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Tarefa	a	

Compilação	de	Informação	de	Biodiversidade	

Marinha	
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Sub-tarefa a.i. - Recolha de informação  
 

Título da Tarefa: Recolha, inventariação e compilação das fontes de 

informação sobre biodiversidade marinha do Parque Marinho Professor Luiz 

Saldanha 

 

Autor: Duarte Frade & Jorge Assis 

Coordenador: Jorge Assis, Ester Serrão 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa a (sub-tarefa a.i.) 

 

Datas de conclusão:  

1. Inventariação das fontes de informação - mês 6; 

2. Compilação de informação geográfica - mês 24. 

 

Objetivos: 

1. Inventar exaustivamente as fontes de informação existentes sobre a 

biodiversidade marinha, atividades humanas e efeitos das medidas de 

implementação das áreas marinhas classificadas da Arrábida; 

2. Compilar uma base de dados georefenciada que caracterize a distribuição das 

espécies e habitats, assim como atividades humanas e respetiva intensidade, 

existentes no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (PMPLS) e área adjacente; 
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 3. Testar a base de dados compilada, definindo a sua forma de armazenamento e 

disponibilização; 

4. Detetar e colmatar lacunas de informação existentes. 

 

Resultados obtidos: 

1. Inventariação das fontes de informação 

Para inventariar as fontes de informação sobre a distribuição da biodiversidade e 

intensidade das atividades humanas nas áreas marinhas classificadas e adjacentes 

ao PMPLS, compilou-se, sintetizou-se e caracterizou-se exaustivamente a 

informação disponível em coleções de museus, artigos científicos indexados, 

literatura cinzenta, teses de graduação, imagens, vídeos, bem como em bases de 

dados de acesso livre e bases de dados das instituições científicas do consórcio do 

projeto. 

 

  

Figura a1. Número de fontes identificadas por área temática. 
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No decorrer da tarefa (finalizada a julho de 2018) foram identificadas 717 fontes 

de informação referentes ao PMPLS e áreas adjacentes, correspondo ao período de 

1812 a 2018. Isto inclui artigos científicos revistos por pares, dissertações de 

graduação (incluindo teses de licenciatura, mestrado, doutoramento), relatórios 

técnicos, apresentações em conferências, livros, material audiovisual e 

museológico, assim como literatura cinzenta. Destas, a maioria é referente à 

biodiversidade do PMPLS, com 175 referentes a atividades humanas, e 80 

referentes a outros aspetos geográficos relevantes (Figura 1). No entanto, várias 

destas fontes contêm dados correspondentes a várias vertentes, como é o caso de 

muitos trabalhos referentes a pescas ou à extração de recursos marinhos.  

 

A lista total das fontes consideradas e os respetivos ficheiros pdf podem ser 

consultados em 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zl0td1WGMRREgwoBRTs3Dwcuc3DYR

omV?usp=sharing 

 

 2. Compilação da base de dados 

A partir das fontes identificadas previamente (que incluem bases de dados privadas 

cedidas por investigadores), foram compiladas até à data 27843 ocorrências 

georreferenciadas na base de dados, que correspondem a 1242 espécies.  

Na base de dados, para além de informação relativa às fontes dos dados, estas 

ocorrências incluem dados de presença de espécies, juntamente com a informação 

associada sobre o período temporal abrangido e os níveis de abundância registados, 
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com as respetivas unidades (e.g. indivíduos.m-2, percentagens, etc.) e métodos de 

amostragem (censos subaquáticos, pesca experimental com covos, etc.).  

No caso das atividades humanas compiladas para a base de dados, procedeu-se de 

modo análogo, embora neste caso os dados de presença se refiram a uma 

atividade/impacto humano (e.g. mergulho, pesca com covos, geoturismo, etc.) e 

respetivos indicadores de intensidade. 

 

Figura a2: Proporção representada por cada filo (centro) e classe (periferia) no total 

de espécies registadas. A área de cada secção é proporcional ao número de espécies 

do táxon considerado. 
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Figura a3: Proporção representada por cada filo (centro) e classe (periferia) no total 

de ocorrências compiladas. A área de cada secção é proporcional ao número de 

ocorrências do táxon considerado. O esquema de cores corresponde ao da figura 2. 

 

A maioria dos dados compilados pertence a cordados (Chordata, 21.4% das 

espécies, 15.0% das quais peixes ósseos, sendo a maioroa dos restantes aves), 

moluscos (Mollusca, 20.9 %), artrópodes (Arthropoda, 16.1%), anelídeos 

(Annelida, 12.2%), algas vermelhas (Rhodophyta, 9.2%) e castanhas (Ochrophyta, 

3.6%), esponjas, equinodermes e cnidários (Porifera, Echinodermata e Cnidaria, 

respetivamente, com 3.5 % das espécies cada), fungos marinhos (Ascomycota, 1.7 
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%), algas verdes (Chlorophyta, 1.4%) e briozoários (1.3%), representando os 

restantes grupos menos de 1% das espécies inventariadas (Figura 2).  

Apesar dos dados se distribuírem por vários grupos taxonómicos, quase metade das 

ocorrências (46.6 %) referem-se a espécies de peixes ósseos (Actinopterygii), 

demonstrando a maior intensidade de amostragem deste grupo, cuja informação 

tem grande relevância num parque marinho onde se regulamentam as atividades da 

pesca. Adicionalmente, o elevado número de ocorrências de aves marinhas (11.8 % 

do total), reflete o grande número de dados obtidos a partir de portais de 

birdwatching para colmatar uma lacuna existente na literatura. A estes grupos 

seguem os moluscos (9.0%), algas vermelhas (8.9%) e artrópodes (4.34%), ficando 

os restantes grupos com menos de 4% cada (Figura 3).  

 

Para além das fontes de informação compiladas até à data, os cidadãos utilizadores 

do PMPLS poderão também aportar informação espacial sobre biodiversidade 

através das ferramentas em implementação no website, descritas na ação de 

‘Citizen Science’ (Ciência Cidadã) (sub-tarefas d.iii e d.v). 

 

3. Teste da base de dados 

A base de dados desenvolvida irá suportar um sistema de informação sobre a 

biodiversidade das áreas marinhas classificadas da Arrábida. Este sistema de 

informação pretende ser interoperável com outros sistemas já desenvolvidos e terá 

como finalidade apoiar a gestão desta área classificada no Parque Natural da 

Arráida e contribuir para a consolidação do Sistema Nacional de Informação do 

Mar (SNIMar). 
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Os diferentes intervenientes do projeto INFORBIOMARES, incluindo o ICNF e a 

LPN, bem como o IPMA e os projetos paralelos para outros Parques Marinhos, 

nomeadamente MARSW (“Mar Sudoeste”) e OMARE (“Observatório Marinho de 

Esposende”), interagiram na primeira fase de desenvolvimento da base de dados, 

de modo a identificar formas de interoperabilidade entre as bases de dados de cada 

Parque Marinho e com os outros sistemas já desenvolvidos, bem como com os 

standards da informação geográfica do ICNF e do Sistema Nacional de Informação 

do Mar (SNIMar) do IPMA. Esta interação foi levada a cabo nas seguintes 

reuniões: 

1. Reunião sobre especificidades do caderno de encargos para contratação do 

Sistema de Informação (Lisboa, 22 de Junho de 2018). 

2. reunião sobre estruturas de dados da base de dados (Lisboa, 19 de Setembro de 

2018). 

 

Atualmente existe o consenso geral de que a base de dados desenvolvida no projeto 

INFORBIOMARES serve os propósitos pretendidos, no âmbito da gestão do 

Parque Marinho do Parque Natural da Arrábida, aguardando-se apenas o parecer 

do ICNF sobre o potencial de interoperabilidade com os seus standards de 

informação geográfica, bem como o processo de contratação de uma empresa 

externa para desenvolvimento do Sistema de Informação em open-source. 
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Figura a4: Esquema da base de dados desenvolvida, que irá suportar um sistema de 

informação sobre a biodiversidade das áreas marinhas classificadas da Arrábida, 

contendo ainda informações adicionais como dados de atividades humanas. 

 

De forma a testar a base de dados, foram utilizadas várias simulações de situações 

em estudo utilizando dados reais compilados até à data, no decorrer do projeto. As 

figuras 5 e 5b ilustram alguns dos exemplos da potencialidade dos dados 

recolhidos. 
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Figura a5: Exemplos de aplicações reais da base de dados já compilada, para 

cartografia de espécies, descrição da sazonalidade de ocorrências e distribuição em 

profundidade. A) Distribuição da alga calcária Mesophyllum lichenoides, uma 

espécie formadora de habitats (vermelho). (B) Distribuição batimétrica do bivalve 

Abra alba no PMPLS. (C) Fenologia da ave marinha ameaçada Puffinus 

mauretanicus no PMPLS 

A B 

C 
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Figura a5b. Profundidades das ocorrências de espécies de diferentes Filos animais 

presentes na base de dados. 

