz respeito às estratégias de 

predação que utiliza. A sua dieta varia de acordo com a disponibilidade alimentar, 

mostrando preferências marcadas quando os recursos a seu dispor permitem escolha 

(Corkeron et al., 1990). Da sua dieta fazem parte diversas espécies de peixes 

pelágicos e bentónicos, cefalópodes e crustáceos. Para um adulto, o seu consumo 

diário pode atingir entre 4 a 6% do seu peso corporal, o que equivale a cerca de 12 kg 

de alimento (Shane, 1990).  

 

Quanto à sua estrutura social, as populações de Tursiops truncatus apresentam-se 

como comunidades flexíveis e dinâmicas (fusão-fissão) cujas unidades e associações 

variam ao longo do tempo consoante o tipo de actividade a desempenhar e, também, 

de acordo com factores como o sexo, a idade, estado reprodutivo e consanguinidade 

dos indivíduos (Wursig, 1989; Scott et al. 1990; Connor et al., 2000). De um modo 

geral, o número médio de indivíduos por grupo varia entre os 2 e 15 indivíduos (Shane 

et al., 1986). As fêmeas tendem a agrupar-se de acordo com a sua condição 

reprodutiva (fêmeas sexualmente receptivas, grávidas ou em aleitação) (dos Santos, 

1998). As crias incluem-se nestes subgrupos, em associação com a sua progenitora, 

sendo este o processo de separação concretizado apenas com o nascimento de uma 

nova cria (Connor et al.,2000; Wells, 1990). Depois de abandonarem o grupo das 

fêmeas, as crias e juvenis passam a integrar grupos de sub-adultos compostos tanto 

por machos como por fêmeas (dos Santos, 1998). Com o seu desenvolvimento as 

fêmeas sub-adultas tendem a juntar-se ao grupo de fêmeas, reforçando as linhagens 

matrilineares (dos Santos, 1998). Quanto aos machos, é comum a formação de 

alianças estáveis e de longa duração entre parelhas ou trios de indivíduos da mesma 
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faixa etária (Wells, 1991). É de referir ainda a existência de hierarquias de dominância, 

baseadas no tamanho dos indivíduos, vitais na organização do grupo em situações de 

perigo (Wursig, 1979). 

 

A complexidade e flexibilidade comportamental, bem como a precisão e relevância das 

suas capacidades acústicas, são características fundamentais à sobrevivência e 

desenvolvimento dos indivíduos.  Através da análise destes aspectos é possível 

interpretar a relação que os golfinhos-roazes estabelecem com o meio que os rodeia e 

os diferentes estímulos a que estão sujeitos. 

 

(2) Aspectos comportamentais 
 

Os golfinhos-roazes (Tursiops truncatus) apresentam um repertório comportamental 

complexo, caracterizados por sequências de comportamentos aéreos que permitem a 

categorização em padrões de actividades e/ou conjuntos comportamentais. 

 

Do repertório comportamental descrito para a espécie (Weaver, 1987; Mϋller, 1998; 

Carvalho, 2000) fazem parte elementos comportamentais à superfície tais como: 

saltos, contacto físico, movimentos de cabeça, movimentos da barbatana caudal, tipos 

de natação, entre outros. 

Os saltos são eventos que podem ocorrer individualmente ou de forma sincronizada, 

sendo o comportamento aéreo mais comum. Os saltos podem apresentar-se de 

diversas formas, nomeadamente:  como salto frontal (leap), no qual o corpo sai 

totalmente fora de água em posição dorsal, reentrando a cabeça em primeiro lugar e 

percorrendo uma distância superior a um comprimento do corpo fora de água; como 

salto lateral (lateral leap),  semelhante ao anterior mas no qual o corpo sai 

totalmente fora de água em posição lateral ou sob a forma de salto invertido 

(inverted leap), no qual o corpo sai totalmente fora de água em posição invertida, 

reentrando a cabeça em primeiro lugar. Quando, neste tipo de saltos, o ponto de 

reentrada na água é bastante próximo do ponto de saída e a reentrada é efectuada 

segundo um eixo vertical, o salto é designado por salto em elevação (bow), podendo 

ocorrer nas variantes acima descritas. São ainda designados como saltos o salto 

lateral com chapão (breach), no qual os indivíduos elevam o corpo apenas 

parcialmente acima da superfície e se deixam cair lateralmente de forma ruidosa. E 

ainda, salto invertido com chapão (lateral breach) que ocorre quando os indivíduos 

se deixam cair numa posição invertida. 
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O contacto físico é uma importante componente comportamental em contexto social e 

de jogo, sendo de destacar o toque com o rostro (rostral nudge) no qual um 

individuo contacta com o seu rostro num outro individuo; o comportamento de roçar 

noutro golfinho (rubbing), no qual um individuo desliza parte do corpo em contacto 

com outro individuo; e ainda o comportamento de empurrar outro golfinho, 

frequentemente crias (calf throwing), no qual um adulto dá um empurrão a uma cria 

sendo esta lançada fora de água. 

Os movimentos de cabeça são bastante diversificados sendo de destacar os golpes de 

cabeça que estão frequentemente associados a situações de alimentação. O golpe de 

cabeça ocorre quando o animal eleva a cabeça e bate vigorosamente com o rostro na 

água, podendo ser efectuada numa posição frontal – golpe de cabeça frontal (front 

head slap) ou numa posição lateral - golpe de cabeça lateral  (head slap) ou ainda 

em posição invertida - golpe de cabeça invertido  (back head slap). Existem, ainda, 

outro tipo de movimentos de cabeça a seguinte designação: espreitar (glance), no 

qual o individuo em posição dorsal ou vertical inclina a cabeça para um dos lados 

expondo o olho à superfície da água; cabeça erguida (head up), que consiste na 

elevação de parte do corpo acima da superfície da água num posição obliqua por parte 

de um indivíduo. 

Quanto aos movimentos da barbatana caudal há que salientar a exibição da 

barbatana caudal (tailout) que ocorre quando os indivíduos efectuam mergulhos 

profundos, este movimento ocorre quando o animal segue em deslocação numa 

posição dorsal e antes de submergir exibe a barbatana caudal e pedúnculo caudal. O 

golpe caudal (tailslap) é outro tipo de movimento da barbatana caudal que ocorre 

quando um indivíduo, em posição dorsal, faz emergir a barbatana e pedúnculo caudal 

batendo vigorosamente na superfície da água. Este tipo de movimento pode ser 

efectuado com o indivíduo em posição ventral – golpe caudal invertido. 

O tipo de natação exibida é, muitas vezes, indicativa do padrão de actividade que um 

indivíduo ou grupo de indivíduos está a desempenhar. A natação rápida (skimming) 

na qual o movimento rápido à superfície produz muita espuma, a natação invertida 

(inverted swim), a natação lateral (lateral swim) e a natação debaixo de água 

(subsurface swim) são alguns dos tipos de natação que compõe o repertório 

comportamental da espécie. É de salientar, também, a natação com elevações de 

cabeça (headup forward progress), característica de crias, na qual o indivíduo eleva a 

cabeça e bate-a na água antes de submergir.  

Existem ainda outro tipo de comportamentos aéreos bastante característicos como é o 

caso do tipo de natação rápida e com inúmeros saltos na ondulação provocada pelo 

movimento de embarcações – bowridding, ou a projecção de medusas pelo ar 
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através de um movimento de barbatana caudal designado de lançamento de 

medusas (medusa tossing), entre outros. 

 

Os comportamentos aéreos são as componentes base do complexo universo 

comportamental exibido por Tursiops truncatus. A partir dos elementos 

comportamentais observados, é possível estabelecer padrões de actividades que 

permitem a categorização da complexidade comportamental da espécie. 

Os padrões de actividades têm sido categorizadas diferenciadamente consoante os 

autores, sendo as categorias mais referenciadas: deslocação, busca de presas, 

alimentação à superfície, socialização e repouso (Shane, 1990; dos Santos, 1998; 

Bearzi, 1999, Chilvers & Corkeron, 2001; Lusseau, 2006). 

A deslocação (travel), segundo a descrição de dos Santos (1998) é um padrão de 

actividade no qual os indivíduos emergem num só grupo compacto ou em várias 

unidades dispostas ao longo de um eixo de deslocação. Os animais emergem próximos 

uns dos outros, as submersões são geralmente de curta duração podendo registar-se 

mergulhos prolongados seguidos de séries de mergulhos curtos. Os comportamentos 

aéreos associados a este padrão de actividade são os saltos e os saltos em associação 

(Bearzi, 1999), que muitas vezes correspondem a uma forma de deslocação rápida 

designada porpoising. 

O padrão de actividade busca de presas (foraging), também designado de 

comportamento alimentar, é caracterizado pela irregularidade dos mergulhos (duração, 

direccionalidade e frequência) bem como pelos movimentos erráticos à superfície que 

indicam a perseguição de presas (Shane, 1990; Chilvers & Corkeron, 2001). Este 

padrão de actividade pode ser dividido em duas categorias: busca de presas em 

deslocação, na qual os indivíduos emergem próximos entre si em várias unidades 

exibindo movimentos lentos à superfície; e busca de presas em dispersão, na qual os 

indivíduos emergem isolados ou em pequenas unidades, de um modo disperso numa 

extensa área (dos Santos, 1998).  Indivíduos em busca de presas podem exibir saltos 

frontais, laterais ou em elevação bem como golpes caudais (dos Santos, 1998) e 

golpes de cabeça. 

A alimentação à superfície (surface feeding) é uma actividade bastante 

característica na qual os indivíduos exibem movimentos rápidos à superfície, 

emergindo em várias direcções, por vezes em posição ventral e lateral (dos Santos, 

1998). As submersões são de curta duração, frequentemente acompanhadas de 

comportamentos aéreos como saltos e skimming (Bearzi, 1999). Em situações de 

alimentação à superfície é comum observarem-se peixes a saltar fora de água e 

gaivotas a sobrevoar a área de alimentação. 
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A socialização (socialising) inclui uma grande diversidade de eventos 

comportamentais de interação entre os indivíduos como saltos sincronizados e contacto 

físico (dos Santos, 1998; Lusseau, 2006). Neste tipo de padrão de actividade os grupos 

de animais são de pequenas dimensões, usualmente dispersos numa área extensa 

(Lusseau, 2006). 

O repouso (resting) é o padrão de actividade observado quando os indivíduos se 

apresentam numa única unidade coesa, em movimentação lenta ou nula à superfície 

numa direcção constante (dos Santos, 1998, Chilvers & Corkeron, 2001, Lusseau, 

2006). 

 

Os aspectos comportamentais reflectem o modo como os golfinhos-roazes interagem 

entre si e com o meio que os rodeia, permitindo a sua sobrevivência (Brito, 2001).   

(3) Aspectos acústicos 
 
O modo como os golfinhos-roazes interagem entre si e o meio em seu redor depende 

do seu sistema sensorial. Sendo os golfinhos especialistas acústicos, o seu sistema 

auditivo e acústico é o canal privilegiado para a compreensão e interação com o meio 

ambiente e com os seus consespecificos. 

O sistema auditivo dos cetáceos apresenta adaptações morfológicas específicas à vida 

aquática, nomeadamente a ausência de protuberâncias associadas ao ouvido externo 

que se apresenta incluso e com paredes mais espessas (Ketten, 1998), assim como a 

ausência de pavilhão auditivo (dos Santos, 1998). Existem, também, alterações ao 

nível do ouvido médio que apresenta mucosas mais densas consistentes com a 

necessidade de efectuar mergulhos rápidos e profundos (Ketten, 1998). 

Nos cetáceos, os canais auditivos externos não são funcionais (Au, 1993), sendo 

considerada a existência de vias efectoras especializadas tanto para altas como para 

baixas frequências (dos Santos, 1998). A mandíbula inferior é considerada como sendo 

o caminho de condução sonora pelo menos para as altas-frequências relacionadas com 

a ecolocalização (Au, 1993). De acordo com esta teoria, o som é transmitido através 

do canal mandibular até um estreitamento na zona posterior do maxilar que facilita a 

entrada de vibrações sonoras no canal intra-mandibular; seguindo posteriormente para 

o ouvido médio e até ao ouvido interno, sendo então transmitido para os centros 

auditivos do cérebro através do nervo auditivo (dos Santos, 1998). 
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O golfinho-roaz apresenta sensibilidade auditiva entre os 75 Hz e os 150 kHz (figura 

2), atingindo o máximo de sensibilidade para frequências entre os 15 e os 110 kHz, 

onde o limiar de audição atinge valores próximos dos 40 dB re 1µPa (dos Santos, 

1998). Os indivíduos desta 

espécie têm capacidade de 

discriminar fontes sonoras tanto 

no plano vertical como no plano 

horizontal (Zaslavskiy, 2006), 

conseguindo distinguir tanto sons 

de frequência modulada como de 

frequência contínua (Au, 1993) 

com intervalos tão curtos como 

0,3 ms (Zaslavskiy, 2006). A 

melhor discriminação sonora 

ocorre entre os 2 e os 55 kHz de 

frequência e a sensibilidade 

máxima situa-se entre os 65 e 75 

kHz (Au, 1993). 

 

No que diz respeito à produção de sons a gama de frequências na qual os golfinhos-

roazes emitem é bastante ampla. O modo como as emissões sonoras são produzidas 

tem sido bastante controverso. Actualmente a teoria mais aceite é a de que os sinais 

acústicos são produzidos no interior do crânio, na região nasal, através da circulação 

forçada de ar entre as bolsas nasais, provocando a vibração de uma estrutura labiada 

designada museau de singe (Cranford et al., 1996). Os sinais sonoros podem ser 

focalizados antes da sua emissão através dos tecidos esponjosos da fronte, que podem 

funcionar como uma “lente acústica” (dos Santos, 1998). Dada a existência de dois 

sistemas de sacos nasais, os golfinhos podem produzir dois sons diferentes em 

simultâneo, utilizando diferencialmente os dois sistemas (Dormer, 1979). 

 

O repertório acústico dos golfinhos-roazes é diversificado, tanto ao nível do espectro de 

frequências como no que diz respeito à intensidade sonora produzida, podendo ser 

agrupado em 3 categorias de acordo com o tipo de som, estrutura e composição 

espectral (Richardson et al., 1995; dos Santos, 1998): assobios, sons tonais de banda 

estreita, com funções comunicativas; sons pulsados, estalidos de curta duração e 

banda larga, utilizados na ecolocalização; e outros sons pulsados, complexos e 

variáveis, associados à expressão de emoções e comunicação (tabela 1).  

 

Figura 2. Curva audiométrica de um golfinho-roaz 

(adaptado de Johnson, 1967) 
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Os assobios são sinais não pulsados de curta duração (0,1 a 3 segundos) cuja energia 

se encontra contida numa banda de frequência estreita (dos Santos, 1998). A maior 

parte da energia dos assobios situa-se entre os 3,5 e os 14,5 kHz, podendo ultrapassar 

os 30 kHz quando se verifica a existência de harmónicas (tabela 1). Este tipo de 

vocalizações pode apresentar um padrão de frequência modulado, ascendente, 

descendente, ondulante ou não-modulado, podendo surgir isolado ou repetir-se ao 

longo do tempo (Brito, 2001). A estas emissões tem sido atribuída uma função 

comunicativa, tendo sido registada com maior abundância em contexto social (dos 

Santos, 1998). O espaço activo de um assobio é bastante variável, dependendo de 

factores como: a intensidade do assobio, o tipo de habitat e a profundidade. Um 

assobio com frequências entre 7-13 kHz e com intensidade de 160 dB re@1µPa pode 

ser audível até uma distância de apenas a 300m em zonas de pradarias marinhas e 

atingir até 1300m de distância em canais profundos (Quintana-Rizzo et al., 2006). 

Os estalidos de ecolocalização são sinais pulsados, direccionais, de banda espectral 

larga (0,1 a 300 kHz), com duração muito curta (50-200 µs) e energia superior a 200 

dB re 1µPa  (Au, 1993). O sistema auditório dos golfinhos-roazes é especializado no 

rápido processamento de sinais curtos assim, através da emissão de estalidos num 

feixe direccional e da posterior recepção do eco reflectido por determinado alvo, esta 

espécie têm a capacidade de determinar a presença, estrutura, composição, tamanho e 

forma de objectos bem como a distância ao alvo (Tyack, 1997). No processo de 

ecolocalização são emitidos trens de estalidos cuja duração, taxa de repetição e 

número de estalidos varia em função da tarefa a desempenhar: para tarefas de 

discriminação fina a intensidade sonora e a frequência são mais elevadas, e o intervalo 

entre estalidos é mais curto. O padrão do feixe de recepção dos trens de estalidos 

permite a localização de objectos num espaço tri-dimensional (Au, 1993) possibilitando 

aos indivíduos gerar uma “imagem” interna do meio que os envolve. O espaço activo 

dos estalidos de alta-frequência em golfinhos-roazes costeiros foi estimado em cerca 

Tabela 1.  Principais vocalizações dos golfinhos roazes 
  (Au, 1993; Evans, 1987; Richardson et al., 1995) 
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de 100 metros (Murchison, 1980), sendo que os estalidos de baixa-frequência atingem 

distâncias muito superiores.  

Do complexo repertório acústico dos golfinhos-roazes fazem ainda parte outros sons 

pulsados constituídos por impulsos curtos emitidos com alta taxa de repetição e numa 

gama espectral baixa com a maior parte da energia abaixo dos 16 kHz (dos Santos, 

1998). De acordo com alguns autores (Lilly & Miller, 1961; Caldwell & Caldwell, 1967), 

estes sinais podem desempenhar funções comunicativas e estar associados à 

expressão de emoções. Este tipo de sons apresenta grande variação quer ao nível da 

duração quer ao nível dos conteúdos espectrais, podendo esta variação depender do 

estado emocial e/ou fisiológico do individuo que os produz (dos Santos, 1998). Desta 

categoria fazem parte, entre outros, os latidos (buzz) relacionados com situações de 

interacção social (Lilly & Miller, 1961), os guinchos (squeal & squeack) produzidos em 

situação de alarme e medo (Caldwell & Caldwell, 1967) ou os zurros (bray) comuns em 

actividades alimentares e situações agonísticas (dos Santos et al., 1995). 

 

Além dos sons vocais já enumerados, os golfinhos podem também produzir sons não 

vocais quer através do contacto com a superfície da água (saltos, golpes caudais, entre 

outros), quer como resultado do contacto entre conspecificos ou através da emissão de 

bolhas de ar pelo orifício respiratório (dos Santos, 1998; Lusseau, 2006). A produção 

de sons passivos resultantes de actividades como a deslocação, alimentação, entre 

outras, sem valor comunicativo estrito são também comuns nesta espécie (dos Santos, 

1998). 

(4) Particularidades da população residente no Estuário do Sado  
 
A população residente de golfinhos-roazes do Estuário do Sado, de cariz único em 

Portugal Continental, é uma das poucas que podem ser encontradas na Europa.  

A presença regular desta população no Estuário do Sado tem sido referenciada desde 

há mais de um século, sendo que a primeira descrição remonta a 1863.  

Se em 1985 a população contava com, pelo menos, 35 indivíduos (dos Santos, 1985), 

actualmente a população é constituída por 27 indivíduos, dos quais 3 são crias e 3 são 

juvenis.  

A dependência da população de golfinhos-roazes residentes relativamente ao estuário 

do Sado é bastante elevada, uma vez que a sua distribuição se limita ao estuário e aos 

baixos próximos da embocadura do estuário (Gaspar, 2003). Sendo de destacar 3 

zonas de maior sensibilidade: a zona de embocadura do estuário (Gaspar, 2003), por 

se tratar de corredor privilegiado para a passagem dos golfinhos-roazes (Nunes, 2001) 

além de ser também um local de alimentação e descanso (Gaspar, 2003);  canal sul 
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(Gaspar, 2003) referenciada como área de alimentação privilegiada (Harzen, 1998; 

Nunes, 2001); e o interior do estuário (Gaspar, 2003) descrita como área de 

alimentação de grande importância durante a Primavera (Gaspar, 2003). De acordo 

com Cândido, 2003 a extremidade da Península de Tróia e a zona da Caldeira de Tróia 

correspondem aos centros de actividade da maioria dos animais da população do 

Estuário do Sado, sendo este último referenciado como zona de especial importância 

alimentar (Nunes, 2001). 

 

Do ponto de vista comportamental, a população do Sado apresenta um repertório 

complexo, coincidente com o que se encontra descrito para 

a espécie. Os comportamentos aéreos mais abundantes são 

os saltos frontais, sendo também comum a observação de 

golpes de cabeça e os golpes caudais (Carvalho, 2000). De 

assinalar a existência de elementos comportamentais 

característicos desta comunidade como é o caso do medusa 

tossing que consiste na projecção de medusas (dos Santos 

& Lacerda, 1987) bem como o bowridding especialmente 

associado a rebocadores (Nunes, 2001). 

