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resumo 
 

 

As populações de pequenos cetáceos estão sujeitas a várias ameaças, 
principalmente antropogénicas, que têm vindo a provocar o declínio de algumas 
populações. É, portanto, fundamental conhecer a história de vida e a dinâmica 
populacional de pequenos cetáceos para fundamentar a aplicação de medidas 
e estratégias de conservação e mitigação eficazes contra o declínio das 
populações. Além disso, dados de estudos anteriores têm demonstrado que 
muitos dos indivíduos encontrados arrojados são ainda juvenis, indicando que 
parte dos efetivos não atinge a idade reprodutora, tendo consequências graves 
para a manutenção das suas populações. Posto isto, o presente trabalho teve 
como principal objetivo a caracterização do estado reprodutor de fêmeas de 
pequenos cetáceos na costa norte de Portugal. Para isso, foram analisados 
ovários de 145 fêmeas de sete espécies de pequenos cetáceos arrojados, sendo 
que as espécies mais representativas foram o Golfinho-comum (Delphinus 
delphis) e o Boto (Phocoena phocoena). Foi estudada a morfologia 
macroscópica dos ovários (obtenção de pesos e biometrias). Foram também 
registadas as contagens e medições dos Corpos Lúteos (CL) e Corpos Albicans 
(CA) dos ovários para a caracterização da estrutura dos ovários e para a análise 
da maturidade que, por sua vez, permitirá obter estimativas de comprimento total 
de maturação para as espécies analisadas. Foi identificada uma grande 
percentagem de fêmeas imaturas (68%), indicando uma reduzida taxa de 
recrutamento para a classe reprodutora, que poderá contribuir para um potencial 
declínio das populações. O comprimento total em que 50% das fêmeas 
sexualmente maturas para o Golfinho-comum foi de 191,79 cm, o que está de 
acordo com a bibliografia. É necessário avaliar um maior número de indivíduos 
para estimar o mesmo parâmetro para as restantes espécies estudadas. Os 
ovários apresentaram características físicas específicas que variam com o grau 
de maturidade. Os ovários das fêmeas maturas eram mais desenvolvidos e mais 
robustos que os ovários de fêmeas imaturas e o ovário esquerdo apresentava, 
em média, medidas maiores e mais corpos ovarianos, estando mais 
desenvolvido que o ovário direito. Para o Golfinho-comum e Boto, foi também 
possível verificar o aumento do comprimento do ovário esquerdo e direito 
(logaritmizados) à medida que o valor dos comprimentos totais das fêmeas 
aumentava e, o aumento dos valores combinados dos pesos dos ovários 
(logaritmizados) à medida que aumentava o valor dos comprimentos totais das 
fêmeas. Não foi possível realizar qualquer inferência estatística que 
relacionasse o número total de corpos nos ovários e os comprimentos totais dos 
indivíduos. É importante a continuação dos estudos dos parâmetros 
reprodutivos dos pequenos cetáceos. Estes são cruciais para avaliar a 
viabilidade da população, do seu potencial de recuperação e para definir 
objetivos de gestão e conservação. 
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abstract 

 
Small cetacean populations are subjected to several threats, mainly 
anthropogenic threats, which have been causing the decline of some 
populations. Therefore, data on the life history and population dynamics of small 
cetaceans are essential for the application of effective conservation and 
mitigation measures and strategies against the decline of small cetaceans’ 
populations. Furthermore, previous studies have shown that many of the 
stranded animals are juveniles, indicating that many individuals do not reach the 
reproductive age, posing serious consequences for the maintenance of their 
populations. The aim of the present work was to characterize the reproductive 
state of females of small cetaceans on the North coast of Portugal. The ovaries 
of 145 females of seven small cetacean species were analyzed, the most 
representative species being the common dolphin (Delphinus delphis) and the 
harbour porpoise (Phocoena phocoena). The macroscopic morphology of the 
ovaries was studied (obtaining weights and biometric measurements).  The count 
and measurements of the Corpus Luteum (CL) and the Corpus Albicans (CA) of 
the ovaries were also recorded for the characterization of the ovary structure and 
for the maturity analysis, which will allow estimating the total maturation length 
for the analyzed species. A large percentage of immature females (68%) was 
identified, indicating a low recruitment rate for the reproductive class, which may 
contribute to a potential population decline. The total length for which 50% of the 
common dolphin females were considered sexually mature was estimated at 
191.79 cm, which is in accordance with the bibliography. More individuals are 
needed to estimate the same parameter for the other analysed species. The 
ovaries showed specific physical characteristics that vary with the degree of 
maturity. The ovaries of mature females were more developed and more robust 
than the ovaries of immature females and the left ovary had, on average, larger 
measurements and more ovarian bodies, being more developed than the right 
ovary. For the common dolphin and the harbour porpoise, the length of the left 
and right ovaries increased along with female total lengths and, the combined 
ovary weights increased along with increasing female total lengths. It was not 
possible to make any statistical inference that related the total number of bodies 
in the ovaries and the total lengths of the individuals. It is important to continue 
with the studies of breeding parameters of small cetacean since they are crucial 
for the assessment of the populations' viability, their recovery potential and to set 
management and conservation objectives. 
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Capítulo 1| Introdução 

O aumento da pressão exercida pelo ser humano nos ecossistemas marinhos leva a uma 

maior necessidade de desenvolver esforços e medidas de conservação ambiental. As espécies 

marinhas mais costeiras, como é o caso de alguns cetáceos, estão particularmente expostas aos 

efeitos das pressões humanas (p.e.: zonas de pesca) (Halpern et al., 2008, 2015). A poluição e a 

degradação generalizada dos seus habitats e a exploração direta de determinadas espécies bem 

como as capturas acidentais nas artes de pesca ameaçam as populações de cetáceos (Smith et al., 

2003). As estruturas sociais complexas e baixas taxas de reprodução, entre outros, são também 

fatores que afetam estas espécies e as tornam mais vulneráveis às atividades humanas. É 

fundamental avaliar o estado das populações de cetáceos e de que maneira estão a ser afetadas 

para posteriormente serem aplicadas as medidas necessárias de conservação e mitigação 

(Hutchings & Baum, 2005; Simmonds & Isaac, 2007). Para isso, é necessário compreender os seus 

parâmetros de história de vida e as alterações na dinâmica populacional  (Westgate & Read, 2007; 

Murphy et al., 2009; Tsuji et al., 2013; Chivers, 2018).  

Através dos parâmetros da história de vida é possível compreender melhor a biologia e o 

comportamento de cada espécie, a estrutura populacional onde se encontra, o seu sistema de 

acasalamento, a sua relação com o meio ambiente e os efeitos antropogénicos a que está sujeita 

(Oli & Dobson, 2003). Os parâmetros da história de vida mais importantes de uma espécie são 

aqueles cujas variações podem alterar a dinâmica populacional, incluindo todos os parâmetros 

relacionados com o processo de reprodução e as taxas de sobrevivência, tanto das crias como dos 

adultos. O processo de reprodução é de extrema importância já que é o processo biológico que 

permite a continuação da população e a sua viabilidade (Fowler, 1984; Westgate & Read, 2007; 

Dabin et al., 2008; Murphy et al., 2009; Tsuji et al., 2013; Manlik et al., 2016; Chivers, 2018).  

 

1.1 Cetáceos 

Os cetáceos desempenham um papel bastante significativo nos seus ecossistemas e 

fornecem informações ecológicas e ambientais sobre os seus habitats, aos quais estão muito bem 

adaptados (Brito & Sousa, 2011). São animais de difícil observação, movem-se constantemente e, 

portanto, de difícil identificação. Por isso, o estudo de mamíferos marinhos foi sempre um processo 

complexo em que a recolha de informação apresenta grandes desafios (Wells, 2003). 
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Algumas espécies de cetáceos apresentam comportamentos à superfície notáveis, incluindo 

saltos e respirações visíveis a longas distâncias e podem formar grandes grupos (Brito & Sousa, 

2011). Estes comportamentos levam a uma grande procura por parte do turismo, sendo que as 

atividades de observação de cetáceos têm sido cada vez mais numerosas nos últimos anos. Além 

disso, cada vez mais existem programas de consciencialização ambiental, onde mostram quais 

atividades é que não afetam os animais e que medidas de conservação podem ser tomadas para 

manter a integridade das suas populações (MarPro, 2014).  

 

1.1.1 Evolução dos Cetáceos 

Os cetáceos são mamíferos marinhos e, anteriormente constituíam a ordem Cetacea 

(Brisson, 1762). No entanto, estudos moleculares mais recentes tendem a inseri-los dentro do 

grupo dos artiodáctilos e estudos taxonómicos reúnem os cetáceos e artiodáctilos numa ordem 

comum, a Cetartiodactyla, passando a considerar-se a infra-ordem Cetacea considerando as 

características distintas e especializadas dos seus representantes (Berta et al., 2015; Evans & Raga, 

2001; Hoelzel, 2002; Jefferson et al., 2015; Moura et al., 2019). Os cetáceos são um grupo 

dominante em termos de diversidade taxonómica, ecológica e distribuição geográfica, incluem 

espécies de Baleias, Botos e Golfinhos (Dold, 2015; Moura et al., 2019). Divide-se em duas 

subordens, os Odontoceti (Flower, 1867) e Mysticeti (Cope, 1891), que divergiram de um ancestral 

comum há cerca de 35 milhões de anos (Barnes, 1984; Cunha et al., 2011). A principal diferença 

entre estas duas subordens é o facto dos odontocetes possuírem dentes e os misticetes possuírem 

barbas, umas estruturas queratinosas que usam para filtrar a água (Thewissen et al., 2009; 

Thewissen, 2018; Moura et al., 2019). Normalmente os cetáceos podem ser divididos em dois 

grupos: grandes cetáceos e pequenos cetáceos, sendo estes todos aqueles que possuem dentes, 

menos o Cachalote (Physeter macrocephalus) (Gillespie, 2001). 

Segundo registos fósseis, os ancestrais mais antigos dos cetáceos era um grupo de 

artiodáctilos terrestres que viveram há cerca de 50 milhões de anos, durante o Eoceno. Estes têm 

o nome de Pakicetidae e posteriormente evoluíram para os Ambulocetidae. Foram evoluindo para 

outros grupos de cetáceos primitivos e passaram por várias fases de transição do ambiente 

terrestre para o marinho, até hoje, aos cetáceos atuais (Thewissen et al., 2009). Segundo a lista 

mais recente da “Society of Marine Mammalogy”, o grupo dos Cetacea inclui 89 espécies, sendo 

que uma pode estar extinta. Dessas espécies, 14 pertencem ao grupo dos misticetes e 75 (uma 

pode estar extinta) pertencem ao grupo dos odontocetes (Committee on Taxonomy, 2019). 
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1.1.2 Parâmetros da história de vida de pequenos cetáceos  

Os pequenos cetáceos apesar de serem um grupo diversificado, têm parâmetros de história 

de vida muito semelhantes. Esses parâmetros descrevem como são as suas estratégias de vida para 

a reprodução e sobrevivência (Chivers, 2018). Distribuem-se ao longo do planeta estando presentes 

em todos os oceanos, sendo animais cosmopolitas, utilizando habitats bastante distintos. No 

entanto, algumas espécies apenas estão presentes em zonas especificas, como a Beluga 

(Delphinapterus leucas) (Pallas, 1776), apenas encontrada em zonas polares. Estes animais têm 

grande mobilidade, mas apenas viajam à procura de alimento ou melhores condições, existindo 

espécies que apresentam padrões migratórios sazonais (Hooker, 2009). 

São animais de pequenas dimensões comparados com os restantes cetáceos, medindo entre 

os 1,5 a 8,5 metros de comprimento total (Hooker, 2009). Os cetáceos são espécies de estratégia 

K, logo têm ciclos de vida longos e taxas de reprodução baixas, o que é um problema para a sua 

conservação (Fowler, 1984; Pereira, 2015). Dependendo das espécies, as fêmeas podem atingir a 

maturidade sexual entre os 3 anos (p.e.: Boto) e os 17 anos (p.e.: Orca), sendo que a idade com que 

atingem a maturidade sexual está ligada ao seu tamanho corporal e à longevidade da espécie 

(Hooker, 2009; Chivers, 2018). Após atingida a maturidade sexual, o sucesso reprodutivo é bastante 

elevado e vai decrescendo ao longo dos anos como consequência dos ciclos reprodutivos se 

tornarem cada vez mais longos (Murphy et al., 2009). As fêmeas dão à luz normalmente apenas 

uma cria. Os nascimentos múltiplos são raros e não existem relatos de sucesso da criação de várias 

crias ao mesmo tempo (Chivers, 2018). Reproduzem-se a cada 2 ou 3 anos (Hooker, 2009) e o seu 

tempo de gestação varia de 10 meses para o Boto (Gaskin et al., 1984; Blanchet et al., 2009) a 17 

meses para a Orca (Olesiuk et al., 1990; Baird, 2000). A duração do período de gestação deve-se 

aos seus ciclos de vida longos e longevidades que variam entre os 12 e os 80 anos (Hooker, 2009; 

Chivers, 2018). Posteriormente à gestação, o período de amamentação tem normalmente a 

duração de 8 a 24 meses (Hooker, 2009).  

A monitorização dos parâmetros de história de vida de pequenos cetáceos é cada vez mais 

utilizada para estudar as suas populações pois fornece informações importantes como a proporção 

dos sexos, a idade da maturidade sexual, taxa de gravidez e taxas de mortalidade natural e 

antropogénica. Além disso, auxilia na obtenção de padrões e tendências ao longo do tempo no 

sucesso reprodutivo da população em causa. Os dados recolhidos através da monitorização são 

indispensáveis para avaliar as alterações na dinâmica das populações devido às pressões a que 

estão sujeitas, sendo necessários para a sua gestão e conservação (Rosas et al., 2003; Read, 2015). 
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No entanto, o estudo dos parâmetros de vida destes animais, como a reprodução de cetáceos no 

seu habitat natural, é extremamente difícil e dispendioso. Vários métodos acabam por interferir 

com o ecossistema provocando stress nos animais e consequentemente, afetando a fiabilidade dos 

dados recolhidos. Assim, a maioria dos estudos da reprodução de cetáceos provêm de informações 

recolhidas a partir do estudo morfológico e anatómico do aparelho reprodutor de organismos já 

mortos, recolhidos em necropsias de animais que arrojaram em zonas costeiras (Bryden et al., 

1984; Vingada et al., 2012). 

 

1.1.3 Principais ameaças aos pequenos cetáceos 

Vários fatores afetam as populações de pequenos cetáceos ao longo de todo o planeta, 

incluindo a poluição e degradação de habitats, a exploração direta de espécies presa e as capturas 

acidentais (Reeves & Reijnders, 2002). As atividades humanas afetam a vida dos mamíferos 

marinhos ao danificarem ou destruírem o seu habitat ou mesmo locais importantes para os seus 

diferentes estágios de vida incluindo locais de alimentação e locais para dar à luz e para as crias 

(Evans, 2018). Segundo Evans (2018) as pressões antropogénicas nos mamíferos marinhos e nos 

seus habitats podem ser divididas em cinco categorias: Danos físicos; Poluição química; Captura 

acidental por artes de pesca; Perturbação e Alterações Climáticas.  

As alterações nos ambientes costeiros podem, por exemplo, resultar de dragagens nos 

fundos levando à biodisponibilidade de diversos poluentes (Reeves & Smith, 1999; Evans, 2018). 

Além disso, os potencias poluentes que resultam das atividades industriais e agrícolas são levados 

até à costa fazendo com que os ambientes costeiros fiquem mais expostos a este tipo de poluição 

(Evans, 2014). Os cetáceos são expostos a este tipo de poluentes principalmente por ingestão de 

organismos contaminados, mas também através da amamentação e durante a gestação por 

transferência da mãe para a cria (Lockyer, 2003; Pierce et al., 2008). A contaminação e a 

bioacumulação destes poluentes podem provocar o aumento de infeções, a diminuição do sistema 

imunitário e problemas no sistema reprodutor (Hall et al., 2006; Pierce et al., 2008). 

Por outro lado, os conflitos entre pescas e cetáceos ocasionam as causas de morte mais 

frequentes identificadas nestes animais. Devem-se principalmente ao facto destes explorarem o 

mesmo recurso (Reeves & Reijnders, 2002), ocorrendo a captura acidental de cetáceos. As 

perturbações provocadas por outras atividades humanas como o tráfego de navios a motor, os 

sonares, a exploração sísmica e perfurações para a procura de petróleo e gás entre outros, podem 

afetar os cetáceos provocando danos nos seus ouvidos (Evans, 2018). As alterações climáticas 
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provocadas pelas atividades Humanas levaram ao aumento da temperatura média global e à subida 

do nível médio do mar e estes tendem a continuar a aumentar (Evans, 2018). Isto leva a variações 

na distribuição das presas de cetáceos podendo levar a alterações na distribuição de cetáceos 

(Simmonds & Isaac, 2007). Todas estas alterações e pressões sobre os ecossistemas marinhos 

afetam todos os organismos tendo um maior impacto nos predadores de topo, como os mamíferos 

marinhos (Hutchings & Baum, 2005). 

 

1.2 Arrojamentos 

1.2.1 Definição de arrojamentos 

Um arrojamento é definido como o aparecimento de um mamífero marinho na costa, morto, 

debilitado ou perdido. Este é trazido para a costa através da ação do vento e das ondas (Geraci & 

Lounsbury, 2009). Os arrojamentos podem ser individuais, em massa e eventos anormais de 

mortalidade. Os arrojamentos individuais envolvem apenas um indivíduo enquanto os 

arrojamentos em massa envolvem dois ou mais indivíduos, ao mesmo tempo e no mesmo local à 

exceção de uma mãe e a sua cria. Já os arrojamentos anormais (unnusual mortality events) ocorrem 

quando os animais morrem devido a circunstâncias fora do comum como, por exemplo, quando 

centenas de indivíduos são trazidos para a costa. Isto pode ocorrer através de uma dispersão de 

um vírus, ingestão de algas tóxicas ou mesmo eventos antropogénicos (Geraci & Lounsbury, 2009).  

 

1.2.2 Potenciais fatores que influenciam a localização dos arrojamentos 

Existem diversos fatores que influenciam a distribuição dos arrojamentos. Estes fatores 

podem ser físicos e/ou biológicos e afetam o transporte e a deposição dos animais ou das suas 

carcaças na costa. Os fatores físicos e oceanográficos (como correntes costeiras, velocidade do 

vento, temperatura da água) podem influenciar o transporte e distribuição geográfica e temporal 

dos arrojamentos (Silva & Sequeira, 2003). A biodegradação das carcaças e o consumo destas por 

outros animais (Norman et al., 2004) assim como a ecologia das espécies e a forma como usam o 

habitat, fazem com que as carcaças que dão à costa sejam uma estimativa mínima da mortalidade 

e não o reflexo da mortalidade de uma população (Silva & Sequeira, 2003).  
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Por exemplo, algumas espécies vivem junto à costa durante todo o ano, ou vivem sempre 

numa determinada área como algumas populações residentes de Roaz (Shirihai & Jarret, 2006), 

enquanto outras, deslocam-se periodicamente, durante a sua migração, para zonas costeiras ou 

para dar à luz (Geraci & Lounsbury, 2005; Norman et al., 2004). As espécies que habitam em zonas 

mais costeiras apresentam assim uma maior probabilidade de arrojamento. Já as espécies pelágicas 

têm menor tendência de arrojamento já que apresentam uma menor probabilidade das suas 

carcaças serem trazidas para a costa (Silva & Sequeira, 2003; Geraci & Lounsbury, 2005). Assim, é 

difícil estabelecer uma relação direta entre a abundância e a distribuição das espécies de cetáceos. 

Os arrojamentos apenas podem refletir a ocorrência geral de espécies numa determinada zona e 

não o seu habitat preferencial (Silva & Sequeira, 2003; Norman et al., 2004). 

 

1.2.3 A importância dos estudos de arrojamentos 

As informações sobre os arrojamentos permitem avaliar os padrões de distribuição espacial 

e temporal e possibilitam a recolha de amostras para vários estudos biológicos. Com a realização 

da necropsia é possível obter informação sobre o estado de saúde do animal e determinar a sua 

causa de morte (Ferreira et al., 2012). Com os registos sistemáticos de arrojamentos ao longo dos 

anos em conjunto com dados históricos sobre a ocorrência das espécies em determinadas zonas é 

possível identificar as mudanças das comunidades de cetáceos. Apesar das limitações, estes dados 

permitem obter informações sobre a distribuição, mortalidade e movimentos sazonais das espécies 

(Norman et al., 2004). 

Para identificação de áreas onde possa ser necessário uma monitorização e medidas de 

mitigação, é essencial a informação recolhida de arrojamentos que envolvem fatores 

antropogénicos. Para estudos sobre as populações de cetáceos, os dados de arrojamentos podem 

ser utilizados para complementar as informações recolhidas das populações no seu habitat (Willis 

& Braid, 1998). A criação a nível mundial de redes de arrojamento seria uma mais valia para o 

conhecimento dos problemas que possam causar arrojamentos. Assim, seriam registados todos os 

arrojamentos, e haveria a recolha sistemática de dados durante um longo período de tempo o que 

também iria contribuir para o conhecimento da história de vida das espécies e ameaças para as 

suas populações (Ferreira et al., 2012).  

 

1.2.4 Arrojamentos em Portugal 
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Pensa-se que o primeiro contacto direto entre humanos e cetáceos se deu através de um 

arrojamento (Sousa & Brito, 2012). A remoção de cetáceos após o arrojamento era uma prática 

ancestral no sul da Europa, incluindo a Península Ibérica (Brito, 2011; Sousa & Brito, 2012). Sousa 

& Brito (2012) encontraram 38 registos históricos de arrojamentos em Portugal continental entre 

os anos 1526 a 1977 em vários institutos portugueses e arquivos pessoais. Cada registo continha 

diversas informações anexadas e, dentro desses, as espécies mais comuns foram o Cachalote 

(Physeter macrocephalus) e a Baleia-comum (Balaenoptera physalus). Em Portugal continental, as 

primeiras referências de contacto direto entre comunidades pesqueiras e cetáceos datam o século 

XII (Brito, 2008, 2009). No entanto, só a partir dos anos 80 é que começaram a ser feitos estudos e 

pesquisas dedicadas aos cetáceos presentes nas águas de Portugal continental (Teixeira, 1979, 

1980; Inácio, 1987) e, desde os anos 90 que foram seguidas metodologias sistemáticas para as 

populações costeiras de cetáceos. Ao longo dos séculos houve um aumento do número e detalhe 

das descrições dos arrojamentos e, portanto, uma maior contribuição para o conhecimento da 

biologia das espécies de cetáceos em Portugal (Sousa & Brito, 2012).  

Em 1977 foi criada a Rede Nacional de Arrojamentos e, a partir daí, é feito o registo 

sistemático dos arrojamentos de mamíferos marinhos na costa continental portuguesa  (Sequeira 

et al., 1992). A recolha de informação sobre os arrojamentos é feita através de várias entidades 

(Sequeira et al., 1996) e, posteriormente essa informação é arquivada pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (Ferreira et al., 2012). Com o passar dos anos o 

número de entidades colaboradoras foi aumentando e com isso a contribuição do número de 

registos e recolha de dados de arrojamentos. 

