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MÉTODOS DE ESTUDOMÉTODOS DE ESTUDO  

- Passam apenas uma pequena parte do tempo acima 
da superfície; 

- Animais difíceis de seguir continuadamente; 

- Muitos realizam migrações de milhares de km; 

- Alguns vivem em zonas de difícil acesso; 

- Maioria não apresenta dimorfismo sexual; 

- Investigação dispendiosa e muito dependente das 
condições atmosféricas. 



MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO ––  fotofoto--identificaçãoidentificação  

Aristóteles . História dos animais, volume IV, tomo I, pp.273. 

Aristóteles (384 a.c.- 322 a.c.) 

“O golfinho (…) vive durante largos anos; pode-se 

citar casos de alguns que vivem vinte e cinco anos, ou 

de outros que atingiram os trinta. É que os 

pescadores soltam alguns depois de lhes terem 

cortado a cauda, de modo a conhecerem-lhes a 

idade.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aristoteles_Louvre.jpg


MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO ––  fotofoto--identificaçãoidentificação  

- Técnica através do qual cada animal é identificado com recurso a fotografias e 

diapositivos; 

- 1930’s – Reconhecimento individual de aves para o estudo do comportamento e 

estrutura social; 

- Técnica não intrusiva; acessível e relativamente barata 

- Ponto de partida para outro tipo de estudos 

 



MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO ––  fotofoto--identificaçãoidentificação  

“ No longer must we kill whales to study them.” 

                        Roger Payne (1983) 

- Anos 50: utilização de marcas naturais para identificação de cetáceos (baleia 

franca) 

 - Anos 70 –  1970 golfinhos roazes (Florida, USA); 1973  orcas (Canada); 

1975 baleias de bossa (Havai,USA);   

 

 

- Anos 80: Livro “Individual recognition of cetaceans: use of photo-

identification and other techniques to estimate population parameters” – 

Comissão Baleeira Internacional 



  

  

  

BaleiaBaleia--francafranca  Calosidades, cicatrizesCalosidades, cicatrizes  

  

  

  

BaleiaBaleia--corcundacorcunda  
Barbatana caudal. Barbatana caudal. 
barbatana dorsal e barbatana dorsal e 

cicatrizescicatrizes  

  

  

  

CachaloteCachalote  

  
Barbatanas caudalBarbatanas caudal  

  

  

  

OrcaOrca  
Barbatana dorsal, Barbatana dorsal, 

cicatrizes, mancha brancacicatrizes, mancha branca  

  

  

  

GolfinhoGolfinho--roazroaz  
Barbatana dorsal, Barbatana dorsal, 

cicatrizes, face!cicatrizes, face!  

MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO ––  fotofoto--identificaçãoidentificação  



MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO ––  fotofoto--identificaçãoidentificação  

- Técnica mais utilizada no estudo de cetáceos! 

- Permite obter dados sobre: 

•Dispersão e distribuição geográfica; 

• Sucesso reprodutivo; 

• Estrutura populacional; 

• Sexo (apenas alguns casos) 

• Comportamento  

 

 

Softwares: DARWIN,  Discovery, FinBase, Photo–id Ninja   

 



- Comportamento social, de 

acasalamento e alimentar  

- Detecção, Comportamento social e 

alimentar. Impactos humanos 

MÉTODOS DE ESTUDOMÉTODOS DE ESTUDO  

● Filmagem subaquática ● Registo acústico  



• “Tags” – aparelhos de registo 

 - TDR (time depth recorder) 

 - Crittercam 

 - Transmissores de satélite 

  

Fornecem informações sobre: 

 - Distribuição; Migrações 

 - Comportamento alimentar 

 - Comportamento social 

MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO --  TagsTags  



 ● Utilização de recolha remota de amostras 

Permite a análise de diversos marcadores:  

- Genéticos 

- Quimicos (Contaminantes, isotopos estáveis) 

- Biológicos (hormonas, micróbios e bactérias, presas) 

MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO --  MolecularesMoleculares  



Marcadores genéticos 

•Fornecem informações sobre: 

- Identificação individual e  determinação do sexo 

- Parentesco entre indivíduos 

- Estrutura populacional  

- Movimentos migratórios 

- História demográfica das populações 

- Taxonomia e Evolução 

- Regime alimentar através da identificação das 
presas 

- …….. 