 

Quanto  aos padrões de actividades, os golfinhos-roazes do Sado têm, à semelhança 

de outras populações da mesma espécie, como actividade dominante a deslocação. 

Dos padrões de actividades descritos para a espécie o repouso é o menos observado 

na comunidade de golfinhos-roazes do Sado. 

 

Relativamente aos aspectos acústicos desta população, estão referenciados até ao 

momento assobios, trens de ecolocalização e uma variedade de outros sons pulsados 

com padrões de emissão semelhantes aos referenciados para outras populações (Brito, 

2001). Os perfis de assobios estereotipados emitidos estão referenciados em 24 

categorias e têm demonstrado grande estabilidade ao longo dos anos (Coucinho, 

1999). 

 
Figura 4. Espectrogramas de assobios emitidos por golfinhos-roazes do Estuário do Sado (registos de Junho 
de 2007). 
 

Figura 3. Golfinho-roaz do 

Sado a efectuar um salto 

frontal 
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Os trens de estalidos são um evento sonoro que se apresenta também bem 

documentado para a população de golfinhos-roazes do Sado, dependendo a sua 

ocorrência e as suas características do padrão de actividade a decorrer no momento do 

registo. 

 
Figura 5. Espectrogramas de trens de estalidos emitidos por golfinhos-roazes do Estuário do Sado (registos 

de Junho de 2007). 

 

Outro tipo de sons pulsados registados para esta população são os rangidos graves, os 

chorrincos, os guinchos, os grunhidos, os estouros e os zurros (Brito, 2001); sendo 

estes últimos os mais comuns, especialmente em situações de alimentação e 

socialização. 

 

Além das características gerais apresentadas, conspícuas com as características 

exibidas por outras populações de golfinhos-roazes pelo mundo, a comunidade do Sado 

apresenta particulares que advêm da sua relação com o seu habitat: o Estuário do 

Sado. 

Os golfinhos-roazes do Sado apresentam uma elevada prevalência de lesões dérmicas. 

Entre 1992/93, 85% dos indivíduos da população apresentavam lesões dérmicas e em 

40% destes as lesões haviam já sido identificadas há pelo menos 6 anos (Harzen, 

1997). Uma das lesões dérmicas mais comuns na população do Sado é designada de 

“tattoo disease” e tem sido apontada como uma das possíveis causas de mortalidade 

infantil e juvenil, uma vez que a prevalência desta doença é significativamente superior 

em golfinhos-roazes imaturos (Van Bressem et al., 2003a). Em 1997, 17 dos 35 T. 

truncatus existentes no estuário do Sado apresentavam este tipo de lesão (Van 

Bressem et al., 2003b). De acordo com Wilson et al. (1999), em 1997, 91% dos 24 

indivíduos observados na população do Sado apresentavam algum tipo de lesão 

epidérmica, dos quais 89,2% correspondiam a ferimentos e 2,6 % a deformações. 

Outra particularidade desta população é a sua baixa taxa de recrutamento. Apesar dos 

nascimentos ocorridos anualmente, a taxa de mortalidade infantil e juvenil é elevada 

(Nunes, 2001). A sobrevivência dos subadultos é também um ponto crítico nesta 

população: entre 1984 e 2002, apenas 6% dos subadultos chegou à idade adulta. A 

estrutura etária da população encontra-se desequilibrada, sendo a faixa etária 
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dominante a idade adulta, na qual 90% dos indivíduos encontra-se já com pelo menos 

30 anos de idade (Gaspar, 2004). 

 

Actualmente, a população apresenta-se numa situação estável devido à melhoria da 

taxa de sobrevivência e da reprodução. No entanto, a reduzida dimensão populacional 

aliada à sua constituição demográfica e sensibilidade permitem a classificação da 

população  como “criticamente ameaçada” ou “em perigo de extinção”, de acordo com 

as normas para atribuição de categorias de conservação da lista vermelha da IUCN 

(Gaspar, 2003).  

 

A elevada pressão antropogénica no estuário do Sado põe em risco a sobrevivência da 

comunidade. É, assim, vital a avaliação de impactos e o delineamento de estratégias 

de minimização dos mesmos. 

No território português, a espécie encontra-se protegida pelo Decreto-Lei nº140/99 

(transposição da Directiva Habitats), pelo Decreto-Lei nº 263/81 (protecção de 

mamíferos marinhos) e também pelo Decreto-Lei nº 316/89 (transposição da 

Convenção de Berna) e pelo Decreto-Lei 114/90 (transposição da Convenção de 

Washington – CITES) (ICN, 2006), além do Decreto-Lei n.º 9/2006 que regulamenta a 

observação de cetáceos em águas portuguesas. 

 

4. Caracterização das actividades de construção portuária 

(1) Descrição das diferentes actividades geradoras de impacto 
 

O desenvolvimento de zonas costeiras, associadas a ambientes marítimos e estuarinos, 

depende, em grande parte, da construção de estruturas portuárias. A finalidade destas 

estruturas pode ser diversificada: pontos de atracagem de unidades industriais, docas 

para navios comerciais, cais de atracagem de ferries de passageiros e/ou veículos ou 

marinas para embarcações de recreio. No entanto, independentemente do tipo de 

actividade à qual estarão associadas aquando do seu funcionamento, todas as 

estruturas portuárias passam por 3 actividades fundamentais no seu processo de 

construção: 

 

- obras de protecção e retenção marginal (molhes ou barreiras); 

- dragagem, 

- cravação de estacas. 
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As obra de protecção e retenção marginal consistem na colocação de pedras de 

formato irregular, de modo a formar um molhe ou barreira perpendicular à linha de 

costa. A este processo é dado o nome de colocação de enrocamentos. O sistema de 

colocação de enrocamentos é feita com recurso a uma draga de balde que deposita as 

unidades de enrocamento tanto em zona emersa como numa extensão longitudinal 

submersa. A colocação é feita de baixo para cima começando pelos níveis mais baixos 

e por camadas horizontais. Após a construção do núcleo do molhe segue-se a 

colocação de pedras de menor dimensão e formato regular que constituirão o 

revestimento exterior do molhe. 

Os dados apresentados neste estudo são relativos às obras de protecção e retenção 

marginal Oeste da Marina de Tróia, que decorreu entre 15 de Junho de 2006 e 30 de 

Agosto de 2006. Durante os enrocamentos foram colocados 22500 m3 de pedra e 

foram dispostas em configuração rectilínea da seguinte forma: um troço recto 

constituindo um molhe de taludes de enrocamento, com cerca de 45 m de 

comprimento e um troço recto até ao enraizamento com um perfil misto, constituído 

por um molhe de taludes de enrocamento com cerca de 60 m de comprimento 

(Consulmar, 2004). 

 

O processo de dragagem consiste na remoção de sedimento de modo atingir cotas de 

profundidade definidas nos projectos de construção portuária. O tipo de draga de 

dragas utilizadas neste tipo de operações podem ser mecânicas (dragas de dentes ou 

de balde), hidráulicas (dragas de sucção) ou mistas. 

No presente estudo, os dados apresentados são relativos ao processo de dragagem da 

bacia da Marina de Tróia, que decorreu entre 16 de Outubro de 2006 e 7 de Março de 

2007. O processo de dragagem foi efectuado com recurso a um draga de sucção 

(hidráulica) que procedeu à retirada de sedimento de natureza arenosa, de forma 

contínua em período diurno, numa área de 2.7 ha destinada à futura bacia da marina. O 

total de sedimentos a dragar (de natureza arenosa e limpos) foi de cerca de 

215l000lm3 (IMAR, 2003). 

 

A cravação de estacas designa a actividade de colocação de estacas, utilizadas como 

fundações ou/e suporte a obras de construção portuária. A cravação de estacas pode 

ser efectuada através de um processo de impacto, recorrendo a martelos hidráulicos, 

ou através de um processo vibracional, recorrendo a martelos de vibração 

(vibrofouncer).  

Os dados relativos ao processo de cravação de estacas, presentes neste estudo, são 

referentes às actividades construção do novo cais dos “ferries” de Tróia que 

decorreram entre 27 de Junho de 2007 e 3 de Julho de 2007, e entre 4 e  11 de 
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Outubro de 2007.  A cravação de estacas foi efectuada com recurso a um martelo 

hidráulico Menk MHF 5-114 com energia de impacto de 140 kNm, tendo sido cravadas 

um total de 106 estacas metálicas com 711 m de diâmetro, 11,7 mm de espessura e 

18,4mm de comprimento (Consulmar, 2007). 

 

(2) Potenciais impactos associados  
 

Os impactos associados a obra de construção portuária dependem das características 

especificas de cada actividade. 

 

O processo de construção de retenção marginal tem sido referenciado como tendo o 

potencial de causar ressuspenção de sedimentos, poluição acústica, alterações na 

qualidade da água (IMAR, 2003). No que diz respeito a comunidades de cetáceos, este 

tipo de actividade poderá produzir impactos directos tais como danos físicos nos 

indivíduos, resultantes da colisão com blocos rochosos, bem impactos indirectos 

relacionados com a alteração da disponibilidade e distribuição de presas (IMAR, 2003). 

Relativamente ao processo de dragagem, os potenciais impactos ambientais estão 

relacionados com as movimentações de embarcações e com o processo de operação da 

draga. Para este tipo de actividade, os possíveis impactos referenciados são os 

seguintes: resssuspenção de sedimentos e matéria orgânica causando um aumento de 

turbidez que pode afectar a fauna e flora marinha, remoção de espécies e comunidade 

bentónicas, e poluição acústica (Newell et al., 1998; ICE 1995). Os possíveis impactos 

referidos poderão afectar comunidades de cetáceos directamente, devido aos níveis de 

poluição acústica, e indirectamente, devido a alteração da disponibilidade e distribuição 

de presas. 

 

Os níveis de impacto ambiental relacionados com o processo de cravação de estacas 

estão associados à poluição acústica gerada por este tipo de actividade. O potencial de 

impacto de poluição  em cetáceos pode ser registado a vários níveis: nível fisiológico, 

podendo provocar concussões, embolismo, ressonância  e ruptura de órgãos internos, 

hemorragias entre outros; a nível comportamental, podendo alterar os padrões de 

actividades, provocar movimentos evasivos, induzir a cessação de comportamentos 

alimentares, entre outros; ao nível da limitação das capacidades acústicas e 

comunicativas dos indivíduos; bem como indirectamente, ao nível da redução da 

disponibilidade de presas (Erbe & Farmer, 2000). 
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5. Estado da arte (outros estudos) 
 
A avaliação de impactos gerados por construções portuárias em cetáceos é uma 

temática recente e, assim sendo, existe ainda pouca informação no que diz respeito a 

este assunto. É, contudo, possível destacar alguns relatórios técnicos nos quais é 

avaliada a alteração de comportamento face a operações de dragagem e perfurações 

do solo. Richardson et al., 1990 refere a existência de alterações comportamentais em 

baleias da Gronelândia (Balaena mysticetus) no Alasca, nomeadamente a paragem de 

actividades relacionadas com a alimentação e deslocações para zonas a mais de 2km 

da fonte emissora de ruído face a ruídos gravados de operações de dragagem. No 

entanto, indivíduos da mesma espécie sujeitos a ruído real de operações de dragagens 

não mostraram qualquer alteração comportamental. O nível de perturbação exercida 

pode variar não só consoante o grau de ruído ambiental mas também consoante o tipo 

de actividade a efectuar. Tougaard et al. (2003) registou respostas comportamentais 

em bôtos a pelo menos 15 km de uma zona de cravação de estacas com martelo de 

impacto. No projecto de modificação do porto de Kalaeola Barbers Point, no Havai 

(Lammers et al., 2001), verificaram-se respostas comportamentais mais drásticas por 

parte dos cetáceos quando sujeitos a ruídos temporários e impulsivos (colocação de 

enrocamentos) que em situações nas quais o ruído era constante (dragagens). 

 

O nível de impacto de construções portuárias em populações de cetáceos tem sido 

estimado não só analisando as respostas comportamentais mas também recorrendo a 

uma abordagem acústica das diversas actividades inerentes às construções.   

Richardson et al. (1995) consideram a existência de vários efeitos directos em 

cetáceos dentro de uma zona de influência definida, nomeadamente: zona de perda de 

audição, na qual determinado nível sonoro pode provocar lesões temporárias ou 

permanentes nos indivíduos; zona de máscara, onde os níveis sonoros podem interferir 

com a detecção de outros sons e mascarar a comunicação; zona de resposta 

comportamental, na qual é possível detectar reacções comportamentais ao ruído 

emitido; e zona de audibilidade, zona a partir da qual os indivíduos detectam os níveis 

sonoros produzidos acima do ruído ambiente. Estes impactos directos tem sido alvo de 

estudos recentes como é o caso do relatório técnico de Parvin & Nedwell (2005),  no 

qual foi estimado que um impulso simples de 0,1 segundos de duração com 

intensidade sonora de 202 dB re 1 µPa@ 1m pode causar danos auditivos em 

golfinhos-roazes. Noutro estudo, é referido que a exposição de golfinhos-roazes a 

níveis sonoros com 160 dB re 1 µPa@ 1m a frequências entre 4 e 11 kHz pode causar 

perda de audição temporária, para períodos de exposição de 30 minutos, ou danos 

auditivos permanentes se exposição durar algumas horas (Madsen et al., 2006).  David 
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(2006) estima que o ruído gerado pela cravação de estacas metáticas com martelo de 

impacto possa exercer um potencial de perturbação em golfinhos-roazes a distâncias 

até 40km da fonte, sendo que a frequências de 9kHz este ruído tem a capacidade de 

mascarar as vocalizações desta espécie numa distância de 10 a 15 km da fonte.   

 

O nível de impacto provocado pelos diversos tipos de actividades subaquáticas 

humanas tem sido estimado por alguns autores em relatórios técnicos e observações 

pontuais. No entanto, o grau de perturbação que esse tipo de operações pode provocar 

em comunidades residentes de golfinhos-roazes continua pouco estudado. Ainda em 

revisão, existe um trabalho de especial relevância para esta temática já que avalia a 

potencial perturbação exercida pela construção de uma ponte na comunidade de 

golfinhos-roazes de Sarasota Bay, Florida (Buckstaff et al., em revisão). Nesse estudo 

foi avaliada a distribuição e densidade de golfinhos-roazes, bem como a alteração de 

níveis sonoros. Se para a distribuição não foram verificadas alterações significativas 

com a construção, no que diz respeito à densidade foi verificado um aumento de 

golfinhos-roazes na zona da ponte após a construção. Também neste estudo, foram 

verificadas alterações comportamentais, como resposta a explosões subaquáticas, à 

distância de 1,83 km onde os níveis sonoros registados eram de apenas 9 dB acima do 

ruído ambiental. Apesar da relevância desta investigação, não foram quantificadas as 

alterações dos padrões comportamentais. Os padrões comportamentais são uma 

medida importante do estado de uma população uma vez que são um reflexo da 

interacção dos golfinhos-roazes com o meio que os rodeia. A quantificação da 

disrupção de padrões comportamentais pode funcionar como indicador de perturbação 

permitindo a avaliação de situações geradoras de impacto. 

 

Os estudos relativos a padrões comportamentais de golfinhos-roazes (Tursiops 

truncatus) têm sido bastante abundantes ao longo das últimas 3 décadas. Weaver 

(1987) elaborou um repertório bastante completo dos comportamentos exibidos à 

superfície para a espécie Tursiops truncatus baseada na população de golfinhos-roazes 

das águas da Califórnia, fazendo referência a comportamentos aéreos, situações de 

contacto físico, movimentos de cabeça e de barbatanas, tipos de respiração, tipos de 

natação e submersões, entre outros. O seu trabalho continua a servir de referência a 

todos os estudos comportamentais. Outras investigações de referência a nível 

comportamental são os trabalhos de Shane et al., 1986 no qual são descritos estados 

comportamentais (alimentação, busca de presas, agrupamento, deslocação, entre 

outros) bem como o estudo de Würsig & Würsig, 1979.   

Este último tem especial relevância por se tratar do primeiro a recorrer a métodos 

estatísticos, além de utilizar como método de amostragem observações a partir de um 
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ponto alto em terra em vez do clássico acompanhamento dos indivíduos através de 

embarcações a motor para a observação de golfinhos-roazes. Saayman & Tayler, 1973 

haviam já recorrido a observações a partir de terra para o seu estudo da população de 

golfinhos-roazes do Oceano Indico (Tursiops aduncus). Hoje em dia, é bastante comum 

este tipo de observações, quer como método único de amostragem quer como método 

complementar de observação. 

 

As respostas  comportamentais exibidas face a diferentes situações geradoras de 

impacto resultam da interacção com factores como a perturbação visual, alterações do 

meio e movimentos de presas (Richardson et al., 1995) mas também da resposta a 

uma mistura de níveis sonoros e de frequências (Parvin et al., 2006).  

Os métodos acústicos são uma ferramenta importante na avaliação de situações 

geradoras de impacto, sobretudo em estudos de cetáceos. Nos mamíferos marinhos, o 

sistema auditivo é um dos mecanismos sensoriais mais importantes (Ketten, 2004), 

com relevância não só no contexto da comunicação mas também pelo papel vital que 

desempenha na percepção e interacção com o meio ambiente.  

 

O impacto do ruído antropogénico nos cetáceos tem sido uma das grandes 

preocupações da IWC (Comissão Internacional Baleeira) nos últimos anos (Ketten, 

2004); e a avaliação do nível de ruído subaquático tem sido um dos pontos fulcrais nos 

relatórios técnicos de projectos da União Europeia, nomeadamente em construções de 

energia eólica offshore (Nedwell et al., 2003a; Thomsen et al., 2006), em terminais 

portuários (Nedwell et al., 2003b), em pontões e cais de acostagem (Nedwell, 2002). 

No entanto, existe ainda uma grande lacuna de conhecimento relativamente ao 

impacto de construções portuárias em populações residentes de golfinhos-roazes.  

Na realidade, e apesar das observações pontuais de populações de golfinhos-roazes, 

um pouco por todo mundo, terem permitido adquirir um conhecimento alargado de 

vários aspectos ecológicos, comportamentais e acústicos desta espécie (e.g. Ballance, 

1990; Bearzi et al., 1999; Bearzi, 2005; Lusseau, 2006), são as investigações a longo 

termo de populações residentes que mais informação têm fornecido. A população de 

Shark Bay na Austrália que tem sido estudada desde 1982 e a de Sarasota Bay, 

Florida, EUA, para a qual temáticas como estrutura social, comportamento e 

comunicação entre outras tem sido alvo de investigação, são exemplos de populações 

que têm sido investigadas ao longo de mais de duas décadas e que têm contribuído 

para o conhecimento mais aprofundado da espécie. 

 

Na Europa existem também populações residentes de Tursiops truncatus cujos padrões 

comportamentais, ecológicos e acústicos têm sido descritos, nomeadamente: Moray 



 24

Firth, Escócia (e.g. Eisfeld, S.M., 2003; Wilson et al., 1997); ilhas Losing e Cres, 

Croacia (Bearzi et al., 1992); Estuário de Shannon, Irlanda (Rogan et al., 2000; 

Ingram & Rogan, 2003; Berrow et al., 2006) e Kvarnerik, Mar Adriático (Bearzi  et al., 

1999). 

 

Na Europa, e por todo mundo, os estudos das comunidades residentes de golfinhos-

roazes centram-se agora nas interações com o Homem e no seu impacto sobre as 

comunidades. São disso exemplo o trabalho de Nowacek  et al. (2001) que incide 

sobre os efeitos do tráfego marítimo sobre a comunidade de golfinhos-roazes de 

Sarasota Bay, ou o artigo Constantine et al. (2004) que avalia a alteração 

comportamental face a barcos de ecoturismo na Nova Zelândia. 

 

A comunidade residente do estuário do Sado insere-se neste contexto e tem sido alvo 

de inúmeras investigações ao longo das últimas décadas. Teixeira, 1981 e Hussenot, 

1982 foram pioneiros no que diz respeito à análise de aspectos relativos à ocupação e 

utilização do estuário pela espécie Tursiops truncatus. Desde então, têm surgido 

inúmeras referências a esta população, focadas sobretudo nos padrões de 

movimentação (Harzen, 2002), ecologia (Harzen, 1998), comportamento (e.g. dos 

Santos, 1987; dos Santos et al., 2001) e emissões sonoras (e.g.: dos Santos et al., 

1990; Coucinho, 1999; Brito, 2001; Louro, 2001). A importância desta população tem 

feito dela objecto de estudo de várias investigações no âmbito de projectos de estágio 

(Gaspar, 1994; Freitas, 1995; Carvalho, 2000), mestrado (Brito, 2001; Cândido, 2003; 

Coniglione, 2006) e doutoramento (dos Santos, 1998; Gaspar, 2003). 