Dados do projeto Safesea (2010) (Vingada et al., 2011) e do Life+ MarPro mostram que entre 

2000 e 2012 foram registados pelas Redes Regionais de Arrojamentos do centro e norte de 

Portugal, um total de 1224 cetáceos arrojados mortos e 66 vivos, envolvendo quatro espécies de 

misticetes e 12 espécies de odontocetes. No Algarve foram registados 385 arrojamentos de 

cetáceos mortos e 8 eventos de arrojamentos envolvendo 10 cetáceos vivos (2 casos de pares mãe 

e cria).  

 

1.3 Espécies de cetáceos em Portugal 

A primeira ocorrência de cetáceos em Portugal data do século XII, onde surgiu a palavra 

“whaling” em vários livros de mosteiro e além disso surgem referências de baleias capturadas e 
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identificações referentes a Golfinhos-comuns (Delphinus delphis) e Botos (Phocoena phocoena) 

(Brito & Sousa, 2011). Antes e durante a idade medieval, não existem certezas de registos feitos, 

no entanto, evidências sugerem que ocorriam arrojamentos e captura de baleias (Brito, 2011; Brito 

& Sousa, 2011). Através de relatos históricos orais sabe-se que durante os séculos XIX e XX, em 

Portugal foram capturados, em grande quantidade, Golfinhos-comuns (Brito et al., 2009).  

Ao longo dos tempos, as espécies de cetáceos identificadas foram aumentando, isto porque 

o esforço para a sua deteção e o aumento do número de pessoas interessadas, tanto biólogos como 

zoólogos, pescadores e o público em geral, também aumentou. O número de esforços de 

observação levou a um aumento do conhecimento científico e popular ao longo do tempo. A 

maioria das espécies de cetáceos atualmente presentes nas águas da costa de Portugal continental 

já foram, em algum momento, historicamente registadas (Brito & Sousa, 2011). Em Portugal, 

Teixeira (1979) realizou um dos primeiros trabalhos científicos sobre cetáceos, tendo reunido 

informação sobre 19 espécies de mamíferos marinhos da costa portuguesa. Entretanto, vários 

trabalhos começaram a surgir sobre mamíferos marinhos na costa continental portuguesa e 

recentemente, o projeto Life+ MarPro (Araújo et al., 2015) confirmou 28 espécies de cetáceos em 

Portugal continental das quais 21 pertencem à sub-ordem dos odontocetes e 7 à sub-ordem dos 

misticetes.  

Até ao ano de 2007 a distribuição de cetáceos na costa Portuguesa era descrita através de 

dados de arrojamentos (Ferreira, 2007). Após esse ano começaram a ser feitos censos sistemáticos 

através de várias metodologias como, censos aéreos ou utilizando observações a partir de barcos 

ou mesmo da costa (Brito et al., 2009; Pereira, 2015). A maior parte da informação sobre cetáceos 

em Portugal continental provem de dados de arrojamentos, no entanto, com a implementação do 

Projeto Safesea (co-financiado pelas EEA Grants) entre os anos de 2008 a 2011, foi possível avaliar 

o estado das populações de cetáceos e das suas capturas acidentais (Vingada et al., 2012). A 

continuação deste projeto através do Projeto Life+ MarPro (co-financiado pela Comissão Europeia) 

(Santos et al., 2012), permitiu obter muito mais informação sobre estes animais.  

 

1.3.1 Espécies de cetáceos mais observados em Portugal continental 

Em Portugal continental é possível observar espécies de cetáceos praticamente em toda a 

costa. O Golfinho-comum, o Golfinho-riscado e o Boto, são as espécies que apresentam as maiores 

taxas de arrojamento em Portugal continental (Camarão, 2017; Ferreira, 2007; Ferreira et al., 2012), 

onde correspondem às espécies mais comuns (Vingada et al., 2011; Ferreira et al., 2012). Quanto 
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às baleias, a espécie mais comum é a Baleia-anã (Balaenoptera acutorostrata) mas também pode 

ser observada a Baleia-comum (Balaenoptera physalus) (Santos et al., 2012). 

 

1.3.1.1 Golfinho-comum, Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) (Fig. 1) 

 

A identificação do Golfinho-comum foi primeiramente feita por Artedi em 1738 e 

posteriormente Linnaeus descreveu-o em 1758 (Murphy et al., 2013). Ao longo de vários anos 

foram propostas mais de 20 espécies de Golfinho-comum devido à sua variação na aparência. No 

entanto, estudos mais recentes referem a existência de apenas duas espécies: D. delphis (Linnaeus, 

1758) e D. capensis (Gray, 1828) (Heyning & Perrin, 1994; Rosel et al., 1994). Destas duas espécies, 

apenas a D. delphis foi encontrada no Atlântico norte (Murphy et al., 2005; Westgate & Read, 2007).   

 

Descrição:  

O Golfinho-comum apresenta um bico longo e bem distinto do melão (Perrin, 2009) e cada 

hemi-maxila possui cerca de 40 a 50 dentes cónicos de 25 mm de diâmetro. Possui uma barbatana 

dorsal alta e moderadamente curvada para trás (Perrin, 2009). No dorso, ao nível da barbatana 

dorsal, possui uma coloração negra que forma uma zona triangular invertida. O ventre é branco e 

Figura 9- Golfinho-comum (Delphinus delphis); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the World: 
A Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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tem uma mancha castanha-clara ou amarela nos flancos, até metade do corpo e passa a cinza na 

parte posterior (MarPro, 2014). Apesar de possíveis variações ao longo da sua distribuição, os 

machos adultos desta espécie são um pouco maiores que as fêmeas medindo entre 172 e 210 cm 

de comprimento total enquanto as fêmeas medem entre 164 a 193 cm e podem pesar cerca de 200 

kg (Culik, 2004; Perrin, 2009). 

É uma espécie gregária podendo formar grupos com centenas a milhares de golfinhos, no 

entanto, estes grupos são divididos em grupos mais pequenos de 20 a 30 golfinhos (Evans, 1994). 

Podem ser observados em associação com Baleias-piloto (Globicephala spp.) e outros golfinhos 

(p.e: Lagenorhynchus spp., Stenella coeruleoalba, Grampus griseus) (Evans, 1994; Frantzis & 

Herzing, 2002). Podem atingir uma longevidade máxima entre 25 a 30 anos. As fêmeas atingem a 

maturidade sexual entre os 2 e os 8 anos e os machos ficam maturos entre os 3 e os 12 anos (Perrin, 

2009). Durante a primavera e o outono ocorre a época de reprodução do Golfinho-comum, no 

entanto, algumas populações também apresentam um pico de reprodução durante o verão 

(Jefferson et al., 1993; Culik, 2004). Na costa portuguesa os picos de reprodução acontecem na 

primavera e no verão (Read, 2015). Quando nascem, estes animais medem cerca de 90 cm de 

comprimento (Jefferson et al., 1993). A gestação desta espécie dura entre 10 a 12 meses, a 

amamentação dura cerca de 4 meses (Perrin & Reilly, 1984; Westgate & Read, 2007; Perrin, 2009; 

Pomeroy, 2011), e o período entre as gestações cerca de 1 a 3 anos (Perrin, 2009).  

A alimentação do Golfinho-comum baseia-se em pequenos peixes, como sardinhas, que se 

agrupam em cardumes, mas também várias espécies de cefalópodes, como lulas. Estes cetáceos 

muitas vezes utilizam técnicas coletivas para agrupar cardumes de peixes para se alimentarem 

(Jefferson et al., 1993; Culik, 2004).  

 

Distribuição: 

É um dos golfinhos mais abundantes nas águas temperadas quentes offshore do Atlântico e 

do Pacifico (Perrin, 2009). É uma espécie com uma ampla distribuição geográfica, mas descontínua. 

Habitam águas tropicais e temperadas onde a temperatura à superfície oscila entre 10ºC a 20ºC 

(Culik, 2004; Perrin, 2009). Distribuem-se entre zonas oceânicas profundas, com montes, falhas e 

canhões submarinos, bem como em zonas de plataforma continental (Carwardine, 1995; Culik, 

2004; Vieira et al., 2012). Está presente nos Oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e os seus limites 

ocorrem ao longo dos 60ºN no Atlântico norte, 50ºN no Pacífico norte e 50ºS no hemisfério sul 

(Jefferson et al., 1993; Culik, 2004). É a segunda espécie mais comum do Atlântico Nordeste 
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(Murphy et al., 2013). Os seus mergulhos são de curta duração e podem atingir 70 m de 

profundidade (MarPro, 2014). 

O Golfinho-comum é a espécie de pequeno cetáceo mais frequentemente observada na 

costa continental portuguesa  (Sequeira et al., 1997; Silva & Sequeira, 2003; Brito, 2009; Santos et 

al., 2012; Read, 2015). Está amplamente distribuída de norte a sul, tanto perto da costa como em 

zonas oceânicas mas essencialmente em zonas de pouca profundidade (Santos et al., 2012;  Read, 

2015).  

 

Ameaças: 

Esta espécie está sujeita a uma grande variedade de ameaças e já foram feitos estudos 

focados na sua biologia, ecologia, estrutura populacional, abundância, estado de saúde, 

comportamento, interações com as artes de pesca, poluentes, entre outros (Murphy et al., 2015) 

para a implementação de medidas eficazes para a sua conservação. O Golfinho-comum, numa 

perspetiva global, está presente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) com o estatuto de “pouco preocupante” (LC, “Least Concern”) (Hammond et al., 

2008). Contudo, a subpopulação do Mar Mediterrâneo está classificada como “em Perigo” (En – 

Endangered) (Bearzi, 2003). 

Em Portugal continental, o Golfinho-comum é a espécie de cetáceo com mais arrojamentos 

detetados (Ferreira et al., 2012). A sua principal causa de arrojamento é a captura acidental e, 

segundo Ferreira et al., (2012), entre 2000 a 2012, 65% dos arrojamentos do norte e centro de 

Portugal e 46% dos arrojamentos do Algarve correspondem a esta espécie. Já entre 2013 e 2016, 

Ferreira (2016) registou que 66% dos arrojamentos do norte e centro de Portugal e 49% dos 

arrojamentos do Algarve correspondem ao Golfinho-comum. É de notar que estes valores foram 

bastante semelhantes. 
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1.3.1.2 Golfinho-riscado, Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) (Fig. 2) 

Descrição:  

O Golfinho-riscado possui um bico proeminente e por cada hemi-maxila tem cerca de 40 a 

50 dentes cónicos, com forma de lápis na ponta e cerca 2,5 mm de diâmetro cada. A sua barbatana 

dorsal é falciforme e alta. O seu dorso apresenta uma coloração escura enquanto o ventre é claro 

podendo variar entre branco a rosa claro. Possuem duas riscas escuras, uma desde o olho até à 

região anal e outra mais pequena desde o olho até à barbatana peitoral. A região acima destas 

riscas é cinzenta clara e vai desde o bico até à barbatana dorsal (Jefferson et al., 1993; MarPro, 

2014). Dependendo da sua área de distribuição, os machos adultos são ligeiramente maiores que 

as fêmeas e apresentam um comprimento total médio de 240 cm aproximadamente e as fêmeas 

cerca de 220 cm e um peso máximo de 150 kg (Jefferson et al., 1993; Culik, 2004; Archer, 2009). 

O Golfinho-riscado pode viver até cerca de 57,5 anos. A maturidade sexual do Golfinho-

riscado é atingida em diferentes idades nos machos e nas fêmeas. Os machos podem atingir a 

maturidade entre os 7 e 15 anos enquanto as fêmeas entre os 5 e 13 anos (Archer, 2009). A época 

de reprodução ocorre no verão e no inverno e o período de gestação dura entre 12 a 13 meses 

(Perrin & Reilly, 1984; Jefferson et al., 1993; Archer, 2009; Pomeroy, 2011). As crias nascem com 

cerca de 90 cm de comprimento, apresentam cuidados parentais prolongados, o período de 

amamentação dura cerca de 10 a 12 meses e reproduzem-se a cada 3 ou 4 anos (Archer, 2009). 

Alimenta-se de peixes e cefalópodes e podem fazer mergulhos até profundidades de 200 a 700 m 

quando estão à procura de alimento (MarPro, 2014).  

 

Distribuição: 

Figura 2- Golfinho-riscado (Stenella coeruleoalba); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the 
World: A Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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O Golfinho-riscado habita em águas temperadas e tropicais (Archer, 2009) e distribui-se 

maioritariamente por águas pelágicas. Vivem em grandes grupos com centenas a milhares de 

indivíduos (Reyes, 1991). No Atlântico Nordeste encontram-se para lá da plataforma continental, a 

profundidades superiores a 1000 m (Perrin et al., 1994). Apenas são vistos junto à costa onde 

existem águas profundas (Jefferson et al., 1993). Entre os vários locais onde este animal se 

encontra, não existem diferenças a nível de cor ou padrões, no entanto, existem alterações 

significativas no seu tamanho corporal nas populações do Atlântico norte, Mediterrâneo Noroeste 

e Mediterrâneo sudoeste (Rice, 1998). Bourret et al. (2007), através da análise molecular de 

microssatélites demonstrou que existem diferenças significativas entre as populações do 

Mediterrâneo e do Atlântico. 

O Golfinho-riscado é das espécies mais facilmente encontradas da costa continental de 

Portugal, muitas vezes este é confundido com o Golfinho-comum (Brito et al., 2009). Está presente 

essencialmente em zonas mais profundas e afastadas da costa (Santos et al., 2012). 

 

Ameaças: 

O Golfinho-riscado é muitas vezes capturado acidentalmente por várias artes de pesca. É 

também alvo de pesca perto do Japão onde são capturados vários milhares de indivíduos por ano. 

Num trabalho de 1993, Jefferson et al. (1993) reportou a sua captura no Oceano Índico, no nordeste 

do Atlântico e no Mar Mediterrâneo. O Golfinho-riscado encontra-se na lista vermelha da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) com o estatuto “pouco preocupante” (LC, 

“Least Concern”) a nível global (Braulik, 2019). A subpopulação do Mar Mediterrâneo está 

classificada como “Vulnerável” Vu – Vulnerable) (Aguilar & Gaspari, 2012). 

Em Portugal, foi reportado por Ferreira et al., (2012) que, entre 2000 e 2012, 4% dos 

arrojamentos do norte e centro de Portugal continental e 12% dos arrojamentos do Algarve 

correspondem a espécie do Golfinho-riscado e a principal causa dos seus arrojamentos é a captura 

acidental, tal como no Golfinho-comum. Mais recentemente, entre 2013 e 2016, a percentagem de 

arrojamentos do Golfinho-riscado aumentou 1% no norte e centro de Portugal e manteve-se igual 

no Algarve (Ferreira, 2016). 
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1.3.1.3 Boto, Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) (Fig. 3) 

 

Descrição: 

Os Botos são os mamíferos mais pequenos do grupo dos cetáceos (Brito, 2009). Têm um 

focinho curto e sem bico percetível e o seu corpo é pequeno, mas robusto. Tem barbatanas escuras 

e a barbatana dorsal é pequena triangular e com uma base larga. A sua coloração é variável, no 

entanto, normalmente apresenta cor cinzenta escura no dorso e vai ficando mais clara até à zona 

ventral, sendo esta branca. Alguns animais apresentam linhas escuras entre a boca e as barbatanas 

peitorais (Jefferson et al., 1993; MarPro, 2014). Possuem 22 a 27 dentes em cada hemi-maxila com 

cerca de 5 mm de diâmetro e em a forma de pá (MarPro, 2014). As fêmeas são ligeiramente maiores 

que os machos podendo atingir em média 166 cm de comprimento total e pesar 60 kg, enquanto 

os machos, apenas atingem 155 cm de comprimento total e 50 kg de peso  (Jefferson et al., 1993; 

Culik, 2004; Bjørge & Tolley, 2009; Read, 2015). Na península Ibérica estes animais são maiores, 

havendo registos de Botos com mais de 200 cm de comprimento e 80 kg (Reid et al., 2003; Fontaine 

et al., 2014; Read, 2015).  

São indivíduos solitários, no entanto, podem ser observados em pequenos grupos de 2 a 5 

indivíduos sendo que, normalmente os grupos formados são apenas pela progenitora e a cria. São 

animais tímidos e não se aproximam das embarcações (Jefferson et al., 1993; MarPro, 2014). 

Noutros locais da sua distribuição, os Botos juntam-se em grupos grandes mas dispersos, com 50 a 

centenas de indivíduos, normalmente para migração ou alimentação (Jefferson et al., 1993). A 

longevidade média do Boto está entre os 8 e os 10 anos. Atingem a maturidade entre os 3 a 4 anos 

Figura 3- Boto (Phocoena phocoena); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the World: A 
Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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de idade podendo ser apenas atingida aos 5 anos pelos machos e aos 7 pelas fêmeas (Bjørge & 

Tolley, 2009). O seu tempo de gestação é de 10 a 11 meses, sendo que podem procriar anualmente. 

Os cuidados parentais são elevados e as crias permanecem com a progenitora durante 8 a 12 meses 

(Perrin & Reilly, 1984; Jefferson et al., 1993; Culik, 2004; Bjørge & Tolley, 2009). As crias 

normalmente nascem entre a primavera e o meio do verão e medem entre 70 a 90 cm (Jefferson 

et al., 1993). A sua alimentação é baseada em espécies demersais e bentónicas, no entanto, 

também se alimentam de cardumes de peixes pelágicos (Jefferson et al., 1993; MarPro, 2014).  

 

Distribuição: 

Os Botos habitam no hemisfério norte, em águas de climas temperados frios a subpolares, 

no Pacífico norte e no Atlântico norte e também no Mar Negro. Vivem em águas costeiras da 

plataforma continental, em baías e estuários, com temperaturas médias superiores a 17ºC e, não 

ultrapassam profundidades superiores a 200 m (Jefferson et al., 1993). Não se movimentam muito 

ao longo do Atlântico e, isto foi provado através de um estudo de Rosel et al., (1999), que 

examinaram o ADN mitocondrial de Botos em várias áreas do Atlântico.  

Existem 3 subespécies conhecidas: Phocoena phocoena phocoena (Abel, 1905) que vive no 

Oceano Atlântico; Phocoena phocoena vomerina (Gill, 1865) que está presente no Oceano Pacífico 

e Phocoena phocoena relicta (Abel, 1905) que habita no Mar Negro  (Culik, 2004; Bjørge & Tolley, 

2009). Em 2014 foi proposto por Fontaine et al. (2014) uma nova subespécie presente nas águas da 

Galiza e de Portugal continental, Phocoena phocoena meridional. Os autores sugeriram que as 

populações do Atlântico são diferentes entre si, apresentando não só hábitos alimentares 

diferentes e tamanhos de corpo diferentes mas também diferenças genéticas (Fontaine et al., 2010, 

2014).  

Em Portugal, estes animais estão distribuídos por toda a costa, no entanto, são mais 

frequentes no norte e centro (Santos et al., 2012; Read, 2015), entre o Porto e a Nazaré, na zona 

da Arrábida e na Costa de Galé e na região algarvia entre Sagres e Albufeira (Santos et al., 2012). 

 

Ameaças: 

Como esta é uma espécie costeira, isto intensifica a sua exposição às atividades humanas  

(López et al., 2004; Pierce et al., 2010; Mèndez-Fernandez et al., 2012; Santos et al., 2012; 

Hammond et al., 2013; Halpern et al., 2015) e aos seus efeitos negativos (Marisa Ferreira et al., 
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2016). Uma das maiores ameaças a estes seres vivos é a captura acidental. Em 1993, Jefferson et 

al. (1993) reportava que, globalmente, vários milhares de Botos eram capturados todos os anos em 

redes de emalhar, armadilhas para o bacalhau e salmão, redes de cerco, redes de arrasto e 

palangres, por captura acidental. 

O Boto encontra-se na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN) com o estatuto “pouco preocupante” (LC, “Least Concern”) a nível global (Hammond et al., 

2008c). A população do Mar Negro, sendo uma subespécie, P. phocoena relicta está classificada 

como “Em perigo” En – Endangered) (Birkun Jr. & Frantzis, 2008) e, no Mar Báltico, a subpopulação 

encontra-se classificada como “criticamente em perigo” (CR – Critically endangered) (Hammond et 

al., 2008a). Em Portugal, no Livro Vermelho dos Vertebrados, esta espécie apresenta o estatuto de 

“vulnerável” (VU) (Cabral et al., 2006) sendo a mais ameaçada dos pequenos cetáceos (Santos et 

al., 2012). 

A população desta espécie na Península Ibérica é muito pequena e portanto, os esforços de 

conservação são muito importantes assim como as informações sobre as ameaças que enfrentam 

para poder evitar a extinção local (Ferreira et al., 2016). Em Portugal, segundo Ferreira et al., (2012), 

entre 2000 e 2012, o Boto representava 13% dos arrojamentos de norte e centro de Portugal e 7% 

dos arrojamentos do Algarve sendo a principal causa a captura acidental. Mais recentemente, 

segundo Ferreira (2016), entre 2013 e 2016, 16% dos arrojamentos do norte e centro do país e, 4% 

dos arrojamentos no Algarve corresponderam ao Boto. 
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1.3.1.4 Baleia-piloto, Globicephala melas (Traill, 1809) (Fig. 4) 

 

Descrição: 

A Baleia-piloto é das maiores espécies da família Delphinidae. Possui uma cabeça 

proeminente, quadrada e bulbosa (Reid et al., 2003; Culik, 2004) um bico pouco saliente e muito 

pequeno, quase impercetível (Reid et al., 2003). Em cada hemi-maxila estão presentes entre 8 a 12 

dentes com cerca de 14 mm de diâmetro (Jefferson et al.,1993; MarPro, 2014). O seu corpo é 

robusto e apresenta uma cauda grossa (Culik, 2004). A sua barbatana dorsal tem uma base longa, 

é inclinada para trás, comprida e com forma de foice (Reid et al., 2003; MarPro, 2014). As 

barbatanas peitorais são compridas (18 a 27% do comprimento do corpo), estreitas e pontiagudas 

(Jefferson et al., 1993). A sua coloração pode variar entre cinzento-escura e quase negro. Atrás da 

barbatana dorsal apresenta uma zona mais clara e na zona ventral possui uma marca cinzenta com 

o formato de uma âncora que se prolonga desde a garganta até à zona genital (Reid et al., 2003; 

MarPro, 2014). Apresenta dimorfismo sexual quanto ao tamanho corporal e à forma da barbatana 

dorsal. Os machos são maiores que as fêmeas, estes podem atingir 6 metros de comprimento 

enquanto as fêmeas apenas 5 metros. Quanto à barbatana dorsal, nos machos a sua forma é mais 

côncava e nas fêmeas é mais triangular (Culik, 2004; MarPro, 2014).  

Figura 4- Baleia-piloto (Globicephala melas). Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the 
World: A Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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É uma espécie gregária e forma grupos com centenas de indivíduos, no entanto, são 

frequentemente observados grupos com cerca de 10 a 20 animais (MarPro, 2014). No Atlântico 

Nordeste estes grupos são constituídos por cerca de 20 indivíduos (Buckland et al., 1993) e, no mar 

a oeste das Ilhas Britânicas foram observados grupos com cerca de 1000 indivíduos (Evans, 1992). 

Forma grupos que incluem animais de todas as idades e ambos os sexos. Num grupo, todos os 

indivíduos são parentes uns dos outros mas, os machos adultos tendem a não ser os progenitores 

das crias no seu grupo (Amos et al., 1993). É frequentemente observada em associação com outros 

cetáceos como o Roaz, o Golfinho-comum, o Golfinho-riscado, a Baleia-comum, o Cachalote e a 

Orca. É uma espécie que nada lentamente, cerca de 3,3 km/h e descansam na superfície em 

períodos de cerca de 15 minutos (Reid et al., 2003).  