MÉTODOS DE ESTUDO MÉTODOS DE ESTUDO --  MolecularesMoleculares  



MAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGALMAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGAL  

Águas Portuguesas -  Ocorrem 30 espécies de mamíferos marinhos 

10 espécies de Delphinidae (golfinhos) 

1 espécie Phocoenidae (boto) 

6 espécies Ziphidae (baleias de bico) 

2 espécies Physeteridae (Cachalotes) 

5 Balaenopteridae (Baleias de barbas) 

6 Phocidae (focas) 



MAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGALMAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGAL  

10 espécies de Delphinidae (golfinhos) 

Delphinus Delphis 
C/A/M 

Steno brenadensis 
 

Stenella frontalis 
A/M 

Stenella coeruleoalba 
C  

Tursiops truncatus 
C/A/M 

Globicephala melas Orcinus orca 

Pseudorca crassidens Grampus griseus 
C/A 

Globicephala 
macrorhynchus A/M 



MAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGALMAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGAL  

6 espécies de Ziphidae (Baleias de bico) 

Phocoena phocoena 
C, vulnerável 

Mesoplodon europeus 
Baleia bico Gervais 
A/M 

Hyperoodon ampullatus, 
botinhoso A/M 

Mesoplodon mirus 
Baleia bico de True 
A/M 

Ziphius cavirostris 
Zifio A/M 

Mesoplodon bidens 
Baleia bico Sowerby 
A/M 

1 espécie de Phocoenidae (bôto) 

Mesoplodon densirostris 
Baleia bico Blainville A/M 



MAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGALMAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGAL  

5 espécies de Balaenopteridae (Baleias de barbas) 

Kogia breviceps 
Cachalote pigmeu 
C/A 

B. musculus 
Baleia azul C/A/M 
Ameaçada 

B. borealis  
Baleia sardinheira 
C/A/M  Ameaçada 

B. physalus 
Baleia comum C/A 
Ameaçada 

B. acutorostrata 
Baleia anã C/A/M 

Megaptera 
novaeangliae 
Baleia bossa C/A/M 

2 espécies de Physeteridae (cachalotes) 

Physeter macrocephalus 
Cachalote 
C/A/M Vulnerável 

1 espécie de Balaenidae  

Eubalaena glacialis 
Baleia franca do 
Atlantico Norte 
Ameaçada (menos de 
500) 



MAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGALMAMÍFEROS MARINHOS EM PORTUGAL  

Erignatus barbatus 
Foca barbuda 

6 espécies de Phocidae (Focas) 

Monachus monachus 
Lobo marinho 
Criticamente ameaçado 
(350-450) 

Cystophora cristata 
Foca de crista 

Phoca vitulina 
Foca comum 

Halichoerus grypus 
Foca cinzenta 

Phoca hispida  
Foca-anelada 



CETÁCEOS EM PORTUGAL CONTINENTALCETÁCEOS EM PORTUGAL CONTINENTAL  

- Existem poucos dados sobre os cetáceos que ocorrem em Portugal continental 
em comparação com os arquipélagos dos Açores e da Madeira 
 
- Maioria estudos publicados utiliza dados de ocorrência ou de arrojamentos 
(Marina Sequeira – ICNF, IPMA) 
 

- População de golfinhos roazes do estuário do Sado foi o alvo dos estudos dos 
últimos 30 – Comportamento e utilização do habitat (dos Santos et al. ) e dinamica 
populacional (Raquel Gaspar) 
 

- Na última década foram iniciados alguns estudos de maior escala - 
Safe Sea e MARPRO (Universidade de Aveiro) que permitiram recolher 
informação sobre: 
- Interações com artes de pesca 
- Primeiras estimativas de abundância de várias espécies  
de cetáceos na costa e ao largo 
 
Estudos de longo termo da ocorrência de cetáceos  
na zona de Nazaré -Sesimbra 

? 

? 

? 