 

 

Figura a5c. Análise da variação temporal de espécies no Parque Marinho e relação 

com temperaturas. Topo: Serranus atricauda (espécie no limite Norte). Baixo: 

Pollachius polachius (espécie no limite Sul). 
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5. Formato de disponibilização e armazenamento da base de dados 

Devido à natureza diversa dos dados recolhidos, ao elevado número de campos da 

base de dados, e à necessidade de utilizar formatos padronizados de organização e 

armazenamento de dados para facilitar a compatibilização, identificou-se como 

melhor alternativa o formato Darwin Core Arquive (DwC-A; Fig. 4), o formato 

atualmente usado pela rede GBIF, existindo guias para auxiliar a conversão de 

bases de dados neste formato. Através do Darwin Core, é possível padronizar a 

terminologia, definições e códigos usados para índices de abundância, métodos de 

amostragem, etc., facilitando comparações entre trabalhos realizados entre 

diferentes áreas, ou trabalhos futuros a ter lugar no PMPLS. 

 

DNA ambiental (eDNA) para estimar presença de espécies no PMPLS (para 

comparar com as espécies com ocorrências registadas) 

Nova metodologia implementada em 2019 para testar a sua eficácia como meio de 

monitorização da biodiversidade (interage com muitas outras tarefas, como 

indicadores, métodos de monitorização, aracterização dos habitats, diversidade 

genética e base de dados):  

 

De modo a complementar a informação sobre a biodiversidade marinha presente no 

PMLS compilada no âmbito da tarefa A, implementou-se um estudo piloto de 

quantificação e monitorização de biodiversidade inovador que recorre à análise 

metagenómica de ADN ambiental (eDNA) proveniente de amostras de água. O 

conceito desta abordagem assenta no facto de todos os organismos libertarem ADN 

para o meio ambiente, e como tal de ser possível detectar a sua presença em amostras 
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ambientais (geralmente de água ou sedimento), criando desse modo a oportunidade 

para catalogar a biodiversidade ao nível da comunidade.  

Este estudo piloto nasce de uma outra colaboração CCMAR_ISPA com o projecto 

BiodivAMP (Fundo Azul) e visa analisar a biodiversidade marinha ao longo de 

diferentes níveis de protecção dentro do PMLS (e outras AMPs em Portugal) e 

associada a diferentes profundidades e tipos de habitat. Para o efeito, de 12-14 de 

Junho procedeu-se à recolha e filtragem de amostras de água de vários locais ao 

longo do PMLS para a extracção de eDNA (Tabela a). No total, recolheram-se 

amostras de água de 18 sítios distintos, incluindo 2 níveis de profundidade (< 10 m 

e > 10 m) e 3 níveis de protecção (total, complementar e parcial) (Tabela a). Para 

cada local recolheram-se três replicados de 750 ml a ~1 m da superfície do fundo 

que foram filtrados de imediato e guardados para extracção de ADN. As amostras 

estão a ser preparadas para a sequenciação de um marcador molecular universal 

(COI) com vista à identificação da composição da comunidade em cada local. A 

análise dos dados obtidos irá fazer parte do relatório final. 

 
Tabela a: Locais amostrados para a implementação do método de monitorização de 

biodiversidade no PMLS usando eDNA. No geral “deep” e “shallow” referem-se a 

locais onde as amostras de água foram recolhidas a profundidades superiores e 

inferiores a 10 m, respectivamente. É de notar que nos locais “Offshore R23” e 

“Offshore R21v2” as amostras foram recolhidas à superfície de modo a testar a 

aplicabilidade do método para a detector a biodiversidade das comunidades macro-

bentónicas profundas a partir de amostras de água superficial.  

Local	
Nível	
protecção	 Zona	 Tipo	habitat	

Profundidade	
(m)	

Pedra	Milú	"deep"	 Parcial	 Espichel	 Jardim	coral/gorgónia	 26	
Pedra	Milú	"shallow"	 Parcial	 Espichel	 Floresta	Kelp	 6-8	
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Baleeira	"deep"	 Parcial	 Espichel	 Jardim	coral/gorgónia	 12	
Baleeira	"shallow"	 Parcial	 Espichel	 Floresta	Kelp	 9-10	
Pedra	Âncoras	"deep"	 Complement.	 Forte	Cavalo	 Jardim	coral/gorgónia	 17	
Pedra	Âncoras	
"shallow"	 Complement.	 Forte	Cavalo	 Floresta	Kelp	 8	

Pontão	Sesimbra	 Complement.	 Forte	Cavalo	 Comunidade	
macroalgas	 8	

Jardim	Gorgónias	
"deep"	 Parcial	 Guincho	 Jardim	coral/gorgónia	 17	

Jardim	Gorgónias	
"shallow"	 Parcial	 Guincho	 Comunidade	

macroalgas	 4-5	

Pedra	Bonita	 Total	 Monte	do	Risco	 Jardim	coral/gorgónia	 10	
Derrocada	 Total	 Monte	do	Risco	 Floresta	Cystoseira	 5	
Calhau	Risco	"Deep"	 Total	 Monte	do	Risco	 Floresta	Cystoseira	 8	
Calhau	Risco	"shallow"	 Total	 Monte	do	Risco	 Floresta	Cystoseira	 5-8	

3	Marias	 Parcial	 Alpertuche	 Comunidade	
macroalgas	 10	

Praia	Coelhos	 Parcial	 Portinho	
Arrábida	

Pradaria	erva	
marinha	 3	

Ponta	Adoxe	 Fora	da	AMP	 Troía	 Pradaria	erva	
marinha	 2	

Offshore	R23	 Complement.	 Porto	Sesimbra	 Sobre	recife	
profundo	 0	

Offshore	R21v2	 Complement.	 Porto	Sesimbra	 Sobre	recife	
profundo	 0	

TA 

 

 

Figura a – Equipamento de filtração de água  para DNA ambiental, instalado 
temporariamente no Clube Naval de Sesimbra durante as campanhas.
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Sub-tarefa a.ii. - Caracterizar a situação de referência  

 

Título da Tarefa: Caracterização da situação de referência do conhecimento 

sobre a biodiversidade de Parque Marinho Professor Luiz Saldanha (PMPLS)  

 

Autor: Duarte Frade & Jorge Assis 

Coordenador: Ester Serrão 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa a (sub-tarefa a.ii.) 

 

Datas de conclusão:  

1. Lacunas identificadas ao nível da cartografia de espécies e habitats - mês 14; 

2. Informação recolhida para colmatar lacunas de conhecimento identificadas - mês 

22; 

 

Objetivos: 

1. Identificação das principais lacunas de informação sobre a distribuição da 

biodiversidade e atividades humanas. Caracterização do estado do conhecimento 

sobre a biodiversidade. 

 

Resultados obtidos:  
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Distribuição taxonómica dos registos de biodiversidade marinha: 

A base de dados inclui até ao momento ocorrências de 1762 espécies. Destes, a 

maioria pertence ao filo Mollusca (210 espécies de Gastropoda, 97 de Bivalvia, 7 

de Cephalopoda, 6 de Polyplacophora e 3 de Scaphopoda), seguindo-se os filos 

Arthropoda (279 Crustacea e 13 Pycnogonida), Chordata (182 espécies de peixes 

ósseos, 43 de aves marinhas ou limícolas, 39 de Ascidiacea, 17 de peixes 

cartilagíneos, e 1 espécie de Appendicularia e de Leptocardii), Annelida (232 

espécies de Polychaeta e 1 de Oligochaeta), Rhodophyta  (190 espécies), Cnidaria 

(84 espécies), Bryozoa (83 espécies), Porifera (68 espécies), Ochrophyta (54 algas 

castanhas e 3 diatomáceas), Echinodermata (16 Holothuroidea, 14 Ophiuroidea, 11 

Echinoidea, 6 Asteroidea e 1 Crinoidea), Chlorophyta (34 algas verdes), 

Ascomycota (22 espécies de fungos marinhos), Platyhelminthes (15 espécies), 

Sipuncula (5 espécies), Cyanobacteria (4 espécies), Myzozoa (3 espécies), 

Tardigrada (2 espécies), Tracheophyta (2 ervas marinhas), Nemertea, Entoprocta e 

Brachiopoda (2 espécies cada), e Foraminifera e Phoronida, ambos com apenas um 

representante identificado (Figura 3). 

Verifica-se em vários grupos taxonómicos um considerável desfasamento entre o 

número de ocorrências e o número de espécies: para os filos Nematoda e 

Nemertea, apesar de ambos registarem ocorrências em várias partes do PMPLS e a 

várias profundidades, apenas 0 e 6% das ocorrências de cada grupo, 

respetivamente, foram identificadas ao nível de espécie, revelando, como é 

expectável, falta de informação disponível sobre componentes menos conhecidas 

ou menos carismáticas da biodiversidade. 