A longevidade destes cetáceos é de cerca de 25 anos. As fêmeas atingem a maturidade sexual 

aos 8 anos e os machos apenas aos 13 anos (MarPro, 2014). A reprodução pode ocorrer em 

qualquer altura do ano, mas os picos ocorrem no verão, em ambos os hemisférios (Jefferson et al., 

1993). No Atlântico norte ocorre principalmente de maio a junho e, com uma taxa mais baixa, em 

outubro (Desportes et al., 1993; Culik, 2004). As crias nascem entre 1,5 m a 2 m de tamanho 

corporal e com 70 a 80 kg de peso. A gestação dura 15 meses e o período de amamentação é entre 

23 a 27 meses (MarPro, 2014).  

A alimentação das Baleias-piloto baseia-se em cefalópodes, maioritariamente lulas, e 

algumas espécies de peixes gregários, quando disponíveis (Desportes & Mouritsen, 1993; Jefferson 

et al., 1993; MarPro, 2014). Segundo, A sua alimentação baseia-se em cefalópodes podendo incluir 

peixes e crustáceos (Desportes & Mouritsen, 1993; Reid et al., 2003; Olson & Reilly, 2002)). 

 

Distribuição:  

É uma espécie amplamente distribuída entre as águas subpolares e temperadas do Atlântico 

norte e hemisfério sul (Culik, 2004; MarPro, 2014).Os seus limites de distribuição são 40ºN e 80ºN 

no Atlântico norte (Bernard & Reilly, 1999). Habita principalmente em águas profundas, entre 200 

a 300 metros de profundidade, com temperaturas entre 0 a 25ºC (Martin, 1994). Pode ser 

encontrada ao longo da orla das plataformas continentais em direção ao oceano e, por vezes, é 

observada em águas mais costeira como fiordes e baías e na perseguição de presas (Culik, 2004; 

MarPro, 2014).  

Em Portugal esta espécie é vista com alguma frequência na zona norte na margem da 

plataforma continental, no entanto, ainda não se sabe se é residente ou visitante (MarPro, 2014).  
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Ameaças: 

Estes animais continuam a ser capturados na Groenlândia e nas Ilhas Faroé (Culik, 2004; 

Jefferson et al., 1993) e, nos anos 90, cerca de 850 Baleias-piloto eram capturadas anualmente nas 

Ilhas de Faroé (Bloch, 1998). Além disso, a captura acidental das Baleias-piloto pela pesca de arrasto 

e redes de emalhar é frequente no oeste do Atlântico norte e nas redes de deriva de espadarte no 

Mediterrâneo (Jefferson et al., 1993). Em França, em 1990, foi documentado um abate anual de 50 

a 100 G.melas por redes e armadilhas, ao longo da costa (Culik, 2004). 

Outras ameaças tais como a sobrepesca de espécies presa fazem com que as Baleias-piloto 

fiquem sem alimento. A poluição também é outro fator que leva á morte desta espécie, metais 

pesados tais como o cadmio e o mercúrio foram encontrados nas Baleias-piloto das Ilhas Faroé 

(Culik, 2004).  Esta espécie é frequentemente envolvida em arrojamentos em massa nas praias de 

Cap Cod Massachusetts, USA. Devido à estrutura social dos grupos, se uma das baleias mais 

importantes tiver problemas patológicos ou de navegação e arrojar, as outras não são capazes de 

sair da praia e acabam também por arrojar devido às suas respostas sociais (Culik, 2004).  

A Baleia-piloto encontra-se na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) com o estatuto “pouco preocupante” (LC, “Least Concern”) a nível global (Minton 

et al., 2018). Em Portugal, esta espécie, entre 2000 a 2012 representava 1% dos arrojamentos do 

norte e centro de Portugal continental e não houve registos de arrojamentos da mesma no Algarve 

(Ferreira et al., 2012). Entre 2013 e 2016, esta espécie passou a representar menos de 1% dos 

arrojamentos no Algarve e no norte e centro de Portugal (Ferreira, 2016). 



 

20 
 

1.3.1.5 Grampo, Grampus griseus (Cuvier, 1812) (Fig. 5) 

 

Descrição: 

O Grampo possui uma cabeça redonda, um bico curto, quase impercetível ( Jefferson et al., 

1993; Reid et al., 2003) e, uma fenda ao longo da superfície anterior do melão (Culik, 2004). 

Apresenta 3 a 7 dentes, com 10 mm de diâmetro, em cada hemi-maxila inferior e nenhum no 

maxilar superior. Quando adulto, os dentes ficam desgastados e podem mesmo estar ausentes 

(Jefferson et al., 1993; MarPro, 2014). O seu corpo é robusto e a cauda estreita. A barbatana dorsal 

é alta e as barbatanas peitorais longas e pontiagudas (Jefferson et al., 1993; Reid et al., 2003). A 

sua coloração altera com a idade. As crias são cinzentas a castanhas na zona dorsal, e a cabeça cor 

de canela passando posteriormente para um tom quase negro, depois, quando amadurecem ficam 

mais claros mas a barbatana dorsal permanece escura. Com o envelhecimento, vão apresentando 

mais cicatrizes deixando um aspeto riscado, o que torna sua coloração praticamente branca na 

superfície dorsal (Baird, 2002; Culik, 2004). Não existe dimorfismo sexual (Kruse et al., 1999) e 

quando adulto, pode chegar medir 3,8 m de comprimento. O seu peso pode chegar aos 400 kg, no 

entanto já existem registos de animais com cerca de 500 kg (Jefferson et al., 1993; Reid et al., 2003; 

MarPro, 2014). 

É um animal gregário e forma grupos entre 2 a 50 animais (Reid et al., 2003), normalmente 

estes grupos têm cerca de 12 indivíduos (MarPro, 2014). Já foram registados grupos com 4000 

Figura 5- Grampo (Grampus griseus); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the World: A 
Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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indivíduos, possivelmente como resposta a alimento abundante (Culik, 2004). Normalmente é visto 

à superfície a nadar lentamente, embora por vezes seja energético (Jefferson et al., 1993; Culik, 

2004).  

A sua longevidade é cerca de 25 anos. Os machos atingem a maturidade sexual aos 12 anos 

e as fêmeas aos 6 anos de idade (MarPro, 2014). Não existe muita informação sobre a reprodução 

dos Grampos. Jefferson et al., (2008) referem possíveis picos de parto no verão e outono no Japão 

e no outono e inverno na Califórnia. No Atlântico norte, parece haver um pico de partos entre abril 

e setembro (Hartman et al., 2008; Pereira, 2008). A gestação dura 16 meses (MarPro, 2014) e, o 

tempo de amamentação apenas foi estudado em animais capturados. Bloch et al., (2012) 

examinaram 24 Grampos capturados nas Ilhas Faroé e sugeriram que o tempo de amamentação 

seja de 2 anos. Amano & Miyazaki (2004) concluíram que os intervalos entre os partos sejam de 2,4 

anos no Japão e possivelmente mais tempo em outros locais. As crias nascem com cerca de 120 a 

150 cm de comprimento total (Jefferson et al., 1993; MarPro, 2014).   

A sua alimentação baseia-se principalmente em cefalópodes (espécies neríticas e oceânicas) 

(Baird, 2009) mas também em pequenos peixes (Kruse et al., 1999; Reid et al., 2003; MarPro, 2014). 

Alimenta-se principalmente à noite e a sua dieta pode alterar consoante a idade e o sexo do animal 

(Cockroft et al., 1993). As picadas de lula podem ser a causa de algumas das cicatrizes encontradas 

no corpo destes animais (Jefferson et al., 1993).  

 

Distribuição: 

É uma espécie que se distribui pelas águas quentes e temperadas de todos os oceanos desde 

os trópicos até às regiões temperadas em ambos os hemisférios (Jefferson et al., 1993; MarPro, 

2014), entre os 60ºS e 60ºN (Kruse et al., 1999). Habita águas quentes, com temperaturas entre 15 

°C e 20 °C e raramente é encontrado em águas abaixo de 10 °C (Baird, 2009). Habitam águas 

profundas e zonas de talude da plataforma continental, preferencialmente entre os 400 e 1000 

metros de profundidade (Baird, 2002; MarPro, 2014). No noroeste da Europa, o Grampo parece ser 

uma espécie de plataforma continental (Reid et al., 2003). Pode ter uma distribuição desigual 

resultante de locais altamente produtivos provocados por correntes e afloramentos que aumentam 

as oportunidades de alimentação (Kruse et al., 1999; Culik, 2004). Em Portugal esta espécie pode 

ser avistada perto da costa, especialmente onde a plataforma é mais estreita (MarPro, 2014). 

 

Ameaças: 
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A captura nas pescas para consumo humano e isca para peixe era frequente no Índico 

(Jefferson et al., 1993; Kruse et al., 1999; Culik, 2004). Presentemente, os Grampos são capturados 

acidentalmente nas artes de pesca como, redes de cerco, emalhar e de arrasto no Atlântico norte, 

sul do Caribe, Açores, Peru e Ilhas Salomão (Culik, 2004). Embora os arrojamentos em massa sejam 

muito raros nesta espécie (Baird, 2009), no Japão, várias necropsias a estes animais que foram 

encontrados arrojados, ou capturados, revelaram materiais estranhos, como sacos plásticos, latas 

de refrigerante e pedaços de corda, no conteúdo estomacal, que podem ter provocado a sua morte 

(Culik, 2004; Kruse et al., 1999).  

O Grampo encontra-se na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) com o estatuto “insuficientemente conhecido” (DD, “Data Deficient”) a nível global 

(IUCN, 2007). Em Portugal, foi reportado por Ferreira et al., (2012), que menos de 1% dos 

arrojamentos do norte e centro de Portugal continental, no período entre 2000 a 2012. Entre 2013 

e 2016, foi feito o mesmo estudo e, a percentagem de arrojamentos de Grampo manteve-se no 

norte e centro do país, no entanto, no Algarve subiu para 2% (Ferreira, 2016). 

 

1.3.1.6 Cachalote, Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) (Fig. 6) 

 

Em 1758, Linnaeus descreveu quatro Cachalotes do género Physeter, mais tarde chegou-se à 

conclusão de que se referiam todas à mesma espécie (Whitehead, 2018). Atualmente, o nome 

correto da espécie é Physeter macrocephalus  (Perrin, 2018). 

Figura 6- Cachalote (Physeter macrocephalus); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the World: 
A Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 
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Descrição: 

O Cachalote é o maior dos cetáceos com dentes (Reid et al., 2003; Hal Whitehead, 2018). 

Possui uma cabeça grande e quadrada e apresenta entre 10 a 12 dentes funcionais em cada hemi-

maxila inferior, que se encaixam nas cavidades da maxila superior (Whitehead, 2018). A mandíbula 

inferior é estreita e suspensa (Jefferson et al., 1993; Reid et al., 2003) e, o maxilar superior contém 

dentes vestigiais (Kinze, 2001). A sua característica mais distintiva é o complexo nasal, tem cerca de 

um quarto a um terço do comprimento do seu corpo e está situado acima da mandibula, na frente 

do crânio e nele está situado o órgão espermacete. O seu espiráculo tem forma de S e localiza-se 

na parte da frente da cabeça e desvia-se para a esquerda (Whitehead, 2018). As barbatanas 

peitorais são relativamente pequenas e espalmadas, com a base larga e triangular e a beira de trás 

quase reta e pontas arredondadas (Jefferson et al., 1993; Whitehead, 2018). Não têm barbatana 

dorsal (Kinze, 2001), apenas uma corcunda dorsal arredondada e baixa e várias irregularidades na 

crista dorsal da cauda. A superfície do corpo tende a ficar enrugada atrás da cabeça (Jefferson et 

al., 1993; Reid et al., 2003). A sua coloração é preta ou cinzenta acastanhada com zonas brancas a 

contornar a boca e por vezes a área genital (Kinze, 2001). Esta espécie apresenta dimorfismo sexual, 

os machos são maiores que as fêmeas (Whitehead, 2018), estes chegam aos 18 metros de 

comprimento e pesam 45 toneladas enquanto as fêmeas apenas 13 metros de comprimento e 

podem pesar até 57 toneladas (Rice, 1989; Jefferson et al., 1993; Reid et al., 2003). Além disso, as 

fêmeas (85%) apresentam calos na corcunda dorsal enquanto os machos quase nunca apresentam 

estas estruturas (Jefferson et al., 1993). 

É muito social, formam grupos que incluem fêmeas com as suas crias, machos imaturos e 

fêmeas (Rice, 1989; Whitehead, 1989; Whitehead & Weilgart, 2000). Por norma, as fêmeas 

permanecem ao longo da sua vida nos grupos onde nascem, já os machos, apenas se associam a 

grupos de fêmeas adultas e crias por curtos períodos de tempo (Jefferson et al., 1993; Reid et al., 

2003). Os grupos de Cachalotes ocupam áreas muito grandes e por isso, em grupos com dezenas 

de animais apenas alguns podem ser vistos à superfície. Fazem mergulhos até 400 a 600 metros de 

profundidade, no entanto, já foram registados mergulhos entre 2000 a 3000 metros (Watkins et 

al., 1993). Fazem mergulhos de 25 a 90 minutos, no entanto, podem durar até 138 minutos 

(Watkins et al., 1985; Papastavrou et al., 1989; Sarvas & Fleming, 1999; Reid et al., 2003). 

O Cachalote tem uma taxa de reprodução muito baixa, um crescimento e maturação lentos 

e uma elevada taxa de sobrevivência. A longevidade é estimada em 50 anos (Whitehead, 2018). As 

fêmeas atingem a maturidade sexual por volta dos 9 anos e os machos entre os 10 e os 20 anos, no 
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entanto, os machos não aparentam ter um papel ativo na reprodução até aos seus 20 e poucos 

anos (Best, 1979). A gestação dura aproximadamente 14 a 16 meses (Best, et al., 1984) e a 

amamentação dura vários anos. O intervalo entre gestações dura cerca de 5 anos e as taxas de 

reprodução diminuem com o aumento da idade das fêmeas (Whitehead, 2018). As crias, quando 

nascem, medem 3,5 a 4,5 metros de comprimento (Jefferson et al., 1993; Kinze, 2001).  

A sua alimentação é muito variada. Alimentam-se principalmente de lulas mesopelágicas 

(Kawakami, 1980) mas também outros cefalópodes. Em latitudes mais altas, as suas principais 

presas são raias, tubarões, peixes vermelhos e peixes actinopterígios (Martin & Clarke, 1986). Além 

disso, ocasionalmente alimentam-se de crustáceos como Mysida gigantes e caranguejos 

bentónicos (Kawakami, 1980). Em todo o globo é encontrada uma grande variedade de peixes e 

cefalópodes no estômago de Cachalotes, mas também são encontrados diversos itens não 

alimentares (Jefferson et al., 1993). 

 

Distribuição: 

O Cachalote tem uma ampla distribuição, desde os mares tropicais, temperados e 

subpolares, em ambos os hemisférios (Jefferson et al., 1993; Reid et al., 2003). Pode ser observado 

perto de orlas de gelo e até junto ao equador (Whitehead, 2018). Habita águas profundas, entre 

500 a 2000 metros de profundidade. É observado tanto no meio do oceano como em desfiladeiros 

submarinos nas orlas da plataforma continental. Também pode ser visto, mas não com tanta 

frequência, perto da costa de ilhas vulcânicas e oceânicas, em águas com mais de 200 metros de 

profundidade (Reid et al., 2003). No Atlântico norte a espécie distribui-se pelas águas profundas 

desde o Estreito de Davis, na Groenlândia e do Mar do sul da Noruega até o Equador e também 

está presente em todo o mar Mediterrâneo. As principais áreas de reprodução dos Cachalotes 

incluem o mar das Caraíbas e os Açores. Os machos e as fêmeas têm distribuições muito diferentes. 

Os machos vão até às águas subárticas à procura de alimento enquanto as fêmeas e os jovens 

imaturos ocorrem em áreas com latitudes mais baixas. No noroeste da Europa os Cachalotes estão 

presentes principalmente perto da Islândia, oeste da Noruega, ao norte e oeste da Escócia e Irlanda 

e no Golfo da Biscaia (Reid et al., 2003; Whitehead, 2018). Já foram observados na costa oeste de 

Portugal, na costa norte da Espanha e nos Açores (Reid et al., 2003) 

 

Ameaças:  
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A caça aos Cachalotes começou a ser praticada para fins comerciais pelos neozelandeses no 

início do século XVIII. Na década de 1830 perto de 5000 Cachalotes eram mortos por ano, por 

baleeiros de vários países, e o óleo produzido era um elemento importante para a Revolução 

Industrial (Starbuck, 1878). Já na segunda metade do século XIX, a caça aos Cachalotes diminuiu 

devido ao desenvolvimento de produtos que vieram a substituir o óleo das baleias (Whitehead, 

2018). No século XX cerca de 30000 Cachalotes eram mortos e, muitas populações de Cachalotes, 

principalmente os machos, quase desapareceram. Por volta dos anos 1970 e 1980 a caça comercial 

dos Cachalotes praticamente acabou devido à Moratória da Comissão Baleeira Internacional (CBI) 

em 1988. Atualmente ainda existem países que os capturam usando métodos primitivos como na 

Indonésia. No Japão, desde o ano 2000, existe a caça para fins científicos, onde caçam até 10 

animais por ano (Whitehead, 2018). 

Atualmente as interações entre humanos e Cachalotes são apenas de observação para fins 

científicos ou turísticos. Em Portugal, mais especificamente nos Açores, é feita a observação de 

baleias, incluindo Cachalotes (Whitehead, 2018). Como a maioria dos Cachalotes habitam águas 

profundas, estes estão mais longe das fontes de poluição, no entanto, os níveis de poluição química 

nos tecidos destes são mais altos que nos das baleias mas, mais baixos que nos odontocetes que 

habitam junto às costas. São animais sensíveis a algumas fontes de poluição sonora (ruído 

antropogénico) (Harris et al., 2015). Além disso, também sofrem captura acidental por artes de 

pesca, asfixia em plásticos e danos por embate com navios. Ocasionalmente ocorrem arrojamentos 

em massa desta espécie, com resultados fatais (Whitehead, 2018).  

O Cachalote encontra-se na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) com o estatuto “Vulnerável” (VU, “Vulnerable”) a nível global (Taylor et al., 2019). 

Em Portugal, foi reportado por Ferreira et al., (2012), que menos de 1% dos arrojamentos do norte 

e centro de Portugal continental dizem respeito a Cachalotes. O mesmo estudo foi repetido entre 

os anos 2013 e 2016 e a percentagem manteve-se igual (Ferrreira, 2016). 
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1.3.1.7 Zífio, Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) (Fig. 7) 

 

Descrição: 

O Zífio tem a cabeça pequena e a parte da frente inclina até ao bico, este é curto e muito 

pouco definido (Geraci & Lounsbury, 2005). A linha da boca é côncava ou ligeiramente em forma 

de S e dá origem a uma mandíbula inferior levemente saliente (Reid et al., 2003). Possui um par de 

dentes cónicos que apontam para a frente na mandibula inferior e, normalmente só estão 

presentes nos machos adultos (Jefferson et al., 1993). O seu corpo é longo e robusto e possuem um 

par de sulcos na garganta em forma de V (Jefferson et al., 1993; Heyning & Mead, 2009). Possui 

uma ligeira concavidade em cima da cabeça e esta torna-se cada vez mais visível com o aumento 

da idade. A barbatana dorsal é pequena e falciforme (Jefferson et al., 1993) e as barbatanas 

peitorais são também pequenas e estreitas (Heyning & Mead, 2009). A coloração é variável, 

cinzenta a castanha, a bronze, a branco. A cabeça e a parte frontal das costas ficam mais claras com 

o aumento de idade e chegam a ser mesmo brancas em animais mais velhos (Reid et al., 2003; 

Geraci & Lounsbury, 2005). Ambos podem ter manchas ovais ao longo do corpo, o que dá ao animal 

uma aparência manchada. Estas machas são cicatrizes provocadas por lampreias ou tubarões do 

género Isistius (Heyning & Mead, 2009). Nos machos, a superfície dorsal e os flancos, por norma, 

apresentam cicatrizes provocadas por agressões por outros Zífios (Montero & Martín, 1992) e, com 

o aumento da idade, cicatrizes são comuns (Reid et al., 2003; Geraci & Lounsbury, 2005). Não existe 

Figura 7- Zífio (Ziphius cavirostris); Fonte: Adaptado de Marine Mammals of the World: A 
Comprehensive Guide to Their Identification (Ilustração de Brett Jarrett). 



 

27 
 

diferença no comprimento do corpo entre machos e fêmeas, os adultos medem cerca de 6,1 metros 

de comprimento total (Heyning & Mead, 2009). 

Não existe muita informação sobre a organização social do Zífio, sabe-se que são animais 

pelágicos e nadam isolados ou em grupos até 20 a 30 indivíduos (Geraci & Lounsbury, 2005). São 

uma espécie de mergulho profundo e os seus comportamentos são impercetíveis à superfície. Os 

seus mergulhos podem durar até 30 minutos (Reid et al., 2003). No Golfo da Biscaia, os grupos 

adultos parecem conter apenas um macho, e os grupos que contêm juvenis têm apenas fêmeas 

adultas (Coles et al., 2001). Já foram registadas em associação com outros cetáceos da família 

Ziphiidae como a Baleia-de-Bico de Gervais (Mesoplodon europaeus) (Vonk & Martin, 1989; Reid et 

al., 2003). Esta espécie é facilmente confundida com outras baleias de bico, principalmente do 

género Mesoplodon, no entanto, o seu corpo robusto, a cabeça redonda e a coloração mais clara 

permitem distinguir os Zífios (Jefferson et al., 1993).  

Não se sabe ao certo da idade a que o Zífio atinge a maturidade sexual, no entanto, foi 

estimado que as fêmeas atingem a maturidade sexual aos 30 anos e os machos aos 36 anos 

(Heyning & Mead, 2009) e, sabe-se que as fêmeas atingem a maturidade sexual a partir dos 527 cm 

de comprimento, com média de 580 cm e os machos com uma média de 550 cm (Heyning, 1989). 

As crias, quando nascem, são pretas escuras a azuladas (Heyning & Mead, 2009) e medem cerca de 

2,7 m (Jefferson et al., 1993).  

O Zífio alimenta-se principalmente por sucção e os sulcos presentes na garganta, referidos 

anteriormente, permitem a expansão da garganta à medida que a presa é ingerida (Heyning & 

Mead, 2009). Alimentam-se principalmente de cefalópodes (Jefferson et al., 1993), no entanto, 

pouquíssimos conteúdos estomacais foram analisados e portanto, esta informação pode não estar 

totalmente correta. No Japão, o conteúdo estomacal de vários animais desta espécie capturados 

foi muito variado. Nos animais capturados acima dos 1000 metros de profundidade, houve 

predominância de lulas, no entanto, para Zífios de águas profundas, os peixes são a presa mais 

abundante, mostrando que esta espécie é oportunista (Heyning & Mead, 2009).  