PROJETOS 

• ROAZES: HABITAT E SIMPATRIA - Estudo da utilização de habitat pela 

população residente de roazes (T.truncatus)  do estuário do Sado e das 

interacções simpátricas intra-específicas na zona costeira adjacente 

 

• ROAZES: GENETICA E TOXICOLOGIA - Implementação de um 

programa de caracterização genética e toxicológica da população de 

roazes 

 

 

 

 

CETÁCEOS EM PORTUGAL CONTINENTALCETÁCEOS EM PORTUGAL CONTINENTAL  



• Golfinho roaz é uma das espécies mais comuns em Portugal 

continental – cerca de 6500 indivíduos na nossa costa 

(Marpro LIFE) 

• Ocorrência costeira e pelágica 

• População residente do estuário do Sado 

Moura et al 2017 - Mamíferos 
de Portugal 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



O estuário do Sado: 

• Cidade de Setúbal 

• Diversas industrias pesadas (naval, fábricas de papel, produtos quimicos, 

extracção mineira, produção de energia eletrica) 

• Campos agricolas  

• Diversos portos urbanos  

• Presença elevada de vários tipos de contaminantes (metais pesados, pesticidas, 

compostos organoclorados, etc) 

- Reserva Natural do estuário do Sado 

 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



(From Andrade et al  2014) 

População residente de golfinhos roazes do  estuário do Sado 

• Animais usam o estuário numa base diária 

• Estuário – importante área de alimentação 

• Animais também usam a região costeira adjacente 

• Animais usam a área fora da RNES 

(Andrade  et al 2014) 

May 2011-September 2014 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  
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Years 

• 2019 – 28 animais 

• história de vida de cada animal é conhecida 

• 37% dos animais tem mais de 40 anos de idade 

• Elevada taxa de mortalidade infantil e juvenil nas 

últimas décadas 

• 1 imigrante nas 2 últimas décadas (2012) 

 

Augusto et al 2012; Gaspar 2003; Martinho et al 2016 

Situação crítica!! 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



Impactos humanos no estuário 

• Degradação do habitat (elevados níveis de poluição: PCBs e DDTs ) -    sistema 

imunitário 

• Tráfego marítimo – Alterações no comportamento e uso do habitat 

• Poluição acústica – Afecta a comunicação 

• Sobre-pesca –  Menos presas disponíveis 

• Elevada pressão observação turistica -     stress 

 

 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



Proteção e recuperação da população 

de golfinhos roazes do Sado, 

melhorando para isso o seu habitat, 

com a participação de todos os agentes 

envolvidos. 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



  

Objetivo: Considerando a ocorrência costeira de populações de golfinhos-roazes 
nas águas adjacentes ao estuário do Sado, onde habita a população residente de 
roazes do Sado, era fundamental desenvolver um estudo continuado para avaliar 
as interacções entre populações costeiras e a residente. 

 

 

 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

Roazes 
costeiros 

Grupos não 
residentes 

Costa 
continental 

Costa da Arrábida 

Grupos 
residentes 

Sado 

•  Estimar o tamanho da população de golfinhos-roazes costeiros que ocorrem na costa da 

Arrábida 

• Estudar os padrões de residência dos golfinhos-roazes costeiros na região; 

• Analisar a estrutura social dos golfinhos-roazes costeiros; 

• Analisar o grau de interação entre os golfinhos-roazes residentes no estuário do Sado e os 

golfinhos-roazes costeiros 



PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

- Recolha sistemática (transectos lineares) de dados para a monitorização da 

dinâmica populacional dos roazes costeiros e a sua utilização do habitat 

- Foto-identificação de todos os individuos avistados 

- Usando métodos de captura-recaptura foram estimados os diversos parametros 



PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

Tamanho população 

- Construção catálogo de foto-id com 

127 individuos identificados 

-Estimativa do tamanho da população:  

228 indivíduos (95% CI = 149 – 379)  

 

Padrões de residência 

- 80% (n = 101) -  “ocasionais” 

- 11% (n = 14) – “frequentes” 

 - 9% (n = 11) – “regulares”, observados 

em anos consecutivos. 