Tal como no relatório intercalar anterior, continuam a existir grupos taxonómicos 

em que poucas ou nenhumas ocorrências foram identificadas até ao nível de 

espécie. Este é o caso dos filos Nematoda (10 ocorrências identificadas) e 
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Nemertea (55 ocorrências), nos quais apenas 0 e 27% das ocorrências, 

respetivamente, foram identificadas até ao nível de espécie, revelando a falta de 

conhecimento taxonómico sobre estes grupos. 

 

Distribuição espacial dos registos de biodiversidade marinha 

Para detetar lacunas de informação geográfica, como zonas do PMPLS pouco 

caracterizadas, foi feita uma análise preliminar da distribuição espacial dos dados 

ao longo do PMPLS (Figuras 6 a 9). Esta distribuição depende não só dos objetivos 

dos estudos que contribuíram para a base de dados, como pode em alguns casos 

também refletir alguma concentração de determinados grupos em habitats 

específicos. No caso das espécies de animais bentónicos, há registos ao longo da 

maioria do PMPLS, com especial destaque para linhas de pontos de amostragem ao 

longo de toda a costa, mas com menor informação na costa virada a Oeste e na 

zona do Portinho da Arrábida (Figura 6). Os registos de algas estão concentrados 

nas zonas menos profundas (Figura 7), como seria de esperar pelas suas 

necessidades fotossintéticas de luz, mas também devido à ausência de substrato 

rochoso em profundidade ao longo de grande parte do PMPLS. Há, contudo, 

algumas zonas muito localizadas com poucos registos de peixes (Figura 8), 

possivelmente por menor esforço de amostragem.  Os registos de aves parecem 

refletir contingências dos observadores pois são muito concentrados em pontos 

específicos de observação de aves marinhas, existindo muitas áreas sem 

informação ou sem registos (Figura 9). 
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Figura a6 – Distribuição espacial dos registos de espécies de animais bentónicos na 

base de dados do PMPLS. Os pontos são mais escuros quanto mais registos de 

espécies existirem nessa coordenada. 
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Figura a7 – Distribuição espacial dos registos de espécies de algas na base de 

dados do PMPLS. Os pontos são mais escuros quanto mais registos de espécies 

existirem nessa coordenada. 
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Figura a8 – Distribuição espacial dos registos de espécies de peixes na base de 

dados do PMPLS. Os pontos são mais escuros quanto mais registos de espécies 

existirem nessa coordenada. 
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Figura a9 – Distribuição espacial dos registos de espécies de aves marinhas na base 

de dados do PMPLS. Os pontos são mais escuros quanto mais registos de espécies 

existirem nessa coordenada. É de notar que os registos de aves marinhas também 

ocorrem em terra. 
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Sub-tarefa a.iii – Indicadores   
 

Título da Tarefa: Definição de indicadores (macro) do estado da 

biodiversidade e de pressão 

 

Autor: Gustavo Franco 

Coordenador: Emanuel Gonçalves 

Revisto por: Emanuel Gonçalves 

  

Número da tarefa: tarefa a (sub-tarefa a.iii.) 

 

Data de conclusão:  

Julho de 2019 (mês 18) 

 

 

Objetivo:  

Desenvolvimento de indicadores de estado de conservação e de pressão que se 

enquadrem em modelos de monitorização contínuos e que sejam aplicáveis a nível 

das áreas marinhas protegidas nacionais, e ao PMPLS em particular.  

 

Resultados obtidos: 

Foram desenvolvidos trabalhos conjuntos entre os vários projetos POSEUR a 

decorrer em AMP, nomeadamente o INFORBIOMARES, o MarSW e o OMARE 

com vista à obtenção de uma lista provisória de indicadores, conforme referido em 

relatório anterior (Deliverable D5).  
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O 1º workshop decorreu no CCMAR a 11 de Fevereiro de 2019. Neste trabalhou-

se no desenvolvimento compreensivo de um conjunto de indicadores de 

monitorização, com recurso a especialistas de diferentes áreas de investigação 

marinha. No final do primeiro workshop ficaram determinados os critérios de 

classificação dos indicadores e a lista provisória de indicadores que foi sujeita a 

classificação por parte dos grupos de investigação e entidades participantes no 

referido evento (para mais detalhes consultar o Deliverable D6, Documentos 

preparativos do 2º Workshop).  A lista de indicadores obtidos no final do workshop 

é ainda provisória e está ainda a ser sujeita a nova apreciação dos especialistas da 

equipa de projeto e especialistas convidados. 

 

Para se proceder à selecção e classificação dos indicadores de interesse para o 

PMPLS, a partir da lista de indicadores provisória (Deliverable D9, Lista de 

Indicadores), foi estabelecido um grupo de trabalho constituído por Emanuel 

Gonçalves (MARE-ISPA), Ester Serrão (CCMAR) e Miguel Henriques (ICNF). 

A selecção dos indicadores para o PMPLS encontra-se actualmente sob escrutínio 

do grupo de trabalho, e espera-se a sua conclusão antes da realização do 2º 

workshop (16 de Outubro). Convém referir, no entanto, que este processo de 

selecção de indicadores para o PMPLS, é um processo independente da realização 

dos workshops comuns aos projetos POSEUR. A entrega da lista final de 

indicadores para o PMPLS está prevista para o mês 22 do projeto, a constar no 

Deliverable D17. 
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Tarefa b 

Conhecimento Científico para a  

Gestão do Parque Marinho 
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Sub-tarefa b.i. – Plano de estudos e monitorização  
 

Título da Tarefa: Plano de estudos e monitorização (várias sub-sub-tarefas e 

sub-temas em cada) 

 

Sub-Sub-tarefa – Efeito de Reserva 

Autor: Gustavo Franco 

Coordenador: Emanuel Gonçalves 

Revisto por: Emanuel Gonçalves, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa b (sub-sub-tarefa b.i.-Efeito de Reserva) 

 

Data de conclusão:  

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivo:  

Monitorização dos efeitos ecológicos em resposta às medidas de proteção 

implementadas. 

 

Resultados obtidos: 

No decurso dos primeiros 18 meses do projeto, a monitorização das 

comunidades de peixes de recife com recurso a censos visuais de peixe em 

mergulho (UVC) foi realizada em três épocas de amostragem, conforme o 

planeado. Os UVC foram realizados na Primavera/Verão e Outono de 2018, e 

na Primavera/Verão de 2019. Os UVC foram realizados por dois mergulhadores 

devidamente treinados na estimativa de abundâncias e de tamanhos. O desenho 

experimental adotado foi o que se encontra implementado no PMPLS desde 

2013 e consiste na amostragem de 24 pontos de amostragem distribuídos pelas 



30	
	

diversas zonas de proteção (para mais detalhes do desenho experimental 

consultar Deliverable D5, Relatório intercalar 12 meses).  

Nestes 18 meses de projeto foram efetuados um total de 66 mergulhos (18 

mergulhos na Primavera/Verão de 2018, 24 na época do Outono/Inverno de 

2018 e 24 na época de Primavera/Verão de 2019), o que corresponde a 266 

transeptos (78 na Primavera/Verão de 2018 em que 45 são demersais e 33 

crípticos, 144 no Outono/Inverno de 2018, com 72 demersais e 72 crípticos e 90 

na Primavera/Verão de 2019 em que 66 são demersais e 24 crípticos). Os dados 

recolhidos foram adicionados à base de dados de UVC do MARE-ISPA, que 

detém dados que datam da implementação do PMPLS.  

Os dados serão analisados durante o presente ano e os resultados apresentados 

em relatório final. 

A amostragem da Primavera/Verão de 2019 não foi realizada na totalidade por 

não ser possível aos mergulhadores estimarem a abundância de peixes devido à 

altura e densidade da canópia das algas, nomeadamente das espécies Cystoseira 

usneoides a Este de Sesimbra e Saccorhiza polyschides a Oeste de Sesimbra, 

que se verificou sobre o substrato rochoso entre os meses de Maio e Julho no 

ano de 2019, à semelhança do ocorrido em 2018 (ver Deliverable D5, Relatório 

intercalar 12 meses).  

Espera-se a ocorrência de desvios na análise destes dados, quando comparado 

com anos anteriores ou com os UVC do Outono/Inverno do mesmo ano, em que 

as condições de observação e registo de censos foram diferentes (a canópia de 

algas apresentava dimensões menores assim como a densidade de algas). Por 

este motivo os dados da Primavera/Verão de 2018 e de 2019 poderão não ser 

considerados nos resultados a apresentar (caso se verifique os desvios 

esperados, ou seja, uma redução significativa nas densidades de peixes dos 

UVC quando comparados com anos anteriores). 
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Figura b1. Pontos de amostragem dos censos visuais de peixe realizados com 

recurso a mergulho, nas diferentes zonas de proteção do PMPLS. 
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Figura b2. Dimensão e densidade da canópia de Cystoseira usneoides em Junho 

de 2018 no PMPLS a oeste de Sesimbra, pormenor de comparação com 

mergulhador (a) e a fronde das algas podia atingir os 5 ou 6 metros de altura (b). 
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Título da Tarefa: Conhecimento científico para a Gestão do Parque 

Marinho 

 

Sub-Sub-tarefa – Telemetria 

 

Autores: David Abecasis 

Coordenador: David Abecasis, Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa b (sub-tarefa b.i.-Telemetria) 

 

Data de conclusão:  

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivos: 

A) Manutenção e recuperação (“download”) dos dados da rede de recetores 

acústicos; 

B) Estudo do comportamento das espécies através de estudos de telemetria 

acústica, incluindo robalo (Dicentrarchus labrax), polvo (Octopus vulgaris), 

ratão (Dasyatis pastinaca), raia-lenga (Raja clavata), e raia-branca (Rostroraja 

alba). 