 

O estuário do Sado apresenta-se como uma área de estudo privilegiada por possuir, 

para além da sua componente biológica bastante rica (Cabral, 1999) e do seu estatuto 

de conservação (Reserva Natural), uma forte componente antropogénica (Freitas, 

1995). Apesar dessa forte componente, a população de golfinhos-roazes tem mantido 

a ligação com o estuário utilizando-o como localização principal para as suas 

actividades diárias. No entanto, essa relação não é inócua e existem várias referências 

de impactos gerados pelo Homem na população, com especial relevo para a 

contaminação toxicológica (Harzen et al., 1997) e doenças epidérmicas (Wilson et al., 

1999). Neste último estudo é de salientar que 91% dos indivíduos observados na 

população do Sado apresentavam algum tipo de lesão epidérmica, para além de 

ferimentos (89,2%) e deformações (2,6%). 

 

Outros aspectos relacionados com a pressão antrópica exercida sobre a população de 

golfinhos-roazes do estuário do Sado continuam por avaliar. Apesar da forte 
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intervenção ao nível de construções nas margens estuarinas, o impacto gerado por 

esse tipo de actividades na população de golfinhos-roazes do Sado nunca foi alvo de 

estudo. O último estudo relativo à influência de emissões acústicas no Estuário do 

Sado data de 1998 e não tem em conta o impacto sonoro de construções portuárias 

(dos Santos & 1998). Assim sendo, algumas questões permanecem por responder: 

- Que tipo de impactos estão associados às construções nas margens estuarinas? 

- De que modo a população de golfinhos-roazes reage a esse tipo de intervenções? 

- Haverá alterações significativas nos padrões de uso e comportamentais dos 

golfinhos-roazes do Sado quando sujeitos a esse tipo de perturbação? 

- De que modo o ruído gerado por esse tipo de actividades influência a comunidade de 

golfinhos-roazes? 

 

É nesse enquadramento que surge este projecto, com o qual se pretende encontrar 

respostas a essas questões e contribuir para um melhor conhecimento dessa realidade. 
 

6. Objectivos 
 
Este projecto foi delineado de modo a responder a duas questões fundamentais: 

 

- De que modo os golfinhos-roazes utilizam o segmento do estuário a ser 

intervencionado? 

 

- De que forma os trabalhos decorrentes da construção da marina de Tróia e do novo 

cais dos ferries afectarão os padrões de ocupação e utilização desse segmento do 

estuário pela população de golfinhos-roazes?  

 

Assim sendo, os principais objectivos são os seguintes: 

 

 Inventariar os padrões de actividades e o repertório comportamental da 

população de golfinhos-roazes do Sado na área em estudo; 

 

 Identificar as respostas comportamentais dos indivíduos da população face às 

actividades de construção em curso; 

 



 26

 

 Avaliar o nível de ruído produzido pelo processo de cravação de estacas na área 

de estudo 

 

 Detalhar o potencial de impacto da cravação de estacas metálicas em leito 

arenoso 

 

 Estimar as zonas de influência acústica, resultantes do processo de cravação de 

estacas metálicas, na área de estudo 

 

 Avaliar o impacto das diferentes actividades de construção portuária na 

população de golfinhos-roazes do estuário do Sado 

 

 

 Identificar áreas e períodos temporais mais sensíveis para a população de 

golfinhos-roazes quando sujeita a este tipo de perturbações 

 

 Definir estratégias mitigadoras para este tipo de actividades 
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CAPITULO II 

Respostas comportamentais de golfinhos-roazes 
residentes à construção de uma marina no Estuário do 

Sado, Portugal 
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1. Resumo 

 

Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento da pressão antropogénica em 

meios costeiros, que se reflecte, entre outros aspectos, na proliferação da construção 

de marinas por todo o mundo. O impacto da construção de marinas em cetáceos é 

uma temática pouco estudada. A perturbação gerada por esse tipo de actividades pode 

ser estimada através da avaliação de alterações a nível comportamental e dos padrões 

de utilização das áreas sujeitas a construções.  

No estuário do Sado reside uma população de golfinhos-roazes de cariz único em 

Portugal. O seu reduzido efectivo populacional e o elevado grau de pressão 

antropogénica a que a população está sujeita colocam-na numa situação de elevada 

vulnerabilidade. 

Para avaliar a ocorrência de impactos relacionados com a construção da marina de 

Tróia na população de golfinhos-roazes foi testada a existência de alterações nos 

padrões de actividades dos indivíduos e no seu repertório comportamental. A partir de 

um ponto fixo em terra, a área intervencionada e zonas adjacentes foram 

monitorizadas, em regime diurno registados, durante períodos relativos à construção 

do molhe de retenção marginal (enrocamentos), períodos relativos ao processo de 

dragagem bem como períodos nos quais não decorreram quaisquer actividades de 

construção. Os registos vídeo obtidos permitiram a avaliação dos padrões 

comportamentais face às diferentes situações de obra a que os golfinhos foram 

expostos.  

A existência de alterações nos padrões de actividades diárias e no repertório 

comportamental permitiu concluir acerca do impacto das diferentes fases de obra nos 

indivíduos da  população de golfinhos-roazes.  

 

 
 

 

Palavras-chave: golfinhos-roazes, enrocamentos, dragagens, respostas 

comportamentais, impacto ambiental 
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2. Introdução 

 

As zonas costeiras continentais, sobretudo nas margens estuarinas, têm vindo a sofrer 

uma pressão crescente ao longo das últimas décadas. O aumento das actividades 

turísticas associadas a meios costeiros reflectem-se, entre outros aspectos, na 

proliferação da construção de marinas por todo o mundo (First Research, Inc., 2007). 

A construção de uma marina passa por um conjunto de etapas com intervenção directa 

no meio marinho/estuarino, nomeadamente as operações de colocação de 

enrocamentos e dragagem. No entanto, a avaliação de impactos sobre cetáceos, 

gerados por construções portuárias, tem sido pouco estudada.  

Este tipo de actividades de construção pode ter efeitos a vários níveis: produção de 

ruído subaquático considerável em zonas de passagem ou alimentação de cetáceos; 

deterioração da qualidade da água; aumento da turbidez, alteração dos padrões de 

distribuição dos recursos marinhos, destruição de habitats ou, em última análise, 

aumento do risco de acidentes.  

Uma das formas de tentar avaliar estes potenciais impactos sobre as populações de 

cetáceos será a medição/avaliação de respostas comportamentais dos indivíduos e dos 

grupos às actividades potencialmente perturbadoras. 

Face a situações geradoras de impacto, os cetáceos podem exibir reacções como o 

evitamento de áreas sujeitas a perturbação (Salden, 1988; Lusseau, 2005), alteração 

nos padrões de actividades e budget diário dos indivíduos (Lusseau, 2004), bem como 

alterações no seu repertório comportamental, que podem ter consequências 

significativas nos níveis de energia dos indivíduos e no sucesso reprodutivo das 

populações (Lusseau,  2006). 

Para operações de dragagem e perfurações do solo já foram registadas alterações 

comportamentais em cetáceos (Richardson et al., 1990), sendo que o impacto parece 

ser inferior em situações nas quais o ruído é constante (Lammers et al., 2001). Para 

actividades de construção que provocam ruídos temporários e impulsivos, como é o 

caso da colocação de enrocamentos, verifica-se que o potencial de gerar respostas 

comportamentais mais drásticas, nomeadamente  a disrupção de actividades 

alimentares,  a cessação de comportamentos como o repouso ou a socialização, por 

parte dos cetáceos é superior (Lammers et al., 2001).  

As respostas  comportamentais exibidas face a diferentes situações geradoras de 

impacto resultam da interacção com factores como a perturbação visual, alterações do 

meio e movimentos de presas (Richardson et al., 1995) mas também da resposta a 

uma mistura de níveis sonoros e de frequências (Parvin et al., 2006). 

No estuário do Sado encontra-se a única população de golfinhos-roazes residente em 

Portugal. Esta comunidade apresenta diversas fragilidades, nomeadamente o reduzido 
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efectivo populacional (Gaspar, 2003), apresentando um nível de vulnerabilidade 

bastante elevado face à crescente pressão antropogénica. 

A construção da marina de Tróia, no estuário do Sado, possibilitou a oportunidade de 

avaliar os efeitos de actividades de construção, como a colocação de enrocamentos e o 

processo de dragagem por sucção, na população residente de golfinhos-roazes. O 

presente estudo determina e quantifica as respostas comportamentais exibidas pelos 

indivíduos face às actividades de construção da marina. 

   

3. Material e Métodos 

Área de estudo 

A área de estudo localiza-se na embocadura do Estuário do Sado, na costa sudoeste de 

Portugal Continental, e corresponde a um segmento com cerca de 7km2, entre o limite 

montante da baía de Setúbal e o Outão junto à foz (figura 1).  Esta secção do estuário 

inclui uma baía ampla protegida a sul pela Península de Tróia, bem como um canal 

estreito correspondente à foz do estuário onde a profundidade chega a atingir os 40m. 

Na margem Norte situa-se a cidade de Setúbal, com intensas actividades portuárias e 

industriais, estando o Canal Norte do estuário mais sujeito a pressão antropogénica. A 

margem Sul é formada pela Península de Tróia e apresenta habitats menos 

intervencionados como é o caso dos povoamentos de Posterga PSP. e as comunidades 

bentónicas associadas ao substrato arenoso. O estuário do Sado tem sido utilizado 

intensivamente por uma comunidade residente de golfinhos-roazes que têm vindo a 

ser estudada desde 1981 (Hussenot, 1982; dos Santos et al., 1987; Gaspar, 2003). 

O estudo presente neste artigo insere-se no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

da Marina e novo Cais dos “ferries” do Troiaresort, e diz respeito ao programa de 

monitorização previsto no RECAPE, para a fase de construção da marina de Tróia. O 

programa de monitorização descrito teve como objectivo o acompanhamento dos 

períodos mais críticos, de dragagem e colocação de enrocamentos, de modo a 

identificar alterações comportamentais e/ou demográficas da população. 



 31

 
 

Figura 6. Mapa da área de estudo (os sectores apresentam-se delineados por linhas sólidas), com a 

representação da zona de construção e do ponto fixo de observação em terra 

 

 

Monitorização a partir de um ponto fixo em terra 

A área de amostragem (Figura 6) foi definida com base na localização da zona de 

construção da marina de Tróia, tendo sido estabelecido um perímetro de influência das 

actividades de construção. A área de amostragem não inclui a zona a montante do 

local de construção devido a condicionantes metodológicos (área não visível a partir do 

ponto de observação definido A área de estudo definida foi dividida em três sectores, 

delimitados através de referências fixas na margem Norte do estuário, aos quais 

corresponde um gradiente de possível impacte (Figura 6):  

 

- Sector 1 (sector obra),  onde ocorreram os trabalhos de construção da marina com 

intervenção directa no estuário, delimitado a montante pelo alinhamento do depósito 

de água da Belavista e a jusante pelo edifício “Galerias Avenida Parque”;  

 

- Sector 2, sector a jusante do sector obra, delimitado a montante pelo edifício 

“Galerias Avenida Parque” e a jusante pelo forte de Albarquel; 

- Sector 3, limite jusante de possível impacte, sector que engloba a praia “TroiaMar”, 

delimitado a montante pelo forte de Albarquel e a jusante pela casa amarela do Parque 

de  Campismo do Outão. 
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A área de amostragem foi monitorizada de forma contínua, com períodos de 

observação diurna (em média 10 horas por dia), de modo a registar todos os padrões 

comportamentais dos golfinhos-roazes na secção do estuário definida.  Durante os 

perídos de observação, um mínimo de dois observadores procederam à prospecção da 

área de amostragem com recurso a binóculos Minolta Standart EZ, 7x35, wide angle 

9,5º e a um telescópio Geoma-80-A, GLH 48 Zoom com ampliação máxima 60 x. 

Sempre que detectados indivíduos da população procedeu-se à filmagem dos mesmos, 

utilizando uma câmara de vídeo Sony MiniDv Handycam Vision DCR-TR900E com zoom 

digital até 48x. Sempre que necessário utilizou-se uma lente duplicadora Sony VCL-

ES20 aplicada à câmara de vídeo. Durante as filmagens, o 2º observador recorrendo a 

binóculos e/ou telescópio forneceu informações adicionais (número de indivíduos, 

existência de crias, outros grupos para além do que está a ser acompanhado e tipo de 

obra a decorrer). Estas informações adicionais foram registadas em tempo real no 

suporte vídeo como informações áudio. 

As observações decorrem em duas fases de obra distintas: construção da retenção 

marginal Oeste (Julho 2006-Agosto 2006) e dragagem da bacia da marina (Outubro 

2006-Novembro 2006). Para cada fase, foram efectuadas observações sem qualquer 

actividade de construção, bem como com trabalhos normalmente em curso. O 

cronograma desta monitorização encontra-se esquematizado na tabela 2. 
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Tabela 2. Cronograma da recolha de dados nas diferentes fases de obra 

 

 

Dia 

- 

Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Jun.                                

Jul.             *              * *     *  *  *  *  *      *  * *  *  *       * Fase  

1 Ago. *   *                *    *                        *  *  * *       *   

 Set.                                                              

Out.         *  *      *  *   * *    *         *             *              Fase 

 2 Nov.           *    *   *                          *                   

 

 

    - obra activa    - períodos de amostragem 

 

    - obra parada          *    - observação efectiva de golfinhos-roazes na área de amostragem 
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Análise do registo vídeo 

A análise do registo vídeo, realizada à posteriori com recurso a um leitor de 

miniDV Panasonic NV-DV2000EC e monitor de Sony Triniton Colour Tv KV-

M1430E, permitiu o registo dos parâmetros comportamentais observados à 

superfície, designadamente: comportamento exibido, direcção e velocidade de 

deslocação, padrão de submersões,  direccionalidade global, número de 

indivíduos, divisão em grupos e subgrupos e presença de crias; bem como a 

anotação do decurso ou não de actividades de construção. Com base nos 

parâmetros registados, os comportamentos exibidos foram agrupados em cinco 

padrões de actividades distintos, descritos na tabela 3: alimentação à superfície, 

busca de presas/exploração, deslocação, fuga a embarcações e socialização. O 

tempo total despendido nas diferentes actividades foi contabilizado para cada 

sector, por cada dia de observação. 

 

 

Tabela 3. Descrição dos padrões comportamentais para as actividades definidas 

 

Actividades Padrão de submersão Direccionalidade  

Global 

Comportamentos aéreos  

mais frequentes 

Alimentação Submersões curtas (< 

30seg) 

Irregular Skimming e saltos 

Busca de 

presas / 

exploração 

Submersões médias (+/- 

1min) a longas (> 1min) 

Irregular Golpes de cabeça e tailouts 

Deslocação Submersões curtas, 

médias e longas 

Constante Saltos frontais e tailouts 

Fuga a 

embarcações 

Submersões longas Irregular Golpes caudais e tailouts 

Socialização Submersões curtas Irregular Saltos (sincronismo e contacto físico) 
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Através da análise vídeo foi também registado o número de ocorrências de 

comportamentos aéreos (tabela 4), os quais foram contabilizados por dia. O 

número de indivíduos presentes em cada grupo durante a exibição dos 

comportamentos aéreos foi também registado (considerando-se grupo um 

conjunto de indivíduos que, exibindo o mesmo padrão de actividade, não distam 

entre si mais de c. de 100 metros). 

 

  

Tabela 4.   Descrição dos elementos aéreos mais frequentes no repertório comportamental dos 

Golfinhos-roazes do Estuário do Sado (adaptado de Weaver, 1987) 

 

Elemento comportamental 

Aéreo 

Características gerais 

• Salto frontal  

 

 

O corpo sai totalmente fora de água em posição dorsal, reentrando 

a cabeça em primeiro lugar. O ponto de reentrada na água dista 

mais do que um comprimento do corpo do ponto de saída. 

• Salto lateral O corpo sai totalmente fora de água em posição lateral, 

reentrando a cabeça em primeiro lugar. O ponto de reentrada na 

água dista mais do que um comprimento de corpo do ponto de 

saída. 

 

• Salto invertido O corpo sai totalmente fora de água em posição invertida, 

reentrando a cabeça em primeiro lugar. 

 

• Golpe de cabeça Numa posição dorsal, o animal eleva a cabeça e bate 

vigorosamente com o rostro na água. 

 

• Golpe caudal O animal, numa posição dorsal, faz emergir a barbatana e 

pedúnculo caudal batendo vigorosamente na superfície da água. 

 

• Tailout (exibição da barbatana 

caudal) 

 

O animal segue em deslocação numa posição dorsal e antes de 

submergir exibe a barbatana caudal e pedúnculo caudal. 

• Skimming (natação rápida com 

a produção de espuma) 

 

Natação muito rápida à superfície da água, este movimento produz 

muita espuma em redor do animal. 
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Análise estatística 

Para avaliar a eventual ocorrência de alterações nos padrões comportamentais 

dos golfinho-roazes provocadas pela construção da marina de Tróia, os dados 

recolhidos foram classificados consoante o decurso ou não de actividades de 

construção concomitantemente com a sua recolha. 

 

 

Análise das actividades predominantes 

Para analisar se as actividades de construção  se reflectiam nas actividades 

dominantes dos golfinhos-roazes, foi quantificado o tempo médio diário 

despendido pelos indivíduos nos sectores definidos e analisado o padrão de 

actividades exibido diariamente, sendo efectuada a comparação entre períodos de 

observação com obra activa e obra parada.  

Para testar a existência de diferenças significativas entre o tempo médio diário 

despendido na área de amostragem pelos golfinhos-roazes do Sado, em situações 

de obra parada e de obra activa, foi efectuado um teste t paramétrico para a fase 

1; uma vez que os dados relativos à fase 2 não satisfaziam os pressupostos de 

normalidade e homocestacidade, foi realizado um teste de hipóteses não-

paramétrico (U de Mann-Whitney) para esta fase. 

De forma a estimar a existência de alterações no buget diário para cada 

actividade, as observações foram ponderadas em função do tempo médio diário 

despendido na área de amostragem. Para testar a existência de diferenças 

significativas entre o tempo diário despendido por actividade, face às diferentes 

situações de obra parada e obra activa efectuou-se uma análise normal de 

variância multifactorial. 

Foi também determinado o tempo médio diário despendido nos diferentes 

sectores, uma vez que os sectores reflectem um gradiente de proximidade à zona 

de obra, e efectuada a comparação entre as situações de obra activa e obra 

parada, recorrendo à análise multifactorial MANOVA para determinar a 

significância das diferenças obtidas. 

Para a  análise normal de variância multifactorial (MANOVA) dada a robustez da 

análise paramétrica e na ausência de uma boa alternativa  não-paramétrica, a 

estatística de teste utilizada foi sempre a análise MANOVA. 

Para as análise do teste de hipóteses e a  análise normal de variância 

multifactorial foi utilizado o software Statistica 7.0® (StatSoft, Inc.) com o qual se 

procedeu à análise sobre o factor tempo médio despendido pelos indivíduos. Para 
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a análise não-paramétrica e para a representação gráfica foi utilizado o software 

Microsoft Excel®. 

 

 

Análise do repertório comportamental 

De modo a avaliar a existência de diferenças significativas no repertório 

comportamental exibido pelos golfinhos-roazes, em situação de obra activa e de 

obra parada, foi efectuada uma análise de simulação de tabelas de contingência, 

com as frequências de comportamentos aéreos exibidos em cada uma das 

situações, com recurso ao programa ACTUS (Estabrook & Estabrook, 1989). Esta 

análise permite o cálculo do valor do qui-quadrado, bem como a determinação 

das variáveis (células) que diferem significativamente dos restantes valores. 

Para testar a existência de diferenças significativas no tamanho médio dos grupos 

observados durante a exibição de comportamentos aéreos face às situações de 

obra activa e de obra parada, foi efectuada uma análise multifactorial de 

variâncias (factores: obra e tipo de comportamento aéreo; variável: tamanho do 

grupo) 

 

4. Resultados 

 

Actividades  dominantes 

Fase 1: construção da retenção marginal Oeste da marina de Tróia 

Das 200 horas de esforço de amostragem relativas a esta fase de construção, 17 

corresponderam à observação real de golfinhos-roazes nos sectores, o que 

corresponde a 8,5% do esforço de amostragem.  

Comparando as 2 situações, de obra parada e activa, no que diz respeito ao 

tempo médio diário despendido pelos golfinhos-roazes nos sectores definidos, 

verificou-se que em situação de obra activa os valores obtidos são bastante 

superiores – 3289 segundos – do que os registados em situação de obra parada – 

1956 segundos (figura 7). O tempo diário despendido pelos golfinhos na área de 

amostragem é significativamente diferente (t = -2.18414, p < 0.05) entre as 

duas situações. 
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Figura 7. Tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes na área de amostragem. 

Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa, relativo à primeira fase de 

construção da marina de Tróia. 