 

Distribuição: 

A distribuição do Zífio é conhecida principalmente devido aos arrojamentos. Registos de 

arrojamentos mostram que esta é uma espécie cosmopolita e está presente em todos os oceanos 

e mares, expeto águas polares (Heyning, 1989; Heyning & Mead, 2009). Normalmente habita águas 

tropicais, mas desloca-se para os mares temperados nos meses mais quentes. Encontra-se 
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principalmente em águas entre 500 a 3000 metros de profundidade. Registos de avistamentos e 

arrojamentos sugerem que, no Atlântico norte, esta espécie esteja presente principalmente nas 

correntes quentes do Golfo (Reid et al., 2003).  

 

Ameaças: 

Esta espécie nunca foi comercialmente importante para os humanos e, por isso, não existem 

muitos registos de capturas da mesma. No entanto, existem registos de um número muito pequeno 

de capturas no Japão, nas Pequenas Antilhas, no Mediterrâneo e em outros locais (Jefferson et al., 

1993). Existem vários registos de arrojamentos em massa de Zífios (Heyning & Mead, 2009). São a 

espécie cujos arrojamentos são mais frequentemente associados ao uso do sonar ativo de média 

frequência (MFA), uma relação que permanece pouco compreendida (Schorr et al., 2014). Sabe-se 

que os exercícios com sonares navais levam a respostas comportamentais anormais provocando 

arrojamentos (Cox et al., 2006). São frequentemente registados arrojamentos da espécie na 

Península Ibérica, no Golfo da Biscaia, no Mar Mediterrâneo (Coles et al., 2001), nos Açores (Reiner 

et al., 1993) e Ilhas Canárias (Montero & Martín, 1992; Reid et al., 2003). 

O Zifío encontra-se na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN) com o estatuto “Pouco preocupante” (LC, “Least Concern”) a nível global (Taylor et al., 

2008). Em Portugal, foi reportado por Ferreira et al., (2012) que, menos de 1% dos arrojamentos 

do norte e Centro de Portugal continental correspondem a Zífios, entre 2000 a 2012. O mesmo 

estudo foi feito entre 2013 e 2016 e a percentagem manteve-se semelhantes (Ferreira, 2016). 

 

1.3.2 Legislação em Portugal 

Só em 1981 é que foi aprovada uma legislação que protege os cetáceos. No regulamento 

presente no Decreto-Lei n.º 263/1981 de 3 de setembro, está descrito que é expressamente 

proibida a pesca, captura e abate de qualquer espécie de mamífero marinho, durante qualquer 

altura do ano. É também proibida a comercialização em lotas, mercados ou qualquer outro local, 

tanto de mamíferos marinhos vivos como mortos. Além disso, é referida a importância dos 

mamíferos marinhos no ecossistema marinho e na manutenção das cadeias alimentares e 

sublinhada a necessidade de adotar medidas de proteção devido ao decréscimo das populações de 

algumas espécies (Sequeira, 1988; Brito et al., 2009; Pereira, 2015).  
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1.4 Sistema reprodutivos dos pequenos cetáceos  

Perrin & Reilly (1984) demonstraram, para todos os cetáceos que estudaram, a sazonalidade 

do acasalamento e, concluíram que o intervalo reprodutivo pode variar dentro de uma população 

dependendo da duração da gestação e lactação e do grau de sazonalidade. Para os cetáceos a 

duração da gestação varia entre 10 a 16 meses  (Perrin & Reilly, 1984), sendo que para a maioria 

dos golfinhos a sua gestação dura cerca de 1 ano. Já nos golfinhos que vivem em rios, o tempo de 

gestação é menor que 1 ano (Brownell, 1984; Da Silva, 1994). Os cetáceos têm longevidades médias 

de vida dependendo da espécie (Boyd et al., 1999). As espécies com um tempo de vida mais longo 

podem investir mais tempo nas crias e produzir mais descendentes ao longo da vida (Hohn et al., 

1989; Boyd et al., 1999), como por exemplo, o Roaz que vive mais de 50 anos (Hohn et al., 1989). 

Já os botos, espécies com tempo de vida mais curtos, vivem no máximo até 25 anos (Lockyer, 1995) 

e, portanto, estes animais produzem, uma cria por ano, sempre que possível (Read & Hohn, 1995). 

O período de lactação pode ser muito variável, desde alguns meses a vários anos, como nos 

Cachalotes e nas Baleias-piloto, respetivamente e, pode servir como função de nutrição assim como 

vínculo social para a cria (Boyd et al., 1999). O intervalo entre gestações pode ser de 3 a 5 anos e 

este não está diretamente associado com os hábitos alimentares sazonais ou a acumulação de 

reservas de gordura no corpo. Esse período ajuda na fase de aprendizagem para os juvenis nos 

métodos de estratégias de alimentação em conjunto e na utilização da ecolocalização (Brodie, 

1969; Boyd et al., 1999). Ridgway et al., (1995) estudaram dois Roazes Tursiops spp. adultos não 

gestantes nem lactantes que foram capazes de começar a lactação naturalmente após o contacto 

com crias órfãs que, posteriormente adotaram.  

O ciclo reprodutivo é definido como o tempo que uma espécie necessita para se reproduzir.  

É constituído por vários processos regulados pelo sistema endócrino e os principais processos deste 

são a maturação dos oócitos; ovulação; fecundação; gestação; nascimento; lactação e período de 

repouso (Fukui, 2007; Pomeroy, 2011; Chivers, 2018). Apenas é gerada uma cria em cada gestão 

para todas as espécies de pequenos cetáceos, permitindo mais cuidados parentais (Chivers, 2018). 

O ciclo reprodutivo de cada espécie de cetáceo está orientado consoante as mudanças sazonais e 

as condições ambientais e de acordo com o estilo de vida e a ecologia da espécie em causa, e pode 

até variar de acordo com a população, tudo isto para beneficiar  a espécie e a sobrevivência das 

crias (Boyd et al., 1999; Pomeroy, 2011). No hemisfério norte, a época de reprodução ocorre entre 

abril e junho e no hemisfério sul entre outubro e dezembro (Boyd et al., 1999).  
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1.4.1 Efeitos ambientais na reprodução 

1.4.1.1 Fatores Ecológicos Naturais 

Já foi provado que existem evidências indiretas dos efeitos ambientais na reprodução de 

espécies de golfinhos. Por exemplo, os efeitos do El Niño no Peru de 1982 a 1983 diminuíram os 

alimentos disponíveis levando a que as fêmeas gestantes e lactantes ficassem desnutridas (Boyd et 

al., 1999). Lockyer (1993) mostrou que existe uma ligação entre interferências na mineralização dos 

dentes das fêmeas e eventos como ovulação e gestação e sugeriu que alterações na dieta eram o 

fator intermédio. Assim, é possível que alterações alimentares graves possam levar a uma 

fecundidade reduzida ou peso reduzido no nascimento de crias e mesmo na sua sobrevivência 

(Lockyer, 1990; Boyd et al., 1999). 

 

1.4.1.2 Fatores antropogénicos e patologias 

A ingestão de contaminantes por cetáceos é elevada visto que estes se alimentam de presas 

de níveis tróficos elevados (Boyd et al., 1999). Os compostos organoclorados suprimem o sistema 

imunitário e, são capazes de imitar hormonas e, por isso, são considerados tóxicos. Normalmente 

nos cetáceos, as fêmeas adultas têm níveis de organoclorados mais baixos em comparação com os 

machos adultos. Isto deve-se ao facto de haver um elevado nível de organoclorados acumulados 

no tecido adiposo, geralmente usado como recurso energético para a produção de leite, o que faz 

com que haja um elevado nível de transferência no leite. A quantidade de transferência do leite 

está relacionada com o nível acumulado na progenitora, a duração da lactação, o teor de gordura 

no leite e a idade da progenitora (Stern et al., 1994; Boyd et al., 1999).  

Dos agentes que podem causar patologias, salienta-se o Morbilivírus que afeta algumas 

espécies de cetáceos e provoca casos de doença grave com imunossupressão nos seus hospedeiros 

(Van Bressem et al., 2014). No mediterrâneo, a população de Golfinhos-riscados foi afetada em 

vários surtos epidémicos, sendo que entre 1990 e 1991 a população sofreu um grande declínio 

(Aguilar & Borrell, 1994) passando de cerca de 225000 indivíduos antes da epidemia para cerca de 

74000 indivíduos em 1993 (Goujon, 1996). 
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1.4.2 Idade e desempenho reprodutivo 

Nos cetáceos, logo após uma fêmea se tornar matura, o seu sucesso reprodutivo é pequeno 

e posteriormente, com o passar do tempo vai aumentado (Lockyer & Sigurjonsson, 1991; Boyd et 

al., 1999). O intervalo entre partos e a duração da lactação aumenta com o aumento da idade e, 

Martin & Rothery (1993) propuseram que isso leva ao aumento da sobrevivência das crias e ao 

aumento do investimento energético nas seguintes crias (Boyd et al., 1999).   

Os ovários podem estar ativos durante a vida toda de uma fêmea, no entanto, em algumas 

espécies, como nas Baleias-piloto de barbatana curta (Globicephala macrorhynchus), nas fêmeas 

com mais de 50 anos, pode ocorrer senescência dos ovários (Marsh & Kasuya, 1984). Contudo, as 

fêmeas contendo esses ovários, podem continuar a lactação por vários anos, amamentando não só 

as suas crias, mas também crias de outras progenitoras. Este ato pode não ter uma função 

nutricional, mas sim social e foi apenas observada nesta espécie de cetáceos (Marsh & Kasuya, 

1984; Boyd et al., 1999). Nas baleias, desde o início da maturidade, que ambos os ovários são 

totalmente funcionais (Lockyer, 1995), no entanto nos odontocetes, apesar dos ovários serem 

semelhantes e terem as mesmas características, existe uma dominância de atividade ovulatória no 

ovário esquerdo (Fig. 8) (Slijper, 1949) e o ovário direito só fica ativo após um certo número de 

ovulações ou se houver algum tipo de inatividade do ovário esquerdo (por doença, por exemplo) 

(Perrin & Donovan, 1984; Marsh & Kasuya, 1984; Boyd et al., 1999; Fukui, 2007; Pomeroy, 2011). 

 

Figura 8- Ovários de um Golfinho-comum maturo. Ovário esquerdo mais 
desenvolvido que o direito. 
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1.4.3 Morfologia e Histologia 

1.4.3.1 Machos 

O sistema reprodutivo dos cetáceos é semelhante ao da maioria dos mamíferos, seguindo o 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadas (Pomeroy, 2011). Nos machos existem testículos, vasos 

deferentes, epidídimos e pénis. Os machos não possuem báculo no pénis ao contrário dos pinípedes 

e o pénis é ereto por contração muscular. (Boyd et al., 1999). Os testículos dos cetáceos, ao 

contrário da maioria dos mamíferos, situam-se no interior da cavidade abdominal, para uma melhor 

eficiência hidrodinâmica (Atkinson, 2009). São longos e cilíndricos, têm uma superfície lisa e cor 

clara. O tamanho dos testículos tende a variar com a idade, maturação sexual e atividade sexual, 

além disso, tendo em conta o tamanho corporal dos cetáceos, o tamanho dos testículos é maior 

que o esperado, entre 7 a 25 vezes (Atkinson, 2009; Plön & Bernard, 2007). São constituídos por 

túbulos seminíferos compostos principalmente de células de Sertoli. Ambos os testículos tendem a 

tornar-se maduros ao mesmo tempo (Plön & Bernard, 2007). A atividade testicular varia 

sazonalmente, na época de reprodução (Pabst et al., 1999). 

 

1.4.3.2 Fêmeas  

O sistema reprodutivo das fêmeas dos cetáceos é composto pelos mesmo órgãos básicos que 

os mamíferos, tais como, ovários, trompas de Falópio, útero, canal vaginal, vulva e hímen (Boyd et 

al., 1999; Stewart & Stewart, 2009). A vagina das fêmeas possui um pseudocérvice (colo falso do 

útero) e uma dobra na parede. Parte do ciclo reprodutivo sazonal é a proliferação do revestimento 

do endométrio do útero, no entanto, não existe perda de sangue menstrual como em alguns 

mamíferos (Harrison, 1969). O desenvolvimento do endométrio acontece consoante a função dos 

ovários (Lockyer & Smellie, 1985). A espessura do endométrio e do miométrio diminuem, bem 

assim como a sua atividade glandular durante a lactação e proliferam durante a gravidez e ovulação. 

Numa gravidez, o embrião liga-se à placenta através do cordão umbilical (Lockyer & Smellie, 1985; 

Boyd et al., 1999). 

No parto não existe sangramento nem derrame uterinos e as contrações uterinas e a 

abertura vulvar são bastante evidentes, principalmente em golfinhos em cativeiro. Normalmente a 

primeira parte da cria a nascer é a cauda (Slijper, 1949) e o recém-nascido é amamentado através 

de duas fendas mamárias que se situam no ventre em ambos os lados. As glândulas mamárias 
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produzem um leite com alto teor em gordura que varia entre 14 a 53%, é por vezes amarelado, 

espesso e cremoso (Lockyer, 1995).  

Dentro dos cetáceos, o tamanho dos ovários é bastante variável, dependendo da espécie. 

Por exemplo, os ovários de uma baleia podem chegar a pesar vários quilos enquanto os de um Boto 

pesam apenas algumas gramas. O mesmo acontece com os Corpos lúteos, numa Baleia-azul 

(Balaenoptera musculus) gestante, este corpo tem uma média de 137 mm de diâmetro enquanto 

numa Baleia anã (Balaenoptera acutorostrata) gestante apenas tem 66 mm de diâmetro  (Lockyer, 

1995). Os ovários vão alterando o seu aspeto de acordo com o estado de maturação das fêmeas e 

com o passar dos anos. No início os ovários têm forma de feijão espalmado e possuem uma 

superfície lisa (Fig. 9) tanto no exterior como no interior, no entanto, no interior pode-se notar 

algumas células esféricas, os folículos.  Ao longo dos anos vão aumentado de tamanho e obtêm 

umas cicatrizes brancas ou amareladas, Corpus albicans (CA) (Fig. 10 e 11) visíveis externa e 

internamente, e tornam-se mais enrugados e menos espalmados. Podem também apresentar umas 

proeminências esféricas, Corpus luteum (CL) (Fig. 10 e 12), estes são amarelados e muito 

vascularizados (Fukui, 2007).   

Depois de uma gestação, o CL pode diminuir o seu tamanho rapidamente até 40% e 

posteriormente pode passar a 25% do seu tamanho com o passar dos anos (Lockyer, 1995). 

Normalmente os ovários originam óvulos maduros e ovulam alternadamente em cada ciclo 

reprodutivo, no entanto, em alguns odontocetes, existe a prevalência de atividade no ovário 

esquerdo (Boyd et al., 1999; Stewart & Stewart, 2009). 

Figura 9- Ovários direito e esquerdo de um Golfinho-comum imaturo. 
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Figura 10- Ovários esquerdo e direito de um Boto maturo. As setas do ovário 
esquerdo indicam os CAs e a seta do ovário direito o CL. 

Figura 11- Interior de ovário esquerdo de um Golfinho-comum maturo. As setas 
mostram o CA. 
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1.4.4 Ciclo do ovário  

Os ovários possuem diversas células. Algumas dessas células são conhecidas como folículos 

e contêm oócitos imaturos no seu interior. Dentro do ovário, os oócitos desenvolvem-se durante o 

desenvolvimento fetal, mas ficam inativos até a fêmea atingir a maturidade sexual (Stewart & 

Stewart, 2009). O ciclo dos ovários começa com a maturação dos oócitos nos ovários. A maturação 

dos folículos pode ser dividida em duas fases. Na primeira, o tamanho do oócito aumenta 

rapidamente enquanto o tamanho do folículo aumenta lentamente. Na segunda fase, ocorre 

precisamente o contrário, existe um lento aumento do tamanho do oócito e um rápido aumento 

do tamanho do folículo, que pode ser observado macroscopicamente (Stewart & Stewart, 2009). A 

fase de formação e desenvolvimento dos folículos chama-se foliculogénese e dá-se ao mesmo 

tempo que a maturação e desenvolvimento do oócito, que está dentro do folículo, e é chamada de 

oogénse. Ambas ocorrem antes da ovulação (Perrin & Donovan, 1984; Fukui, 2007).  

Ao longo do ciclo, um dos folículos e consequentemente o seu oócito desenvolvem-se. O 

desenvolvimento destes consiste no aumento do seu tamanho e na obtenção das características 

necessárias à ovulação. Os folículos primários são constituídos por um oócito envolvido numa única 

camada de células epiteliais. Ao longo do ciclo reprodutivo, estes folículos vão aumentando de 

tamanho e ganhando tecido ao seu redor, passando assim a folículos secundários. O folículo 

secundário é formado por um oócito rodeado por uma camada de células epiteliais espessa e em 

Figura 12- Interior de ovário esquerdo de um Golfinho-comum maturo com um 
CL. 
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forma cuboide ou colunar, formando uma membrana granulosa. Esta camada vai-se dividindo em 

várias camadas e é envolvida pela teca. A teca divide-se me duas camadas: a teca interna, glandular 

e muito vascularizada e a teca externa, composta por tecido conjuntivo. Os folículos terciários, 

agora formados, possuem o oócito envolvido na membrana plasmática e rodeado por uma 

membrana gelatinosa, a zona pelúcida, que está circundada pela membrana granulosa.  O tamanho 

dos folículos terciários aumenta rapidamente e formam-se umas cavidades na membrana 

granulosa. Posteriormente, os folículos maduros ou folículos de Graaf possuem um oócito 

envolvido num aglomerado irregular de células da membrana granulosa (Stewart & Stewart, 2009).  

Ao longo das diferentes fases antes da ovulação, o folículo e o oócito vão migrando 

lentamente para a superfície e quando ocorre ovulação, o oócito maduro rompe a parede do 

folículo e do ovário e está pronto para ser fecundado (Perrin & Donovan, 1984; Fukui, 2007). 

Quando o óvulo maduro sai do ovário, começa o desenvolvimento do Corpo lúteo. Este desenvolve-

se a partir dos componentes celulares do folículo, através de um processo chamado luteinização. 

Este processo transforma as células granulosas foliculares em células luteínicas, que contêm 

luteínas carotenoides que dão a cor amarela aos CLs  (Stewart & Stewart, 2009). Existem vários 

tipos de CLs baseados na sua morfologia, por exemplo, um CL de gestação ocorre quando existe 

fertilização, já um CL acessório ocorre quando apenas existe ovulação e os CLs acessórios, muito 

comuns nos cetáceos, ocorrem com a luteinização de folículos não rompidos (Perrin & Reilly, 1984). 

Quando não há fecundação o desenvolvimento do CL é interrompido iniciando-se a fase de 

degeneração. Quando ocorre fertilização, o CL permanece durante a gestação e passa por várias 

fases. Primeiramente, o CL tem um tamanho reduzido e é pouco vascularizado, posteriormente 

este diminui o seu tamanho e vascularização, no entanto, quando ocorre o implante, o CL aumenta 

de tamanho, aumenta a atividade glandular e a vascularização. No início da gestação existe a 

acumulação de líquido no CL, o aumento do tecido conjuntivo e espessamento das paredes dos 

vasos sanguíneos. Durante a gestação o tamanho do CL mantêm-se e, após o parto, começa a fase 

degenerativa. Independentemente se ocorre fecundação ou não, a fase degenerativa é igual, os 

grânulos de luteína desaparecem, perdendo a sua tonalidade amarela e o tamanho do corpo 

diminui até que é formada uma cicatriz na superfície do ovário que se denomina por Corpo albicans. 

A degeneração de um CL para um CA pode ocorrer de 4 maneiras, invasão da fibrina, degeneração 

lipoide, necrobiose lenta e necrobiose rápida (Ivashin, 1984; Perrin & Donovan, 1984; Perrin & 

Reilly, 1984; Fukui, 2007; Stewart & Stewart, 2009; Pomeroy, 2011; Read, 2015). O ciclo do ovário 

termina com a fase de degeneração do CL e a formação do CA. Após um período de repouso, 

começa um novo ciclo. Normalmente, nos odontocetes ocorre apenas um ciclo por ano, no entanto,  
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em Roazes, quando não ocorre fecundação, já foi observado mais que uma ovulação no período de 

um ano (Ivashin, 1984; Perrin & Donovan, 1984; Perrin & Reilly, 1984; Fukui, 2007; Pomeroy, 2011). 

 

1.5 Utilização das gónadas para estudos de reprodução e conservação 

Uma parte do estudo da reprodução de pequenos cetáceos foca-se na observação e análise 

das suas gónadas, retiradas na necropsia (Bryden et al., 1984). O estudo das gónadas é essencial 

para avaliar o estado reprodutivo dos cetáceos, possibilitando uma maior compreensão do estado 

das populações em causa, bem como da sua dinâmica. A análise dos ovários permite-nos estimar a 

idade dos indivíduos e determinar a sua maturidade sexual, calcular as taxas de gestação e 

ovulação, estimar o número de gestações ocorridas e retirar outras informações importantes para 

o estudo da sua dinâmica populacional (Bryden et al., 1984; Perrin & Reilly, 1984; Read & Hohn, 

1995; George et al., 2011; Pomeroy, 2011; Tsuji et al., 2013; Manlik et al., 2016). 

A maturidade dos indivíduos arrojados é um fator muito importante a analisar nos estudos 

sobre a reprodução e dinâmica das populações de pequenos cetáceos (Chivers, 2018). Em relação 

aos machos, a partir dos testículos é possível determinar o estado de maturação e a atividade 

sexual. O tamanho dos testículos bem como a largura dos túbulos seminíferos e a deteção de 

espermatozoides ajudam a perceber o estado de maturação do indivíduo sendo que, nos indivíduos 

imaturos os testículos são mais pequenos e os túbulos seminíferos não contêm espermatozoides. 

Já os animais maturos possuem testículos de maiores dimensões e os túbulos seminíferos são mais 

largos contendo espermatozoides dentro (Perrin & Reilly, 1984; Murphy et al., 2005; Plön & 

Bernard, 2007; Atkinson, 2009; Chivers, 2018). 

Ao contrário dos testículos, o estudo dos ovários das fêmeas fornece muito mais 

informações. A análise dos ovários das fêmeas é a melhor forma para determinar o seu estado de 

maturidade. Uma fêmea é considerada matura quando, apresenta pelo menos uma cicatriz, um CA, 

na superfície ou no interior do ovário, ou uma estrutura proeminente, um CL (Fig. 14 e 15). Se não 

apresentar nenhum CL ou CA é considerado um indivíduo imaturo (Fig. 13) (Perrin & Donovan, 

1984; Stewart & Stewart, 2009; Fukui, 2007; Pomeroy, 2011; Chivers, 2018). Além da maturidade 

sexual, a análise dos ovários de pequenos cetáceos providencia informações através da contagem 

de CAs (Fig. 16) como, o número de gestações ocorridas, e não de ovulações como antes se pensava. 

Assim, é possível obter uma estimativa da idade do indivíduo (Read & Hohn, 1995; George et al., 

2011; Pomeroy, 2011; Tsuji et al., 2013).  
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Assim, estudos morfológicos, a nível macro e microscópico, particularmente dos ovários das 

fêmeas de determinada população de pequenos cetáceos permitem estudar o seu estado 

reprodutor e consequentemente compreender a dinâmica e estrutura da população onde estão 

integradas (Bryden et al., 1984; George et al., 2011; Perrin & Donovan, 1984; Perrin & Reilly, 1984; 

Pomeroy, 2011; Tsuji et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Ovários esquerdo e direito de um Golfinho-comum maturo. As setas finas 
mostram os CAs e a seta grossa mostra o CL, presentes apenas no ovário esquerdo. 