 

 

Resultados obtidos: 

 

- Resumo dos resultados anteriores (relatório mês 12) quanto à implementação 

de uma rede de receptores acústicos dentro do Parque Marinho Prof. Luiz 

Saldanha: 
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Material de telemetria acústica: Foram adquiridos um total de 40 receptores 

acústicos VEMCO VR2W (Figura 1) e 90 transmissores acústicos (45 unidades 

de V13 e 45 unidades de V9, 69kHz).  

 

Amarrações para os receptores acústicos: Poitas de cimento: Para a 

implementação da rede de receptores acústicos no parque marinho, foram 

construídas 36 poitas em cimento armado com uma configuração que permite 

colocar e retirar os receptores facilmente. Este aspecto é essencial uma vez que 

esta operação tem que ser feita periodicamente e com recurso a mergulho com 

escafandro autónomo (Figura 3). A forma das poitas foi também pensada de 

modo a minimizar a interação com as diferentes artes de pesca (Figura 3).  

 

Amarrações do Parque Marinho: A zona de proteção total do Parque Marinho 

Professor Luiz Saldanha dispõe de 3 grandes bóias de navegação fixas (Figura 

4). A corrente de ancoragem de cada uma destas bóias foi utilizada para colocar 

receptores visando ampliar a área de monitorização da rede de receptores 

acústicos. 

 

Locais de mergulho: A linha costeira entre o Capo Espichel e a foz do estuário 

do Sado compreende numerosas localizações para actividades recreativas como 

o mergulho. Cinco desses locais estratégicos foram usados para colocar um 

receptor (Figura 1). 

 

Implementação da rede: uma rede preliminar de 29 receptores acústicos foi 

implementada ao longo do Parque Marinho, concentrada principalmente ao 

longo da zona de proteção total (Figura 4). 
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Equipamento para marcação: Para realizar cirurgias intra-peritoneais para 

inserção dos transmissores acústicos (V9 e V13), foi construída uma mesa de 

cirurgia em V (Figura 5). Seguindo os principios de ética e bem-estar animal e a 

fim de respeitar a integridade do espécime manipulado durante os 

procedimentos, desenvolvemos um sistema de bombeamento que permite que 

um fluxo contínuo de água oxigenada circule pelas brânquias durante a cirurgia 

(Figura 6). 

 

Marcações com transmissores acústicos:  

Um pequeno filme do procedimento de implantação no INFORBIOMARES de 

um transmissor acústico V13 num robalo está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fUkyAxcQwbQ 

 

Foi feita uma experiência comportamental de avaliação do uso de telemetria 

acústica na espécie Octopus vulgaris 
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Figura 1. Receptor acústico VR2W (VEMCO) colocado num dos naufágios 

mais mergulhados da zona de estudo. O receptor está coberto por uma meia de 

nylon para evitar a incrustação biológica. 

 

 

 

Figura 2. Um transmissor acústico (V13, VEMCO, Halifax, Nova Escócia) 

prestes a ser cirurgicamente implantado num robalo, Dicentrarchus labrax, no 

dia 27 de julho de 2018, junto ao porto de Sesimbra. O foco mostra os dois tipos 

de transmissores usados neste estudo, V13 à esquerda e V9 à direita. 
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Figura 3. Etapa de fabricação das poitas. A - poita reforçada com um pneu; B - 

Diferentes poitas prontas para serem transportadas da UAlg para o porto de 

Sesimbra; C - Preparação do molde antes de despejar o cimento com armações 

metálicas protuberantes; D - Parte superior da amarração. O círculo vermelho 

marca a ponta protuberante do parafuso para segurar o receptor dentro da poita; 

E - tubo de PVC abrigando os receptores, reforçado com uma armação de metal. 

Observe o parafuso invertido usado para prender o receptor à poita; F - molde 

com alças antes de despejar o cimento; E - Poita abrigando um receptor, 

implantado em julho de 2018 no parque marinho com alças. 

 

 

Figura 4. Mapa da rede de receptores acústicos cobrindo a área de estudo.  
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Figura 5. Caixa de marcação para cirurgia. A - mesa de cirurgia em forma de V 

na banheira de marcação; B - Banheira de marcação com a abertura para o tubo 

de água da bomba; C - O robalo, Dicentrarchus labrax, em posição na mesa de 

cirurgia com o fluxo de água através da boca para garantir a oxigenação 

adequada das brânquias durante o procedimento; D - Uma camada de 3 mm de 

espuma é usada para cobrir a placa de PVC, a fim de evitar a abrasão; E - O 

robalo, Dicentrarchus labrax, pronto para a cirurgia para implantação dum 

transmissor acústico V13 na cavidade peritoneal. 

 

 

 

A B 

D 

C 

E 
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Figura 6. Montagem do sistema de bombeamento. A - Bomba ligada a um tubo 

transparente de 19 mm para oxigenação adequada de espécimes de grandes 

dimensões; B - Bateria de carro 12 V usada para alimentar a bomba; C - 

Interruptor à prova de água ON-OFF; D - Teste da bomba antes do trabalho de 

campo; D, E, F, G - Montagem da bomba durante a preparação para cirurgia a 

bordo de um robalo, Dicentrarchus labrax, em Sesimbra, no dia 27 de julho de 

2018. 

A B C 

D E 

F 
G 
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Novos resultados desde o mês 12: 

 

A) Rede de recetores acústicos 

 

Os dados dos 29 recetores acústicos implementados no parque marinho foram 

descarregados durante a campanha de trabalho de campo que decorreu entre os 

dias 21 e 27 de Maio 2019 (Figura 1).  

 

Durante a campanha foram examinadas todas as estruturas das amarrações e das 

poitas de cimento. Em alguns casos a elevada quantidade de algas presente 

dificultou a deteção da poita e por essa razão foi adicionada uma bóia para uma 

mais fácil deteção no futuro.  

Os 4 recetores no Rio Sado, indicados no mapa, serão implementados durante a 

próxima campanha de trabalho de campo da tarefa de telemetria acústica 

(Figura 1). 

 

B) Estudo do comportamento das espécies através de estudos de telemetria 

acústica 

 

I. Marcação 

 

1. Robalo (Dicentrarchus labrax) 

 

Apesar dos esforços para capturar exemplares de robalo não foi possível até ao 

momento marcar mais nenhum individuo para além do que foi marcado em 

Julho de 2018.  
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No período entre Janeiro e Junho de 2019 foram efetuadas 3 campanhas 

dirigidas à captura de robalos. A primeira teve lugar no dia 11 de Fevereiro com 

recurso a pesca de corrico. Posteriormente, no dia 14 de Março foi largado um 

aparelho de pesca com cerca de 100 anzóis iscado com sardinha e foram feitas 

várias horas de pesca ao corrico em diferentes zonas do Parque Marinho.  A 

última campanha teve lugar no dia 24 de Maio com recurso a um aparelho de 

pesca com cerca de 100 anzóis iscados com caranguejo vivo e várias horas de 

pesca ao corrico.  

 

2. Polvo (Octopus vulgaris) 

 

Seguindo o protocolo presentado anteriormente (cf. relatório Janeiro 2019), 

entre Janeiro e Março 2019, foram feitas várias tentativas para aplicar um 

transmissor acústico em exemplares de polvo. 

 

Em Janeiro 2019, três polvos selvagens foram adquiridos e levados para o 

centro do Ramalhete na Ria Formosa (CCMAR, Universidade do Algarve). 

Depois de um período de aclimatação de uma semana, um primeiro método de 

marcação baseado num disco de “Petersen” foi testado (cf. relatório Janeiro 

2019).  

O transmissor, fixado a uma pequena almofada de borracha, foi preso à parede 

interna do manto (Figura 2.A & B). No entanto, em menos de 24 horas, todos os 

animais removeram o dispositivo.  

A segunda tentativa consistiu em substituir a borracha por uma almofada de 

plástico flexível maior e colocar o transmissor fora do manto (Figure 2.C & D). 

Os animais mantiveram o aparelho entre 5 e 11 dias.  

 

O comportamento pós-marcação de cada indivíduo foi monitorizado de perto de 

acordo com o protocolo definido e gravado em vídeo. 
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Esta experiência mostrou que a aplicação externa de um transmissor acústico no 

polvo é bastante desafiadora e requer testes adicionais. 