 

 Martinho et al 2015 

curva de descoberta 

Taxa de reavistamento 



PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

Martinho et al 2015 

Estrutura Social 
-Média dos coeficientes de 
associação foi de 0,28 (DS = 0,07) 
– “média-baixa”  
 
 
 
 
 
 

- Análise comportamental 
 

 

Dendograma construído através do método de average 
linkage. Coeficiente de correlação cofenético=0,85 



PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

(Duarte 2014)  

1. Analisar as áreas vitais dos dois grupos de golfinhos-roazes na zona costeira da 
Arrábida 

  Mínimo Polígono Convexo – MPC  

 

  Estimador de densidade de Kernel: Kernel 95% - Áreas Vitais: Kernel 50% - Áreas Críticas 

 

 

 

 

2. Identificar os habitats (potencial) mais adequados para cada um dos grupos 

  Método de Máxima Entropia - MAXENT (presenças/ sensibilidade utilizando pseudo-ausencias 

  Variáveis ambientais: Profundidade; Declive; Orientação do fundo; Distância à costa; Direção da 
 costa; Temp.ª à superfície do mar; Desvio padrão da Temp.ª à superfície do mar 

 

95% 

50% 



• Tamanho e localização 
consideravelmente diferentes 
para as duas populações 

ÁREAS VITAIS 

• Área vital dos roazes costeiros 3 
a 4 vezes maior que a da 
população do Sado 

• Área de sobreposição reduzida 

MPC Kernel 
95% 

Setúbal Setúbal 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  



 Valores das variáveis ambientais 
são significativamente diferentes 
(p < 0,05) 

 Áreas críticas (K50) englobam 
os habitats mais adequados 

 

Sado 

Costeiros 

 Diferente localização dos habitats 
mais adequados para cada 
população 

PROJETO HABITAT E SIMPATRIAPROJETO HABITAT E SIMPATRIA  

MODELAÇÃO DO HABITAT E SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS CRITICAS 

A interação entre os dois 

grupos simpátricos, a 

existir, é reduzida 



Prioridades: 

Caracterização genética e toxicológica da população 

do Sado 

 

Objetivos: 

- Estrutura populacional e grau de isolamento da 

população  

- Nível de consaguinidade da população 

- Níveis de contaminantes quimicos 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Costeiras 

Residentes 
Pelágico 

Mediterrâneo 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Estrutura populacional do roaz no Atlântico Nordeste  

Louis et al. 2014 Molecular Ecology 

- Estrutura populacional – relacionada com o tipo 
habitat 
- Habitat, adaptação local e estrutura social (factores 
chave) 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



• Várias populações costeiras tem vindo a diminuir ou a desaparecer nas 

zonas costeiras na Europa,  nas últimas décadas 

 

• Populações costeiras - Ameaças  

    

 - Interacções com as pescas 
 
- Ruído subquatico 
 

- Tráfego maritimo 
  

- Pressão do turismo 
 

- Caça (até 1980s) 
 

- Contaminantes quimicos 
(PCBs, DDTs, metais pesados) 

LimiteLimite  a a partirpartir  do do qualqual  tem tem 
impactosimpactos  nana  saúdesaúde  e e 
reproduçãoreprodução    (Kannan et al, (Kannan et al, 
2000, Jepson et al. 2005)2000, Jepson et al. 2005)  

Jepson et al. 2013Jepson et al. 2013 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



CONSERVAÇÃO – Directiva Habitats EU  

•Espécie de Interesse Comunitário 

• Requer a designação de SACs 

Jepson et al 2016  

- Organoclorados (PCBs, DDTs)  - 
bioacumulam nos organismos aquáticos 
 
- Mais elevados nos níveis de topo da cadeia 
trófica dos ecossistemas marinhos 
 
- Golfinhos– predadores topo, longevidade 
longa 
 
PCBs – affecta o sistema imunitário e 
endócrino destes animais 

Threshold Threshold for for 
impactsimpacts  

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Caracterização genética e toxicológica da população do Sado 

 

 

 

 

 

 

1ª fase– Teste preliminar – Processo cicatrização e alterações comportamentais 

Pele e gordura 
 

Metodologia Invasiva 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Teste preliminar  

 Monitorização – escolheu-se um candidato 

• “Unicórnio” (TAL), macho adulto, conhecido desde 1984 

• Observado regularmente no interior do estuário, com os outros 

membros da população  

© RNES 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Preliminary test 

• Besta com dardos modificados – pequenos cetáceos 

• registo fotográfico e video – antes e depois da biopsia 

• Atirador experiente 

 