Figura 13- Ovários esquerdo e direito de um Golfinho-comum imaturo. 
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1.6 Objetivos da Tese 

O principal objetivo deste trabalho é caracterizar o estado reprodutor das fêmeas de algumas 

espécies de cetáceos com mais arrojamentos registados na costa de Portugal continental, 

nomeadamente o Golfinho-comum (Delphinus delphis), o Golfinho-riscado (Stenella coeruleoalba) 

Figura 15 - Ovário esquerdo de um Golfinho-comum maturo. As setas finas mostram 
os CAs e as setas grossas um CL. 

Figura 16- Ovário esquerdo de um Golfinho-comum maturo. As setas mostram os 
CAs. 



 

40 
 

e o Boto (Phocoena phocoena). Além disso, este trabalho também pretende contribuir para o 

aumento do conhecimento do estado reprodutor das fêmeas de outras espécies menos comuns 

nos arrojamentos como o Grampo (Grampus griseus), o Cachalote (Physeter macrocephalus), o Zífio 

(Ziphius cavirostris) e a Baleia-piloto (Globicephala melas).  

De forma a atingir o objetivo principal, foram definidos os seguintes objectivos específicos: 

• Avaliar todos os ovários arquivados no Banco de Tecidos de Animais Marinhos do 

ECOMARE, incluindo pesos e biometrias dos ovários e número e medições dos 

Corpos lúteos (CLs) e Corpos albicans (CAs) dos ovários; 

• Caracterizar a estrutura dos ovários e determinar a maturidade de cada indivíduo; 

• Determinar a proporção de fêmeas maturas e não maturas analisadas; 

• Estimar o comprimento total de maturação para as fêmeas das espécies analisadas. 

 

1.7 Estrutura da Tese 

A presente tese é composta por 6 capítulos. O capítulo 1 integra o enquadramento teórico 

da dissertação, o capítulo 2 apresenta a metodologia utilizada no presente trabalho e os resultados 

do mesmo estão descritos no capítulo 3. O capítulo 4 apresenta a discussão dos resultados obtidos, 

o capítulo 5 destaca as principais conclusões do trabalho feito e o capítulo 6 agrupa todas as 

referências bibliográficas consultadas para a realização da presente dissertação.  
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Capítulo 2| Metodologia 

2.1 Área de estudo 

O presente estudo incluiu 145 cetáceos arrojados da costa norte de Portugal continental 

entre os anos 2016 e 2020. O estudo abrangeu as zonas de Caminha, Viana do Castelo, Vila do 

Conde, Douro, Póvoa de Varzim, Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, que estão 

incluídas nas áreas de atuação das redes regionais de arrojamentos de animais marinhos do norte 

de Portugal, e Cascais. Portugal continental possui uma linha de costa com uma extensão 

aproximada de 987 km. A sua zona costeira apresenta uma grande diversidade litológica, 

morfológica, biológica e paisagística (Santos et al., 2018). A costa é predominantemente constituída 

por praias arenosas e costas rochosas (Read, 2015) e a plataforma continental é estreita, mas 

relativamente profunda (Pereira, 1991). Além disso, características topográficas como os canyons 

marinhos portugueses, que trazem nutrientes à superfície levando a um aumento de espécies com 

valor comercial e predadores de topo, como cetáceos (Brito et al., 2009). 

As águas da costa Portuguesa são muito produtivas e ricas em recursos marinhos (Wooster 

et al.,1976), sendo que um dos motivos é o afloramento costeiro. O aumento dos recursos 

biológicos leva a uma exploração destes locais por predadores de topo como mamíferos marinhos, 

nomeadamente pequenos cetáceos, e por parte do setor das pescas (Sequeira & Ferreira, 1994). 

A pesca em Portugal, além de ser uma tradição é uma importante atividade económica. É 

praticada ao longo de toda a costa portuguesa e as principais espécies capturadas são espécies 

pelágicas como a sardinha, cavala, biqueirão, caparau e verdinho. Os cetáceos, sendo predadores 

de topo, têm preferência muitas vezes por pequenas presas pelágicas como as espécies acima 

referidas, sendo esta uma das principais razões para as interações com as artes de pesca (Marpro, 

2012) . 

 

2.2 Recolha e conservação dos ovários  

Os ovários utilizados no presente estudo foram recolhidos a partir de cetáceos arrojados 

mortos na costa de Portugal continental. Posteriormente os organismos foram transportados para 

a Estação de Campo de Quiaios, onde se realizou a sua necropsia e a recolha dos ovários. A recolha 

de amostras e informação durante a necropsia foi feita segundo o protocolo de necropsia 

estabelecido pela Sociedade Europeia de Cetáceos (ECS) (Kuiken & Hartmann, 1991). Os ovários, 
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após serem removidos foram designados (direito ou esquerdo) e separados do restante sistema 

reprodutor, foram conservados numa solução de formol a 10% tamponizado, para análise 

posterior.   

 

2.3  Análise morfológica dos ovários 

Os ovários foram retirados da solução de formol e foram lavados com água corrente. De 

seguida estes foram secos e foi retirado todo o excesso de material que não lhes pertencia. Cada 

ovário foi fotografado em cima de papel milimétrico para registo. Posteriormente os ovários, 

separadamente, foram pesados (0,01 g) e medidos (comprimento (C), largura (L) e altura (H) (mm) 

(Fig. 17). É feito o registo de cada medida sendo que estas são o maior tamanho de cada.  

Após registadas as três medidas, os ovários são examinados externamente, com particular 

atenção aos Corpos lúteos e Corpos albicans, como indicadores de maturidade sexual e, caso 

contenham CLs ou CAs, é feita a sua contagem. Para cada CL presente foram feitas as medidas do 

comprimento (C), altura (H) e largura (L) e, para cada CA foi medido o maior diâmetro (D) (Fig. 19). 

Com o auxílio de uma lâmina, foram feitos cortes com cerca de 1 a 2 mm, em cada ovário, 

transversalmente, ao longo do ligamento com a trompa (Fig. 18). Estes servem para se examinar 

internamente o ovário, nomeadamente, a presença de folículos e CAs não visíveis externamente e, 

por isso, não são contados no exame externo. Foram consideradas sexualmente imaturas todas as 

fêmeas onde não foi identificado nenhum corpo em ambos os ovários e sexualmente maturas todas 

as fêmeas que continham, pelo menos, um CL ou um CA num dos ovários.  
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Figura 17- Medidas feitas a cada ovário. C – comprimento; L – largura e H – altura 
(mm). 

Figura 18- Cortes num ovário ao longo do ligamento com a trompa, de um Golfinho-
comum imaturo. 
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2.4  Análise estatística dos dados 

Os dados foram recolhidos e compilados em Excel para posterior análise descritiva das 

variáveis em causa. As variáveis utilizadas foram: número de fêmeas analisadas de cada espécie; 

número de fêmeas maturas e imaturas de cada espécie; número de fêmeas de cada espécie 

analisadas consoante o ano de arrojamento; comprimento total dos organismos; peso, largura, 

altura e comprimento dos ovários de cada fêmea; número de cicatrizes presentes nos ovários e 

diâmetro dos CAs presentes nos ovários de cada fêmea. Foi feita a análise da frequência das fêmeas 

de cada espécie analisada, do número de fêmeas analisadas de acordo com o ano de arrojamento, 

da proporção de fêmeas maturas e imaturas de cada espécie e da variação do comprimento total 

médio das fêmeas arrojadas ao longo dos anos de estudo e foram feitos gráficos com os resultados. 

Posteriormente foram calculados os valores médios, desvio padrão e valor mínimo e máximo 

para as variáveis: comprimento total dos organismos; peso, largura, altura e comprimento dos 

ovários; número de cicatrizes presentes nos ovários e diâmetro dos CA presentes nos ovários, para 

cada espécie. Para resumir e facilitar o estudo destes valores foram construídas tabelas com os 

valores para cada espécie. Para testar se existe uma relação entre a maturidade das fêmeas 

(variável dependente) e o tamanho do animal (variável independente) foi feita uma regressão 

logística com uma distribuição binomial (link logit), com base na origem binária da variável 

Figura 19- Medidas feitas em cada CL: C – comprimento; L – largura e H – altura 
(mm), e em cada CA: maior diâmetro (D) (mm).   
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dependente (maturo ou imaturo). Foram produzidos gráficos de frequências cumulativas das 

fêmeas que permitem estimar o comprimento total em que 50% das fêmeas são maturas. 

De modo a analisar a relação entre o comprimento total das fêmeas e o comprimento/peso 

das respetivas gónadas, foram realizadas regressões lineares. No que diz respeito ao comprimento 

dos ovários, cada ovário foi analisado individualmente, no entanto, para o peso dos ovários, foi 

feita a soma do peso das duas gonadas e utilizou-se esse valor. A Regressão Linear, para ser 

corretamente utilizada, precisa que os dados estejam de acordo com os pressupostos desse 

modelo, são eles: normalidade, homogeneidade e independência. Estes pressupostos foram 

verificados através de gráficos da análise de resíduos e, quando não eram cumpridos, aplicou-se 

uma transformação logarítmica (log10) à variável dependente (comprimento ou peso dos ovários). 

Para avaliar a relação entre o número de corpos nos ovários, ou seja, a soma do número de CAs e 

CLs (variável dependente) e o tamanho da fêmea (variável independente), foram realizadas 

regressões de Poisson.  As análises estatísticas foram realizadas no Microsoft Excel e software R 

4.0.0 (R development team, 2018). 
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Capítulo 3| Resultados  

3.1  Número de indivíduos das espécies analisadas 

Para a realização deste estudo foram analisadas 145 fêmeas de sete espécies de pequenos 

cetáceos, arrojados em Portugal continental, entre os anos de 2016 e 2020. Foram analisadas 104 

fêmeas de Golfinho-comum, sendo esta a espécie com maior número de fêmeas analisadas (71,72 

%). O Boto foi a segunda espécie com mais fêmeas analisadas, 30 (20,69 %), seguida do Golfinho-

riscado e do Grampo, ambos com 4 fêmeas analisadas (2,76 %) e por fim o Cachalote, a Baleia-

piloto e o Zífio, com apenas 1 indivíduo analisado (0,69 %) (Fig. 20). 

 

Figura 20- Frequência de fêmeas das espécies analisadas. DDE, Delphinus delphis. GGR, Grampus griseus. 
PPH, Phocoena phocoena. SCO, Stenella coeruleoalba. ZCA, Ziphius cavirostris. GME, Globicephala melas. 
PMA, Physeter macrocephalus. 

O número de arrojamentos foi muito variável ao longo dos diferentes anos de estudo, o que 

levou a que o número de fêmeas analisadas seja muito diferente, consoante o ano do seu 

arrojamento. O maior número de fêmeas analisadas foi registado para 2019, com 53 fêmeas de 

Golfinho-comum, 14 fêmeas de Boto, 2 de Golfinho-riscado e 1 de Grampo, Cachalote e Baleia-

piloto. O ano de 2017 foi o segundo ano com maior número de fêmeas analisadas, incluindo 23 
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fêmeas de Golfinho-comum, 10 de Boto, 2 de Grampo e 1 de Golfinho-riscado. De seguida, 2018 foi 

o terceiro ano com mais fêmeas analisadas, com 15 fêmeas de Golfinho-comum, 6 de Boto, e 1 de 

Grampo, Golfinho-riscado e Zífio. Por fim, os anos de 2016 e 2020 foram os que menos tiveram 

fêmeas analisadas e, todos correspondem a fêmeas de Golfinho-comum, 6 e 11, respetivamente 

(Fig. 21).  

 

Figura 21- Número de fêmeas analisadas de acordo com o ano de arrojamento. DDE, Delphinus delphis. GGR, 
Grampus griseus. PPH, Phocoena phocoena. SCO, Stenella coeruleoalba. ZCA, Ziphius cavirostris. GME, 
Globicephala melas. PMA, Physeter macrocephalus. 

 

3.2  Comprimento total e maturidade das fêmeas 

Ao analisar os ovários de cada fêmea, foi possível averiguar a maturidade de cada uma 

através da presença ou ausência de CAs e/ou CLs. No total, 68 % das fêmeas analisadas eram 

imaturas e apenas 32 % eram maturas. Para o Golfinho-comum, 71 das fêmeas analisadas eram 

imaturas, o que corresponde a 68 % das fêmeas desta espécie. Para o Grampo e Golfinho-riscado 

75 % das fêmeas analisadas eram imaturas, correspondendo a 3 fêmeas de cada espécie. Para o 

Boto, 11 fêmeas analisadas, ou seja 63 %, eram imaturas.  No que diz respeito ao Zífio e ao 

Cachalote foi analisada apenas 1 fêmea imatura de cada espécie e, quanto à Baleia-piloto foi 

analisada apenas 1 fêmea matura (Fig. 22). 
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Figura 22- Número de fêmeas maturas e imaturas de cada espécie. DDE, Delphinus delphis. GGR, Grampus 
griseus. PPH, Phocoena phocoena. SCO, Stenella coeruleoalba. ZCA, Ziphius cavirostris. GME, Globicephala 
melas. PMA, Physeter macrocephalus. 

No que diz respeito ao comprimento total das fêmeas, apenas foi possível avaliar a variação 

anual dos comprimentos totais das fêmeas de Golfinho-comum e Boto. Não foi possível obter 

informação sobre o comprimento total da fêmea de Baleia-piloto analisada e, quanto às restantes 

espécies, o número total de indivíduos analisados é muito baixo, não permitindo uma análise 

significativa quanto aos valores médios anuais do comprimento total das fêmeas de cada espécie. 

Para o Golfinho-comum e para o Boto, onde foi possível recolher alguns dos comprimentos totais 

das fêmeas analisadas, os valores médios foram variando ao longo dos anos de estudo. Em todos 

os anos existe uma grande dispersão de valores e o desvio padrão é bastante elevado, o que era de 

esperar porque na análise do presente estudo estão incluidos animais juvenis e adultos. Para estas 

duas espécies, 2018 foi o ano para o qual o comprimento médio total das fêmeas analisadas foi 

mais elevado (Fig. 23 e 24).  
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 Figura 24- Valores anuais do comprimento total das fêmeas de Boto 
analisadas ao longo dos anos de estudo. 

Figura 23- Valores anuais do comprimento total das fêmeas de Golfinho-
comum analisadas ao longo dos anos de estudo. 
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A Tabela I resume os valores referentes ao comprimento total das fêmeas das espécies 

analisadas neste estudo, com a exceção da Baleia-piloto uma vez que não foi possível registar o 

comprimento do único indivíduo analisado. No que diz respeito ao Golfinho-comum, o seu 

comprimento total variou entre os 100 cm e os 215 cm, com uma média de 173,8 cm. Quanto ao 

Golfinho-riscado, o seu comprimento total variou entre os 136 cm e 216 cm com uma média de 

168,5 cm. Neste estudo apenas foi analisado um Golfinho-riscado maturo, cujo comprimento é 216 

cm. Relativamente ao Boto, o seu comprimento total variou entre os 102 cm e 199 cm com uma 

média de 159,4 cm. Para o Grampo, o seu comprimento total variou entre os 175 cm e 287 cm com 

uma média total de 244,75 cm. O Grampo com comprimento total menor corresponde a um 

indivíduo imaturo e o maior a um indivíduo maturo e, este foi o único animal maturo analisado. Em 

relação ao Cachalote, apenas foi analisado um indivíduo imaturo com um comprimento total é de 

750 cm. No que diz respeito ao Zífio, tal como o Cachalote, apenas foi analisado um indivíduo. Este 

corresponde a um indivíduo com um comprimento total de 591 cm. 

Relativamente ao Golfinho-comum, através de uma regressão logística foi possível averiguar 

a relação entre o estado de maturidade (imaturo ou maturo) e o comprimento total das fêmeas. O 

estado de maturidade das fêmeas variou significativamente consoante o comprimento total dos 

indivíduos (Teste Z, Z92=4,376; P=1,21x10-05) (Fig. 25), sendo que fêmeas com maiores 

comprimentos têm maior probabilidade de serem consideradas maturas. No presente estudo, o 

comprimento total em que 50% das fêmeas foram consideradas sexualmente maturas foi de 191,79 

cm (SD = 6,59).
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Tabela I – Comprimento total (cm) das fêmeas imaturas, maturas e total das espécies analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos; *Valores 

referentes apenas a 1 indivíduo. 

  Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

  Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

 
 

Comprimento total 
(cm) 

Imaturos 162,88 ± 22,32 
(100-200) 

152,7 ± 20,1 
(136-175) 

147,3 ± 14,3 
(102-169) 

230,7 ± 40,0 
(175-267) 

Maturos 199.96 ± 9.28 
(180-215) 

216 * 188 ± 8,7 
(172-199) 

287 * 

Total 173,8 ± 25,7 
(100-215) 

168,5 ± 35,7 
(136-175) 

159,4 ± 22,6 
(102-199) 

244,75 ± 42,3 
(175-287) 
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No que diz respeito às restantes espécies analisadas, o número de fêmeas analisadas não foi 

suficiente para permitir realizar regressões logísticas entre o tamanho e a maturidade das fêmeas 

nem calcular o comprimento total em que 50% das fêmeas são sexualmente maturas. 

 

3.3  Biometrias dos ovários analisados 

No que diz respeito aos ovários, os resultados sobre o peso, altura, largura e comprimento 

estão apresentados nas tabelas II, III, IV, V, respetivamente. Além disso, foram feitas regressões 

lineares para observar se existe uma relação entre o comprimento total das fêmeas e o 

comprimento de cada ovário e a soma dos seus pesos. Os ovários apresentaram características 

físicas específicas que variam com o grau de maturidade. Os ovários das fêmeas maturas eram mais 

Figura 25- Gráfico da regressão logística entre o estado de maturidade (imaturo ou maturo) e o comprimento 
total das fêmeas de Golfinho-comum, mostrando o comprimento estimado para que 50% das fêmeas de 
Golfinho-comum estejam sexualmente maturas. 
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desenvolvidos e mais robustos que os ovários de fêmeas imaturas. Os indivíduos maturos 

apresentaram ovários com tamanhos maiores, mais escuros, com uma textura mais rugosa e áspera 

ao toque enquanto que, os ovários dos indivíduos imaturos apresentaram tamanhos mais 

pequenos, tinham uma cor mais clara e a sua textura era suave e praticamente lisa. Além disso, foi 

possível verificar que, nas fêmeas maturas, o ovário esquerdo apresentava, em média, medidas 

maiores estando mais desenvolvido que o ovário direito. 

A Tabela II resume os valores dos pesos (g) dos ovários das fêmeas imaturas, maturas e total 

das espécies analisadas. Para o Golfinho-comum, o ovário com menor e maior peso é o esquerdo, 

sendo que, o de menor peso é um ovário imaturo com 0,26 g e o mais pesado é um ovário maturo 

de 21,8 g. Para o Golfinho-riscado, tal como o Golfinho-comum, ambos os ovários de menor e maior 

peso são o esquerdo, com pesos de 0,48 g e 16,08 g, sendo que, o de menor peso é um ovário 

imaturo e o de maior peso um ovário maturo. Em relação ao Boto, o mesmo acontece, o ovário de 

menor peso é um ovário esquerdo imaturo com 0,28 g e o de maior peso é um ovário esquerdo 

maturo com 16,06 g. Relativamente ao Grampo, o ovário de menor peso é um ovário esquerdo 

imaturo com 0,94 g e o de maior peso é um ovário esquerdo maturo com 7,65 g. Quanto ao 

Cachalote, não existem registos de ovários maturos e o ovário esquerdo e direito imaturos, têm 

pesos muito semelhantes, 69,44 g e 69,21 g, respetivamente. No caso do Zífio, o ovário mais pesado 

registado é um ovário direito imaturo com 32,62 g e o ovário com menor peso é o respetivo ovário 

esquerdo imaturo com 26,92 g. No que diz respeito à Baleia-piloto, o seu ovário mais pesado é um 

ovário direito maturo com 10,22 g e o menos pesado é o respetivo ovário esquerdo imaturo com 

7,31 g. 

No geral, à exceção do Zífio e da Baleia-piloto, o peso dos ovários esquerdos é maior que o 

peso dos ovários direitos.  Além disso, a soma dos ovários maturos é sempre maior que a dos 

ovários imaturos, o que era de esperar. 
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Tabela II – Peso (g) dos ovários das fêmeas imaturas, maturas e total das espécies analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos; *Valores 
referentes apenas a 1 indivíduo; Valores referentes a 2 indivíduos**. 
 

   Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

   Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

 
 
 
 
 
 

Peso (g) 

Ovário 
esquerdo 

Imaturos 1,19 ± 0,87 
(0,26-4,29) 

0,72 ± 0,29 
(0,48-1,13) 

1,23 ± 0,93 
(0,28-3,79) 

2,48 ± 1,62 
(0,94-4,72) 

Maturos 7,15 ± 5,51 
(1,18-21,8) 

4,05* 9,1 ± 4,47 
(2,54-16,08) 

7,65* 

Total 3,02 ±4,18 
(0,26-21,8) 

1,56 ±1,46 
(0,48-4,05) 

3,86 ± 4,58 
(0,3-16,08) 

3,77 ± 2,64 
(0,94-7,65) 

Ovário 
direito 

Imaturos 1,24 ± 0,71 
(0,33-4,81) 

0,74 ± 0,27 
(0,49-1,12) 

1,16 ± 0,76 
(0,28-3,86) 

3,27 ± 3,08 
(1-7,63) 

Maturos 2,22 ± 0,75 
(1,03-3,26) 

3,04* 4,64; 5,19** 5,17* 

Total 1,31 ± 0,76 
(0,33-4,81) 

1,32 ± 1,00 
(0,49-3,04) 

1,41 ± 1,20 
(0,28-5,19) 

3,75 ± 2,79 
(1-7,63) 

Soma dos 
ovários 

Imaturos 1,22 ± 0,79 
(0,26-4,81) 

0,73 ± 0,28 
(0,48-1,13) 

1,19± 0,84 
(0,28-3,86) 

2,88 ± 2,49 
(1-4,72) 

Maturos 6,26 ± 5,35 
(1,03-21,8) 

3,55 ± 0,51 
(3,04-4,05) 

8,40 ± 4,37 
(2,45-16,06) 

6,41 ± 1,24 
(5,17-7,65) 

Total 2,16 ± 3,12 
(0,26-21,8) 

1,44 ± 1,27 
(0,48-4,05) 

2,63 ± 3,56 
(0,28-16,06) 

3,76 ± 2,72 
(0,94-7,65) 
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A tabela III resume as informações relativas à Altura (mm) dos ovários das fêmeas imaturas, 

maturas e total das espécies analisadas. No que diz respeito ao Golfinho-comum, o ovário com 

menor e maior altura é o esquerdo, sendo que, o de menor altura é um ovário imaturo com 2,41 

mm e o de maior altura é um ovário maturo de 38,93 mm. No que toca ao Golfinho-riscado, o ovário 

registado com menor altura foi um ovário esquerdo imaturo com 6,08 mm e o ovário com maior 

altura foi um ovário direito maturo, neste caso o único registado, com 16,55 mm. Para o Boto, o 

ovário com a menor altura é um ovário esquerdo imaturo com 3,96 mm e o de maior altura é um 

ovário maturo direito com 39,93 mm. Em relação ao Grampo, ambos os ovários com maior e menor 

altura são imaturos. O ovário com menor altura é um ovário esquerdo com 6,33 mm e o de maior 

altura é um direito com 22,83 mm. Para o Cachalote, só foi registados um conjunto de ovários, 

ambos imaturos, sendo que o de menor altura é o esquerdo com 27,33 mm e o de maior altura é o 

direito com 50,92 mm. O mesmo acontece para o Zífio, sendo que o ovário esquerdo tem uma 

altura de 28,33 mm e o direito 42,36 mm. Para a Baleia-piloto, o ovário esquerdo maturo é o de 

maior altura, com 16,75 mm e o direito imaturo é o de menor altura com 15,75 mm. 