 

Os resultados desta experiência foram apresentados na 5th International 

Conference on Fish Telemetry na Noruega em Junho 2019. O poster está 

disponível no Anexo I.  

 

Um vídeo do processo e da resposta comportamental dos polvos à fixação do 

aparelho está disponível online em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yq1LTmEvEX4&feature=youtu.be 

 

3. Elasmobrânquios 

 

Durante a campanha de pesca experimental, foi realizada a marcação de vários 

exemplares de elasmobrânquios (Tabela 1). 

Entre o dia 25 de Março e o dia 6 de Abril 2019, 10 ratões (Dasyatis pastinaca), 

5 raia-lengas (Raja clavata), e uma raia-branca (Rostroraja alba) foram 

marcadas com transmissores acústicos. As cirurgias de implantação dos 

transmissores decorreram a bordo da embarcação de pesca tendo os animais 

sido libertados imediatamente após o procedimento. A informação já recolhida 

dos recetores acústicos sugere que os procedimentos foram bem-sucedidos. 

 

II. Análise preliminar 

 

A rede de recetores acústicos que se encontra distribuída pelo Parque Marinho 

da Arrábida (n=29) registou um total de 180 782 deteções entre Julho 2018 e 

Maio 2019 (Figura 3). 
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1. Robalo (Dicentrarchus labrax) 

 

O robalo marcado em Julho 2018 registou 8 776 deteções, com a última deteção 

no dia do “download”, 27 de Maio 2019 indicando que este peixe ainda se 

encontra na zona. Os resultados dos padrões de deteções estão ilustrados nas 

figuras 3 e 4. 

Este peixe permaneceu, até ao momento, na zona do local da marcação durante 

aproximadamente um ano (Figura 4). 

 

2. Ratões (Dasyatis pastinaca) 

 

Durante a campanha de pesca experimental com tresmalho, 10 indivíduos de 

Dasyatis pastinaca foram marcados com transmissores acústicos nos dias 3 (n = 

1) e 4 (n = 9) de Abril (Tabela 1). Todos os indivíduos, eram imaturos, de 

tamanho pequeno, a maioria provavelmente jovens do ano. 

 

Todos os 10 animais foram detetados pela rede de recetores acústicos. Os 

padrões de deteção preliminares mostram uma utilização da zona de proteção 

total (Figura 3 e 5). Apesar de termos apenas recolhido 2 meses de dados, 8 

indivíduos deixaram o alcance de deteção dos recetores alguns dias após a 

marcação. 

 

3. Raia lengas (Raja clavata) 

 

Entre o dia 30 de Março e o dia 3 de Abril, foram marcadas 5 raias lengas com 

transmissores acústicos durante a campanha de pesca experimental no Parque 

Marinho da Arrábida (Tabela 1). Até ao momento apenas 4 dos 5 animais 

marcados foram detetados pela rede de recetores (Figure 3). 
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A maioria das deteções ocorreu dentro da zona de proteção total do parque, com 

especial incidência nos extremos da área de proteção total (Figure 6).  

 

4. Raja branca (Rostroraja alba) 

 

Um macho imaturo de raja branca, uma espécie em perigo (IUCN), foi 

capturada e marcada durante a campanha de pesca experimental. Dada a 

raridade e estatuto de conservação foi decidido marcar este exemplar de modo a 

podermos compreender melhor a utilização do Parque Marinho da Arrábida por 

esta espécie.  

Os padrões de deteção iniciais mostram uma preferência da zona de proteção 

parcial do parque marinho (Figuras 3 e 7). 

 

Figuras.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.	Mapa	da	rede	de	recetores	acústicos	no	parque	marinho	Luiz	Saldanha	
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Figura	2.	A	e	C:	Desenho	dos	métodos	de	fixação	dos	transmissores	de	telemetria	acústica	para	O.	vulgaris,	adaptados	do	
sistema	de	disco	de	“Petersen”;	B	&	D:	Ilustração	da	aplicação	local	do	aparelho.	
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Figura	3.	Padrão	de	deteção	dos	indivíduos	detetados	pela	rede	de	recetores	acústicos	dentro	do	
parque	marinho.	

Figura	4.	Proporção	de	deteções	do	robalo	(D.	labrax)	marcado	em	julho	2018	no	parque	marinho,	entre	Julho	2018	e	Maio	2019.	A	cruz	corresponde	
ao	local	de	marcação.	PPA:	Proteção	Parcial;	BA:	Proteção	Complementar;	NT:	Proteção	total.	
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Figura	5.	Proporção	de	deteções	dos	10	ratões	(D.	pastinaca)	marcados	em	Março	e	Abril	2019	no	parque	marinho,	até	Maio	2019.	As	duas	cruzes	
indicam	o	local	de	marcação	dos	animais.	PPA:	Proteção	Parcial;	BA:	Proteção	Complementar;	NT:	Proteção	total.	

Figura	6.	Proporção	de	deteções	das	5	raias	(R.	clavata)	marcadas	em	Março	e	Abril	2019	no	parque	marinho,	até	Maio	2019.	Os	pontos	azuis	
correspondem	ao	local	de	marcação	de	cada	animal.	PPA:	Proteção	Parcial;	BA:	Proteção	Complementar;	NT:	Proteção	total.	
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Tabela.	

Tabela	1.	Dados	dos	elasmobrânquios	marcados	durante	a	campanha	de	pesca	experimental	da	Primavera	2019	com	redes	
de	tresmalho,	entre	Março	e	Abril	2019,	no	parque	marinho.	CT	=	Comprimento	total.	

Data Espécies Sexo Maturidade CT 
(cm) 

30/03/19 Raja clavata Macho Imaturo 49 
30/03/19 Rostroraja alba Macho Imaturo 36 
30/03/19 Raja clavata Macho Imaturo 42 
02/04/19 Dasyatis pastinaca Fêmea Imatura 35.5 
02/04/19 Raja clavata Macho Jovem do ano 27.8 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Macho Jovem do ano 24.5 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Fêmea Jovem do ano 25 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Fêmea Jovem do ano 26.7 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Macho Amadurecendo 29.8 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Macho Amadurecendo 31.1 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Macho Jovem do ano 26 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Fêmea Jovem do ano 26.2 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Macho Jovem do ano 23.6 
03/04/19 Dasyatis pastinaca Fêmea Imatura 33.1 
03/04/19 Raja clavata Macho Amadurecendo 39.2 
03/04/19 Raja clavata Macho Imaturo 39.2 
	

Figura	7.	Figura	6.	Proporção	de	deteções	da	raja	branca	(R.	alba)	marcada	em	Março	2019	no	parque	marinho,	até	Maio	2019.	O	ponto	azul	
corresponde	ao	sítio	de	marcação	do	animal.	PPA:	Proteção	Parcial;	BA:	Proteção	Complementar;	NT:	Proteção	total.	
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Título da Tarefa: Conhecimento científico para a Gestão do Parque 

Marinho 

 

Sub-Sub-tarefa – Pescas Experimentais 

 

Autor: David Abecasis 

Coordenador: David Abecasis, Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa b (sub-tarefa b.i.-Pescas Experimentais) 

 

Data de conclusão:  

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivos: 

Estudo dos efeitos do POPNA na ictiofauna dos substratos móveis, recorrendo à 

realização de pescas experimentais com redes de tresmalho, na primavera e no 

outono (pelo menos), para avaliar as alterações em composição específica e as 

tendências em abundância, biomassa, comprimento médio e valor da captura 

por unidade de esforço (500 m de rede), em relação ao nível de proteção.  

 

Estudo dos efeitos do POPNA na ictiofauna dos substratos móveis, recorrendo à 

realização de pescas experimentais com redes de tresmalho, na primavera e no 

outono (pelo menos), para avaliar as alterações em composição específica e as 

tendências em abundância, biomassa, comprimento médio e valor da captura 

por unidade de esforço (500 m de rede), em relação ao nível de proteção.  
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I. Primavera	2018	

 

Dada a impossibilidade de obter as redes de pesca experimental a tempo, apesar 

de diversas diligências, não foi possível realizar a campanha de pesca 

experimental da Primavera de 2018.  

 

II. Outono	2018	

 

a. 15	a	17	de	outubro	de	2018	

 

Esta campanha resultou em apenas um dia de esforço de pesca devido às 

condições do mar. 

As redes de tresmalho foram largadas no dia 16 de outubro e recuperadas 24 

horas depois, nos seguintes locais: 

- Risco Fora 

- Pedrinha Dentro 

- Barbas do Cavalo Fora 

 

Pedrinha Dentro: Nível de proteção: Complementar 

Coordenadas:  Latitude 38º27'18,9 ”N 
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    Longitude 009º00'06,1 ”W 

Tipo de substrato: Areia 

 

Risco Fora Este - Oeste: Nível de Proteção: Total 

Coordenadas: Latitude 38º26´55,5 ”N 

   Longitude 009º00´38,4 ”W 

Tipo de substrato: Vasa 

 

Barbas do Cavalo Fora: Nível de proteção: Total 

Coordenadas: Latitude 38º26'49.1 ”N 

   Longitude 009º00´59,9 ”W 

Tipo de substrato: Vasa 

 

Infelizmente, após a recuperação de todas as redes, verificamos que uma 

quantidade excessiva de algas ficou presa nas malhas da rede, impossibilitando 

a restante campanha (Figura 3 & 4). Além disso, as redes não poderiam ser 

lançadas novamente uma vez que requeriam algumas reparações. 