 

Analisando a percentagem de tempo médio diário despendido pelos indivíduos 

nos diferentes sectores e tendo em conta a situação da obra (figura 8), verifica-

se que no sector mais directamente passível de influência pela obra – sector 1 – 

os indivíduos despenderam mais tempo nas suas actividades com a obra em 

curso - 36,37% (vs 27,76% para obra parada). Por outro lado, nos sectores mais 

afastados da zona de obra – sectores 2 e 3, os indivíduos foram mais 

frequentemente observados com a obra parada: 39,78%. 

Comparando o tempo médio diário despendido nos sectores, não se verificam 

diferenças significativas entre as situações de obra activa e aquelas em que a 

obra estava parada (F(2,63) = 0.55896; p=0.57). Ou seja, o tempo médio diário 

despendido pelo roazes em cada sector não é significativamente diferente 

estando obra a decorrer ou não. 
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Figura 8. Percentagem do tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes despendido em 

cada sector. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa, relativo à primeira 

fase de construção da marina de Tróia. 
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Relativamente aos padrões de actividades (figura 9)  exibidos pelos golfinhos-

roazes na secção do estuário definida, verificou-se que a actividade dominante é 

a deslocação, tanto em situação de obra parada (62,6% do tempo médio diário) 

como com trabalhos de construção em curso (52,3%). Com a obra em curso, a 

percentagem de tempo despendido em deslocação diminui em favor das restantes 

actividades, cujas frequências aumentam.  Para a actividade de alimentação, a 

percentagem de tempo despendido é semelhante nas duas situações, sendo que 

para obra parada corresponde a 8% do tempo total despendido na área de 

amostragem e para obra activa corresponde a um valor ligeiramente superior – 

9,1%.  O tempo médio despendido em busca de presas foi também superior para 

situação de obra activa (23,4%), apesar do incremento não ser elevado face à 

situação de obra parada (20,5%).  No que diz respeito à socialização, as 

frequências são bastante reduzidas, quer para observações com a obra parada 

(2,3%) quer com a obra activa (7,6%). É de salientar ainda que a percentagem 

de tempo despendido em fuga a embarcações foi semelhante à de actividades 

vitais como a alimentação e a socialização (6,7% em situação de obra parada e 

7,6% em situação de obra activa). 
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Figura 9. Percentagem do tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes despendido em 

cada padrão de actividade. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa, 

relativo à primeira fase de construção da marina de Tróia. 

 

O tempo despendido nas diferentes actividades não foi significativamente 

diferente, ao compararmos períodos de observação com obra a decorrer e obra 

parada (F(4,105) = 0.34785; p= 0.84).  
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Fase 2: dragagem da bacia da marina de Tróia 

Para a fase 2, relativa à dragagem da bacia da marina, das 200 horas de esforço 

de amostragem, apenas 7 horas e 17 minutos correspondem à observação real 

de golfinhos-roazes na área de amostragem (menos de 4% do tempo total de 

amostragem). 

 

Analisando o tempo de observação real de golfinhos-roazes e comparando o 

tempo médio diário despendido pelos mesmos nos sectores definidos , verificou-

se que em situação de obra activa os valores obtidos são inferiores – 1111 

segundos – aos obtidos em situação de obra parada – 1893 segundos (figura 10). 

A diferença entre as duas situações é estatisticamente significativa ((U=53 v 

U=27) > (Uα(8,9,0.05)=17).  
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Figura 10. Tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes na área de amostragem. 

Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa, relativo à segunda fase de 

construção da marina de Tróia. 

  

Relativamente à percentagem de tempo médio diário despendido pelos indivíduos 

nos diferentes sectores durante esta fase de observações (figura 11), foi possível 

verificar uma preferência pelo sector 3, tanto em situação de obra activa 

(59,32%) como em situação de obra parada (54,46%). O sector no qual se 

registou menor tempo de observação  corresponde ao sector no qual decorreram 

os trabalhos de construção – sector 1, sendo que a fraca utilização desta zona por 

parte dos golfinhos-roazes foi registada, tanto para a situação de obra em curso – 

10,71%- como para a situação de obra activa – 14,58%. Para o sector 2,  o 

tempo médio diário de observação de golfinhos-roazes foi também semelhante 

nas duas situações em análise (30,96% para obra parada e 29,97% para obra em 

curso). As diferenças apresentadas entre as observações relativas a períodos de 

obra em curso e a períodos de obra parada, não são significativamente diferentes 

(F(2, 48)=.11668, p=.89012). Assim sendo a percentagem de tempo médio 
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diário que os golfinhos-roazes despendem em cada sector não varia 

significativamente com a presença de trabalhos de dragagem a decorrer no sector 

1. 
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Figura 11. Percentagem do tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes despendido 

em cada sector. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa relativa à 

segunda fase de construção. 

 

 

No que diz respeito às principais actividades dos golfinhos-roazes na área de 

amostragem (figura 12), foi possível identificar a deslocação como actividade 

dominante tanto em situação de obra parada (68,2% do tempo médio diário) 

como na presença de trabalhos de construção (68,83%), sendo os valores 

registados bastante semelhantes.  

A segunda actividade com maior relevância no padrão de actividades diárias 

exibido durante esta fase de observações foi a busca de presas, contabilizando 

32,37% do tempo médio diário despendido nos sectores em situação de obra em 

curso e 22,40% para obra parada. A busca de presas é a única actividade para a 

qual os valores relativos a situação de obra em curso são superiores aos relativos 

a situação de obra parada.  

Para a actividade de socialização, a percentagem de tempo despendido 

diariamente é semelhante nas duas situações, sendo ligeiramente superior  para 

obra parada - 2,59% (vs 1,53% para obra activa).  

A actividade de alimentação apenas foi registada em situação de obra parada, 

correspondendo apenas a 6,76% do tempo médio diário correspondente a 

observações na ausência de trabalhos de construção. 
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Figura 12. Percentagem do tempo médio diário de observação real de golfinhos-roazes despendido 

em cada padrão de actividade. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa 

relativa à segunda fase de construção. 

 

 

Apesar das diferenças registadas, de um modo geral, o tempo médio diário 

despendido pelos golfinhos-roazes nas diferentes actividades não foi 

significativamente diferente ao compararmos períodos de observação com obra a 

decorrer e obra parada (F(4, 80)=.80201, p=.52747). 

De salientar ainda a inexistência de registos relativos à fuga a embarcações para 

esta fase de observações. 

 

Repertório comportamental 

Fase 1: construção da retenção marginal Oeste da marina de Tróia 

 

Durante a 1ª fase da construção foram observados, na área de amostragem, de 

forma regular, diversos tipos de comportamentos aéreos (descritos na tabela 3), 

nomeadamente: saltos (frontais, laterais e invertidos); golpes de cabeça; golpes 

caudais; tailout; skimming (tabela 3). 

O comportamento áereo mais frequente, tanto em obra parada como em obra 

activa,  foi o comportamento de salto. A ocorrência de saltos e golpes de cabeça 

foi observada com maior frequência em situação de obra activa. Pelo contrário, os 

comportamentos de tailout, skimming e golpes caudais, foram mais frequentes 

com obra parada.  
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Figura 13. Frequência absoluta de observação de comportamentos aéreos exibidos por golfinhos-

roazes na área de amostragem. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra 

activa, relativo à primeira fase de construção. 

 

As diferenças evidenciadas (figura 13) são estatisticamente significativas ((χ2 = 

33.920) > χ2
0.05, 4), p = 0) para os comportamentos de saltos e tailout. Os saltos 

são, significativamente, mais abundantes em situação de obra activa – 168 (vs. 

49 em situação de obra parada. No que diz respeito ao comportamento de tailout, 

foi registado um número de observações significativamente superior em situação 

de obra parada – (16 vs 8 registos em situação de obra activa) (tabela 5). 

 

 

Tabela 5.  Tabela de contingência: frequência de comportamentos aéreos exibidos durante a 1ª fase 

de   construção. A vermelho encontram-se as células cujos valores foram significativamente diferentes 

dos esperados. 

 Saltos Golpes de cabeça Tailout Golpes caudais Skimming 

Obra parada 49 7 16 8 20 

Obra activa 168 17 8 6 18 

 

Relativamente ao tamanho médio dos grupos envolvidos nos comportamentos 

aéreos observados (figura 14), foi possível verificar que o número médio de 

indivíduos por grupo é significativamente inferior (F(4, 128)=3.7699, p=.00622) 

em situação de obra activa, para todos os comportamentos aéreos contabilizados. 

Durante a ausência de actividades de construção, os grupos observados em 

exibição de comportamentos aéreos eram constituídos, em média, por 8 

indivíduos. Na presença de actividades de construção, os grupos eram 

constituídos, em média, por 5 indivíduos. Analisando os diferentes elementos 
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comportamentais isoladamente, verificou-se que apenas para o comportamento 

de skimming o tamanho dos grupos é semelhante em ambas as situações (em 

média 5 indivíduos por grupo). Para os restantes comportamentos, o tamanho 

dos grupos em situação de obra parada foi, em média, de 9 indivíduos; para obra 

activa os valores oscilaram entre um mínimo de 4 indivíduos, durante a exibição 

de tailout e golpes cabeça, 5 indivíduos para saltos e 6 indivíduos durante a 

exibição de golpes caudais. 
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Figura 14. Número médio de indivíduos, por grupo, associado a cada comportamento aéreo. 

Comparação entre a situação de obra parada e a situação de obra activa, relativo à primeira fase de 

construção. 

 

Fase 2: dragagem da bacia da marina de Tróia 

No decorrer do processo de dragagem da bacia da marina de Tróia, foram 

registados na área de amostragem, de forma regular, os seguintes 

comportamentos aéreos (descritos na tabela 4): saltos (frontais, laterais e 

invertidos); golpes de cabeça; golpes caudais; tailout e; skimming. Além destes, 

foi ainda observado um episódio de bowriding, na ausência de actividades de 

construção. 

De um modo geral, os comportamentos aéreos foram mais frequentes em 

situação de obra parada (figura 15), sendo os elementos comportamentais com 
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mais registos, o tailout, os saltos e o skimming, com 47, 35 e 18 observações, 

respectivamente. Para os mesmos elementos comportamentais, em situação de 

obra parada, os registos foram de 21, 14 e 2 observações, respectivamente. O 

número de golpes de cabeça de foi semelhantes para ambas as situações: 9 

observações para obra parada e 7 observações para obra activa, 

respectivamente. Quanto ao número de golpes caudais, apenas foi efectuado um 

único registo tanto em situação de obra activa como na ausência de trabalhos de 

dragagem.  
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Figura 15. Frequência absoluta de observação de comportamentos aéreos exibidos por golfinhos-

roazes na área de amostragem. Contraste entre a situação de obra parada e a situação de obra activa 

relativa à segunda fase de construção. 

 

Apesar da maior incidência de comportamentos aéreos durante a ausência de 

trabalhos de dragagem, a diferença obtida não é significativa (χ2 = 7.067 > χ2
0.05, 

4, p = 0.18)). 

 

Tabela 6.  Tabela de contingência: frequência de comportamentos aéreos exibidos durante a 2ª fase 

de   construção. 

 

 Saltos Golpes de cabeça Tailout Golpes caudais Skimming Bowriding 

Obra 

parada 35 8 47 1 18 4 

Obra 

activa 14 6 21 1 2 0 
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Também não foram verificadas diferenças significativas no que diz respeito ao 

tamanho médio dos grupos observados durante a exibição de comportamentos 

aéreos (F(4, 76)=.36978, p=.83), sendo o número de indivíduos contabilizados 

ligeiramente superior em situação de obra parada (8 indivíduos em comparação 

com 7 para obra activa).  
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Figura 16. Número médio de indivíduos, por grupo, associado a cada comportamento aéreo. 

Comparação entre a situação de obra parada e a situação de obra activa relativa à segunda fase de 

construção. 

 

O número médio de indivíduos dos grupos durante a exibição de comportamentos 

aéreos,  para obra parada e para obra activa (figura 16), foram os seguintes: 7 e 

5 para saltos, 8 e 6 para golpes de cabeça, 9 e 7 para golpes caudais, 11 e 10 

para tailout, 5 e 6 para skimming, respectivamente.  
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5.Discussão 

 

Fase 1: construção da retenção marginal Oeste da marina de Tróia 

Actividades dominantes 

Nesta fase, a observação real de golfinhos-roazes na área de amostragem 

correspondeu a 8,5% do tempo total amostrado, o que está acima dos valores 

estimados para a utilização do segmento de estuário pela população (Freitas, 

1995). A elevada utilização desta área do estuário durante esta fase dos 

trabalhos pode estar relacionada com a época do ano na qual decorreram as 

amostragens – Julho e Agosto de 2006 (época de reprodução).  

O aumento significativo do tempo médio diário despendido na área de 

amostragem durante o decurso de actividades de construção da retenção 

marginal reflecte uma maior utilização do segmento do estuário considerado por 

parte dos indivíduos da população de golfinhos-roazes, sobretudo na secção sul 

do sector 1, onde decorreram os trabalhos de construção.   

Além de um aumento generalizado da utilização da área de amostragem por 

parte dos indivíduos, verificou-se também uma ligeira alteração no budget diário 

observado de actividades dos golfinhos-roazes. Durante os períodos de obra 

parada, a actividade dominante naquela zona foi a deslocação, o que corresponde 

ao padrão constatado por outros autores (Carvalho, 2000; Freitas, 1995). Na 

presença de trabalhos de construção ,verificou-se um aumento do tempo 

despendido em actividades de alimentação, busca de presas e socialização que, 

apesar de não ser um aumento estatisticamente significativo, reflecte os padrões 

de actividades responsáveis pela maior utilização da área de amostragem durante 

os períodos de obra activa.  

As obras correspondentes à 1ª fase (colocação de pedras de grande dimensão no 

leito do estuário e enrocamentos) implicam a ressuspensão de sedimentos o que, 

potencialmente, pode funcionar como atractivo para espécies presa dos golfinhos-

roazes. Assim sendo, o aumento de presas na área de amostragem poderá 

justificar o aumento de tempo despendido naquela zona, bem como a alteração 

no budget diário de actividades dos indivíduos,  através do aumento de 

actividades alimentares em detrimento da actividade de deslocação. 

 

Repertório comportamental 

Na ausência de trabalhos de construção, o comportamento de tailout foi o 

elemento comportamental mais frequente, sendo a sua ocorrência 
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significativamente superior à registada para períodos de obra activa.  Este tipo de 

comportamento está associado à realização de mergulhos profundos, pelo que a 

sua ocorrência durante a ausência de trabalhos pode reflectir um padrão de 

deslocação e exploração que vai ao encontro dos padrões registados para área de 

amostragem, na ausência de perturbação (Carvalho, 2000; Freitas, 1995). 

Os comportamentos aéreos associados a actividades alimentares, nomeadamente 

os vários tipos de saltos, apresentaram um aumento significativo durante os 

períodos de obra activa. A maior frequência deste elemento comportamental, 

concomitantemente com o decurso de actividades de construção, corrobora a 

ideia de que o tipo de trabalhos desta fase potencia a atracção de espécies presas 

dos golfinhos-roazes e torna a área de amostragem uma zona com grande 

interesse alimentar para a população.   

O comportamento de salto pode estar associado, não só a actividades 

relacionadas com alimentação, mas também a situações de socialização, podendo 

verificar-se sincronismo entre vários indivíduos ou situações de deslocação rápida 

(porpoising) (Bel’kovich,1991).  

O aumento significativo do número de saltos pode ser também interpretado do 

ponto de vista acústico, uma vez que este tipo de comportamento possui valor 

comunicativo (podendo ser detectado até 3 km) (Würsig & Würsig, 1979). É de 

considerar a hipótese da sua utilização mais frequente em situações nas quais 

outro tipo de comunicação (acústica, por exemplo) seja dificultado. Apesar de 

esta ser considerada uma boa alternativa para comunicação, é mais dispendiosa 

em termos energéticos, contudo é uma situação comum sempre que outro tipo de 

comunicação é desvantajoso (Lusseau, 2006). Assim sendo, é de considerar a 

possibilidade de perturbação acústica produzida pelos trabalhos de construção 

não sendo, no entanto, um factor limitante ou condicionante das actividades 

vitais dos golfinhos-roazes, como fica patente pelo aumento de utilização da área 

de amostragem em períodos de obra activa.  

 

As actividades de construção provocaram alterações, não só nos padrões de 

actividades diárias e na incidência de determinados comportamentos aéreos, mas 

também no tamanho dos grupos observados aquando da exibição de 

comportamentos aéreos. Na ausência de trabalhos de construção, o tamanho 

médio dos grupos (8 indivíduos) foi próximo do que está descrito para as 

comunidades costeiras da espécie: 10 indivíduos (Scott & Chivers, 1990).  Na 

presença de trabalhos de construção, o tamanho dos grupos diminuiu 

significativamente, passando as unidades a ser constituídas, em média, por 4/5 

indivíduos. O tamanho dos grupos em espécies que apresentam uma estrutura 
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social de fusão-fissão, como é o caso da espécie em estudo, pode ser bastante 

variável. De um modo geral, os golfinhos-roazes tendem a formar grupos de 

maiores dimensões em habitats mais amplos e profundos, na presença de 

ameaças ou na presença de grande abundância alimentar (Wells & Scott, 1999). 

A diminuição no tamanho dos grupos registados para a situação de obra activa, 

não estará relacionada com as características do habitat, que não sofreu 

alterações consideráveis, mas sim com a alteração comportamental que foi 

registada face a essa situação. Com a atracção de presas alvo dos golfinhos-

roazes para uma zona utilizada sobretudo para deslocações, a área de 

amostragem poderá ter-se transformado numa de recursos alimentares, ainda 

que temporários e dispersos. Na presença de recursos alimentares deste tipo, a 

formação de pequenas unidades reduz a competição intraespecífica e aumenta o 

potencial de sucesso da captura de presas dispersas (Wells & Scott, 1999; Connor 

et al., 2000).  

 

Estes resultados sugerem que, apesar de se verificarem alterações em todos os 

aspectos comportamentais considerados, as actividades relacionadas com a 

construção da retenção marginal da marina de Tróia não terão provocado 

impactos negativos na população de golfinhos-roazes do Sado. Pelo contrário, 

este tipo de actividade terá potenciado o surgimento de um cluster alimentar, 

beneficiando a predação por parte dos indivíduos da população.   

Apesar dos efeitos positivos que este tipo de obra parece ter provocado, é 

necessário ter em conta que a colocação de blocos de grande dimensão no leito 

do estuário é um processo potencialmente perigoso, na medida em que poderão 

existir colisões e danos físicos nos indivíduos que, neste estudo, não se 

verificaram. 

 

Outro aspecto a ter em conta nesta fase de observações é a quantidade de 

comportamentos de fuga a embarcações exibidos pelos golfinhos-roazes, que 

representaram uma parcela importante das actividades diárias dos indivíduos. O 

tráfego de embarcações de recreio durante os meses de Julho e Agosto é 

bastante intenso, sendo frequente a observação de diversas plataformas de 

observação a acompanhar os grupos, em simultâneo e durante longos períodos 

de tempo (o que contraria, desde logo, o disposto no Decreto-Lei nº 9/2006 que 

regulamenta a actividade de observação de cetáceos nas águas de Portugal 

Continental). O facto de se verificarem, de forma consistente, comportamentos 

evasivos por parte dos golfinhos-roazes e o aumento de tráfego previsto para o 

estuário com a entrada em funcionamento da marina, reforça a necessidade da 
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implementação efectiva de um código de boas condutas para proteger a 

população residente no Estuário do Sado. 

 

Fase 2: dragagem da bacia da marina de Tróia 

Actividades dominantes 

Durante esta fase de construção, o tempo de observação efectiva de golfinhos-

roazes foi bastante inferior (4%) aos valores obtidos tanto para a 1ª fase como 

noutros estudos já referidos.  

A diminuição generalizada da utilização da área de amostragem pode estar 

relacionada com a componente sazonal das observações, associada ao 

movimento das presas. Para a comunidade costeira de Sarasota Bay, na Florida, 

Estados Unidos da América, tem sido registada uma preferência por canais 

profundos durante os meses de Inverno (Scott et al., 1990), o que coincide com 

o tipo de  observações correspondentes a esta fase. Durante os meses de 

Outubro e Novembro de 2006, período da amostragem, verificou-se uma maior 

utilização do eixo e margem Norte do estuário, zonas mais profundas que o 

entorno da obra, o que limitou a obtenção de dados a partir da margem Sul, 

conduzindo a um menor número de registos obtidos. As condições meteorológicas 

são outro factor importante a ter em conta nesta fase, uma vez que 

condicionaram a prospecção do estuário e, deste modo, a obtenção de dados. 