• 1 tiro na zona dorsal 

• Animal foi seguido regularmente depois da biopsia  

 

  

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



1 

3 

2 

© RNES 

© RNES © RNES 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Pos Biopsy monitorization 

21 april 

© RNES 

27 april 

© RNES 

© RNES 

10 May 

4 june 

© RNES 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



Objectivos especificos: 

1. Avaliar os padrões de “gene flow” a differentes escalas espaciais de modo a quantificar o 

isolamento da população do Sado usando diferentes marcadores moleculares 

2. Determinar a história demográfica das populações residentes e não residentes 

3. Determinar as concentrações de PCBs dos indivíduos que habitam diferentes áreas 

(residentes vs. não residentes; costeiras vs. oceanicas) 

4. Identificar regiões do genoma que possivelmente estão sob selecção, avaliando individuos 

expostos a diferentes condições de stress quimico (estuário, coastal, oceanic) 

 

Definir unidades de conservação dos golfinhos roazes na Peninsula Ibérica 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



 13 amostras Sado 

• Biopsias 

• arrojamentos (1995-2017) 

• Adultos, juvenis e crias 

• Machos e Fêmeas 

• Animals dos anos 80s, 90s, 

2000s 
N=16 

N=13 

N=30 

N=54 

N=26 

N=87 

226 samples 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



© RNES © RNES 

Region N He Ho Allelic* 

richness 

Private* 

Alleles 

Mean** 

Relatedness 

Sado 10 0,525 0,520 3,64 0 0,404 

Azores 16 0,787 0,800 7,45 0.84 -0,01 

Madeira 24 0,789 0,753 6,76 0.24 -0,011 

PTMainland 38 0,762 0,763 6,55 0.16 0,024 

Gib/Cad 30 0,716 0,712 5,91 0.24 0,095 

Galiza 53 0,724 0,675 6,03 0.23 0,075 

Marcadores utilizados até data: 

• MtDNA (d-loop) 

• Microssatelites (17-20) 

He and Ho – heterozigosity expected and observed 
*Adjust to the smallest sample size  (rarefaction method) 
** Queller and Goodnight estimator (-1 to 1) (1989)  
 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



• Parentesco médio por população (estimador Queller & Goodnight,1989).  

-0,100 

0,000 

0,100 

0,200 

0,300 

0,400 

0,500 

Sado Açores Madeira PT-Cont Gib/Cad Galiza 

r 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



© RNES © RNES 

Sado Azores Madeira PTMainland Gib/Cad Galiza 

Sado - 

Azores 0,146 - 

Madeira 0,160 ~0 - 

PTMainland 0,148 ~0 0,014 - 

Gib/Cad 0,146 0,028 0,043 0,003 - 

Galiza 0,073 0,056 0.053 0.058 0,062 - 

• Diferenciação genética entre regiões - FST 

• Resultados do DNAmt mostram o mesmo resultado 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



• Análise Bayesiana, K=2, dois clusters genéticos  

• AFC - GENETIX  

Sado+Galiza 

Sado 

Açores 

Madeira 

PT-Cont 

Gib/Cad 

Galiza 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



• A população do Sado é geneticamente diferenciada das outras – Unidade de 

Conservação diferente 

• A população tem níveis de diversidade genética mais baixos – elevados níveis de 

consaguinidade    

Próximos passos: 

• Analisar a história demográfica             relação dos roazes da Galiza e do Sado 

• Determinar os níveis de PCBs da população do Sado            comparar com os niveis 

observados em outras populações  (colaboração com ZSL) 

• Análise de SNPs para um sub-conjunto de amostras            Colaboração com 

Universidade de St. Andrews para comparar os resultados entre o Norte e Sul da 

Europa, para ter uma perspectiva mais alargada da estrutura populacional desta 

espécie 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  



© RNES 

© RNES 

Formação do estuário 
do Sado é muito 

recente!!! 
 

História demográfica e origem da população do Sado 
 
Populações costeiras de golfinhos roazes foram fundadas pelas populações 
pelágicas há cerca de ~10320yrBP no Nordeste Atlântico (Louis et al. 2014) 

 

PROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIAPROJETO GENÉTICA E TOXICOLOGIA  
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