As condições do mar deveram-se ao furacão Leslie, que atingiu Portugal entre 

os dias 13 e 14 de outubro de 2018 (Figura 5). 

 

A maioria das algas observadas na rede correspondem à espécie Cystoseira 

usneoides, cujo talo é anual e nesta época do ano solta grandes quantidades de 

biomassa. Estas observações coincidem com as dos censos visuais que 

observaram grande abundância desta espécie neste ano (ver sub-tarefa “Efeito 

de Reserva”). 

 

b. Novembro de 2018 

 

Uma segunda tentativa foi planeada para os dias 10 a 21 de novembro de 2018.  
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No entanto, após uma consulta de última hora com os pescadores locais fomos 

informados de que devido a outro sistema meteorológico que se deslocou para a 

costa ao longo da semana anterior, a situação não evoluiu favoravelmente desde 

a nossa última tentativa (Figura 6). Decidiu-se, portanto cancelar esta campanha 

uma vez que o seu sucesso estava posto em causa. 

 

c. Dezembro de 2018 

 

Foram ainda planeadas mais duas campanhas de pesca, para os dias 26 de 

novembro a 6 de dezembro e uma do dia 10 até ao dia 21 de dezembro (Figura 7 

e 8). No entanto, após múltiplas avaliações da situação relativamente às 

condições meteorológicas e da evolução da quantidade de algas na áreas de 

estudo chegou-se à conclusão que teríamos que cancelar a amostragem. 

 

Figuras. 

 

 

 

 

Figura 1. Cação fêmea, Mustelus mustelus, capturado na rede de tresmalho em 

17/10/18 
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Figura 2. Pata-roxa macho, Scyliorhinus canicula, capturado na rede de 

tresmalho em 17/10/18. 
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Figura 4. Embarcação "Maria Helena" no regresso ao porto de Sesimbra depois 

de recuperar as redes de tresmalho nos 3 locais  (17/10/2018). De notar que uma 

parte das algas já tinham sido retiradas da rede durante o transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Embarcação "Maria Helena" após a retirada das redes de tresmalhos 

durante a campanha de pesca experimental abortada em outubro de 2018 no 

Parque Marinho Luiz Saldanha, após o furacão Leslie. 
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Figura 5. Progressão do furacão Leslie ao longo da costa continental de 

Portugal, durante o dia 13 de outubro de 2018, dois dias antes da campanha de 

pesca experimental com redes de tresmalho no Parque Marinho Luiz Saldanha.  
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Figura 6. Previsão do tempo para o período entre os dias 1 e 11 de novembro de 

2018 previsto em Sesimbra, extraído de windguru.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Previsão meteorológica para o período entre o dia 26 de novembro e o 

dia 06 de dezembro de 2018, prevista em Sesimbra, extraída de windguru.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Previsão meteorológica para o período entre o dia 09 e o dia 21 de 

dezembro de 2018, prevista em Sesimbra, extraída de windguru.com. 
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I. Campanha - Primavera 2019  

 

A campanha de pesca experimental relativa à Primavera 2019 teve lugar entre 

os dias 25 de Março e 6 de Abril. Foram utilizadas redes de tresmalho (50 mm + 

50 mm +100 mm), tendo sido amostrados 33 locais (Figura 1). 

A amostragem foi realizada a bordo da embarcação de pesca comercial 

GLORIOSO, com o mestre Juliano, e envolveu alguns estudantes voluntários da 

Universidade do Algarve (Figura 2). A campanha de Outono de 2019 está 

prevista para Setembro/Outubro. 

 

Algumas espécies capturadas durante a campanha de pesca foram marcadas 

com transmissores acústicos no âmbito da tarefa de telemetria acústica do 

projeto. Este procedimento incluiu o ratão (Dasyatis pastinaca), a raia-lenga 

(Raja clavata) e a raia-branca (Rostroraja alba) (Figuras 3-5). 

 

II. Resultados 

 

Um total de 72 espécies foi capturado na Primavera 2019, incluindo 52 espécies 

de peixe. Durante esta amostragem, as três espécies mas capturadas foram a 

Azevia, Microchirus azevia (n = 255), o rascasso, Scorpaena notata (n=54) e o 

linguado do Senegal, Solea senegalensis (n=52) (Tabela 1). Este conjunto de 

espécies representou 20%, 4% e 4% da abundância total, respectivamente. 

 

O número de espécies capturadas na zona de proteção complementar foi o mais 

elevado desde 2008, mas inferior nas restantes zonas de proteção do Parque 

Marinho (Figure 6). Em termos de biomassa estimada, os padrões seguem uma 

tendência semelhante (Figure 7). Os dados de abundância total (i.e. todas as 

espécies incluídas) revelaram uma diminuição em comparação com outros anos 

(Figura 8). 
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Futuras análises, mais aprofundadas, irão incluir a base de dados entre 2013-

2015 e a campanha de outono 2019. 

 
Figuras.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	2.	A	bordo	da	embarcação	o	“Glorioso”	com	Mestre	Juliano	durante	a	campanha	de	pesca	experimental	no	parque	
marinho	na	Primavera	2019.	

Figura	1.	Mapa	das	amostragens	durante	a	campanha	de	pesca	experimental	com	tresmalho	no	parque	marinho.	Cada	ponto	corresponde	a	um	
local	de	amostragem.	
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Figura	3.	Ratão	(Dasyatis	pastinaca)	
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Figura	5.	Cápsula	de	ovo	(vivo)	de	raia-branca,	Rostroraja	alba.	

Figura	6.	Número	de	espécies	por	nível	de	proteção	nos	anos	de	amostragem,	entre	2008	e	2019.	
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Figura	7.	Biomassa	total	estimada	por	nível	de	proteção	nos	anos	de	amostragem,	entre	2008	e	2019.	

Figura	8.	Abundância	total	por	nível	de	proteção	nos	anos	de	amostragem,	entre	2008	e	2019.	
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Tabela.	

	

Tabela	1.	Tabela	de	resultados	da	campanha	de	pesca	experimental	durante	a	Primavera	2019.	Abund.	=	Abundância;	CT	=	
Comprimento	total	(cm).	

	

	

Espécie	 Abund.	
TL	Médio	
(cm)	

Desvio	
padrão	CT	
(cm)	

Peso	
médio	(g)	

Desvio	
padrão	peso	
(g)	