Apesar dos condicionalismos já referidos, e de acordo com os dados obtidos, foi 

verificada uma diminuição significativa no tempo despendido pelos indivíduos 

durante o decurso de trabalhos de dragagem. A diminuição do tempo despendido 

na zona, verificou-se sobretudo no sector 1 (onde decorreu a dragagem) e 

também no sector 2 (sector adjacente à zona de dragagem). 

Apesar de dragagem da bacia da marina ter correspondido sobretudo à sucção de 

sedimento arenoso fino, que é considerado o tipo granulométrico menos ruidoso 

neste tipo de operações (Lammers et al., 2001), o ruído emitido pelas 

componentes hidráulicas de uma draga de sucção podem atingir 20 a 30 dB 

acima do nível de ruído ambiental (Richardson et al., 1995) 

Deste modo, um aumento significativo no nível de ruído ambiental pode estar na 

origem de uma utilização significativamente inferior da área de amostragem, por 

parte dos golfinhos-roazes, nos períodos de obra activa.  

 

À semelhança da fase anterior, a actividade dominante detectada foi a 

deslocação, o que está de acordo com o descrito em trabalhos anteriores 

(Carvalho, 2000; Freitas, 1995), como já foi mencionado. As alterações 
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verificadas nas actividades dominantes não foram significativas. No entanto, no 

decurso de actividades de dragagem, verificou-se um ligeiro incremento do tempo 

despendido pelos indivíduos em busca de presas. O processo de dragagem 

provoca a remobilização de sedimentos e a movimentação de presas bentónicas, 

o que poderá estar na origem do aumento de busca de presas detectado. Este 

padrão de actividade não se traduz num aumento de tempo despendido em 

alimentação efectiva. A ineficácia na captura das presas pode estar relacionada 

com a perturbação sonora gerada pelo processo de dragagem. Contudo, na 

ausência de registos quantificativos dos níveis de pressão acústica e da eficácia 

predatória, esta relação não pode ser determinada com exactidão. 

 

Repertório comportamental 

A menor utilização da área de amostragem por parte dos golfinhos-roazes em 

situação de obra activa, traduziu-se numa diminuição generalizada dos 

comportamentos aéreos analisados. O comportamento aéreo mais exibido 

durante esta fase foi o tailout, o que se justifica com a distribuição dos golfinhos-

roazes no estuário nesta altura do ano. A maior utilização do eixo do estuário, 

com maior profundidade, implica a realização de mergulhos mais profundos e, 

como tal, foi observada uma maior frequência de tailouts nesta fase. Apesar das 

diferenças encontradas, não foi detectada uma alteração significativa no 

repertório comportamental dos indivíduos da população face à situação de obra 

activa. 

 

O tamanho dos grupos também não sofreu alterações significativas devido ao 

decurso de trabalhos de dragagem na área de amostragem, sendo os grupos 

compostos por cerca de 8 unidades, à semelhança do que foi registado na 

ausência de trabalhos, durante a 1ª fase de observações.  

Assim sendo, é de concluir que a resposta comportamental da população face a 

este tipo de intervenção portuária consistiu num evitamento da área dos 

trabalhos, tendo sido mantido o padrão de actividades, o repertório 

comportamental e o tamanho dos grupos. Uma vez que a área de trabalhos se 

situa num ponto vital para a entrada e saída do estuário, o evitamento da zona 

em situação de obra activa poderá ter condicionado as movimentações diárias 

dos indivíduos. No entanto, e devido à, aparente, menor utilização desta secção 

do estuário nos meses de Inverno, as actividades de dragagem não terão gerado 

respostas comportamentais significativas por parte dos indivíduos da população. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Este estudo salienta a existência de respostas comportamentais distintas por 

parte dos golfinhos-roazes face a diferentes actividades de construção portuária. 

As  respostas comportamentais de mamíferos marinhos podem variar bastante, 

dependo de factores como a espécie, o individuo, o contexto (condição 

reprodutiva e nutricional), as propriedades do estimulo e a exposição a priori ao 

estimulo (Wartzok et al., 2004). O efeito de determinado tipo de actividade na 

população depende também das características especificas dos trabalhos de 

construção e do potencial de impacto gerado pelas mesmas , bem como da época 

do ano na qual se realizarão os trabalhos.  

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem a inexistência de impacto negativo 

sobre os golfinhos-roazes decorrente das actividades de construção avaliadas. No 

entanto, dada a complexidade inerente à interacção dos vários factores 

previamente mencionados, a generalização dos efeitos deste tipo de actividades 

só pode ser feita com cautela. 

Em última análise, o potencial de impacto que determinada actividade 

antropogénica terá sobre uma comunidade de cetáceos irá depender do efeito 

provocado nas funções e actividades vitais dos indivíduos e, assim sendo, será 

tanto maior quanto maior for o efeito no sucesso reprodutor, no efectivo 

populacional e na sobrevivência da população (Committee on Characterizing 

Biologically Significant Marine Mammal Behavior, 2005). 
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CAPITULO III 
 
Impacto de uma obra marítima sobre a população de 

roazes (Tursiops truncatus) do Estuário do Sado: 
abordagem acústica da cravação de estacas 
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1. Resumo 

 
O aumento do ruído subaquático de origem antropogénica tem gerado uma 

crescente preocupação a nível mundial. Para os mamíferos marinhos, o som 

constitui um mecanismo vital para a percepção do meio ambiente, para a 

detecção de presas bem como para a comunicação a curta e longa distância. 

Níveis sonoros elevados produzidos pelo Homem têm o potencial de interferir com 

ambiente acústico destas espécies, podendo provocar efeitos negativos nos 

comportamentos, na fisiologia dos mamíferos marinhos e na capacidade de 

sobrevivência dos indivíduos. O impacto provocado por emissões sonoras, em 

comunidades de cetáceos, pode ser avaliado através da estimativa de zonas de 

influência sonora. 

A cravação de estacas é uma actividade de construção fundamental, comum a 

todas as obras de construção marítima. Este tipo de actividade gera múltiplos 

sons pulsados, de banda espectral larga, com o potencial de causar impacto em 

comunidades de mamíferos marinhos. 

No Estuário do Sado encontra-se a única população residente de golfinhos-roazes 

em Portugal Continental, cujo estatuto de vulnerabilidade tem sido reconhecido 

na última década.  

A construção do novo cais dos “ferries” de Tróia, localizado na zona interior do 

Estuário do Sado, incluiu a cravação de estacas metálicas, com recurso a martelo 

de impacto, em águas poucos profundas. Os níveis de intensidade sonora gerados 

foram monitorizados em 12 estações de amostragem.  

Com base nas características ambientais do Estuário do Sado e nas características 

sonoras do evento de cravação de estacas foi desenvolvimento um modelo de 

propagação sonora que permitiu o cálculo do campo sonoro gerado por esta 

actividade antropogénica. Os seus efeitos potenciais na população de golfinhos-

roazes foram estimados através da definição de zonas de influência. 

O ruído gerado pela cravação de estacas poderá ter gerado impacto negativo 

sobre a comunidade de golfinhos-roazes residentes no estuário do Sado com 

efeitos nos seus padrões alimentares, no seu sucesso reprodutivo e na taxa de 

sobrevivência de crias. 

 
Palavras-chave: golfinhos-roazes, ambiente acústico, cravação de estacas, 

zonas de influência,  
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2. Introdução 

 

A temática dos potenciais efeitos do ruído antropogénico em populações de 

mamíferos marinhos tem sido alvo de um interesse crescente por parte da 

comunidade cientifica. De um modo geral, o ruído antropogénico pode afectar os 

mamíferos marinhos a três níveis: provocando alterações comportamentais, 

mascarando os seus sinais acústicos e dificultando a sua capacidade de 

ecolocalização, e afectando as suas funções fisiológicas (Wursig & Evans, 2001). 

O ruído provocado por actividades humanas tem o potencial de induzir respostas 

comportamentais e alterações em padrões de actividades, por exemplo ao 

provocar a disrupção de actividades alimentares, ou a cessação de 

comportamentos como o repouso ou a socialização. As alterações 

comportamentais podem ainda incluir um aumento no estado de alerta dos 

indivíduos, provocar movimentos evasivos ou, em situações mais severas, o 

arrojamento, resultando em lesões graves ou mesmo morte (Richardson et al., 

1995; Evans & England, 2001). A significância biológica das respostas 

comportamentais dependerá do impacto que essas alterações terão ao nível da 

condição ou da sobrevivência dos indivíduos e, em última análise, das populações 

(Committee on Characterizing Biologically Significant Marine Mammal Behavior, 

2005).  
Nos cetáceos, as capacidades acústicas constituem o principal mecanismo de 

percepção e interacção com o meio; o som é utilizado na exploração do 

ambiente, na busca e detecção de presas, na detecção de potenciais predadores e 

como meio de comunicação entre consespecificos (Gordon & Tyack, 2001). Uma 

fonte de ruído antropogénico com potencial para competir com os sinais de 

ecolocalização emitidos pelos cetáceos ou capaz de mascarar os sinais 

comunicativos, poderá interferir com as actividades vitais dos indivíduos e, deste 

modo, ter um impacto significativo (Committee on Characterizing Biologically 

Significant Marine Mammal Behavior, 2005). 

Ao nível fisiológico, o ruído antropogénico pode provocar alterações a curto-

prazo, tais como a alteração dos padrões respiratórios, do ritmo cardíaco e de 

padrões de mergulho, que podem não ser biologicamente significativos em 

determinado contexto (Southall et al., em revisão); no entanto, se essas 

modificações impedirem mecanismos vitais, como a busca de presas, o 

acasalamento ou os cuidados parentais, é provável que o ruído introduzido no 

meio ambiente tenha um impacto significativo  (Erbe & Farmer, 2000). O ruído 

antropogénico pode também provocar perda de sensibilidade auditiva, bem como 

lesões mais severas. A perda de audição, ou a diminuição da sensibilidade 
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auditiva, afecta a capacidade de navegação dos cetáceos, a capacidade de 

localizar presas e predadores e a sua capacidade de comunicação (Erbe & Farmer, 

2000). Dependendo das características do som de origem antropogénica (níveis 

de pressão e composição espectral, duração e ciclo de repetição) e das 

capacidades auditivas dos indivíduos, o ruído pode causar perda permanente ou 

alterações temporárias da sensibilidade auditiva. Outros efeitos fisiológicos 

registados como resultado de exposição sonora, apresentam um cariz mais 

severo: alterações pulmonares, cardíacas, metabólicas, neuro-endócrinas (Lee, 

1992, Vrijkotte et al., 2000), alteração dos níveis energéticos, diminuição das 

respostas imunitárias e do esforço reprodutivo (Sapolsky et al., 2000), criação de 

concussões e embolismos, hemorragias, ressonância dos órgãos internos, ou 

ruptura de órgãos e tecidos  (U.S. Department of Commerce, 2002; Jepson et al., 

2003; Fernandez et al., 2004; Zimmer & Tyack, 2007). 

Os cetáceos podem ainda ser afectados, de forma indirecta, pela produção de 

ruído antropogénico, se este induzir alterações na distribuição e no stock das suas 

presas (Erbe & Farmer, 2000). 

O nível de impacto que determinado ruído pode produzir em cetáceos depende 

das propriedades do sinal, das características da fonte emissora, do habitat no 

qual o som irá propagar e da espécie (Gordon et al., 2004) . 

O nível de impacto que determinado ruído pode exercer em comunidades de 

mamíferos marinhos pode ser avaliado através da estimativa de zonas de 

influência sonora (Richardson et al, 1995). A estimativa de cada zona, cujo raio 

consiste no limite até ao qual são expectáveis determinados efeitos acústicos, 

depende das características do som produzido, da espécie em estudo e das 

características de propagação sonora na área de estudo. Na regulação e gestão 

de impactos associados ao ruído antropogénico, as zonas de influência 

geralmente consideradas são as definidas por Richardson et al. (1995): zona de 

audibilidade, zona de resposta comportamental, zona de potencial mascaramento 

de sinais acústicos e zona de lesão.  

- A zona de audibilidade refere-se à área na qual um indivíduo consegue detectar 

ruído de origem antropogénica. A capacidade de detecção acústica é limitada 

quer pela sensibilidade auditiva da espécie e/ou pelos níveis sonoros ambientais.  

- A zona de resposta comportamental representa a área na qual é expectável a 

observação de alterações comportamentais por parte dos indivíduos expostos ao 

ruído antropogénico. Devido à lacuna de conhecimento relativa à relação 

específica resposta comportamental-intensidade sonora (Erbe & Farmer, 2000) e 

à alta variabilidade das respostas comportamentais, dependente de factores 

contextuais e específicos da espécie (Richardson et al., 1995), o raio da zona de 
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resposta comportamental pode ser bastante variável, dependendo dos critérios 

utilizados na sua estimativa.  

- A zona de mascaramento acústico é a área na qual o ruído antropogénico tem a 

capacidade de se sobrepor e interferir com os sinais acústicos biológicos, 

impedindo a sua detecção por parte dos indivíduos.  

- A zona de lesão é determinada pela distância máxima na qual a pressão 

acústica de origem antropogénica possui níveis com intensidade suficiente para 

causar lesões físicas ou perda, temporária ou permanente, da sensibilidade 

auditiva (referidas em inglês, respectivamente, por TTS-Temporaty Thereshold 

Shift e PTS- Permanent Thereshold shift). 

A estimativa de zonas de influência sonora apresenta-se como uma ferramenta 

de grande utilidade na criação de medidas de regulamentação e de minimização 

de impacto. A relação com a natureza das condições de propagação sonora é um 

ponto crítico na estimativa destas áreas (Gordon et al., 2004). No entanto, com 

um modelo de propagação sonora preciso e utilizando critérios rigorosos na 

definição das zonas de impacto, é possível estimar o campo sonoro gerado por 

determinada actividade antropogénica e os seus efeitos potenciais em populações 

de cetáceos.  

 

A cravação de estacas em meio aquático/marinho é uma actividade de construção 

que emite múltiplos sons, pulsados, de banda espectral larga (Southall et al., 

submetido). O som produzido durante a cravação de estacas propaga-se, quer 

através do ar, quer através da coluna de água, quer através do solo (Thesauri et 

al., 2006). Assim sendo, as características acústicas do evento - cravação de 

estacas - dependem de inúmeros factores, entre os quais: o tamanho e diâmetro 

da estaca, o material da estaca, a altura da coluna de água e as suas 

características hidrológicas, bem como o tipo de solo (Nedwell et al., 2003; 

Madsen et al., 2006). A cravação de estacas em ambientes marinhos/estuarinos 

tem sido referenciada como uma actividade com o potencial de causar impacte 

em comunidades de mamíferos marinhos , tanto a  nível comportamental 

(Nedwell & Hotel, 2004; Tougaard et al., 2003; Tougaard et al., 2005), como ao 

nível da fisiologia dos indivíduos (Parvin & Nedwell, 2006) podendo, em casos 

extremos, provocar a morte dos mesmos (Nedwell et al., 2003). 

 

A espécie Tursiops truncatus está formalmente referenciada pela UICN-União 

Mundial para a Conservação como espécie para a qual a informação existente é 

insuficiente para determinar o seu estatuto de conservação (IUCN, 2007).  
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No Estuário do Sado encontra-se uma população residente de T. truncatus - 

golfinhos-roazes, de cariz único em Portugal Continental. O reduzido efectivo 

populacional e a crescente pressão antropogénica reforçam a necessidade de 

compreensão dos impactos gerados pelas actividades humanas, nomeadamente 

actividades de construção com intervenção directa no estuário.  

No presente estudo, a modelação de propagação sonora e a estimativa de zonas 

de influência foram utilizadas de modo a compreender o tipo de impacto gerado 

pela actividade de cravação de estacas em águas pouco profundas e estimar os 

efeitos sonoros na população de golfinhos-roazes. 

 

3. Material e Métodos 

 

Área de estudo  

A área de estudo (Figura 17) localiza-se no Estuário do Sado, situado na costa 

Oeste portuguesa (cuja foz tem a localização aproximada 38º28’N; 8º50’W). 

O local de construção, no qual ocorreu o processo de cravação de estacas, 

localiza-se na margem esquerda do Estuário do Sado, a cerca de 6 km da sua 

barra, sobre a península de Tróia, entre as instalações da Marinha e o actual 

ancoradouro e futuro Núcleo de Recreio Náutico da SolTróia, sensivelmente a 

meio da área de estudo (Figura 17), e corresponde à obra marítima do novo cais 

dos “ferries” em Tróia. 

O estuário do Sado alonga-se no sentido NW-SE desde a embocadura, até o 

limite da influência de maré, a cerca de 45 km a montante. Na área de estudo, o 

estuário apresenta dois canais distintos - canal norte e canal sul - separados 

longitudinalmente por bancos intertidais. O Canal Sul é mais largo e mais 

profundo, podendo atingir cerca de 25m de profundidade em alguns locais; a 

Caldeira de Tróia conflui com este canal. O Canal Norte passa no limite da cidade 

de Setúbal e do seu complexo industrial, apresentando profundidades entre os 10 

e 15 m. No limite jusante da área de estudo, o estuário apresenta-se como uma 

larga baía delimitado, na sua margem direita, pela cidade de Setúbal e na sua 

margem esquerda, pela Península de Tróia. Os sedimentos da zona mais a 

jusante são constituídos sobretudo por areia grosseira. No canal Sul, além deste 

tipo de sedimento encontram-se também areias finas enquanto que no canal 

Norte há maior expressão da porção fina, especialmente de vasa (Rosado et al., 

1996). O Estuário do Sado é um sistema temperado, com ventos predominantes 

de Norte e Nordeste, mais intensos nos meses de Verão e com valores médios de 

temperatura da água entre os 16 e 21 ºC (Duarte & Henriques, 1991).  
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Figura 17. Mapa da área de estudo. Pormenor da zona de construção: localização das estacas (a roxo) e localização das estações de amostragem (a amarelo). 
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O estuário do Sado alberga uma população residente de golfinhos-roazes - 

Tursiops truncatus – presentemente constituída por um total de 27 indivíduos, 

cuja distribuição se centra no estuário e nos baixios próximos da embocadura do 

mesmo (Gaspar, 2003; Cândido, 2003). 

 

O estudo apresentado neste artigo insere-se no âmbito do Estudo de Impacte 

Ambiental da Marina e novo Cais dos “ferries” do Troiaresort, e diz respeito ao 

programa de monitorização da fase de construção do novo Cais dos “ferries”. O 

programa de monitorização descrito teve como objectivo o acompanhamento do 

período mais crítico -  cravação de estacas metálicas no leito do estuário, de 

modo a identificar possíveis impactos na população de golfinhos-roazes. 

 

Metodologia de campo 

 

Os registos acústicos apresentados neste trabalho foram obtidos com recurso a 

um sistema calibrado pelo fabricante, baseado num hidrofone Cetacean Reseach 

Technology, modelo C54XRS, com as seguintes características: sensibilidade de -

165 dB referenciada para 1V/µPa e frequência de resposta de 0.008 a 203 kHz 

(+2/-20dB). O hidrofone foi ligado, através de um cabo de 15m de comprimento, 

a uma interface digital IOTECH PersonalDAQ 3005, com resolução de  16-bit e 

uma frequência de amostragem máxima de 1 MHz. A interface digital foi ligada 

directamente a um PC através de uma ligação USB 2.0. 

 

A campanha de amostragem acústica foi conduzida durante um total de 15 dias 

durante o período de construção (cravação de estacas), tendo sido efectuados 

registos entre o dia 27 de Junho e o dia 3 de Julho de 2007, bem como entre 4 e 

11 de Outubro de 2007. O ruído subaquático foi registado em 2 transectos 

perpendiculares com origem no centro da zona de cravação de estacas, num total 

de 12 estações de amostragem (Figura 17).  O Transecto 1,  paralelo à costa, 

engloba as estações 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12, com uma profundidade 

constante, de  cerca de 7m. O Transecto 2, perpendicular à linha de costa, 

engloba as estações 1, 3, 5, 7 e 10, ao longo de um perfil que apresenta um 

aumento progressivo de profundidade (Tabela 7). As distâncias entre as estações 

de amostragem e a fonte de ruído (estaca em cravação) variaram entre os 25 e 

os 950 metros.  
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Tabela 7. Estações de amostragem: características gerais  
 
Estação de 

amostragem 
Transecto Distância à fonte 

(m) 
Profundidade máxima 

(m) 
Tipo de 

substrato 
1 1 e 2 25 6 arenoso 
2 1 129 7 arenoso 
3 1,2 185.75 7 arenoso 
4 1 211.77 7 arenoso 
5 2 214 10 arenoso 
6 1 259.23 7 arenoso 
7 2 413.69 12 arenoso 
8 1 427.22 7 arenoso 
9 1 440.98 7 arenoso 
10 1 468 7 arenoso 
11 2 508.29 13 arenoso 
12 1 950 6 arenoso 

 
 

Em cada estação de amostragem, o hidrofone foi colocado na coluna de água, a 2 

m de profundidade. Os registos correspondentes às estações 1 e 12 foram 

obtidos junto à ponte-cais de acesso, com o hidrofone colocado na coluna de 

água, a 3 metros de distância do estrutura, com recurso a uma vara extensível. 