Ao comparar os ovários maturos e imaturos, a média dos maturos é sempre superior à dos 

imaturos. Os ovários do Cachalote são os que maior altura têm (39,13 mm), seguidos pelos do Zífio 

(35,35 mm), Baleia-piloto (16,01 mm), Grampo (13,67 mm), Boto (13,32 mm), Golfinho-comum 

(11,68 mm) e Golfinho-riscado (9,88 mm). 
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Tabela III – Altura (mm) dos ovários das fêmeas imaturas, maturas e total das espécies analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos; *Valores 
referentes apenas a 1 indivíduo; Valores referentes a 2 indivíduos**. 
 

   Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

   Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

 
 
 
 
 
 

Altura (mm) 

Ovário esquerdo Imaturos 10,04 ± 3,37 
(2,41-17,81) 

7,33 ± 1,05 
(6,08-8,66) 

9,37 ±3 ,08 
(3,96-16,72) 

9,83 ± 2,93 
(6,33-13,49) 

Maturos 20,14 ± 7,25 
(10,16-38,93) 

15,18* 
 

27,18 ± 8,33 
(12,16-39,93) 

17,14* 
 

Total 13,16 ± 6,74 
(2,41-38,93) 

9,30 ± 3,52 
(6,08-15,18) 

15,3 ± 10,0 
(3,96-39,93) 

11,66 ± 4,05 
(6,33-17,14) 

Ovário direito Imaturos 9,93 ± 3,00 
(3,87-19,9) 

8,44 ± 1,52 
(7,23-10,58) 

10,42 ± 2,89 
(5,7-17,19) 

14,01 ± 6,35 
(8,22-22,84) 

Maturos 14,06 ± 3,28 
(10,25-19,59) 

16,55* 24,09; 24,15** 20,83* 

Total 10,21 ± 3,02 
(3,87-19,9) 

10,47 ± 3,75 
(7,23-16,55) 

11,34 ± 4,41 
(5,7-24,15) 

15,71 ± 6,24 
(8,22-22,84) 

Soma dos ovários Imaturos 9,98 ± 3,17 
(2,41-19,9) 

7,89 ± 1,42 
(6,08-10,58) 

9,99 ± 3,01 
(3,96-17,19) 

11,92 ± 5,36 
(6,33-22,84) 

Maturos 19,08 ± 7,02 
(10,16-38,93) 

15,87 ± 0,69 
(15,18-1,55) 

26,67 ± 7,69 
(12,16-39,93) 

18,99 ± 1,85 
(17,14-20,83) 

Total 11,68 ± 5,48 
(2,41-38,93) 

9,88 ± 3.68 
(6,08-16,55) 

13.32 ± 7.98 
(3,96-39,93) 

13,67 ± 5,64 
(6,33-22,83) 
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A tabela IV resume as informações relativas à largura (mm) dos ovários das fêmeas imaturas, 

maturas e total das espécies analisadas. No que toca ao Golfinho-comum, em média, o ovário 

esquerdo apresenta maior largura que o direito. No entanto, o ovário registado com menor largura 

foi um ovário esquerdo maturo com 4,02 mm e o ovário com maior largura foi também um ovário 

esquerdo maturo com 47,37 mm. Quanto ao Golfinho-riscado, tal como o Golfinho-comum, a 

média da largura dos ovários é superior para o ovário esquerdo. A menor largura registada foi num 

ovário direito imaturo e foi de 5.96mm, já a maior largura foi de um ovário esquerdo maturo com 

21,89 mm. Para o Boto, a média da largura é superior no que diz respeito ao ovário esquerdo. O 

ovário com menor largura registada foi um ovário direito imaturo com 4,27 mm e o de maior largura 

foi um ovário esquerdo maturo com 22,05 mm. Para o Grampo, a média também foi superior no 

ovário esquerdo. O ovário com menor altura analisado foi um ovário direito imaturo com 5,16 mm 

e a maior altura registada foi num ovário esquerdo maturo com 21,03 mm. Em relação ao 

Cachalote, o ovário com maior largura foi o direito imaturo com 58,51 mm e o ovário com menor 

largura foi o esquerdo imaturo com 30,87 mm. No que diz respeito ao Zífio, a maior largura 

registada foi no ovário esquerdo imaturo, 25,9 mm e a menor largura no ovário direito imaturo, 

19,2 mm. Para a Baleia-piloto, a maior largura foi registada para o ovário esquerdo maturo, com 

30,28 mm e a menor largura foi do ovário direito imaturo com 21,71 mm.  

Ao comparar todas as espécies analisadas, o total dos ovários esquerdos apresentou sempre 

maior média que o total dos ovários direitos, à exceção do Cachalote. Além disso, os ovários 

maturos apresentaram também sempre os valores mais elevados, o que era de esperar. A espécie 

com a largura dos ovários mais elevada foi o Cachalote (44,69 mm), seguido do Zífio (22,55 mm), 

Baleia-piloto (26,00 mm), Grampo (12,74 mm), Golfinho-comum (11,05 mm), Golfinho-riscado 

(9,86 mm) e, por fim, Boto (8,96 mm). 
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Tabela IV – Largura (mm) dos ovários das fêmeas imaturas, maturas e total das espécies analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos; *Valores 
referentes apenas a 1 indivíduo; Valores referentes a 2 indivíduos**. 
 

   Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

   Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

 
 
 
 
 
 

Largura 
(mm) 

Ovário esquerdo Imaturos 9,33 ± 3,44 
(4,17-20,46) 

9,13 ± 0,28 
(8,76-9,42) 

8,47 ± 3,09 
(4,55-15,39) 

11,35 ± 3,08 
(8,64-15,66) 

Maturos 19,78 ± 9,29 
(4,02-47,7) 

21,89 * 
 

15,64 ± 3,52 
(10,71-22,05) 

21,03* 

Total 12,54 ± 7,62 
(4,02-47,37) 

12,32 ± 5,53 
(8,76-21,89) 

10,86 ± 4,68 
(4,55-22,05) 

13,77 ± 4,97 
(8,64-21,03) 

Ovário direito Imaturos 9,10 ± 2,76 
(4,27-19,38) 

6,73 ± 0,60 
(5,96-7,43) 

6,52 ± 1,60 
(4,27-10,93) 

11,15 ± 4,52 
(5,16-16,07) 

Maturos 15,94 ± 2,78 
(11,35-19,62) 

9,44* 14,55; 15,07** 13,38* 
 

Total 9,56 ± 3,25 
(4,27-19,62) 

7,41 ± 1,28 
(5,96-9,44) 

7,07 ± 2,58 
(4,27-15,07) 

11,71 ± 4,03 
(5,16-16,07) 

Soma dos ovários Imaturos 9,20 ± 3,07 
(4,17-20,46) 

7,93 ± 1,29 
(5,96-9,42) 

7,33 ± 2,53 
(4,27-15,39) 

11,23 ± 3,87 
(5,16-16,07) 

Maturos 19,09 ± 8,62 
(4,02-47,37) 

15,67 ± 6,23 
(9,44-21,89) 

15,50 ±3 ,23 
(10,71-22,05) 

17,21 ± 3,23 
(13,38-21,03) 

Total 11,05 ± 6,04 
(4,02-47,37) 

9,86 ± 4,71 
(5,96-21,89) 

8,96 ± 4,23 
(4,27-22,05) 

12,74 ± 4,64 
(5,16-21,03) 
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A Tabela V resume as informações relativas ao comprimento (mm) dos ovários das fêmeas 

imaturas, maturas e total das espécies analisadas. No que diz respeito ao Golfinho-comum, a média 

do comprimento dos ovários esquerdos é superior à dos ovários direitos, no entanto, o maior 

comprimento registado encontra-se num dos ovários direitos maturos e foi de 51,61 mm. O menor 

valor registado foi de 13,72 mm, num ovário direito imaturo. Para o Golfinho-riscado, a média do 

comprimento dos ovários é superior nos ovários esquerdos. O comprimento mais pequeno 

registado foi de um ovário esquerdo imaturo com 18,81 mm e o maior comprimento registado foi 

de um ovário esquerdo maturo com 34,04 mm. No que concerne ao Boto, a média do comprimento 

dos ovários, tal como nas espécies anteriores, é superior nos ovários esquerdos. O comprimento 

de menor valor foi de um ovário esquerdo imaturo com 21,28 mm e o de maior comprimento foi 

um ovário esquerdo maturo com 47,02 mm.  Para o Grampo, ao contrário das espécies anteriores, 

a média do comprimento é superior nos ovários direitos. O menor valor registado é de um ovário 

esquerdo imaturo com 21,28 mm de comprimento e o maior valor registado é de 44,70 mm num 

ovário direito imaturo. Quanto ao Cachalote, tal como no Grampo, a média do comprimento dos 

ovários é superior no ovário direito. O menor valor de comprimento registado foi do ovário imaturo 

esquerdo com 74,36 mm de comprimento e o maior valor foi do ovário imaturo direito com 77,61 

mm. Em relação ao Zífio, a média de comprimento é superior no ovário esquerdo. O menor valor 

de comprimento registado foi de 42,90 mm no ovário direito imaturo e o maior valor foi do ovário 

esquerdo imaturo com 51,58 mm.  Para a Baleia-piloto, em média, o ovário esquerdo tem maior 

comprimento que o direito. O ovário esquerdo maturo teve o maior comprimento, 49,36 mm e o 

ovário direito imaturo registou um comprimento de 39,13 mm, sendo o menor.  

No geral, o total do comprimento dos ovários maturos foi superior ao comprimento dos 

ovários imaturos, o que era previsto. A espécie que registou a média de comprimento dos ovários 

mais elevada foi o Cachalote (75,99 mm) seguida do Zífio (47,24 mm), Baleia-piloto (44,25 mm), 

Grampo (32,86 mm), Boto (27,75 mm), Golfinho-riscado (27,26 mm) e Golfinho-comum (26,79 

mm). 
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Tabela V – Comprimento (mm) dos ovários das fêmeas imaturas, maturas e total das espécies analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos; 
*Valores referentes apenas a 1 indivíduo; Valores referentes a 2 indivíduos**. 

 
 

   Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

   Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Comprimento 
(mm) 

Ovário esquerdo Imaturos 24,21 ± 4,56 
(15,61-37,21) 

24,52 ± 6,70 
(18,81-33,92) 

24,89 ± 4,87 
(17,3-34,94) 

29,00 ± 6,84 
(21,81-38,2) 

Maturos 33,67 ± 8,02 
(14,1-45,58) 

34,04 * 36,69 ± 5,93 
(27,81-47,02) 

37,1* 
 

Total 27,12 ± 7,30 
(14,1-45,58) 

26,90 ± 7,11 
(18,81-34,04) 

28,83 ± 7,65 
(17,3-47,02) 

31,03 ± 6,88 
(21,28-38,2) 

Ovário direito Imaturos 26,14 ± 5,61 
(13,72-51,61) 

25,86 ± 2,65 
(22,97-29,37) 

26,44 ± 5,45 
(16,89-38,63) 

33,5 ± 8,03 
(26,26-44,70) 

Maturos 30,76 ± 6,96 
(18,32-38,01) 

32,9* 
 

30,01; 30,25** 38,29* 
 

Total 26,45 ± 5,82 
(13,72-51,61) 

27,62 ± 3,82 
(22,97-32,9) 

26,68 ± 5,35 
(16,89-38,63) 

34,7 ± 7,26 
(26,26-44,70) 

Soma dos ovários Imaturos 25,32 ± 5,27 
(13,72-51,61) 

25,19 ± 5,14 
(18,81-33,92) 

25,79 ± 5,27 
(16,89-38,63) 

31,25 ± 7,79 
(21,28-44,70) 

Maturos 33,15 ± 7,92 
(14.1-45.58) 

33.47 ± 0.57 
(32.9-34.04) 

35,60 ± 5,94 
(27,81-47,02) 

37,70 ± 0,60 
(37,1-38,29) 

Total 26,79 ± 6,61 
(13,72-51,61) 

27,26 ± 5,72 
(18,81-34,04) 

27,75 ± 6,68 
(17,03-47,02) 

32,86 ± 7,31 
(21,28-44,70) 
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3.4  Comprimento total dos indivíduos e peso e comprimento dos 

ovários 

Para o Golfinho-comum, foi possível verificar uma regressão linear positiva (log(y) = -3,37 + 

0,026x) entre a soma dos pesos dos ovários esquerdo e direito (logaritmizados) e o valor dos 

comprimentos totais das fêmeas (Teste T, t92= 10,95, P < 2,2x10-16) (Fig. 26). Isto indica que os 

valores da soma dos pesos dos ovários esquerdo e direito (logaritmizados) aumentam à medida 

que aumenta o valor dos comprimentos totais dos indivíduos. Além disso, o coeficiente de 

determinação R2 indica o quanto da variação presente nos dados é explicada pela variável 

independente (comprimento total) e, para o Golfinho-comum, R2 = 0,57, o que é um valor razoável 

visto que se utilizou apenas uma variável. 

Através da análise de resíduos é possível avaliar se as suposições acima estão a ser 

cumpridas. Para isso, foram testados os pressupostos da regressão linear (normalidade, 

homogeneidade e independência) nos resíduos dos modelos. No caso do Golfinho-comum, estes 

não foram cumpridos, por isso, aplicou-se uma transformação logarítmica (log10) à variável 

dependente (comprimento ou peso das gónadas). O gráfico da figura 27a mostra a independência 

e a homogeneidade dos resíduos, estes distribuem-se de maneira moderadamente aleatória e com 

a mesma amplitude em torno do valor zero. No segundo gráfico (Fig. 27b), podemos observar a 

normalidade dos resíduos, estes não se afastam demasiado da reta que representa a distribuição 

normal teórica.  



 

62 
 

 

Figura 26- Regressão linear entre o comprimento total das fêmeas de Golfinho-
comum analisadas e a soma dos pesos dos ovários esquerdo e direito. 

Figura 27- Análise de Resíduos Relativos à soma do peso dos ovários de Golfinho-comum; a) Gráfico 
dos resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico da normalidade dos resíduos. 



 

63 
 

Igualmente para o Golfinho-comum, foi possível verificar regressões lineares positivas 

(ovário direito: log(y) = 2,51 + 0,004x; ovário esquerdo: log(y) = 2,20 + 0,006x) entre o comprimento 

do ovário esquerdo e direito (logaritmizados) e o valor dos comprimentos totais das fêmeas (Ovário 

direito: Teste T, t92= 5,508, P=3,41x10-07; Ovário esquerdo Teste T, t92= 7,278, P= 1,22x10-10) (Fig. 

28). Isto indica que os valores do comprimento do ovário esquerdo e do ovário direito 

(logaritmizados) aumentavam à medida que aumentava o valor dos comprimentos totais das 

fêmeas. Além disso, o coeficiente de determinação R2 para o ovário direito foi de R2=0,24 e para o 

esquerdo R2=0,36. 

Quanto à análise de resíduos, no caso do Golfinho-comum, mais uma vez os pressupostos da 

regressão linear não foram cumpridos, por isso, aplicou-se uma transformação logarítmica (log10) 

à variável dependente (comprimento dos ovários). Os gráficos superiores das figuras 29 e 30 

mostram a independência e a homogeneidade dos resíduos, estes distribuem-se de maneira 

moderadamente aleatória e com a mesma amplitude em torno do valor zero. Os gráficos inferiores 

das figuras 29 e 30 provam a normalidade dos resíduos.  

 

 

 

 

 

  

Figura 28- Regressões lineares entre o comprimento total das fêmeas de Golfinho-comum analisadas e o 
comprimento do ovário direito e do ovário esquerdo. 
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Figura 29- Análise de Resíduos relativos ao comprimento do ovário direito do Golfinho-
comum; a) Gráfico dos resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico da 
normalidade dos resíduos. 

Figura 30- Análise de Resíduos relativos ao comprimento do ovário esquerdo do 
Golfinho-comum; a) Gráfico dos resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico 
da normalidade dos resíduos. 
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Quanto ao Boto, foi possível verificar uma regressão linear positiva (log(y) = - 4,84 + 0,037x) 

entre os valores combinados dos pesos do ovário esquerdo e direito (logaritmizados) e o valor dos 

comprimentos totais dos indivíduos (Teste T, t30 =9,16, P < 1,82x10-09). Isto significa que à medida 

que o comprimento total dos animais aumenta, o valor da soma do peso dos ovários (logaritmizado) 

também aumenta (Fig. 31). O coeficiente de determinação, para o Boto, foi de R2=0,76, mostrando 

que a variação da soma do peso dos ovários é razoavelmente explicada pela variável independente 

(Comprimento total). Em relação aos pressupostos, tal como no Golfinho-comum, não foram 

cumpridos e aplicou-se uma transformação logarítmica à soma do peso dos ovários (variável 

dependente). Posteriormente, a análise de resíduos (Fig. 32), já com a transformação logarítmica 

mostra que os resíduos são independentes, homogéneos e seguem uma distribuição normal. 

  

Figura 31- Regressão linear entre o comprimento total das fêmeas de Boto 
analisadas e a soma dos pesos dos ovários esquerdo e direito. 
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Para o Boto, foi possível verificar regressões lineares positivas (ovário direito: log(y) = 2,33 + 

0,006x ; ovário esquerdo: log(y) = 1,94 + 0,009x) entre o comprimento do ovário esquerdo e direito 

(logaritmizados) e o valor dos comprimentos totais das fêmeas (Ovário direito: Teste T, t27= 4,368, 

P= 0,000192; Ovário esquerdo Teste T, t27= 7,284, P= 1,24x10-07) (Fig. 33). Isto indica que os valores 

do comprimento do ovário esquerdo e do ovário direito (logaritmizados) aumentavam à medida 

que aumentava o valor dos comprimentos totais das fêmeas. Além disso, o coeficiente de 

determinação R2 para o ovário direito foi de R2=0,41 e para o esquerdo R2=0,67. 

Quanto à análise de resíduos, para o Boto, mais uma vez os pressupostos da regressão linear 

não foram cumpridos, por isso, aplicou-se uma transformação logarítmica (log10) à variável 

dependente (comprimento dos ovários). Os gráficos superiores das figuras 34 e 35 mostram a 

independência e a homogeneidade dos resíduos, estes distribuem-se de maneira relativamente 

aleatória e com a mesma amplitude em torno do valor zero. Os gráficos inferiores das figuras 34 e 

35 provam a normalidade dos resíduos.  

Figura 32- Análise de Resíduos Relativos à soma do peso dos ovários de Boto; a) Gráfico dos 
resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico da normalidade dos resíduos. 
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Quanto à análise de resíduos, para o Boto, mais uma vez os pressupostos da regressão linear 

não foram cumpridos, por isso, aplicou-se uma transformação logarítmica (log10) à variável 

dependente (comprimento dos ovários). Os gráficos superiores das figuras 34 e 35 mostram a 

independência e a homogeneidade dos resíduos, estes distribuem-se de maneira relativamente 

aleatória e com a mesma amplitude em torno do valor zero. Os gráficos inferiores das figuras 34 e 

35 provam a normalidade dos resíduos. 

Quanto ao Golfinho-riscado, Grampo, Cachalote, Zífio e Baleia-piloto, devido ao reduzido 

número de fêmeas analisadas, onde foi registado o comprimento total, não foi possível realizar 

regressões lineares fiáveis que relacionassem tanto o comprimento dos ovários e os comprimentos 

totais dos indivíduos como, a soma do peso dos ovários e o comprimento total das fêmeas. 

Figura 33- Regressões lineares entre o comprimento total das fêmeas de Boto analisadas e o comprimento 
do ovário direito e do ovário esquerdo. 
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Figura 34- Análise de Resíduos relativos ao comprimento do ovário direito do Boto; a) 
Gráfico dos resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico da normalidade dos 
resíduos. 

Figura 35- Análise de Resíduos relativos ao comprimento do ovário esquerdo do Boto; 
a) Gráfico dos resíduos em função dos valores estimados; b) Gráfico da normalidade 
dos resíduos. 
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3.5  Comprimento total e o número de corpos nos ovários 

Ao comparar os corpos presentes nos ovários (CAs e CLs), dentro de cada espécie, estes 

variavam consideravelmente em tamanho, dependendo do estágio de evolução. Foram 

encontrados corpos desde um CL totalmente desenvolvido a CAs muito pequenos, onde apenas se 

notava uma pequeníssima cicatriz. Os CAs e CLs de maiores dimensões eram vistos externamente, 

apresentavam uma aparência rugosa e esférica ou oval. Na secção transversal esses corpos eram 

mais facilmente visíveis e, além disso, em alguns ovários maturos estavam presentes folículos 

cheios de líquido. Os CLs eram fáceis de distinguir dos CAs, os CLs apresentavam tamanhos maiores 

que os CAs e cor amarelada (devido á luteína) e alguns tinham um lúmen central. Os CAs têm uma 

aparência de cicatriz oval com feixes.   

A tabela VI é uma compilação das informações relativas à presença de CAs e CLs nos ovários 

das fêmeas das espécies analisadas. Relativamente ao Golfinho-comum, o número máximo de CAs 

registados no ovário esquerdo foi 10 e no direito 3. No que concerne ao Golfinho-riscado, apenas 

um indivíduo desta espécie continha CAs nos ovários, mais especificamente, 14 CAs no ovário 

esquerdo e 1 CA no direito. Quanto ao Boto, o número máximo de CAs presentes no ovário 

esquerdo foi 9 e no direito apenas 1. Para o Grampo, o número máximo de CAs registados no ovário 

esquerdo foi e 3 e no direito foi 2. Por fim, quanto à Baleia-piloto, apenas foi registado 1 CA 

presente no ovário esquerdo. Relativamente ao número de CLs analisados, foram registados 21 CLs 

dos quais apenas 3 estavam presentes em ovários direitos. Além disso, somente 2 das 7 espécies 

analisadas continham CLs nos seus ovários. No Golfinho-comum, o número máximo para o ovário 

esquerdo foi 3, e para o direito foi 1. Para o Boto, o número máximo de CLs no ovário esquerdo foi 

1 e no direito igualmente. As restantes espécies analisadas não apresentaram CLs nos ovários. 

Quanto à proporção de fêmeas maturas, para o Golfinho comum, 87,88% das fêmeas maturas 

apresentaram CAs nos ovários, sendo que, 84,85 % apresentaram CAs no ovário esquerdo e 18,18 

% no ovário direito. Para o Boto, 90,91 % das fêmeas maturas apresentaram CAs nos ovários, sendo 

que, 81,82 % apresentaram CAs no ovário esquerdo e 18,18 % no ovário direito.  
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Tabela VI – Número de CAs e CLs nos ovários de fêmeas maturas e proporção de fêmeas maturas que continham CAs ou CLs nos ovários. DP, Desvio padrão; min-max, 
valores mínimos e máximos; *Valores referentes apenas a 1 indivíduo. 
 