Arnoglossus	imperialis	 4	 14.7	 2.87	 26.65	 12.74	
Balistes	capriscus	 2	 43.15	 8.27	 1331.1	 762.96	
Belone	belone	 6	 54.28	 4.75	 -	 -	
Boops	boops	 2	 24.2	 3.82	 142.12	 65.93	
Bothus	podas	 14	 20.95	 2.09	 113.26	 33.88	
Callionymus	lyra	 10	 24.49	 2.92	 90.25	 21.49	
Chelidonichthys	lastoviza	 13	 23.24	 3.93	 -	 -	
Chelidonichthys	lucerna	 40	 27.12	 6.75	 213.89	 162.18	
Chelidonichthys	obscurus	 40	 22.52	 2.93	 103.24	 44.65	
Citharus	linguatula	 3	 24.47	 5.15	 118.04	 71.23	
Cynoscion	regalis	 1	 33.4	 -	 -	 -	
Dasyatis	pastinaca	 30	 29.85	 8.21	 251.62	 271.73	
Dicologlossa	cuneata	 1	 24.4	 -	 109.19	 -	
Diplodus	sargus	 3	 27.6	 4.42	 433.62	 187.77	
Diplodus	vulgaris	 3	 27.43	 0.12	 402.81	 5.34	
Halobatrachus	didactylus	 6	 31.25	 3.37	 543.34	 159.65	
Hippocampus	
hippocampus	 2	 10.8	 1.98	 1.86	 1.02	
Lepidorhombus	boscii	 18	 26.51	 2.73	 150.06	 44.32	
Lepidotrigla	dieuzeidei	 14	 15.31	 0.67	 44.68	 6.17	
Merluccius	merluccius	 31	 38.98	 9.81	 575.31	 385.02	
Microchirus	azevia	 255	 24.57	 3.73	 182.73	 93.27	
Microchirus	ocellatus	 1	 17.9	 -	 102.14	 -	
Microchirus	variegatus	 9	 16.86	 3.27	 67.43	 42.89	
Mullus	surmuletus	 1	 22.6	 -	 197.27	 -	
Mustelus	mustelus	 10	 92.81	 15.48	 2995.05	 1789.55	
Myliobatis	aquila	 11	 28.01	 4.22	 59.24	 33.15	
Pagellus	acarne	 5	 21.85	 4.82	 152.01	 112.99	
Pegusa	lascaris	 16	 24.48	 2.67	 195.67	 66.12	
Phycis	phycis	 9	 28.07	 7.73	 293.54	 315.62	
Raja	brachyura	 1	 83.2	 -	 4542.05	 -	
Raja	clavata	 15	 62.77	 18.38	 2055.02	 1518.64	
Raja	miraletus	 1	 26.5	 -	 90.4	 -	
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Raja	undulata	 5	 64.08	 26.21	 1353.72	 1291.67	
Rostroraja	alba	 3	 71.83	 37.44	 9867.74	 13518.46	
Sarda	sarda	 3	 22.7	 3	 144.66	 54.45	
Scomber	colias	 7	 23.9	 3.03	 110.27	 47.87	
Scophthalmus	rhombus	 1	 44.2	 -	 1165.29	 -	
Scorpaena	notata	 54	 15.32	 1.52	 71.94	 19.78	
Scorpaena	porcus	 3	 34.2	 4.05	 978.04	 321.66	
Scyliorhinus	canicula	 2	 53.15	 3.18	 525.1	 99.43	
Serranus	cabrilla	 9	 18.09	 1.95	 0.17	 0.05	
Serranus	hepatus	 1	 13.3	 -	 65.2	 -	
Solea	senegalensis	 52	 36.3	 3.92	 460.36	 127.66	
Solea	solea	 27	 35.21	 3.95	 447.01	 163.86	
Spondyliosoma	cantharus	 4	 29.65	 4.58	 387.07	 178.45	
Torpedo	marmorata	 9	 27.41	 10.37	 584.57	 774.34	
Torpedo	torpedo	 1	 30.5	 -	 463.99	 -	
Trachinus	draco	 22	 27.68	 3.93	 141.18	 70.84	
Trachurus	trachurus	 12	 23.86	 3.22	 116.58	 38.42	
Trigla	lyra	 6	 34.67	 4.53	 400.42	 189.39	
Trisopterus	luscus	 2	 19.3	 -	 81.97	 -	
Zeugopterus	regius	 1	 12.7	 -	 -	 -	
	

	

Agradecimentos. 

I. Sousa, R. Pacheco 

 

Anexo I. Alguns dos exemplares capturados na campanha de pesca 

experimental de Outubro.  

© Inês Sousa. 
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Figure	S	4.	Macho	Raja	clavata.	 Figure	S	3.	Chelidonichthys	lucerna.	
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Título da Tarefa: Conhecimento científico para a Gestão do Parque Marinho 

 

Sub-Sub-tarefa – Pescas em Lota - Sesimbra 

 

Autor: David Abecasis 

Coordenador: David Abecasis, Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa b (sub-tarefa b.i.- Pescas em Lota) 

 

Data de conclusão:  

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivos: 

Análise de tendências das descargas de peixe efectuadas pela pesca local na lota 

de Sesimbra 

 

Resultados obtidos: 

 

Os dados relativos aos desembarques na lota de Sesimbra por parte das 

embarcações autorizadas a pescar no Parque Marinho da Arrábida foram 

recentemente obtidos através da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos (DGRM). A análise dos dados terá lugar em breve e será 

analisado o período entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2018. Será utilizado o 

método de regressão linear para avaliar as tendências anuais, enquanto os dados 

de desembarques mensais serão truncados em componentes de tendência, 

sazonais e irregulares usando a técnica de análise de séries temporais X11. 
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Sub-tarefa b.ii. – Biodiversidade pouco conhecida  
 

Título da Tarefa: Inventariação de componentes da biodiversidade pouco 

conhecidos 

 

Autor: Gustavo Franco 

Coordenador: Emanuel Gonçalves 

Revisto por: Emanuel Gonçalves, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa b (sub-tarefa b.ii.) 

 

Data de conclusão: 

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivo:  

  

A tarefa do registo de componentes pouco conhecidos da biodiversidade tem 

como principal objetivo a caracterização das comunidades piscícolas menos 

estudadas dentro do PMPLS e em seu redor com recurso sistemas de vídeo de 

alta definição, doravante designados como BRUV (sigla derivada de Baited 

Remote Underwater Video). Pretende-se também realizar comparações entre 

diferentes metodologias de censos visuais de peixe utilizadas no âmbito deste 

projeto.  

 

Mais especificamente, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1- Caracterização das comunidades de peixe demersais das zonas mais 

profundas dentro e em redor do PMPLS através de BRUV; 
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2- Caracterização das comunidades pelágicas na região adjacente ao PMPLS 

com recurso a BRUV; 

3- Comparação entre várias técnicas de censos visuais de peixe em recifes 

rochosos: diferenças entre censos visuais em mergulho, BRUV e sistemas de 

vídeo sem isco. 

 

Desvios em relação ao proposto no relatório anterior: 

 

Relativamente ao relatório Deliverable D1 (Relatório intercalar sobre a 

implementação das metodologias de registo de componentes pouco conhecidos 

da biodiversidade), de referir a existência de algumas diferenças considerando a 

metodologia e desenho experimental apresentados. 

 

Em relação ao método da caracterização do objectivo específico 2)  

(comunidade pelágica), optou-se pela colocação de três BRUVs unidos em série 

(em detrimento de dois BRUVs apresentado no Deliverable 1), conforme se 

pode observar na Figura 1. O objetivo deste desenho, sistema em série de 500 

metros de comprimento, é o de minimizar ao máximo o número de zeros da 

amostra (BRUVs sem registo de individúos). 

Considerando o desenho experimental, estabeleceram-se 8 pontos de 

amostragem por andar batimétrico, em vez dos 12 pontos por andar batimétrico 

apresentado no Deliverable 1 (Figura 2). 

 

Tendo em conta o objectivo específico 3) de comparação de metodologias, 

estabeleceu-se uma amostragem sistemática de 200 em 200 metros para os 

BRUVs iscados ao longo da costa no recife rochoso, por forma a ser respeitada 

a distância de efeito de atracão da pluma de isco, e ser evitado a amostragem 

dos mesmos indivíduos em BRUVs próximos (estava prevista a amostragem do 

mesmo número de BRUVs iscados, RUVs e transeptos de UVC). 
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Figura 1. Esboço da colocação das estruturas pelágicas na água.  
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Figura 2. Desenho experimental dos BRUV pelágicos em função das zonas 

pelágicas em redor do PMPLS. 

 

 

Resultados obtidos: 

 

Objectivo específico 1) 

 

Realizaram-se 26 pontos de amostragem em habitat rochoso (habitat 1170) onde 

as estruturas foram colocadas segundo um gradiente de profundidade entre os 

15 e os 75 metros. 

A monitorização dos habitats de areia (habitat 1100) está a decorrer na 

atualidade. Para este habitat estão previstos 60 pontos de amostragem, 16 no 

área de proteção total (8 entre os 0-20 metros e 8 entre os 20 e os 100 metros) 8 

em cada área de proteção parcial (4 entre os 0-20 metros e 4 entre os 20 e os 
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100 metros)  e 8 em cada área de proteção complementar (4 entre os 0-20 

metros e 4 entre os 20 e os 100 metros) e  8 fora do PMPLS.   

 

Está previsto realizar-se alguns pontos de amostragem na zona do Portinho da 

Arrábida por forma a iniciar-se a monitorização da comunidade de peixes 

associada à mancha de Zostera marina e zona envolvente. 

Algumas das espécies observadas estão representadas na figura 3. 

A época de amostragem de Verão/Outono está prevista iniciar-se em Setembro 

de 2019. 

 

Objectivo específico 2) 

 

Foi concluído com sucesso a amostragem dos 24 pontos estabelecidos nos 

vários andares batimétricos para a época de Inverno/Primavera de 2019.  

Numa primeira abordagem efetuou-se a observação dos vídeos de forma rápida 

como objectivo de uma primeira identificação de espécies. Algumas das 

espécies observadas nos vídeos foram Prionace glauca, Centrolophus niger, 

Capus Aper, Trachurus sp. e Scomber sp. (Figura 4). 

A análise de vídeos está presentemente a decorrer e os seus resultados 

apresentados em relatório final. 

A época de amostragem de Verão/Outono está prevista iniciar-se em final de 

Agosto. 

 

Objectivo específico 3) 

 

Foram completados a amostragem dos 24 pontos de amostragem previstos nos 

UVC, no entanto, apenas os BRUVs (sistemas iscados) foram finalizados de 

acordo com o que foi acima referido neste relatório, nos desvios em relação ao 

proposto no relatório anterior. Este desvio deve-se ao grande desenvolvimento 
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da cobertura de algas, referido na tarefa do Efeito de Reserva, que limita a 

colocação dos sistemas de vídeo por forma a se obter uma boa qualidade no 

campo de visão das câmaras.  