Os restantes registos foram obtidas a partir de uma embarcação sem motor, 

fundeada em pontos de amarração pré-existentes. A posição de cada estação de 

amostragem foi obtida com recurso a um receptor GPS (Garmin GPS 60) e a 

posição de cada estaca em cravação no momento dos registos foi obtida com 

recurso aos dados do projecto de construção. As posições foram utilizadas para 

calcular a distância entre a fonte de ruído (estaca) e o receptor (estação de 

amostragem). Todos os registos acústicos foram efectuados em condições 

ambientais de estado de mar <3. Durante a  aquisição dos registos acústicos, o 

sinal proveniente do hidrofone foi verificado, com recurso a auscultadores 

incorporados no sistema, de modo a garantir a qualidade do registo.  

Para cada estação de amostragem foram gravados 5 replicados, com cerca de 10 

segundos cada, dos sinais acústicos aquando da cravação de estacas. Os níveis 

sonoros ambientais foram também registados, num total de 12 replicados, de 20 

segundos cada, correspondentes a cada estação de amostragem. Todos os dados 

foram obtidos com uma frequência de amostragem de 300 kHz, produzindo 

registos acústicos até uma frequência máxima de 150 kHz .  

 

Com o objectivo de caracterizar a situação ambiental de referência na área de 

estudo, foram registadas as condições da coluna de água (salinidade, 

temperatura) e a sua distribuição vertical, na estação 12, através da realização 

de perfis verticais completos (superfície-fundo) com uma sonda 600 XLM Multi-

Parameter (YSI- Environmental Monitoring Systems). A velocidade de propagação 

do som foi calculada a partir dos valores obtidos e utilizada também na 

caracterização ambiental da área de estudo.  



 
 
 

 62

 

Para a situação de referência relativa às vocalizações dos golfinhos-roazes, foram 

utilizados registos obtidos anteriormente, no Estuário do Sado (um conjunto de 

assobios e um conjunto de cliques de ecolocalização). Os registos foram obtidos a 

100 m da estação de amostragem 12, em condições idênticas e com o mesmo 

tipo de “setup”, excepto no respeitante à frequência de amostragem, que foi de 

200 kHz, permitindo registos acústicos até 100 kHz de frequência máxima. A 

distância máxima entre o emissor (golfinho-roaz) e o receptor (hidrofone) foi de, 

aproximadamente, 25m. 

  

Análise acústica  

Os sinais acústicos registados pelo hidrofone foram transferidos, em tempo real, 

directamente para o disco rígido do PC, como ficheiros .wav.  

A análise dos registos acústicos foi conduzida com recurso ao software 

SpectraLAB Pro 4.32 – FFT Spectral Analysis System (Sound Technology Inc.) 

utilizando definições de calibração ajustadas ao sistema de registo subaquático 

em unidades de pressão sonora.  A frequência de resposta do software situa-se 

entre 146 e 148 515 Hz  e a sua resolução espectral é de 73.250 Hz. Os registos 

acústicos foram processados utilizando a transformada rápida de Fourier, com 

uma janela de Hanning, com uma sobreposição de 50% e com uma resolução 

temporal de 6.83 ms por segmentos. Estas definições foram constantes durante 

todo o processamento dos sinais subaquáticos. 

 

Para a análise dos níveis de ruído produzidos pelo tipo de construção em estudo 

foram analisados os registos obtidos durante os períodos de cravação de estacas. 

Para cada replicado obtido durante o processo de cravação, em cada estação de 

amostragem, foi calculado um espectro de energia (power spectrum). Os níveis 

de pressão acústica máxima, para cada replicado em cada estação, foram obtidos 

após o cálculo do espectro de energia, com os níveis máximos de pressão 

registados para cada gama de frequências. 

 

Para a análise espectral dos registos de ruído subaquático, foram seleccionadas 5 

frequências representativas, com base na sua importância no sistema auditivo e 

nas capacidades comunicativas dos golfinhos-roazes. As frequências 

seleccionadas foram as seguintes: 

- 3 kHz, frequência para a qual foram registadas perdas temporárias de audição 

face à exposição a ruído subaquático (Finneran et al., 2005; Carder et al., 1999; 

Schlundt et al., 2000); 
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- 10 kHz, frequência média dos assobios produzidos pelos golfinhos-roazes (Janik, 

2000), frequência para a qual foram registadas perdas temporárias de audição 

face à exposição a ruído subaquático (Carder et al., 1999; Schlundt et al., 2000); 

- 20 kHz, componente importante das vocalizações de golfinhos-roazes, 

frequência para a qual foram registadas perdas temporárias de audição face à 

exposição a ruído subaquático (Carder et al., 1999; Schlundt et al., 2000);   

- 50 kHz, pico de sensibilidade acústica (Johnson, 1967), frequência média dos 

cliques de baixa frequência produzidos pelos golfinhos-roazes (Au et al, 1974; 

Evans, 1987; Richardson et al., 1995); 

- 75 kHz, componente importante dos cliques de alta-frequência produzidos pelos 

golfinhos-roazes,  frequência para a qual foram registadas perdas temporárias de 

audição face à exposição a ruído subaquático (Carder et al., 1999; Schlundt et 

al., 2000).  

 

Pela análise dos espectros calculados para cada replicado, foram obtidos os 

valores máximos de intensidade sonora correspondentes a cada frequência 

seleccionada. Os níveis médios de pressão do ruído, em cada estação de 

amostragem, foram calculados por averaging a partir dos valores máximos 

obtidos em cada replicado. Os valores médios de pressão sonora em cada estação 

de amostragem foram utilizados na calibração e ajuste do modelo de propagação 

sonora. 

 

Para a situação de referência relativa aos níveis de ruído ambiental na área de 

amostragem, foram analisados os registos acústicos ambientais colhidos em cada 

estação de amostragem. A análise acústica efectuada foi similar. Foi calculado um 

espectro de frequências, com as intensidades sonoras médias registadas em cada 

estação, sendo os níveis de ruído ambiental apresentados sob a forma de bandas 

de um terço de oitava.   

 

Para a situação de referência relativa aos níveis sonoros das emissões acústicas 

dos golfinhos-roazes, foram analisados os registos acústicos de vocalizações 

colhidos a priori. 

A análise acústica efectuada foi similar. Foi calculado um espectro de frequências, 

com as intensidades sonoras máximas registadas, para os dois tipos de 

vocalizações (assobios e cliques de ecolocalização), tendo sido os níveis de 

intensidade sonora apresentados sob a forma de bandas de um terço de oitava.   
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Modelo de Propagação Sonora 

 

De modo a estimar o campo acústico gerado pelo processo de cravação de 

estacas foi produzido um modelo de propagação sonora. 

O modelo foi criado com base na teoria de raios: Bellhop – Bounce (Porter & 

Bucker, 1987), com recurso ao program AcTUP v2.2 (Maggi & Duncan, 2005) no 

sotware  MatLab 7.5.0 (Mathworks®). O modelo de propagação sonora 

incorporou valores de referência relativos à batimetria, perfil de velocidade do 

som e características do sedimento da área de estudo, bem como valores 

tabelados de absorção associada à gama de frequências e coeficiente de reflexão 

incorporados no programa.  

O tipo de sedimento no leito do estuário foi definido como sedimento arenoso e 

foram utilizados os valores de atenuação definidos por Hamilton (1972) para esse 

tipo de substrato. As características da coluna de água foram modeladas de 

acordo com as medições obtidas in situ, na estação 12. Os valores de batimetria 

utilizados no modelo foram baseados na carta batimétrica (Instituto Hidrográfico, 

1995). Os valores de absorção associada à gama de frequências e coeficiente de 

reflexão foram fornecidos pelo programa AcTUP v2.2.  

 

Com o modelo de propagação sonora definido foram criados gráficos 2D da 

propagação acústica no ambiente, parameterizado pelas características 

ambientais definidas. Foram criados gráficos de propagação acústica para 3 

profundidades (à superfície, a 2.5 metros de profundidade e fundo do estuário), 

para cada uma das frequências anteriormente definidas.  

O modelo foi validado através da comparação dos valores de propagação sonora 

obtidos durante os registos acústicos com os valores obtidos pelo modelo de 

propagação sonora. As fórmulas utilizadas para a modelação sonora encontram-

se incorporadas no programa AcTUP e são baseadas na teoria apresentada por 

Jensen et al. (1994). 

Para essa comparação, os valores de atenuação sonora dos registos registados in 

situ  foram cálculos, através da fórmula (Urick, 1983):  

 

SL = RL#1 + TL@25m,  

sendo: 

SL (source level) – valore de intensidade sonora na fonte; 

 

RL#1 (received level) – valor médio de intensidade sonora registado na estação 1, a 25 

metros da fonte; 
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TL@25m (transmission loss) – valor de atenuação sonora entre a fonte e a estação 1, valor 

obtido através do modelo de propagação sonoro. 

 

O resultado do modelo foi analisado numa perspectiva conservativa, sendo 

considerado como ajustado à realidade se a diferença entre valores de 

propagação sonora reais e teóricos fossem, de um modo global inferiores a 5dB.  

 

O último passo do modelo de propagação sonora foi estimar os níveis de 

intensidade sonora em função da distância, profundidade e frequência. Tendo em 

conta a semelhança entre a propagação sonora obtida em profundidade e o 

padrão comportamental dos golfinhos-roazes (que utilizam sobretudo o segmento 

superior da coluna de água, em profundidades inferiores a 5 metros), para o 

cálculo dos níveis de intensidade sonora no ambiente, foram utilizados os valores 

de propagação sonora correspondentes à profundidade de 2.5m como valores de 

referência.  

 

Os níveis de intensidade sonora em função da distância foram calculados através 

da fórmula, apresentada anteriormente: 

 

RL@Xr = SL - TL@Xr,  

sendo: 

RL @Xr (received level) – valor de intensidade sonora a x metros de distância da fonte; 

 

SL (source level) – valore de intensidade sonora na fonte; 

 

TL @Xr (transmission loss) – valor de atenuação sonora a x metros de distância da fonte, 

valor obtido através do modelo de propagação sonoro. 

 

Os níveis de intensidade sonora obtidos foram graficados para as 5 frequências 

em análise.  

Para uma última validação do modelo, os valores de intensidade obtidos através 

do modelo de propagação sonora foram comparados com os valores médios 

registados nas estações de amostragem. 

 

Zonas de influência sonora 

 

De modo a avaliar as zonas de influência sonora, foram utilizados os valores de 

intensidade sonora obtidos através do modelo de propagação sonora. 
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Para estimar a zona de audibilidade, foi definido como critério de análise o 

seguinte: um sinal acústico será audível para os golfinhos-roazes, se o seu nível 

sonoro igualar ou for superior ao limite de sensibilidade da espécie e ao nível 

sonoro ambiental, para cada frequência respectivamente. Para esta análise, foi 

utilizado o audiograma obtido por Johnson (1967), bem como o nível sonoro 

ambiental na área de estudo, previamente calculado.  

 

Devido à alta variabilidade e à especificidade contextual das respostas 

comportamentais, para definir a zona de resposta comportamental foi utilizada 

uma abordagem conservativa. Os níveis sonoros foram comparados com os níveis 

sonoros para o qual foram registadas respostas comportamentais por parte de 

cetáceos, que emitem sons de média frequência, face a fontes sonoras que 

produzem impulsos múltiplos (Southall et al., submetido). Os valores de 

referência adoptados na estimativa desta zona corresponderam aos níveis 

intermédios, calculados segundo o critério de  Richardson et al. (1995). De 

acordo com este critério, serão expectáveis alterações comportamentais sempre 

que o nível de intensidade sonora da perturbação atingir valores superiores a 14 

dB relativamente ao nível de ruído ambiental (tabela 8). 

 

Tabela 8. Valores de referência de respostas comportamentais, utilizados para estimar a zona de 
resposta comportamental   
 

Frequência 
(kHz) 

Níveis sonoros 
ambientais + 
14dB (TOL)1 

Níveis sonoro mínimo 
para o qual foram 

registadas alterações 
comportamentais 

(dB re:1 µPa) 2 

Nível sonoro para o 
qual foram 
registadas 

alterações mais 
severas 

(dB re:1 µPa) 3 

3 100 80-90 120-150 
10 103.6 80-90 120-150 
20 101 - 120-150 
50 104.5 - 120-150 
75 106 - 120-150 

 
 

1 Richardson et al. (1995), respostas comportamentais de baleias-da-Gronelândia (Eubalaena 
mysticetus) a operações de dragagem e perfurações . 

 
2 Miller et al. (2005), respostas comportamentais de belugas (Delphinapterus leucas) a 

campanhas de prospecção sísmica. Nível de resposta 6: evitamento do local, mínimo a 
moderado, breve/mínima separação entre fêmeas e crias dependentes, comportamento 
agressivo, cessação/ modificação do padrão de vocalizações, cessação de comportamentos 
reprodutivos (Southall et al., submetido). 

 
3 Watkins & Schevill (1975), respostas comportamentais de cachalotes (Physeter 

macrocephalus) a múltiplos impulsos provenientes balizas acústicas (pingers). Nível de 
resposta 3: alterações mínimas na velocidade de deslocação, alterações moderadas no ritmo 
respiratório, cessação/modificação reduzida do padrão de vocalizações. 

 
 

Na estimativa da zona de mascaramento dos sinais acústicos emitidos pelos 

golfinhos-roazes foi utilizado o principio definido por Erbe & Farmer (2000): um 
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sinal será mascarado se o ruído da perturbação acústica igualar ou for superior ao 

registo de vocalizações menos intenso. Neste análise, as vocalizações registadas 

a, pelo menos, 25 metros de distância do emissor, foram utilizadas como 

referência de vocalizações de baixa intensidade. A determinação da zona de 

mascaramento foi efectuada comparando os níveis de intensidade sonora 

introduzidos, com o espectro sonoro, em bandas de um terço de oitava, das 

diferentes vocalizações. Na análise do mascaramento do elemento acústico 

assobio, foram utilizadas as frequências 3, 10 e 20 kHz, relativas às gamas 

espectrais nas quais são emitidos os assobios. Para o elemento acústico clique de 

ecolocalização foram utilizadas as frequências 50 e 75 kHz, correspondentes à 

frequência média dos cliques de baixa e alta-frequência, respectivamente (Tabela 

9). 

 
Tabela 9. Valores de referência de vocalizações de golfinhos-roazes do Sado utilizados para estimar a 
zona de mascaramento 
 

Frequência 
(kHz) 

Assobios: 
níveis sonoros recebidos em TOL 

(dB re:1 µPa) 

Cliques de ecolocalização: 
níveis sonoros recebidos em TOL 

(dB re:1 µPa) 
3 112 - 
10 121.51 - 
20 106.24 - 
50 - 130.87 
75 - 129 

 

 

Para determinar a zona de perda de audição, o nivel sonoro introduzido foi 

comparado com os valores de nível sonoro mínimos, provenientes de impulsos 

sonoros, para os quais foram registadas perdas de audição temporárias no 

sistema auditivo de golfinhos-roazes. Os valores de referência utilizados nesta 

estimativa estão descritos na tabela 10. O critério considerado para determinar a 

zona de perda de audição foi o seguinte: um sinal acústico produzirá perdas de 

audição temporária se o seu nível sonoro igualar ou for superior aos valores de 

referência considerados, ou 96 dB superior à sensibilidade (de acordo com o 

audiograma) para cada frequência (Au et al., 1999). 

 

Tabela 10. Valores de referência de perda temporária de audição (TTS) utilizados para estimar a 

zona de lesão  

Frequência 
(kHz) 

Níveis sonoros 
recebidos 

(dB re:1 µPa) 

TTS 
(dB re:1 

µPa) 
3 1941; 194-2012 7 
10 1921; 192-1962 7 
20 193-1961,2 8 
50 - - 
75 1821, 192-1942 8 

~ 
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1 Schlundt et al. (2000), TTS observada em golfinhos-roazes (ensaio laboratorial) expostos a  sons 
pulsados puros de 1 segundo de duração.  
 
2 Carder et al. (1999), TTS observada em golfinhos-roazes (ensaio laboratorial) expostos a  sons 
pulsados puros de 1 segundo de duração 
 

Os critérios estabelecidos para cada zona de impacto foram definidos como 

funções no programa Excel (Microsoft®). Sempre que os níveis sonoros da 

perturbação igualaram ou foram superiores aos níveis definidos para cada zona, 

foi possível determinar o limite da correspondente zona de impacte. 

As zonas de influência sonora foram mapeadas na área de estudo, de acordo com 

os limites de distância determinados. 

 

3. Resultados 

 

Análise acústica 

Os registos acústicos nas diferentes estações de amostragem possibilitaram a 

compilação dos valores de intensidade sonora, em função da frequência, 

referentes a várias distâncias à fonte.  

O processo de cravação de estacas produz emissões sonoras de banda larga, com 

valores de intensidade sonora são mais elevados para a gama de frequências 

mais baixas, e que vão decrescendo com o aumento da frequência. Tanto no 

transecto 1 como no transecto 2, foi possível verificar um decréscimo dos níveis 

de intensidade sonora, para toda a gama de frequências, com o aumento da 

distância à fonte (Figura 18).  

 

Tabela 11. Valores de máximos de intensidade sonora registados nas estações mais próximas e mais 

distantes da fonte, em cada transecto. Níveis de pressão sonora para cada gama de frequência. 

 

 Intensidade sonora, para cada gama de frequência, 

em nível de pressão sonora (dB re 1µPA rms) 

 3 kHz 10 kHz 20 kHz 50 kHz 75 kHz 

Estação 1 –T1 e T2 

(25 metros da fonte) 

147 140.36 141.37 127.13 124.83 

Estação 11 –T2 

(508 metros da fonte) 

138 131.74 121.83 107.12 95.6 

Estação 12- T1  

(950 metros da fonte) 

125.76 122.73 110 95.26 89.1 

 

Os valores máximos registados correspondem à estação mais próxima da fonte 

de emissão sonora (estação 1- 25 metros da fonte), onde foram registados os 

seguintes valores máximos de nível de pressão sonora (SPL ou Leq): 147 dB re 
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1µPA rms na gama dos 3kHz, 140.36 dB re 1µPA rms para 10kHz, 141.37 dB re 

1µPA rms para 20 kHz, 127.13 dB re 1µPA rms para 50 kHz e 124.83 dB re 1µPA 

rms para 75 kHz (Figura 18). Em ambos os transectos, os valores mínimos de 

intensidade foram registados nas estações mais afastadas da fonte, sendo que no 

transecto 1 os valores mínimos correspondem à estação 12 (950 m da fonte), e 

no transecto 2 os valores mínimos correspondem à 11 (508 m da fonte) (Tabela 

5). 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Espectros de intensidade sonora gerada pelo processo de cravação de estacas. A- 

transecto 1: espectros de intensidade sonora captada a 25 e 950 metros de distância à fonte; B- 

transecto 2: espectros de intensidade sonora captada a 25 e a 510 metros de distância à fonte. Linhas 

a tracejado vermelho representam as gamas de frequência seleccionadas para a análise espectral. 

 
A análise espectral realizada para cada replicado permitiu comprovar a atenuação 

sonora com a distância no que diz respeito à intensidade sonora registada em 

cada gama de frequências. De acordo com os valores de intensidade médios 

obtidos em cada estação de amostragem, verificou-se que os níveis sonoros 

provenientes da cravação de estacas são inversamente proporcionais à frequência 

em análise, ou seja, os valores de intensidade sonora mais elevados, para todas 

B 

60

80

100

120

140

160

180

100 1000 10000 100000 1000000
Frequência (Hz)

In
te

ns
id

ad
e 

so
no

ra
SP

L 
(d

B
 re

 1
uP

A
) r

m
s

25m
950m

A 

60

80

100

120

140

160

180

100 1000 10000 100000 1000000
Frequência (Hz)

In
te

ns
id

ad
e 

so
no

ra
SP

L 
(d

B
 re

 1
uP

A
) r

m
s

25m
508m

B



 
 
 

 70

as distâncias consideradas, foram superiores para a menor frequência 

considerada (3 kHz), decrescendo com o aumento de frequência (Figura 19). Os 

valores médios de intensidade sonora registados nas estações de amostragem, 

representados na Figura 3, foram utilizados como referência no processo de 

ajuste e calibração do modelo de propagação sonora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Níveis de intensidade sonora captados nas estações de amostragem: A- transecto 1, B- 

transecto 2. 