  Golfinho-comum Boto 

  Média ± DP 
(min-max) 

% fêmeas maturas Média ± DP 
(min-max) 

% fêmeas maturas 

CA Ovário esquerdo 3,86 ± 2,89 
(0-10) 

84,85 3,00 ± 2,79 
(0-9) 

81,82 

Ovário direto 1,29 ± 0,88 
(0-3) 

18,18 1,00* 
 

18,18 

Total 3,41 ± 2,83 
(0-10) 

87,88 2,91 ± 2,64 
(0-10) 

90,91 

CL Ovário esquerdo 0,5 ± 0,75 
(0-3) 

36,36 0,45 ± 0,5 
(0-1) 

45,45 

Ovário direto 0,14 ± 0,35 
(0-1) 

3,03 1,00* 18,18 

Total 0,44 ± 0,71 
(0-3) 

39,39 0,64 ± 0,48 
(0-1) 

63,64 
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A Tabela VII resume os valores do diâmetro (mm) médio dos CAs presentes nas fêmeas das 

espécies analisadas. As espécies Zífio e Cachalote não apresentaram CAs. Em relação ao Golfinho-

comum, o diâmetro mínimo registado foi 1,88 mm e o máximo de 18,63 mm, com uma média de 

7,50 mm. Quanto ao Golfinho-riscado, o diâmetro mínimo de um CA presente foi de 2,09 mm e o 

máximo de 7,70 mm, com uma média de 4,52 mm. Para o Boto, o diâmetro mínimo obtido 

corresponde a 2,70 mm e o máximo a 12,48 mm, com uma média de 6,17 mm de diâmetro. 

Relativamente ao Grampo, o menor diâmetro foi de 5,00 mm e o maior de 18,06 mm, com uma 

média de 10,42 mm. No que diz respeito à Baleia-piloto, apenas foi registado um CA com diâmetro 

de 3,21 mm. O Golfinho-comum e o Grampo são as espécies que apresentaram as cicatrizes de 

maiores dimensões, seguidas pelo Boto, Golfinho-riscado e, por fim, Baleia-piloto. 

 
Tabela VII – Diâmetro (mm) médio dos CAs presentes nas fêmeas das espécies analisadas. DP, Desvio 
padrão; min-max, valores mínimos e máximos. 

 Golfinho-comum Golfinho-riscado Boto Grampo 

 Média ± DP 
(min-max) 

 

Média ± DP 
(min-max) 

 

Média ± DP 
(min-max) 

 

Média ± DP 
(min-max) 

 

Diâmetro médio 
(mm) 

7,50 ± 3,31 
(1,88-18,63) 

 

4,52 ± 1,72 
(2,09-7,70) 

 

6,17 ± 2,46 
(2,70-12,48) 

 

10,42 ± 4,36 
(5,00-18,06) 

 
 

A Tabela VIII resume os valores médios de comprimento, altura e largura dos CLs presentes 

nas fêmeas das espécies analisadas. Como já referido anteriormente, apenas o Golfinho-comum e 

o Boto apresentaram CLs nos seus ovários. No que diz respeito ao Golfinho-comum, o menor 

comprimento registado foi de 10,62 mm e o maior 32,12 mm, sendo que a média do comprimento 

foi de 21,27 mm. A menor largura registada foi de 8,45 mm e a maior foi de 27,74 mm, sendo que 

a média da largura dos CLs foi 18,74. Quando à altura, 16,90 mm foi o valor mais baixo e 38,35 mm 

o valor mais elevado, a média foi de 28,77 mm. Quanto ao Boto, o menor comprimento de CL 

registado foi de 8,24 mm e o maior foi de 23,63 mm, a média foi de 18,05 mm. A menor largura 

registada foi de 5,67 mm e a maior 20,04 mm. Para a altura, o menor valor registado foi de 8,70 

mm e o maior 27,68 mm.
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Tabela VIII – Comprimento, altura e largura (mm) média dos CLs presentes nas fêmeas das espécies 
analisadas. DP, Desvio padrão; min-max, valores mínimos e máximos. 

 Golfinho-comum Boto 

 Média ± DP 
(min-max) 

Média ± DP 
(min-max) 

Comprimento (mm) 21,27 ± 6,12 
(10,62-32,12) 

18,05 ± 5,22 
(8,24-23,63) 

Largura (mm) 18,74 ± 5,57 
(8,45-27,74) 

14,07 ± 4,69 
(5,67-20,04) 

Altura (mm) 28,77 ± 5,81 
(16,90-38,35) 

19,93 ± 6,42 
(8,70-27,68) 

 
 
A relação entre o número total de corpos nos ovários de Golfinho-comum e os comprimentos 

totais dos indivíduos está representada no gráfico da figura 36. Como o número de Golfinhos-

comuns com corpos nos ovários é muito pequeno (n=33), não foi possível realizar uma regressão 

estatisticamente significativa, nem qualquer inferência estatística que relacionasse o número total 

de corpos nos ovários e os comprimentos totais dos indivíduos.  

 

Figura 36- Número total de corpos nos ovários de Golfinho-comum em relação aos comprimentos totais. 

 

A relação entre o número total de corpos nos ovários de Boto e os comprimentos totais dos 

indivíduos está representada no gráfico da figura 37. Tal como no caso do Golfinho-comum, o 

número de Botos analisados com corpos nos ovários é muito pequeno (n=11), o que não permitiu 

realizar uma regressão fiável ou qualquer inferência estatística que relacionasse o número total de 

corpos nos ovários e os comprimentos totais dos indivíduos. 
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Figura 37- Número total de corpos nos ovários de Boto em relação aos comprimentos totais. 

Devido ao reduzido número de Grampos (n=1), Baleias-piloto (n=1), Golfinhos-riscados (n=1), 

Zífios (n=0) e Cachalotes (n=0) analisados que possuiam corpos nos ovários, os dados não 

permitiram qualquer inferência estatística que permitisse relacionar o número total de corpos nos 

ovários e os comprimentos totais dos indivíduos.  
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Capítulo 4| Discussão 

4.1  Arrojamentos 

O aumento da exploração de recursos e de novas tecnologias aumentam a pressão sobre os 

ecossistemas marinhos. Deste modo, o aumento da pressão humana nas zonas costeiras torna 

bastante vulneráveis as espécies que as utilizam, tal como os pequenos cetáceos. As medidas para 

a sua conservação são um processo que deve ser continuamente avaliado e adaptado às novas 

ameaças que estão a surgir (MarPro, 2014). Algumas medidas para a conservação dos pequenos 

cetáceos em Portugal, tal como em outras partes do mundo, resultam do estudo de indivíduos 

arrojados. De facto, para serem aplicadas medidas corretas de conservação e gestão das 

populações de cetáceos é necessário conhecer a sua estrutura, tamanho, distribuição, uso do 

habitat, composição da dieta, taxas de mortalidade, reprodução, migração e causas de morte. A 

partir desta informação é possível inferir o estado de conservação da população em causa e, além 

disso, avaliar o impacto da interação com as atividades humanas (MarPro, 2014). 

O presente trabalho teve como foco a avaliação do estado reprodutor de algumas espécies 

de pequenos cetáceos presentes na costa Portuguesa através do estudo e caracterização dos 

ovários. É importante compreender os padrões de reprodução dos pequenos cetáceos presentes 

nas águas da costa de Portugal para a avaliação da viabilidade da população e potencial de 

recuperação, bem como para a aplicação de medidas de conservação adequadas, principalmente 

para espécies classificadas, tais como o Boto. O estudo dos parâmetros reprodutivos dos cetáceos 

é limitado devido a estes passarem todo o seu ciclo de vida no oceano (Lanyon & Burgess, 2019). 

As observações diretas são difíceis visto que estes animais podem habitar em offshore, ter grandes 

rotas de migração, apresentar uma distribuição irregular e podem passar muito tempo sem vir à 

superfície e longe da costa (Costa, 1993). Assim, muitas vezes o estudo da reprodução de cetáceos 

pode ser feito através de métodos indiretos (Lanyon & Burgess, 2014), tal como foi feito neste 

trabalho. 

No presente estudo foram analisados ovários de espécies residentes nas águas portuguesas, 

tais como o Golfinho-comum, o Golfinho-riscado, o Boto e o Grampo, e espécies com ocorrência 

ocasional, desconhecida ou rara, como a Baleia-piloto, o Cachalote e o Zífio. No total, foram 

analisados ovários de 145 cetáceos. Embora este seja um número representativo, 72% corresponde 

à espécie Golfinho-comum (n=104) e 20% ao Boto (n=30), as restantes espécies analisadas 

correspondem apenas a 8% da amostra. Isto significa que os resultados para o Golfinho-comum são 

muito mais robustos que os das restantes espécies. Isto está de acordo com outros estudos 



 

75 
 

anteriores onde o Golfinho-comum e o Boto foram as espécies com mais arrojamentos registados. 

De facto, no centro e norte de Portugal continental, no período compreendido entre 2013 e 2016, 

foram registados 475 arrojamentos de Golfinho-comum e 112 de Boto, sendo que as restantes 

espécies nunca ultrapassaram os 50 arrojamentos (Ferreira, 2016). Num estudo anterior que 

apresentava resultados de reprodução em pequenos cetáceos do noroeste da Península Ibérica, 

Read (2015) utilizou um número de indivíduos apenas um pouco mais elevado (Golfinho-comum, n 

= 221; Boto, n = 60) do que o utilizado no presente estudo. Também um estudo mais recente focado 

na avaliação de reprodução de fêmeas de pequenos cetáceos (Camarão, 2017) utilizou um número 

de indivíduos muito semelhante (Golfinho-comum, n=272 e Boto, n=77, respetivamente). 

Quanto ao número anual de arrojamentos dos indivíduos analisados, este foi muito variável, 

o que influenciou o número de fêmeas analisadas referentes a cada ano. Foi possível verificar que, 

apesar desta variação, houve um pico de arrojamentos em 2019 e consequentemente, este foi o 

ano que mais contribuiu para o número de amostras neste estudo.  Os pequenos cetáceos 

analisados neste estudo podem ter sido sujeitos a vários fatores naturais e/ou antropogénicos que 

lhes tenham provocado a sua morte (Leeney et al., 2008) e, este valor não homogéneo nos 

diferentes anos pode resultar disso.  Globalmente, os impactos diretos das atividades humanas, tais 

como a captura direta, a captura acidental e embates com navios, e os impactos indiretos das 

variações de condições oceanográficas e meteorológicas (Honma et al., 2004), do aquecimento dos 

oceanos, de outras atividades Humanas que resultam em destruição do habitat, poluição química 

e sonora e sobre-exploração de recursos (Harwood, 2001; Ferreira, 2016) podem prejudicar as 

populações, ou mesmo levar à morte dos pequenos cetáceos. 

Estudos mais recentes sobre arrojamentos, estão a fazer associações significativas entre os   

níveis elevados de contaminantes ambientais e doenças infeciosas nos cetáceos arrojados (Kuiken 

et al., 1994; Jepson et al., 1999; Bennett et al., 2001). No entanto, no presente estudo, a 

percentagem de causa de arrojamentos associados a patologias foi muito baixa. Segundo Read 

(2015),  a causa do arrojamento pode não refletir o estado de saúde geral do indivíduo, portanto, 

apenas se pode deduzir que as amostras analisadas seriam originárias de indivíduos sem patologias 

importantes, que pudessem interferir extensivamente com os resultados referentes à reprodução 

obtidos no presente estudo. Além disso, diversos estudos, atribuem um papel muito importante à 

captura acidental na determinação da variabilidade anual de arrojamentos (Sequeira & Ferreira, 

1994; Read et al., 2006; Ferreira et al., 2012, 2016; Read, 2015) e, existe um consenso geral de que 

a mortalidade por captura acidental é a principal causa, provocada por humanos, do declínio das 
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populações de pequenos cetáceos (Reeves et al., 2013; Lewison et al., 2014; Avila et al., 2018; Punt 

et al., 2020). 

No presente estudo, 42 % da causa de morte das fêmeas arrojadas foi atribuído à captura 

acidental e 10% à captura acidental provável. Em Portugal já tinham sido feitos outros estudos onde 

foi constatado que entre os anos 2013 e 2016, 65% dos animais arrojados apresentavam indícios 

de captura acidental (Ferreira, 2016). Na verdade, a captura acidental tem sido relatada ao longo 

dos vários anos em todo o mundo (p.e.: Dawson, et al., 1998; Read et al., 2006; Vingada et al., 2011; 

Alava et al., 2019; Anderson et al., 2020). A captura acidental por artes de pesca é uma grande 

ameaça às espécies de vida longa e com taxas de crescimento populacional lentas tal como os 

pequenos cetáceos (Hall et al., 2000; Lewison et al., 2004; Mannocci et al., 2012). No Atlântico 

Europeu, a captura acidental está identificada como sendo a principal ameaça direta às populações 

de pequenos cetáceos (Read et al., 2006) e foi identificada como um problema de conservação 

desde os anos 1970 (Peltier et al., 2016). As espécies mais afetadas são o Golfinho-comum e o Boto 

(Tregenza, 1997) e, segundo Read et al. (2006) mais de 300 000 mamíferos marinhos são 

capturados acidentalmente em artes de pesca por ano. As redes de emalhar são das principais artes 

de pesca que provocam a captura acidental dos cetáceos (Franse, 2005).  

 

4.2  Estado de maturidade 

Para comparar as diferentes estratégias de vida dos pequenos cetáceos, são essenciais os 

dados sobre o crescimento específico por idade e sobre as taxas reprodutivas, combinados com as 

estimativas das taxas de sobrevivência específicas por classe de idade (Chivers, 2018). A 

determinação da maturidade e a reconstrução de histórias reprodutivas de cada indivíduo de uma 

população são um ponto fundamental para muitos estudos ecológicos (Dabin et al., 2008). No 

presente estudo, foi averiguada a maturidade de todos os indivíduos cujos ovários foram 

analisados. Houve uma maior percentagem de fêmeas imaturas (68%) que fêmeas maturas (32%), 

o que está de acordo com estudos anteriores (p.e.: Silva & Sequeira, 2003; Margarido, 2016; 

Camarão, 2017; Venuto et al., 2020), o que é indicativo de uma taxa de mortalidade mais elevada 

entre indivíduos imaturos.  Para o Golfinho-comum (espécie mais representativa da amostra) 68% 

das fêmeas eram imaturas e para o Boto (espécie em condição crítica), 63% das fêmeas eram 

imaturas, o que significa que o recrutamento de fêmeas reprodutoras é realmente baixo, 

independentemente dos valores da taxa de natalidade. A elevada percentagem de fêmeas imaturas 
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analisadas no presente estudo não perspetiva um aumento do número de indivíduos nas 

populações de pequenos cetáceos presentes na costa portuguesa. 

Na verdade, é de extrema importância examinar a taxa de recrutamento de cada uma 

destas populações, entre outros dados, para se saber se um nível de mortalidade de pequenos 

cetáceos pode ameaçar a estabilidade da respetiva população (Abel & McConnell, 2009). A maior 

percentagem de fêmeas arrojadas pode dever-se à inexperiência destas enquanto juvenis. As 

progenitoras podem reduzir o vínculo com os juvenis quando voltam a ter uma nova cria, o que 

pode contribuir para a mortalidade dos juvenis (Wells, 2000). Os juvenis ainda imaturos têm um 

maior risco de ferimentos por colisões com barcos (Wells & Scott, 1999) e estão menos aptos a 

evitar a captura acidental (Honma et al., 2004; Read et al., 2006; Fruet et al., 2012; Venuto et al., 

2020).  

 

4.3  Comprimento e maturidade 

Para os cetáceos, o comprimento pode ser utilizado como um indicador de maturidade sexual 

(Kerem et al., 2013). O comprimento na maturidade (LM) é definido como “o comprimento no qual 

50% de uma população atinge a maturidade sexual pela primeira vez” (Tsikliras & Stergiou, 2014). 

O conhecimento do tamanho de maturação das fêmeas permite estimar o estado de maturidade 

dos indivíduos para os quais apenas estão disponíveis dados de comprimento total, o que o torna 

um dado de história de vida muito importante neste grupo de estudos (Perrin & Reilly, 1984). 

Modelos de morfometria corporal usados em animais arrojados apresentam um grande potencial 

para serem transferidos para indivíduos vivos, no entanto, ainda não existe nenhum método 

padronizado que ofereça uma estimativa robusta da condição corporal dos indivíduos, vivos e 

mortos (Castrillon & Nash, 2020). Além disso, o comprimento total na maturidade sexual é também 

utilizado em estudos fotogramétricos aéreos para estimar a proporção de animais maturos que 

potencialmente contribuem para o crescimento de determinada população (Koski et al., 1992; 

Angliss et al., 1995; Tarpley et al., 2016). 

A fotogrametria corresponde à obtenção de dados biométricos através de fotografias 

(Whitehead & Payne, 1981; Best & Rüther, 1992; Koski et al., 2006; Durban et al., 2015) e permite 

medir o tamanho corporal dos indivíduos tanto no oceano como em animais arrojados. Na 

aplicação tradicional de fotogrametria aérea, os pequenos cetáceos, à superfície da água, são 

fotografados de um avião a uma altura conhecida. No entanto, este método é bastante dispendioso 
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(Castrillon & Nash, 2020) e, nos últimos anos, a fotometria tem tirado proveito do desenvolvimento 

da tecnologia e têm sido utilizados “drones”, veículos de navegação autónoma (UAV) para a 

captação de fotografias (Christiansen et al., 2016; Durban et al., 2016; Hupman et al., 2017; 

Christiansen et al., 2018; Burnett et al., 2019). A utilização de UAVs reduz significativamente a 

perturbação sobre os animais, sendo uma abordagem muito mais segura para os investigadores, 

ao mesmo tempo que reduz os custos de amostragem. Outra vantagem dessa abordagem é a 

implementação simplificada da fotografia aérea não sendo necessário nenhum piloto de avião nem 

especialista em fotografia (Castrillon & Nash, 2020). Inclusive, já foi sugerida a possibilidade de se 

utilizar no futuro a fotogrametria para tentar estimar a proporção de indivíduos imaturos e maturos 

dos indivíduos fotografados na costa portuguesa, utilizando o valor do comprimento total de 

maturação das fêmeas estimado no presente estudo para o Golfinho-comum, e em outro estudo 

(Camarão, 2017) para o Golfinho-comum, o Golfinho-riscado e para o Boto (consoante os valores 

de sex-ratio previamente obtidos).   

No presente estudo apenas foi possível calcular o comprimento total de maturação do 

Golfinho-comum e, os resultados da análise do comprimento total de maturação das fêmeas são 

consistentes com estudos anteriores (Tabela IX) (Perrin & Reilly, 1984; Danil & Chivers, 2007; Read, 

2015). Inclusive, num estudo feito em Portugal continental, ao longo da costa norte e centro 

(Camarão, 2017), o valor do comprimento total de maturação do Golfinho-comum foi exatamente 

igual ao obtido no presente estudo, indicando que não houve alterações significativas neste 

parâmetro da população presente na costa de Portugal.  

 

Tabela IX- Comprimento total de maturação do Golfinho-comum em diferentes locais do globo. 

 Comprimento total de maturação 
do Golfinho-comum (cm) 

Fonte 

Costa oeste portuguesa 
 
 

192 
192 

Presente estudo 
Camarão, 2017 

Costa noroeste da 
Península Ibérica 

 

190 
 

Read, 2015 

Atlântico norte 
 

193 Perrin & Reilly, 1984 

Pacífico tropical 187 Danil & Chivers, 2007 

 

É necessário continuar com a monitorização do comprimento total de maturação das fêmeas. 

De facto, se algum dos valores estimados se mostrar significativamente diferente dos valores 
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apresentados na bibliografia, pode indicar alterações reais nas populações ao longo dos anos. É 

sempre importante estimar os parâmetros dos pequenos cetáceos relacionados com a idade como 

a idade da maturação física e sexual; as taxas de sobrevivência e reprodução; longevidade e padrões 

de crescimento, para se compreender a sua história de vida (Stearns, 1992). A idade é considerada 

a variável independente primária para quase todos os parâmetros, pois explica a distribuição dos 

recursos no corpo ao longo da vida. Até mesmo a taxa de sobrevivência varia com a idade, de modo 

que aumenta desde o nascimento até a maturidade sexual e permanece alta durante os anos em 

que o indivíduo se pode reproduzir (Chivers, 2018). Para os odontocetes, a idade é normalmente 

estimada a partir da contagem de grupos de camadas de crescimento (GLGs) que se vão 

depositando nos dentes (dentina e cemento) e tecido ósseo (Perrin & Myrick, 1981; Hohn et al., 

1989) onde permanecem como um registo. Apesar disso, o comprimento total dos pequenos 

cetáceos pode ser também usado para estimar a classe de idade dos indivíduos (Lubetkin & Zeh, 

2006; Siciliano et al., 2007; Lubetkin et al., 2008; Gol’din & Gladilina, 2015; Lima et al., 2016; Read 

et al., 2018). Posto isto, se o tamanho corporal for cada vez menor ao atingir a maturidade sexual, 

isto pode indicar a maturidade precoce de uma população. Tem sido sugerido que a maturidade 

precoce pode ser uma estratégia de crescimento (Gol’din & Gladilina, 2015) associada à diminuição 

do sucesso reprodutivo ao longo da vida causada pela diminuição de recursos alimentares e 

consequente maior gasto de energia e tempo, acompanhado de lactação prolongada (Kerem et al., 

2013). 

Conforme dito anteriormente, se o comprimento total de maturação das fêmeas diminuir, 

poderá constatar-se que as fêmeas de uma determinada população estão a atingir a maturidade 

numa fase mais jovem (Gol’din & Gladilina, 2015; Kerem et al., 2013). Os valores médios do 

comprimento total das fêmeas analisadas neste estudo foram variando ao longo dos anos, o que 

provavelmente está relacionado com o reduzido número de dados disponíveis para alguns anos. 

Seria necessário analisar um maior número de fêmeas ou analisar fêmeas durante um período de 

tempo mais longo para se conseguir resultados mais robustos e uma menor variação do valor médio 

anual do comprimento total das fêmeas analisadas.  

Futuras investigações devem incluir todos os detalhes sobre a biologia reprodutiva, 

nomeadamente a idade e comprimento na maturidade sexual, a duração do período reprodutivo e 

a taxa e sucesso reprodutivo, bem como estudos sobre as trajetórias ontogénicas (caracterização 

de mudanças no tamanho e forma dos organismos durante o desenvolvimento) (Gol’din & 

Gladilina, 2015).  
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4.4  Ovários 

Os ovários de pequenos cetáceos são estudados como índices de idade relativa, estado 

reprodutor e como registos da história reprodutiva dos indivíduos (Marsh & Kasuya, 1984). A 

morfologia e cor dos ovários das espécies analisadas no presente estudo estão de acordo com 

estudos anteriores (ex: Harrison, 1949; Slijper, 1966; Fisher & Harrison, 1970; Collet & Harrison, 

1981; Marsh & Kasuya, 1984; Fukui, 2007; Harrison & Ridgwa, 2009; Orbach et al., 2018). Nos 

pequenos cetáceos, os ovários são pequenos no nascimento e aumentam de tamanho até à 

maturação do animal (Dabin et al., 2008). No entanto, um estudo mais recente concluiu que isto 

não ocorre em todos os odontocetes já que os ovários do Roaz do Indo-Pacífico (Tursiops aduncus), 

aumentam de tamanho antes da maturidade (Kerem et al., 2013). No presente estudo os ovários 

imaturos eram fusiformes, apresentavam uma cor clara, eram lisos externamente e com o peso 

semelhante entre o ovário direito e o esquerdo. Os ovários maturos analisados apresentavam uma 

superfície irregular devido à formação folículos, Corpos abicans e Corpos lúteos, e apresentavam 

maior variação de peso. 