 

Relativamente ao ruído ambiental, os níveis sonoros obtidos (em bandas de um 

terço de oitava), oscilaram entre uma intensidade máxima de 97 dB re 1µPA rms  

para a gama de frequências centrada nos 1000 Hz e uma intensidade mínima de 

88.4 dB re 1µPA rms para a gama de frequências centrada nos 8000 Hz. Quanto 

às frequências seleccionadas para a modelação acústica, os níveis de intensidade 

ambientais foram os seguintes: 86.8 dB re 1µPA rms para 3 kHz, 89.6 dB re 1µPA 

rms para 10 kHz, 87 dB re 1µPA rms para 20 kHz, 90.5 dB re 1µPA rms para 50 

kHz e 92 dB re 1µPA rms para 75 kHz (Figura 20).  
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Figura 20. Espectros de intensidade sonora relativos aos níveis acústicos de referência: audiograma 

da espécie Tursiops truncatus, padrões de vocalizações de golfinhos-roazes do Estuário do Sado 

(assobios e cliques de ecolocalização) e ruído ambiente. 

 

No que diz respeito aos valores de referência de vocalizações de golfinhos-roazes 

no estuário do Sado, os 2 tipos de emissões sonoras isoladas apresentaram 

contornos espectrais distintos. Para os assobios, as frequências dominantes para 

as quais foram registados valores de intensidade máxima corresponderam às 

bandas de um terço de oitava entre 3150 e os 12 500 Hz (Figura 20). Isolando as 

cinco frequências seleccionadas para o modelo de propagação sonora, os valores 

de intensidade sonora provenientes de assobios emitidos por golfinhos-roazes no 

estuário do Sado foram os seguintes: para 3 kHz – 112 dB re 1µPA rms, para 10 

kHz – 121.51 dB re 1µPA rms, para 20 kHz – 106.24 dB re 1µPA rms, para 50 

kHz – 96.99 dB re 1µPA rms e para 75 kHz – 93.55 dB re 1µPA rms (tabela 9). 

Para os cliques de ecolocalização, os valores de intensidade máxima registados 

corresponderam às bandas de um terço de oitava acima dos 20 kHz de frequência 

(Figura 20). Relativamente às cinco frequências consideradas no modelo de 

propagação sonora, os valores de intensidade sonora foram os seguintes: para 3 

kHz – 112 dB re 1µPA rms, para 10 kHz – 123.52 dB re 1µPA rms, para 20 kHz – 

127.74 dB re 1µPA rms, para 50 kHz – 130.87 dB re 1µPA rms e para 75 kHz – 

129 dB re 1µPA rms (tabela 9).. 
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Modelo de Propagação Sonora 

 

De acordo com o modelo de propagação desenvolvido para as condições 

específicas destas medições, para as cinco frequências consideradas, os níveis de 

atenuação sonora obtidos, foram semelhantes para os dois transectos 

considerados, sendo que a variação máxima registada entre os transectos foi 

inferior a 3 dB (Figura 21- A, B, C, D, E).  

No que diz respeito à propagação sonora em profundidade, também não foram 

verificadas diferenças substanciais entre os três níveis de profundidade 

considerados (Figura 21- A, B, C, D e E), sendo que, para as frequências 

consideradas, a atenuação sonora à superfície apresentou sempre valores mais 

reduzidos. A diferença máxima registada para a atenuação sonora em 

profundidade foi obtida para a frequência de 3 kHz (máximo de 5 dB). Com o 

aumento da frequência considerada, a variação na atenuação sonora em 

profundidade foi sendo reduzida, sendo que para a frequência de 75 kHz a 

variação é inferior a 2 dB (Figura 5E). 

 

 

 

Figura 21-A. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequência 3 kHz. Valores comparativos 

entre os 2 transectos considerados (T1 e T2), para 3 profundidades: superfície, 2.5m de profundidade 

e junto ao fundo. 
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Figura 21-B. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequência 10 kHz. Valores comparativos 

entre os 2 transectos considerados (T1 e T2), para 3 profundidades: superfície, 2.5m de profundidade 

e junto ao fundo. 

 

 

 

 

Figura 21-C. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequência 20 kHz. Valores comparativos 

entre os 2 transectos considerados (T1 e T2), para 3 profundidades: superfície, 2.5m de profundidade 

e junto ao fundo. 
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 Figura 21-D. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequência 50 kHz. Valores comparativos 

entre os 2 transectos considerados (T1 e T2), para 3 profundidades: superfície, 2.5m de profundidade 

e junto ao fundo. 

 

 

 

Figura 21-E. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequência 75 kHz. Valores comparativos 

entre os 2 transectos considerados (T1 e T2), para 3 profundidades: superfície, 2.5m de profundidade 

e junto ao fundo. 
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Através da comparação entre os valores teóricos de atenuação sonora e os 

valores registados nas estações de amostragem, é possível verificar que o modelo 

de propagação sonora se ajusta aos níveis de atenuação sonora reais, sendo o 

diferença média entre os valores reais e os teóricos de 3.75 dB (Figura 22). Os 

valores registados nas estações de amostragem, em ambos os transectos, 

apresentam uma distribuição normal em torno dos valores teóricos obtidos no 

modelo. Isolando cada gama de frequências, verifica-se que o modelo apresenta 

menores diferenças relativamente aos dados experimentais nas frequências 10 e 

20 kHz. As diferenças médias registadas relativamente aos dados experimentais 

foram as seguintes: 5.14 dB na gama dos 3 kHz (Figura 22A), 2.82 dB para 10 

kHz (Figura 22B), 2.20 dB para a gama dos 20 kHz (Figura 22C), 2.83 dB para 50 

kHz (Figura 22D) e 5.74 dB para 75 kHz (Figura 22E). 

 

De acordo com o modelo de propagação utilizado, a atenuação sonora apresenta-

se como uma função logarítmica decrescente (figura 22); sendo os níveis de 

atenuação superiores para frequências mais elevadas. Para a gama dos 3 kHz, 

nos primeiros 500 metros, o nível de intensidade sonora diminui 43.54 dB, 

apresentando depois uma diminuição progressiva até atingir um valor mínimo de 

62.16 dB abaixo do nível de intensidade sonora registado na fonte a 5 km desta. 

Os valores de atenuação sonora obtidos para a gama dos 10 kHz apresentam um 

padrão semelhante ao acima descrito, no entanto a atenuação sonora é mais 

acentuada nos primeiros 500 metros de distância, relativamente à fonte, onde o 

nível de intensidade sonora é 44.2 dB abaixo do seu valor original e a 5 km da 

fonte a atenuação sonora é superior a 69 dB. Relativamente à frequência de 20 

kHz, a atenuação é mais acentuada, quando comparada com as frequências mais 

baixas (3 e 10 kHz), sendo o diferencial de  atenuação de 40 dB atingida nos 

primeiros 300 metros e o valor 60 dB atingido a 1600 metros de distância à 

fonte; o valor máximo de atenuação sonora registado para esta frequência foi de 

83.37 dB, a 5 km da fonte emissora de ruído. Para a gama dos 50 kHz verifica-se 

um aumento ainda mais acentuado, sendo a atenuação superior a 90 dB a apenas 

2 km de distância à fonte; a 1 km de distância a intensidade sonora sofre já uma 

atenuação à máxima registada para a frequência de 3 kHz (66.5 dB). De acordo 

com o modelo, os valores mais elevados de atenuação observam-se para a 

frequência mais elevada – 75 kHz: a intensidade sonora sofre um decréscimo de 

56.43 dB nos primeiros 500m e a atenuação atinge o patamar dos 90 dB a 

apenas 1500m de distância à fonte. 



 
 
 

 76

 

Figura 22-A. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequências 3 kHz. Valores comparativos 

entre o modelo teórico, para 3 profundidades (superfície, 2.5m de profundidade e junto ao fundo), e 

os valores obtidos para cada estação de amostragem. 

 

 

 

Figura 22-B. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequências 10 kHz. Valores comparativos 

entre o modelo teórico, para 3 profundidades (superfície, 2.5m de profundidade e junto ao fundo), e 

os valores obtidos para cada estação de amostragem. 
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Figura 22-C. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequências 20 kHz. Valores comparativos 

entre o modelo teórico, para 3 profundidades (superfície, 2.5m de profundidade e junto ao fundo), e 

os valores obtidos para cada estação de amostragem. 

 

 

 

 

 

Figura 22-D. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequências 50 kHz. Valores comparativos 

entre o modelo teórico, para 3 profundidades (superfície, 2.5m de profundidade e junto ao fundo), e 

os valores obtidos para cada estação de amostragem. 
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Figura 22-E. Níveis de atenuação sonora, para a gama de frequências 75 kHz. Valores comparativos 

entre o modelo teórico, para 3 profundidades (superfície, 2.5m de profundidade e junto ao fundo), e 

os valores obtidos para cada estação de amostragem. 

 

 

Os níveis de intensidade sonora, calculados em função da distância, apresentam 

um padrão concordante com as curvas de atenuação sonora (Figura 23). Os 

valores de intensidade sonora máxima registar-se-iam junto à fonte: 167.77 dB 

para 3 kHz, 159.78 dB para 10 kHz, 155 dB para 20 kHz, 146.40 dB para 50 kHz 

e 145 dB para 75 kHz. De um modo geral, o ruído previsto pelo modelo, para a 

cravação de estacas diminuiria de intensidade, progressivamente, com o aumento 

da distância à fonte; sendo que para frequências mais elevadas essa diminuição 

seria mais acentuada. Para a frequência de 3 kHz, o nível sonoro previsto pelo 

modelo a 1000 m da fonte foi de 118 dB, valor decresceria gradualmente até 

atingir o seu o mínimo de 103.41 dB a 5 km da fonte. Para a frequência de 10 

kHz, a intensidade sonora prevista para a distância de a 1000 m da estaca em 

processo de cravação foi 109.16 dB; a 5 km de distância o nível sonoro prevista 

foi de 90.65 dB. No que diz respeito à frequência 20 kHz os valores de 

intensidade sonora previstos foram 101.40 e 71,64 dB para as distâncias de 1 e 5 

km, respectivamente. Para as frequências mais elevadas, os níveis de intensidade 

sonora esperados atingiram valores abaixo dos 60 dB para distâncias inferiores a 

2 km (para a frequência de 50 kHz, o patamar dos 60 dB é atingido a 1868 m de 

distância à fonte; para a frequência de 75 kHz, o valor de 60 dB é registado a 

1289 m da fonte). A 1000 m de distância à fonte, a intensidade sonora prevista 

para as frequências mais elevadas foi de 79.49 e 69,77 dB para 50 e 75 kHz, 

respectivamente.  
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Figura 23. Níveis de intensidade sonora registados, para cada gama de frequências, a 2.5 metros de 

profundidade. Valores comparativos entre o modelo teórico e os valores registados em cada estação 

de amostragem. 

 

Ao efectuar a comparação entre os valores de intensidade sonora teóricos, 

previstos pelo modelo de propagação sonora com os valores lidos in situ, é 

possível verificar a inexistência de desvios elevados, sendo o desvio médio em 

relação ao modelo de 3.8 dB (Figura 23). O modelo apresenta menores diferenças 

relativamente aos dados experimentais nas frequências intermédias (10, 20 e 50 

kHz), para as quais as diferenças médias em relação aos dados experimentais 

foram de 2.8 dB, 2.2 dB e 2.8 dB respectivamente. Para as restantes frequências 

os desvios médios foram da ordem dos 5 dB: 5.1 dB na gama dos 3 kHz e 5.7 dB 

para 75 kHz. 

 

Zonas de influência sonora 

 

Do processo de estimativa das zonas de influência sonora resultou a Figura 24, na 

qual são apresentados os limites de cada área de influência. De salientar que o 

limite de distância máxima considerado nesta análise foi de 5 km. No entanto, 

algumas das zonas estimadas apresentam raios superiores a esse valor (zona de 

audibilidade e zona de resposta comportamental). 
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Figura 24. Zonas de influência acústica do processo de cravação de estacas, no Estuário do Sado. 
 

A zona de audibilidade estimada corresponde a uma área cujo raio é superior a 5 

km. De acordo com o critério considerado, o ruído proveniente do processo de 

cravação das estacas seria audível a mais de 5 km de distância à fonte, na 

medida em que, para as suas componentes de frequência mais baixa (3 e 10 

kHz) a intensidade sonora prevista a 5 km da fonte foi superior aos níveis 

ambientais. Para as componentes de frequência mais elevada (20, 50 e 75 kHz), 

o raio de audibilidade é sucessivamente mais reduzido, sendo a gama de 20 kHz 

audível até 2870 m da fonte, a gama de 50 kHz audível até 640 m e a gama de 

75 kHz até 440 m de distância da estaca em cravação (Tabela 12). 

 
 
 
 
 



 
 
 

 81

Tabela 12. Limite das zonas de influência sonora, relativo a cada gama de frequências. 
 

Frequência 
(kHz) 

Zona de 
audibilidade 
(m) 

Zona de resposta 
comportamental 
(m) 

Zona de 
mascaramento: 
assobios 
(m) 

Zona de 
mascaramento: 
clicks 
(m) 

Zona 
de 
lesão 
(m) 

3 >5000 >5000 1966  - 
10 >5000 1865 260  - 
20 2869 1038 687  - 
50 637 235  185 - 
75 436 160.45  136 - 

 

Relativamente à zona de resposta comportamental, a estimativa obtida prevê a 

ocorrência de alterações comportamentais num raio de distância à fonte superior 

a 5 km (Figura 23), dado que a intensidade sonora prevista a essa distância é 

superior ao critério definido, pelo menos para uma das frequências em análise. Ao 

considerar as frequências de 10 e 20 kHz, verificou-se que o limite de zona de 

resposta comportamental será de 1870 m e 1040 m, respectivamente. Para 

frequências mais elevadas, a distância limite de resposta comportamental 

apresentou valores bastante inferiores: 235 m para 50 kHz e 160.5 m para 75 

kHz. 

 

Na estimativa da zona de mascaramento foram apresentadas duas áreas: a zona 

de mascaramento do sinal acústico assobio e a zona de mascaramento de 

cliques de ecolocalização. Para a vocalização assobio verificou-se que o limite 

até ao qual este sinal seria mascarado devido ao ruído de cravação das estacas 

corresponde a uma distância de 1970 m. Para a frequência de 10 kHz, para a 

qual os assobios apresentam valores de intensidade sonora mais elevados, o 

mascaramento ocorreria até uma distância de 260m. Para a frequência de 20 

kHz, a distância limite do mascaramento prevista foi de 687m. Quanto às 

frequências mais elevadas, que correspondem às frequências médias registadas 

em cliques de ecolocalização, foi possível verificar que o raio da zona de 

mascaramento deste sinal acústico correspondeu à distância de 185 m (para a 

frequência de 50 kHz) e 136 kHz (para 75 kHz de frequência). 

 

De acordo com os dados obtidos, o processo de cravação de estacas não produz 

intensidade sonora suficiente para que possa gerar perdas temporárias de 

audição ou outro tipo de lesão, pelo que não existirá uma zona de lesão. 
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5. Discussão 

 

Análise acústica 

O processo de cravação de estacas, no âmbito da construção da obra marítima do 

novo cais dos “ferries” de Tróia, produziu emissões sonoras de banda larga à 

semelhante do que se encontra descrito para este tipo de actividade (Carlson & 

Weiland, 2007). Os espectros de potência correspondentes a diferentes distâncias 

à fonte apresentam curvas semelhantes às referenciadas por outros autores 

(Würsig et al., 2000; Nedwell, 2003), sendo os valores de intensidade sonoros 

mais elevados registados a baixas frequências. Os níveis de intensidade sonora 

obtidos neste estudo foram ligeiramente inferiores aos descritos para este tipo de 

actividade (Würsig et al., 2000; Nedwell, 2003). Os níveis sonoros gerados pela 

cravação de estacas dependem de inúmeros factores ambientais e inerentes ao 

próprio processo; os valores obtidos/lidos dizem respeito à cravação de estacas 

em aço diâmetro (711 mm) reduzido quando comparadas com as estacas 

utilizadas na construção de dispositivos de energia eólica aos quais se referem 

grande parte dos estudos, razão que pode justificar os níveis de intensidade 

sonora inferiores. Outro factor que pode ter estado na origem de valores de 

intensidade sonora mais reduzidos do que os valores referenciados diz respeito ao 

tipo de sedimento no qual foram cravadas as estacas: sedimento arenoso, que 

oferece menor resistência quando comparado com outro tipo de substratos, como 

por exemplo substrato rochoso. 

 

Da análise dos valores de intensidade sonora obtidos a diferentes distâncias da 

fonte, é de salientar a diminuição logarítmica da intensidade sonora para toda a 

gama espectral com o aumento da distância à fonte, sendo essa diminuição tanto 

maior quanto maior foi a gama de frequência, o que se ajusta às leis de 

propagação sonora. Contudo, a atenuação da intensidade sonora em função da 

distância à fonte foi inferior ao que seria expectável se a propagação acústica 

seguisse um modelo esférico ou cilíndrico. A reduzida atenuação da intensidade 

sonora com a distância está associada ao tipo de sinal em questão: o ruído 

proveniente da cravação de estacas propaga-se através da coluna de água mas 

também através do ar e do solo; se a contribuição sonora de origem aérea é 

reduzida, a contribuição sonora de origem subterrânea é bastante elevada, uma 

vez que o som se propaga com maior facilidade em meios sólidos, contribuindo 

assim para uma menor atenuação (maior transmissão) sonora (Nedwell, 2003). 

Outro factor responsável pela reduzida atenuação é a baixa profundidade: em 

águas pouco profundas as ondas sonoras sofrem um processo de reflexão entre o 
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fundo e a superfície, permitindo uma propagação de intensidades sonoras 

elevadas até uma maior distância relativamente à fonte, sobretudo se as 

característica da coluna de água e do sedimento não gerarem níveis de atenuação 

sonora elevados (Urick, 1983).  

 

O nível de ruído ambiental registado na área de estudo apresentou um padrão 

semelhante ao descrito por Nedwell (2003) para águas pouco profundas. 

A diminuição de intensidade sonora para frequências mais elevadas referenciada 

como padrão para níveis ambientais profundos (com batimetrias superiores a 

1km de profundidade) (Richardson et al., 1995), não coincide com os valores 

obtidos para a área de estudo. De um modo geral, a área de estudo apresentou 

valores de intensidade sonora elevados (superiores a 85 dB e atingindo valores 

próximos dos 100 dB), o que está de acordo com o padrão de elevado ruído 

ambiental apresentado por dos Santos (1998), segundo os quais na área de 

estudo poderiam ser atingidos valores máximos de dB re 1uPA rms, para 

frequências entre os 20 e os 20 000 Hz. Níveis de ruído ambiental elevados são 

característicos de áreas com uma forte presença industrial e com intenso tráfego 

marítimo (Richardson et al., 1995;  Richardson & Malme, 1994), como é o caso 

do Estuário do Sado. Para frequências abaixo de 1 kHz, a intensidade sonora 

atinge os seus valores máximos (de 97.4 dB re 1uPA rms), o que é justificável 

pela presença constante de navios no estuário; níveis elevados de ruído 

ambiental a baixas frequências são um padrão característico de zonas de intenso 

tráfego marítimo (Richardson et al., 1995). O aumento da intensidade registado 

para frequências superiores a 100 kHz está relacionado com as características do 

hidrofone e os níveis de ressonância que são atingidos a frequências elevadas 

(Nedwell et al., 2003). 

 

As vocalizações de golfinhos-roazes registadas no decurso do presente trabalho 

foram semelhantes aos padrões descritos por diversos autores (Au, 1993; Evans, 

1987; Richardson et al., 1995).  

O sinal acústico assobio registado no Estuário do Sado apresentou como 

frequências dominantes os valores já referenciados (3.5 – 14.5 kHz); sendo os 

níveis de intensidade sonora máxima coincidentes com os valores referenciados 

mais baixos (125-173 dB re 1uPA rms) (Au, 1993; Evans, 1987; Richardson et 

al., 1995). A reduzida intensidade sonora deste tipo de vocalização está 

relacionada com o tipo de medição, uma vez que os valores de referência dizem 

respeito a medições na fonte emissora e os representados são referentes a 

medições a cerca de 25 metros de distância. Uma vez que a intensidade sonora 
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registada corresponde a valores mínimos referenciados para este tipo de 

vocalização é possível considerar estes registos como valores de referência de 

assobios de golfinhos-roazes do Sado de intensidade mínima.  

Relativamente aos cliques de ecolocalização, os registos de maior intensidade 

sonora corresponderam a frequências mais elevadas, o que está de acordo com 

os valores referenciados (Au, 1993; Evans, 1987; Richardson et al., 1995): as 

frequências dominantes deste tipo de sinal acústico situam-se entre 30 e 130 

kHz. O pico de intensidade obtido – correspondente à frequência de 30 kHz – 

situa-se entre os valores relativos a medições em situações de ruído ambiental 

reduzido apresentados por Kamminga & Van Velder (1987), o que é não 

consistente com as características da área de estudo. O facto das medições 

registarem apenas valores de frequência até 100 kHz terá contribuído para uma 

subestimativa do pico de intensidade, uma vez que o mesmo deveria situar-se 

entre os 120-130 kHz (Au et al.,1974). Os valores de intensidade sonora 

registados para este tipo de sinal acústico foram também bastante inferiores aos 

níveis de referência (218-228 dB re 1uPA rms) (Au, 1993; Evans, 1987; 

Richardson et al., 1995), o que permite a classificação como valores de referência 

de cliques de ecolocalização de golfinhos-roazes do Sado de intensidade mínima. 

 

Modelo de Propagação sonora 

 

A adopção de modelos teóricos na descrição de fenómenos físicos complexos, 

como é o caso da propagação sonora de um sinal emitido em toda a coluna de 

água, deve ser feita com cautela e exige a verificação do nível de ajuste do 

modelo à realidade. Neste caso a propagação das ondas sonoras originadas pelo 

processo de cravação ocorre ao longo de toda a estaca em cravação; além da 

componente subaquática, há ainda a considerar a propagação aérea e 

subterrânea, o que dificulta a modelação do fenómeno acústico (Thesauri et al., 

2006).  O modelo de propagação sonoro criado gerou um campo acústico 

baseado nas características de transmissão sonora especificas da área de 

amostragem, apresentando como resultado final a transmissão sonora resultante 

dos fenómenos de absorção, reflexão, perdas por dispersão e difusão que as 

ondas acústicas emitidas sofrem ao longo do seu percurso em distância e 

profundidade. Tratou-se de um simplificação relativamente à complexidade dos 

sinais acústicos produzidos pelo processo de cravação de estacas que, no 

entanto, apresentou um elevado nível de ajuste relativamente às medições 

obtidas in situ.  
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Os resultados do modelo de propagação utilizado seguem um padrão de acordo 

com as leis de propagação sonora: os valores de atenuação aumentam de forma 

logarítmica com o aumento da distância, sendo tanto maior a atenuação sonora  

quanto maiores foram as frequências consideradas, sendo então a propagação 

sonora inferior para frequências mais elevadas. 

Ao comparar os níveis de atenuação sonora ao longo dos dois transectos 

amostrados, é de salientar a inexistência de diferenças entre os mesmos. Um dos 

factores que pode ter estado na origem destes resultados foi a utilização dos 

mesmos valores de referência para a definição das características ambientais 

utilizadas no modelo (salinidade, temperatura, velocidade do som). Outro factor 

responsável pela ausência de diferenças entre os níveis de atenuação sonora 

obtidos nos dois transecto é a semelhança de batimetrias: ambos os transectos 

considerados englobaram zonas de águas pouco profundas, onde o máximo de 

profundidade atingido é de 13 metros.  

De acordo com modelo de propagação sonora utilizado, os níveis de atenuação 

sonora também não apresentaram diferenças consideráveis relativamente à 

profundidade. Apesar dos valores ligeiramente inferiores de atenuação sonora à 

superfície, o padrão de propagação verificado apresentou características 

semelhantes para toda a coluna de água. Em águas pouco profundas, a coluna de 

água apresenta-se como uma camada isotérmica e com velocidade sonora 

homogénea, devido à mistura resultante da acção do vento, das ondas e da 

circulação marética. Deste modo, as características de propagação tendem a ser 

semelhantes resultando num padrão de atenuação sonora idêntico para as várias 

profundidades consideradas (Lurton, 2002). Os valores ligeiramente inferiores 

obtidos à superfície são justificados pela existência, à superfície, de uma camada 

de temperatura mais elevada,  na qual a velocidade do som atinge valores mais 

elevados, o que origina uma menor atenuação e, consequentemente, uma 

propagação sonora a maiores distâncias, tal como referido por Lurton (2002) 

relativamente às condições ambientais em águas pouco profundas durante o 

Verão.  

Tanto os níveis de atenuação sonora obtidos através do modelo quer os níveis de 

intensidade sonora teórica calculada em função da distância, para as diferentes 

gamas de frequências consideradas, apresentaram um ajuste bastante elevado 

aos dados acústicos registados na área de amostragem, o que reforça a 

aplicabilidade do modelo na estimativa de níveis de atenuação sonora em função 

da distância à fonte. Tendo em conta a ausência de desvios elevados entre o 

modelo teórico e os dados obtidos in situ é de considerar o modelo criado como 

uma estimativa coerente do processo de transmissão sonora associado à 
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actividade de cravação de estacas, sendo possível recorrer aos níveis de 

intensidade sonora calculados em função da distância como referência relativa 

aos níveis sonoros recebidos em determinada localização da área de estudo. 

 

Zonas de impacto 

As zonas de impacto estimadas apresentaram uma distribuição de acordo com as 

definições de Richardson et al. (1995), sendo a zona de audibilidade a que 

apresentou uma maior abrangência, seguida da zona de resposta 

comportamental e zona de mascaramento de sinais acústicos. É de salientar a 

ausência de uma zona de lesão, na estimativa de zonas de impacto; de acordo 

com o modelo de propagação sonora, os níveis de intensidade sonora produzidos 

pela actividade de cravação de estacas nunca atingiram a intensidade necessária 

para produzir perdas de audição temporárias, o tipo de lesão menos severa com 

potencial de ser gerado por ruídos de origem antropogénica (Schlundt et al., 

2000; Carder et al., 1998). 

A zona de audibilidade apresentou um raio bastante amplo (as gamas de 

frequência mais baixas são audíveis a distâncias superiores 5 km de distância à 

fonte); no entanto, o raio estimado corresponde a metade do valor apresentado 

por David (2006) para o mesmo tipo de operação e para a mesma espécie. A 

estimativa da zona de audibilidade está dependente dos níveis de ruído 

ambientais, bem como do tipo de ruído antropogénico em análise, pelo que 

outros tipos de actividades sob outras condições ambientais poderão originar 

zonas de audibilidade bastante diferentes das obtidas.  

Sendo os níveis de ruído ambientais no Estuário do Sado bastante elevados, 

como já foi referido, determinado som só será audível se atingir intensidade 

sonoras mais elevadas, o que só acontecerá a distâncias mais reduzidas à fonte. 

Outro factor determinante na audibilidade de determinado sinal é a intensidade 

sonora na fonte; tal como já foi referido, os valores de intensidade na fonte, 

neste caso, foram inferiores aos referenciados por outros estudos (Sheperd et 

al.,2006; Nedwell et al. 2003). Apesar da reduzida dimensão desta área em 

comparação com os valores obtidos noutros trabalhos, é de salientar o contexto 

no qual se inserem as emissões sonoras; neste caso, 5 km de raio correspondem 

a uma área que abrange toda a secção média e parte da secção inferior do 

Estuário do Sado (até à baía de Setúbal), o que corresponde a grande parte do 

habitat dos golfinhos-roazes, nomeadamente zonas privilegiadas de alimentação 

(Harzen, 1998; Nunes, 2001) e à zona de transição entre o interior do estuário e 

o exterior. Deste modo, e de acordo com os valores obtidos, o ruído emitido pelo 
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processo de cravação de estacas seria audível para os golfinhos-roazes do 

Estuário do Sado sempre que os indivíduos se encontrassem na área de estudo. 

 

Os resultados obtidos relativamente à zona de resposta comportamental 

apresentaram um limite de distância bastante abrangente, atingindo distâncias 

superiores a 5 km para a frequência mais baixa, limite esse que é tanto menor 

quanto maior a frequência considerada.  De acordo com diversos estudos (Malme 

et al., 1985; Lammers et al., 2001; Southall et al., submetido), ruídos impulsivos 

múltiplos têm o potencial de gerar respostas comportamentais mais intensas em 

cetáceos. As baixas frequências, o som tende a propagar-se longas distâncias 

(como as leituras obtidas confirmam), assim sendo o som contido nessas gamas 

espectrais pode ter um papel fundamental na disrupção comportamental em 

cetáceos (Todd et al., 1992; Ketten, 1994). Deste modo, o limite da zona de 

impacto considerada correspondeu à distância máxima para a qual, um sinal com 

determinada frequência, tinha o potencial de gerar alterações comportamentais 

(3 kHz – distância superior a 5 Km). Tal como referido anteriormente, um raio de 

5 km de distância corresponde a uma zona bastante ampla do estuário do Sado, 

de importância vital para os indivíduos da população de Tursiops truncatus. Para 

este tipo de actividade de construção foram já registadas respostas 

comportamentais, por parte de delfinidios, tais como a alteração da velocidade de 

deslocação e o evitamento de áreas nas quais os efeitos da cravação de estacas 

se fez sentir (Mullin et al., 1989; Wursig et al., 2000). Relativamente ao caso em 

estudo, dados de censos visuais efectuados durante a actividade de cravação 

referem o reduzido número de observações de golfinhos-roazes na área de 

estudo (IMAR, em preparação) consistente com o que se encontra referenciado 

(Mullin et al., 1989; Wursig et al., 2000). Um ruído antropogénico que gere 

perturbação de forma repetida, ainda que temporária, numa área de passagem e 

que resulte numa redução considerável do habitat poderá ter um impacto 

biologicamente significativo, uma vez que pode afectar funções vitais como a 

alimentação (Committee on Characterizing Biologically Significant Marine Mammal 

Behavior & National Research Council, 2006).  

 

O potencial de mascaramento de sinais acústicos, analisado relativamente a dois 

tipos de  emissões sonoras, evidenciou a forma diferencial como o ruído 

produzido pela cravação de estacas pode actuar relativamente a diferentes sinais 

acústicos dos golfinhos-roazes. Ao nível dos assobios, o potencial de 

mascaramento ter-se-á estendido até 1970 m de distância à fonte, para as 

componentes de frequência mais baixa. Devido às características do ruído 
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antropogénico em análise, sons pulsados e intermitentes, diversos autores 

referem a zona de mascaramento como uma zona na qual as vocalizações serão 

interrompidas e não totalmente mascaradas (Madsen et al., 2006; David, 2006); 

no entanto, a constante interrupção das emissões sonoras poderá produzir 

impactos negativos nas populações de cetáceos. Os assobios têm funções 

importantes na manutenção da coesão social, sendo vitais no processo de 

comunicação progenitora-cria (Janik, 2000; Gordon, 2004). A interrupção e 

distracção gerada pelo ruído originado pela cravação de estacas poderá conduzir 

à separação entre progenitoras e crias dependentes, bem como à disrupção da 

organização social. No caso em análise, o potencial de mascaramento de assobios 

atingiu uma área bastante vasta, englobando toda a zona que se estende da 

margem até aos baixios centrais do estuário, numa distância longitudinal de cerca 

de 4 km, área essa que se encontra descrita como zona privilegiada de utilização 

por parte dos golfinhos-roazes (Harzen, 1998; Nunes, 2001). Assim sendo, e 

tendo em conta o tipo de efeitos gerados pelo mascaramento deste tipo de sinal, 

que podem, em última análise, afectar os níveis de sobrevivência das crias, é de 

considerar a existência de impacto biológico originado pelo processo de cravação 

de estacas nesta zona do estuário. No que diz respeito ao mascaramento dos 

cliques de ecolocalização, a zona delimitada apresentou um raio semelhante ao 

descrito por David, (2006), sendo que neste estudo o limite da zona 

correspondeu a 185 m e no estudo de David (2006), referente actividade de 

cravação com recurso a martelo de impacto 3.5t diesel o raio calculado foi de 200 

m. O potencial de mascaramento de cliques de ecolocalização foi bastante 

reduzido, não só pela área limitada na qual se fez sentir, mas também devido às 

características específicas deste tipo de emissão acústica. O potencial de 

mascaramento é muito reduzido se o ruído antropogénico não for proveniente da 

mesma direcção para a qual os cliques de ecolocalização estão a ser utilizados 

(Au & Moore, 1984; Richardson et al. 1995). Além deste factor, existem 

evidências de que os golfinhos-roazes têm a capacidade de alterar as frequências 

dominantes nas quais os cliques são emitidos, de modo a evitar o mascaramento 

por outro tipo de sinais acústicos  (Au et al. 1974; Moore & Pawloski 1990; 

Romanenko & Kitain 1992). Assim sendo, o potencial de mascaramento dos 

cliques de ecolocalização devido ao ruído produzido pela cravação de estacas terá 

um impacto residual ou mesmo negligenciável. 
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6. Conclusões 

 

O ruído gerado pela cravação de estacas tem potencial para afectar a comunidade 

de golfinhos-roazes residentes no estuário do Sado a nível comportamental, 

induzindo a alteração da sua distribuição e utilização do estuário, bem como ao 

nível dos seus comportamentos acústicos, afectando a coesão social e podendo 

conduzir à separação entre progenitoras e crias numa área extensa do estuário. 

Devido à curta duração das actividades de construção, os efeitos gerados terão 

tido cariz temporário, restrito ao período de construção. No entanto, tendo em 

conta o reduzido efectivo populacional da comunidade de golfinhos-roazes do 

Sado e a sua dependência relativamente à área de estudo, os efeitos gerados 

poderão ter consequências significativas se o impacto gerado resultar na 

diminuição, mesmo em grau reduzido, do sucesso reprodutivo, na alteração dos 

padrões alimentares e na redução da taxa de sobrevivência de crias. Em última 

análise, os efeitos a longo-prazo deste tipo de actividade de construção 

continuam por determinar e exigem o acompanhamento da população num 

intervalo temporal mais vasto.  

 
 
 
 



 
 
 

 90

 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO IV 

Considerações finais 
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O desenvolvimento das áreas costeiras é um processo inevitável em sociedades 

modernas, para as quais o lazer associado a espaços marinhos e estuarinos se 

torna cada vez mais atractivo. A construção de infra-estruturas portuárias surge 

como um imperativo face às exigências de um país que aposta no turismo como 

principal fonte geradora de riqueza. Não obstante, a preservação da natureza e a 

salvaguarda da riqueza natural são pontos vitais num processo de 

desenvolvimento que se espera sustentável. 

O Estuário do Sado apresenta-se como uma área de grande interesse turístico 

mas também como uma área privilegiada do ponto de vista ecológico. Os 

golfinhos-roazes são uma das espécie-chave do estuário. Residente na região do 

Sado há décadas, esta população encontra-se numa situação de grande 

vulnerabilidade. A presença de situações com efeitos negativos sobre os 

golfinhos-roazes poderá ter consequências gravosas para a sobrevivência da 

população. 

 

Como foi demonstrado neste estudo, construções portuárias que incluam 

intervenções, tais como: a construção de retenções marginais, o processo de 

dragagem e de cravação de estacas têm o potencial de provocar impacto na 

população de golfinhos-roazes do Sado. O efeito de determinado tipo de 

actividade depende sobretudo das características específicas das actividades de 

construção e do potencial de impacto gerado pelas mesmas. No entanto, existem 

outros factores que podem ter um peso importante no tipo de impacto produzido, 

como por exemplo: a espécie em análise, o próprio individuo, o contexto 

(condição reprodutiva e nutricional), as propriedades do estímulo e a exposição a 

priori ao estímulo, bem como a época do ano na qual se realizam os trabalhos. 

O potencial de impacto de determinada actividade, ao nível das populações, 

depende  das implicações biológicas resultantes dos efeitos produzidos. Se 

determinada actividade provocar alterações nas funções e actividades vitais dos 

indivíduos afectando o sucesso reprodutor, o efectivo populacional e as gerações 

futuras, o impacto a nível populacional será bastante extenso. 

 

Neste caso específico, a construção de uma retenção marginal e o processo de 

dragagem pareceram não produzir impactos biológicos significativos na 

população, o mesmo não aconteceu relativamente ao processo de cravação de 

estacas.  
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Durante os trabalhos de construção da retenção marginal, as respostas 

comportamentais observadas, indicaram a inexistência de impactos negativos 

associados a esta fase de construção.   

Relativamente ao processo de dragagem, a potencial situação de evitamento 

verificada  para as áreas de utilização preferencial da população pode ter 

interferido com as movimentações diárias dos indivíduos. No entanto, esse 

evitamento não produziu alterações nos padrões de actividades, repertório 

comportamental ou tamanho dos grupos, o que sugere a inexistência de 

implicações biológicas face ao impacto gerado.  

Pelo contrário, durante o processo de cravação de estacas, os níveis sonoros 

produzidos atingiram intensidades bastante elevadas num raio de distância 

considerável, o que terá provocado uma alteração drástica no ambiente acústico 

da área de estudo. Esta perturbação acústica terá tido implicações ao nível dos 

padrões comportamentais mas, também, ao nível dos padrões de comunicação 

dos indivíduos. A redução significativa de habitat, a perturbação da coesão social, 

bem como a possibilidade de separação entre mães e crias, são efeitos com 

implicações biológicas importantes. Assim sendo, é de considerar a cravação de 

estacas como uma actividade de construção com impacto negativo significativo 

na população de golfinhos-roazes do Sado. 

 

A duração temporal reduzida  das actividades de construção limita a extensão dos 

efeitos gerados, colocando-os no patamar dos impactos a curto prazo. No 

entanto, tendo em conta as fragilidades apresentadas pela população de 

golfinhos-roazes do Sado, a significância de efeitos a curto prazo pode ser 

superior e implicações a longo prazo numa população de si só já vulnerável. O 

acompanhamento e monitorização  da população são vitais para uma melhor 

compreensão dos impactos gerados a longo prazo. 

 

Devido à existência de impactos a curto prazo relacionados com este tipo de 

actividades, a aplicação de medidas mitigadoras é de extrema importância.  

Para mitigar os efeitos produzidos por este tipo de construção é aconselhável a 

interdição da realização trabalhos dentro de água em períodos mais sensíveis 

para a população, nomeadamente a época de nascimentos e acasalamento (entre 

Maio e o Outubro). Devido à maior utilização da margem Sul do Estuário, pelos 

indivíduos da população, o potencial de impacto de quaisquer obras portuárias na 

margem estuarina da península de Tróia tenderá a ser tanto maior, sendo por 

isso desaconselhadas intervenções nesta área privilegiada do habitat dos 

golfinhos-roazes. Existem ainda um conjunto de medidas mitigadoras que 
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permitem a redução das situações de perturbação na fonte, nomeadamente a 

nível acústico, tais como:  

- a utilização de maquinaria menos ruidosa (no caso da cravação de estacas, o 

recurso a “vibrofounceur” diminuiria significativamente os níveis sonoros 

produzidos);  

- a utilização de barreiras sonoras (cortinas de bolhas permitem atenuar os níveis 

sonoros produzidos);  

- “soft start”, o começo das actividades com níveis de energia mais reduzidos, 

permitem às espécies o abandono das áreas nas quais se fazem sentir efeitos 

sonoros de modo a evitar o risco de lesões. 

Outra componente de extrema importância, na mitigação de impactos, diz 

respeito à monitorização dos trabalhos de construção, tanto a nível 

comportamental como a nível acústico. A monitorização dos indivíduos nas zonas 

adjacentes à área de construção permite a verificação em tempo real da 

existência de alterações súbitas de comportamento. Outros métodos incluem a 

monitorização dos padrões acústicos dos indivíduos e dos níveis de ruído 

produzidos, permitindo uma avaliação expedita do nível de impacto gerado. 

 

As medidas mitigadoras apresentadas podem diminuir o risco de impacto; 

contudo, é necessário considerar a situação de vulnerabilidade da população e as 

implicações que impactos negativos podem produzir numa população cujo 

efectivo populacional se encontra no limiar da extinção. 

Uma vez que  as implicações dos impactos gerados por construções portuárias 

num espectro temporal mais vasto continuam por compreender, o planeamento 

de novas obras de construção portuária na região do Sado deve ser abordado 

com extrema cautela.  

 

Outro dado importante a salientar deste estudo são as respostas 

comportamentais exibidas pelos golfinhos-roazes face à presença de embarcações 

de recreio.  

Os indivíduos da população exibiram comportamentos de evitamento 

(movimentos evasivos e alteração dos padrões de mergulho) sempre que sujeitos 

à aproximação excessiva de embarcações de recreio. Esta situação, mais 

frequente nos meses de veraneio (que coincide com época mais sensível para a 

população), pode representar uma ameaça significativa para esta comunidade. A 

possibilidade de alteração dos padrões de actividades vitais, os gastos 

energéticos bem como o aumento do tempo excessivo de apneia, para crias cuja 

capacidade de mergulho é ainda bastante reduzida, podem ter implicações 
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biológicas a longo prazo e consequências graves para a sobrevivência da 

população. A fiscalização destas situações  deve ser vista como uma prioridade e 

o estudo do impacto por este tipo de actividade é de extrema importância para a 

compreensão dos efeitos gerados. É de salientar ainda que, face a esta situação, 

qualquer aumento de carga no Estuário do Sado poderá ter consequências 

severas nesta população, única, de golfinhos-roazes do Sado. 
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