Os resultados deste estudo mostram que existem relações positivas entre o comprimento 

dos ovários em separado e o comprimento total das fêmeas de Golfinho-comum e Boto, tal como 

em estudos anteriores onde foi demostrada a mesma relação para o Golfinho-comum (Collet & 

Harrison, 1981), Roaz (Turner et al., 2006) e Roaz do Indo-Pacífico (Brook, 2001). Além disso, 

concluiu-se que existe uma relação positiva entre os pesos combinados dos ovários e o 

comprimento total das fêmeas das espécies de Golfinho-comum e Boto. As dimensões 

(comprimento, altura e largura) e peso individual e conjunto dos ovários direito e esquerdo tendem 

a aumentar à medida que aumenta o comprimento total das fêmeas analisadas. No entanto, 

existem algumas sobreposições de valores, ou seja, alguns ovários imaturos apresentaram maiores 

dimensões e pesos que ovários maturos, o que dificulta a utilização destas medidas para uma 

avaliação precisa da maturidade. Não foi possível obter resultados estatisticamente significativos 

na distinção entre fêmeas maturas e imaturas apenas com base nas dimensões e peso dos ovários, 

assim como em Tarpley et al. (2016). No entanto, um maior número de amostras recolhidas ao 

longo de um período de tempo mais alargado poderá vir a permitir uma distinção mais clara entre 

fêmeas imaturas e maturas através das dimensões e peso dos ovários. 

Na maioria dos odontocetes, o ovário esquerdo tem ovulações com mais frequência que o 

ovário direito, pelo menos nos primeiros estágios da vida reprodutiva. O ovário esquerdo é a 

primeira gónada a tornar-se ativa e, posteriormente, o ovário direito torna-se também ativo, após 

terem ocorrido uma série de ovulações no ovário esquerdo (Boyd et al., 1999; Slijper, 1949) ou, se 
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o ovário esquerdo se tornar disfuncional devido a danos ou doenças (Marsh & Kasuya, 1984; 

Pomeroy, 2011). Portanto, ao longo da vida, ambas as gónadas podem ser totalmente funcionais  

(Pomeroy, 2011; Cozzi et al., 2016; Miller, 2016). Nos pequenos cetáceos os ovários podem 

permanecer ativos durante a vida toda, no entanto, há evidências que em Baleias-piloto pode 

ocorrer senescência dos ovários em fêmeas com idade superior a 50 anos (Marsh & Kasuya, 1984). 

Como o ovário esquerdo é mais ativo que o direito, este é geralmente maior e são encontrados 

mais corpos no ovário esquerdo que no direito (Harrison & Ridgway, 1971), tal como foi verificado 

no presente estudo. 

 

4.4.1 Número de CAs e CLs nos ovários 

Quanto à acumulação de corpos nos ovários, existem três tipos de acumulação possíveis 

(Ohsumi, 1964): Tipo I: os ovários tornam-se maturos praticamente ao mesmo tempo e não existe 

grande diferença na taxa de acumulação relativa de corpos entre o ovário esquerdo e o direito; 

Tipo II: O ovário direito torna-se maturo pouco tempo depois do ovário esquerdo. Num estágio de 

vida inicial, a taxa de acumulação relativa de corpos no ovário esquerdo é superior à do direito, mas 

esta diferença não é muito grande. Num estágio de vida mais velho, a taxa de acumulação relativa 

de corpos no ovário direito supera a do ovário esquerdo; Tipo III: Existe uma grande diferença na 

taxa de acumulação relativa de corpos entre o ovário esquerdo e direito. O ovário esquerdo torna-

se maturo muito mais cedo que o direito e durante um longo período só ocorre ovulação neste 

ovário. Após o ovário direito se tornar maturo, a ovulação neste torna-se mais frequente que no 

ovário esquerdo e consequentemente a acumulação de corpos (Ohsumi, 1964). No presente estudo 

foram analisadas situações correspondentes a todos os tipos, mas principalmente ao tipo III, que 

corresponde à maioria dos pequenos cetáceos. Noutros trabalhos foi possível verificar que o Zífio 

e o Cachalote pertencem ao tipo I, a Baleia-piloto (Marsh & Kasuya, 1984) e o Grampo ao tipo II e, 

o Golfinho-comum (Dabin et al., 2008), o Golfinho-riscado e o Boto (Fisher & Harrison, 1970), 

pertencem ao tipo III (Perrin & Donovan, 1984; Brook et al., 2002; Pomeroy, 2011; Read, 2015; 

Tarpley et al., 2016). 

Devido ao número reduzido de amostras de algumas espécies deste estudo, apenas foi 

possível concluir que os resultados das amostras de Golfinho-comum e Boto estão de acordo com 

as observações anteriores. Verificou-se que, nos indivíduos maturos, o ovário esquerdo apresentou 
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em média, maiores dimensões (Harrison & Ridgway, 1971) e um maior número de corpos (Ohsumi, 

1964; Kemper et al., 2018), estando mais desenvolvido que o ovário direito.  

Ao longo dos anos foi bastante discutido se todos os CAs se mantêm sempre nos ovários ao 

longo da vida dos cetáceos  (Marsh & Kasuya, 1984; Brook et al., 2002; Fukui, 2007; Dabin et al., 

2008; George et al., 2011; Read, 2015; Tarpley et al., 2016). Estudos mais antigos em cetáceos 

sugeriram que, ao contrário de outros mamíferos (Perrin & Donovan, 1984), os CAs permanecem 

nos cetáceos toda a vida e assim, fornecem um registo das ovulações que ocorreram. A acumulação 

de corpos e persistência de CAs é diferente nos odontocetes e nos misticetes. Para os cetáceos com 

barbas (Mysticetes) a persistência de CAs e o facto destes representarem as ovulações ocorridas ao 

longo da vida, tem sido relatadas por vários estudos (Marsh & Kasuya, 1984; George et al., 2011; 

Tarpley et al., 2016). Assim, as cicatrizes ovarianas nos misticetes fornecem um registo do ciclo 

reprodutivo e são uma ferramenta para a estimativa da idade de cada indivíduo. Já para os 

odontocetes, ainda não foi possível chegar a um consenso sobre a persistência dos CAs nos ovários 

(Fisher & Harrison, 1970; Marsh & Kasuya, 1984; Brook et al., 2002; Dabin et al., 2008; Fukui, 2007; 

George et al., 2011; Read, 2015; Tarpley et al., 2016). Cetáceos que fazem migrações bem definidas 

normalmente fazem mono-ovulação, como é o caso das baleias (Lockyer, 1972), no entanto, os 

Golfinhos-comuns podem fazer poli-ovulação, tendo várias ovulações sequencialmente durante a 

época de reprodução, que é mais longa e indefinida  (Collet & Harrison, 1981; Dabin et al., 2008). 

Assim, não é possível equiparar a taxa de ovulação, derivada do número de CAs, com a taxa de 

gravidez (Slijper, 1949; Perrin & Donovan, 1984; Fukui, 2007; Dabin et al., 2008). Nos pequenos 

cetáceos podem ocorrer dois tipos de CAs nos ovários: os CAs de gestação e os CAs de ovulação. Os 

CAs de gestação resultam de um CL bem desenvolvido, quando existe fertilização e posterior 

gestação e, os CAs de ovulação resultam da regressão de um CL menos desenvolvido (CL acessório) 

que ocorre quando existe uma ovulação infértil (Marsh & Kasuya, 1984; Fukui, 2007; Dabin et al., 

2008).  

Para a interpretação das cicatrizes ovarianas, o tamanho de cada CA é um fator importante, 

no entanto, existe um desacordo quanto à diferença no tamanho dos CAs dependendo do tipo de 

CL (gestação ou ovulação) que originou um determinado CA (Dabin et al., 2008). Estudos mais 

antigos afirmam não ser possível distinguir estes dois tipos de CAs apenas pelo tamanho observado 

post mortem (Perrin & Donovan, 1984; Perrin & Reilly, 1984) e considerava-se que todas as 

cicatrizes representavam todos os tipos de CLs e CAs (Robins, 1954). No entanto, Takahashi et al., 

(2006) sugeriram que os CAs maiores fossem provenientes de CLs de gestação e mostraram que os 

CAs de Golfinhos-comuns possuem elastina (uma proteína) na sua composição, sendo esta um 
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elemento-chave na persistência dos CAs nos mamíferos em geral, incluindo nos Golfinhos-comuns. 

Além disso, Brook et al., (2002) estudaram os ovários post mortem de um Roaz, para o qual foi 

possível registar as gestações e ovulações que realizou ao longo da sua vida. Estes observaram 

apenas 3 CAs nos ovários, no entanto, o animal em causa experienciou 18 ovulações durante a sua 

vida e 3 gestações, que coincidem com o número de CAs, mostrando que os CAs de gravidez 

persistem ao longo da vida. Como mencionado anteriormente, Takahashi et al., (2006) sugeriram 

que a presença de elastina nos CAs de Golfinhos-comuns está intimamente relacionada com a 

persistência dos CAs nos ovários ao longo da vida. Posto isto, assume-se que apenas os CAs de 

gestação não são totalmente incorporados pelo ovário, permanecendo sempre visíveis uma vez 

que são maiores e tendem a regredir mais lentamente e não totalmente. Já os CAs de ovulação 

regridem a uma maior velocidade e são totalmente incorporados pelo ovário (Ivashin, 1984; Perrin 

& Donovan, 1984; Perrin & Reilly, 1984; Takahashi et al., 2006; Fukui, 2007; Dabin et al., 2008; 

Stewart & Stewart, 2009). Serão necessárias mais investigações para confirmar se os CAs que 

contêm mais elastina persistem nos odontocetes ao longo da sua vida (Takahashi et al., 2006). 

Segundo (Marsh & Kasuya, 1984), é provável que a taxa de regressão dos CAs dependa do 

estado hormonal da fêmea e isto faz com que seja muito difícil averiguar o tempo necessário para 

que um CA de ovulação regrida por completo e seja totalmente incorporado pelo ovário (Marsh & 

Kasuya, 1984). Ao avaliar a presença de CAs e CLs nos ovários devem ser considerados diversos 

fatores, incluindo potenciais poluentes presentes na água onde os pequenos cetáceos habitam. 

Murphy et al., (2010) reportaram que, em Botos, elevados níveis de Poluentes Orgânicos 

Persistentes (POPs) podem estar associados a um número reduzido de cicatrizes ovarianas. Isto 

pode indicar que, altos níveis de contaminantes inibem a ovulação. Pelo contrário, o número de 

corpos nos ovários aumentou significativamente com elevados níveis de PCBs (Bifenilpoliclorados) 

em Golfinhos-comuns sexualmente maturos (Murphy et al., 2010). A elevada carga de 

contaminantes pode fazer com que as fêmeas não se consigam reproduzir com sucesso e, portanto, 

continuem a ovular ou, as fêmeas podem não se reproduzir por outros motivos (físicos ou sociais) 

não passando parte da sua carga de contaminantes às crias, e portanto, acumulam níveis mais 

elevados de PCBs (Murphy et al., 2010). Mais recentemente, Murphy et al., (2018), reportaram 

evidências de falha reprodutiva e disfunção reprodutiva em Golfinhos-comuns nas águas do Reino 

Unido, que podem estar possivelmente relacionadas com a exposição a PCBs. Kemper et al., (2018) 

também referiram que cargas elevadas de PCBs mostraram evidências de falhas reprodutivas na 

população de Botos do Atlântico Nordeste. É cada vez mais preocupante a exposição contínua a 

poluentes antropogénicos e os seus efeitos atuais e futuros a nível populacional pois, qualquer 
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supressão da reprodução limitará a capacidade de recuperação da população (Murphy et al., 2015). 

Assim, para a conservação destas populações é necessário ter em conta estes resultados. 

Apesar de todos os aspetos que podem condicionar a reprodução dos cetáceos, a utilização 

da contagem do número de CAs continua a ser muito utilizada para se estudar o histórico 

reprodutivo da vida dos cetáceos (Takahashi et al., 2006). No presente estudo não foi possível a 

distinção entre CAs de gestação de CAs de ovulação ou dos CLs que os originaram. Apesar disso, 

como as amostras analisadas eram de fêmeas selvagens, é de esperar que as cicatrizes presentes 

nos ovários sejam de gestações visto que, as ovulações inférteis não costumam ocorrer em 

indivíduos selvagens e os CAs destes tendem a regredir totalmente (Brook et al., 2002; Takahashi 

et al., 2006). Quando os CAs persistem, a contagem dos corpos nos ovários é útil para determinar 

o intervalo entre gestações, isto se a idade dos golfinhos for conhecida (Kemper et al., 2018). Um 

indivíduo de Golfinho-riscado foi o animal que apresentou o maior número de cicatrizes, no 

presente estudo. Estes reproduzem-se a cada 3 ou 4 anos (Archer, 2009). Tanto o Boto como o 

Golfinho-comum, apresentaram ambos o segundo valor mais elevado, sendo que o Boto pode 

procriar anualmente (Perrin & Reilly, 1984) e o Golfinho-comum tem um período entre gestações 

cerca de 1 a 3 anos (Perrin, 2009). Seguiu-se o Grampo, que apresenta um período entre gestações 

de 2,4 anos no Japão e possivelmente mais tempo em outros locais (Amano & Miyazaki, 2004) e, 

por fim, a Baleia-piloto cuja gestação ocorre uma vez a cada 3 a 5 anos  (Kasuya & Marsh, 1984). O 

elevado número de cicatrizes num único Golfinho-riscado é um valor atípico, desconhecendo-se a 

idade do animal. Além disso, um dos Golfinhos-comuns também apresentou um valor mais elevado 

de cicatrizes em comparação com o seu tamanho, o que pode dever-se a uma maturação precoce. 

É de salientar que muitas das cicatrizes encontradas no Golfinho-comum e no Boto apresentavam 

grandes tamanhos, tratando-se de cicatrizes recentes e, consequentemente as fêmeas arrojadas 

encontravam-se numa fase bastante ativa de reprodução, que ocorre nos primeiros anos após a 

maturação (Takahashi et al., 2006). 

Não foi possível obter resultados significativos para nenhuma das espécies no presente 

estudo quando se relacionou o número total de corpos nos ovários com o comprimento total da 

fêmea. Existem vários estudos que já provaram que indivíduos com maior comprimento total 

tendem a ter maior número de corpos nos ovários (p.e.: Takahashi et al., 2006; Read, 2015), mas 

existem outros que demonstraram o resultado contrário (p.e.: Harrison & Ridgway, 1971; Brook et 

al., 2002; Read, 2015; Tarpley et al., 2016). Assim, é necessário continuar com estudos para a 

obtenção de resultados mais conclusivos e robustos sobre a relação entre o número total de corpos 

nos ovários com o comprimento total do indivíduo.  
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Devemos considerar possíveis variações no comprimento total das fêmeas adultas e o facto 

de que fêmeas com comprimentos totais mais pequenos podem ter um maior sucesso reprodutivo 

ou serem reprodutivamente mais ativas. Também devemos considerar a possibilidade de que os 

CAs podem não permanecer ao longo da vida nos ovários das espécies analisadas (Tarpley et al., 

2016). Não foi possível comparar o número de corpos no ovário com a idade das fêmeas e assim 

não podemos inferir se as cicatrizes se mantêm ou não permanentemente nos ovários dos 

pequenos cetáceos. Futuramente, será importante perceber se existe relação entre a idade 

(estimada a partir da contagem dos anéis de crescimento em cortes histológicos dos dentes) e a 

acumulação de corpos nos ovários para uma melhor interpretação dos resultados. Inclusive, 

investigações futuras devem incluir a idade, maturação sexual e também o estudo de anomalias e 

mau funcionamento dos ovários (incluindo estudos sobre contaminantes tóxicos, como já referido 

anteriormente) para poder estimar com precisão a taxa de reprodução da população em causa.  

 

4.5  Conservação das espécies analisadas 

As amostras colhidas de fêmeas arrojadas fornecem informações sobre idade, maturidade 

sexual e física e fecundidade, como já referido anteriormente. No entanto, a sua análise está 

sempre sujeita a erros e possíveis enviesamentos e existem limitações nos métodos, que incluem 

um certo grau de subjetividade na análise dos CAs e CLs e dos dentes (Kemper et al., 2018). Além 

disso, nem todos os indivíduos de uma população quando morrem acabam arrojados, portanto, 

esses indivíduos podem não ser representativos da população como um todo. As necropsias não 

permitem avaliar o estado atual da população nem as necessidades das populações em perigo. No 

entanto, as análises post mortem são muitas vezes o único método disponível para estudar 

populações de cetáceos (Murphy et al., 2009; Read, 2015). A combinação de estudos de campo e 

de arrojamentos pode oferecer a oportunidade de caracterizar o estado reprodutivo com mais 

precisão. 

Ao estudar uma população e a sua reprodução devemos também considerar as alterações 

climáticas. Os impactos das alterações climáticas nos pequenos cetáceos podem ser diretos 

(mudanças na temperatura da água que causam stress fisiológico), ou indiretos (mudanças na 

disponibilidade de presas) (Learmonth et al., 2006). Estes impactos podem levar as populações a 

alterar a sua distribuição, abundância, estrutura da comunidade e sobrevivência, podendo afetar 

vários parâmetros da reprodução como o tempo de reprodução, sucesso reprodutivo, ovulação, 

produção de esperma, gravidez e desenvolvimento de embriões (Learmonth et al., 2006). Por 
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exemplo, após uma onda de calor em Shark Bay (Austrália), as taxas de reprodução femininas dos 

Roazes do Indo-Pacífico diminuíram significativamente,  possivelmente devido à falta de alimento 

associada ao aumento de temperatura, que poderá ter levado ao aumento das taxas de aborto e 

mortalidade dos recém-nascidos e a uma fertilidade reduzida (Nunny & Simmonds, 2019). 

Considerando as espécies de cetáceos com ocorrência na costa Portuguesa, há que salientar 

o caso particular do Boto (pertencente ao Anexo II da Diretiva Habitats) que representa um dos 

casos mais graves de conservação (MarPro, 2019). Os dados obtidos neste estudo levam a crer que, 

a maioria das fêmeas arrojadas ainda não são maturas ou tinham acabado de atingir a maturidade 

sexual, o que torna ainda mais preocupante o estado da população de Botos da costa continental 

portuguesa e a sua persistência. É necessária a continuação da monitorização da população de 

Botos residente e a contínua aplicação de medidas de conservação para garantir a proteção da sua 

população. No que diz respeito ao Golfinho-comum, este não apresenta um estatuto tão grave 

como o do Boto, no entanto, esta espécie tende a utilizar também zonas costeiras e de baixa 

profundidade principalmente para alimentação e reprodução. Portanto, deve-se considerar a 

utilização de medidas para garantir a sua proteção, principalmente no que diz respeito à captura 

acidental em artes de pesca (Pereira, 2015). 

A monitorização dos arrojamentos pode fornecer uma grande diversidade de amostras e 

dados que podem até dar origem a mapas de probabilidade da origem dos animais no mar, para 

identificar áreas de elevada mortalidade e incidências com atividades humanas, (Peltier et al., 

2013). A Rede Nacional de Arrojamentos recolhe informação sobre cetáceos e tartarugas marinhas 

arrojadas na costa continental Portuguesa há várias décadas. A rede tem como objetivos não só 

determinar os padrões de ocorrência e distribuição dos arrojamentos das espécies de répteis e 

mamíferos marinhos, incluindo cetáceos, como também a avaliação das causas de morte e recolha 

de amostras biológicas, incluindo os ovários, para caracterizar a biologia e ecologia das espécies em 

causa. Portanto, é importante continuar o melhoramento das rede de arrojamentos de modo a 

avaliar os impactos que influenciam as populações de pequenos cetáceos presentes na costa 

Portuguesa (MarPro, 2014, 2018). Todas as medidas aplicadas à conservação das espécies em causa 

e as próprias redes de arrojamentos devem ser sistematicamente reavaliadas (Reeves et al., 2003) 

de modo a encontrar e adaptar soluções para a proteção de espécies ameaçadas (Pereira, 2015).   
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Capítulo 5| Conclusões finais 

No presente estudo foram analisados ovários de sete espécies de cetáceos que arrojaram na 

costa continental portuguesa. Apesar do número de animais analisados ser representativo (n=145), 

a maioria das amostras corresponderam à espécie de Golfinho-comum e Boto, não tendo sido 

possível obter resultados robustos para as outras espécies. O Boto requer uma atenção especial 

pois é uma das espécies cuja população na costa continental portuguesa é bastante reduzida 

apresentando severos problemas de conservação. Assim é necessária a continuação de estudos 

sobre as populações de pequenos cetáceos na costa continental portuguesa, especialmente sobre 

o Boto. 

Nas espécies em que foi possível analisar mais de um indivíduo (Golfinho-comum, Golfinho-

riscado, Boto e Grampo) foi registada uma elevada percentagem de fêmeas imaturas, ou seja, 

considerando os animais arrojados, existe uma maior incidência de mortalidade nas classes etárias 

mais jovens. Isto pode indicar uma reduzida taxa de recrutamento de novos indivíduos para a classe 

reprodutora, o que pode levar à diminuição do tamanho das populações. Apenas foi possível obter 

o comprimento total em que 50% das fêmeas foram consideradas sexualmente maturas para o 

Golfinho-comum, devido ao reduzido número de fêmeas analisadas das outras espécies. Para as 

restantes espécies serão necessários mais dados para obtenção de resultados conclusivos.  

Tal como na maioria deste género de estudos, os dados do presente estudo foram recolhidos 

post mortem. Embora sujeita a erros, a recolha de informação através das gónadas de animais 

arrojados deverá ser continuada ao longo de vários anos, pois é uma forma eficaz e não-invasiva 

para estudar a reprodução em populações selvagens de pequenos cetáceos (Bryden et al., 1984).  

Os ovários das espécies analisadas apresentam dimensões maiores consoante o aumento do 

comprimento total das fêmeas. O ovário esquerdo tende a ter maiores dimensões e mais corpos 

que o ovário direito, o que está de acordo com o que acontece na maioria dos pequenos cetáceos. 

Através apenas do diâmetro dos CAs e do comprimento, altura e largura dos CLs não foi possível 

distinguir os CAs e CLs de gestação e os de ovulação infértil. Estudos futuros devem incluir a análise 

microscópica e histológica, para identificar as diferenças na morfologia e composição dos CAs 

(Takahashi et al., 2006), análise imunohistoquímica (Read, 2015), para se conhecer a idade das 

cicatrizes ovarianas e estudos sobre mau funcionamento dos ovários, incluindo análises para 

averiguar a relação com contaminantes (Murphy et al., 2018). 
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Posto isto, devem ser desenvolvidos trabalhos futuros que incluam os resultados deste 

estudo para obtenção de resultados mais robustos e completos sobre a reprodução das populações 

de pequenos cetáceos na costa continental portuguesa.  
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