 

Na maior parte dos vídeos observou-se a obstrução da imagem pelas frondes das 

algas, o que obrigou à colocação dos sistemas com recurso a mergulhadores, em 

áreas cujo desenvolvimento das frondes das algas fosse menor.  Assim, a 

colocação de RUVs (sistemas de vídeo sem isco), tornou-se impraticável devido 

ao grande número de replicados necessários para esta metodologia, tendo 

apenas sido finalizado a colocação de BRUVs. 

 

A época de amostragem de Verão/Outono está prevista iniciar-se em Outubro, e 

espera-se a obtenção da totalidade das amostras nas três metodologias, uma vez 

que, caso se repitam a condições do ano de 2018, o desenvolvimento da 

cobertura de algas no recife rochoso é bastante menor. 
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Figura 3. Espécies demersais observadas nos BRUV’s em habitat rochoso e 

areia, a) Anthias anthias, Conger conger, b) Capus apper, c) Physcis physcis, d) 

Pagrus auriga, e) Palinurus elephas, f) Raja clavata. 
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 Figura 4. Espécies de peixe observadas nos BRUV’s pelágicos, a) Prionace 

glauca e b) Centrolophus 
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Tarefa c 

Monitorização 
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Sub-tarefa c.i.- Proposta de alteração dos limites do SIC  
 

Título da Tarefa: Monitorização. Proposta de alteração dos limites do SIC  

 

Autor: David Abecasis 

Coordenador: David Abecasis 

Revisto por: Emanuel Gonçalves, Karim Erzini, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.i.) 

 

Data de conclusão: final do projeto (requer resultados finais) 

 

Objetivos: 

 

Avaliação dos limites do SIC Arrábida – Espichel ao longo da costa e no mar e 

integração e avaliação da informação necessária para fundamentação de 

eventuais propostas de alteração 

 

Resultados obtidos: 

A avaliação dos actuais limites do SIC Arrábida – Espichel será feita com o 

estudo de diferentes cenários de protecção com recurso ao software de 

planeamento de conservação - MARXAN. Serão tidos em conta os dados já 

existentes (Abecasis et al. 2015) e outros dados já compilados, bem como os 

dados recolhidos no âmbito deste projecto como por exemplo a informação 

recolhida através de telemetria acústica e de câmaras subaquáticas (BRUVS).  

 

Referências: 
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Abecasis D, Afonso P, Erzini K (2015) Toward adaptive management of coastal 

MPAs: The influence of different conservation targets and costs on the design 

of no-take areas. Ecological Informatics 30: 263-270, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2015.08.009. 



79	
	

Sub-tarefa c.ii. – workshops e modelos de monitorização  
 

Título da Tarefa: Definição de protocolos metodológicos de monitorização  

 

Autor: Gustavo Franco 

Coordenador: Emanuel Gonçalves 

Revisto por: Emanuel Gonçalves, Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-subtarefa c.ii.) 

 

Data de conclusão:  

Janeiro de 2020 (mês 24) 

 

Objetivo: 

Definição e implementação de modelos de monitorização e definição de 

protocolos metodológicos da biodiversidade marinha para o PMPLS e que se 

enquadrem numa estratégia nacional de monitorização.  

 

Resultados obtidos: 

 

No âmbito da presente tarefa, foram realizados os seguintes trabalhos: 

1- Entrega dos documentos preparatórios do 1º workshop com vista à obtenção 

de uma lista provisória de indicadores de monitorização de AMP. 

2- Entrega dos documentos preparatórios do 2º workshop com vista à obtenção 

de uma lista definitiva de indicadores de monitorização de AMP. 

3- No âmbito da presente tarefa foram desenvolvidos trabalhos conjuntos entre 

os vários projetos POSEUR a decorrer em AMP, nomeadamente o 

INFORBIOMARES, o MarSW e o OMARE com vista à preparação do 2º 
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Workshop. O evento vai decorrer no CCMAR e ficou definida a data provisória 

de 16 de Outubro de 2019.  

 

Com este segundo evento pretende-se dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no workshop anterior e trabalho desenvolvido a posteriori pelas 

equipas de projeto. No final do primeiro workshop ficaram determinados os 

critérios de classificação dos indicadores após discussão entre todos os 

intervenientes. Após a realização do 1º workshop efetuou-se o envio de uma 

lista de indicadores propostos pela equipa de trabalho do CCMAR, para os 

grupos de investigação/entidade participantes, com vista à classificação 

individual dos indicadores, segundo os critérios estabelecidos no 1º evento. 

 

Conforme referido no Deliverable D6 (Documentos preparativos do 2º 

Workshop), a estrutura do plano de trabalhos do 2º evento dependerá da 

resposta manifestada pelos grupos de investigação/entidades ao pedido de 

classificação dos indicadores do grupo de trabalho do CCMAR. 

No final deste segundo evento espera-se a criação de uma lista avançada de 

indicadores de monitorização ecológica e socioeconómica que otimizem a 

relação custo/eficiência e permitam a avaliação do estado ambiental e 

efetividade das AMP dos projetos PO SEUR em particular, e uma lista de 

indicadores que seja aplicável a nível nacional. 

Presentemente, os conteúdos a serem discutidos no 2º Workshop, bem como o 

plano de trabalhos do evento, encontram-se sob discussão por parte dos grupos 

de trabalho dos projectos PO SEUR. 

 

Para o 3ª workshop, e com base na lista final de indicadores obtida no 2º evento, 

está previsto a discussão das metodologias de implementação para cada 

indicador, transversal a todas as AMP’s e especificamente para o PMPLS. 

Como produto final deste 3º evento espera-se a elaboração ou definição dos 
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conteúdos do documento final de prática de monitorização das AMP’s 

(indicadores, metodologias e custos associados). 
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Sub-tarefa c.iii. – distribuição e cartografia de espécies e 
habitats  
 

Título da Tarefa: Desenvolvimento de informação sobre a distribuição e 

cartografia de espécies e habitats do Parque Marinho Professor Luiz 

Saldanha 

 

Autor: Duarte Frade & Jorge Assis 

Coordenador: Ester Serrão 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iii.) 

 

Datas de conclusão:  

1. Lacunas identificadas ao nível da cartografia de espécies e habitats - mês 14; 

2. Informação recolhida para colmatar lacunas de conhecimento identificadas - 

mês 22; 

 

Objetivos: 

Disponibilizar informação sobre a distribuição e cartografia de espécies e 

habitats do PMPLS e SIC Arrábida Espichel, particularmente para aqueles com 

estatuto de proteção (e.g., Rede Natura 2000), estruturantes do ecossistema ou 

para os que se tenha verificado as maiores lacunas de informação.  

 

Resultados esperados: 
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Esta tarefa utiliza os dados integrados no Sistema de Informação, que ainda não 

estão totalmente disponíveis, e que foram provenientes da recolha de 

informação descrita na Sub-tarefa a.i., da monitorização das sub-tarefas c., e da 

açoão de “Citizen Science” (Sub-tarefa d.iii). Estes serão processados com de 

modo a ser possível produzir eficazmente polígonos e superfícies (“raster”) com 

informação sobre a distribuição de espécies e habitats, dando especial relevo às 

que integram diretivas e convenções internacionais como a Rede Natura 2000, 

e/ou que sejam estruturantes do ecossistema ou para aquelas que se tenha 

verificado lacunas de informação no estado atual do conhecimento sobre a 

biodiversidade do PMPLS. Quando disponível, informação temporal da 

variação da distribuição de espécies e habitats pode ser utilizada para produzir 

mapas anuais e/ou por década. 

 

Resultados: 

Das ocorrências compiladas no decurso das tarefas anteriores, foram produzidos 

mapas para espécies selecionadas. Estas foram as espécies marinhas 

consideradas importantes na Standard Data Form do Sítio de Importância 

Comunitária “Arrábida/Espichel”, assim como para espécies de gorgónias, dado 

a sua importância como espécies formadoras de habitat. 
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MACRÓFITOS MARINHOS 

Saccorhiza polyschides 

Os registos compilados refletem a regressão desta espécie observada nas costas 

da Arrábida. A espécie encontrava-se no passado na maioria das costas rochosas 

do PMPLS, mas desde 2010 tem sido registada apenas na zona do Cabo 

Espichel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Distribuição de Saccorhiza polyschides no PMPLS no período 

anterior a 2000. Os pontos são mais escuros quanto mais registos de espécies 

existirem nessa coordenada. 
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Figura 11 – Distribuição de Saccorhiza polyschides no PMPLS na década de 

2000. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 

 

Figura 11 – Distribuição de Saccorhiza polyschides no PMPLS na década de 

2010. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 
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Laminaria ochroleuca 

Tal como para Saccorhiza polyschides, verificou-se também uma regressão 

acentuada de Laminaria ochroleuca. Tal como na espécie anterior, todos os 

registos atuais se restringem à zona do Cabo Espichel, embora existam registos 

históricos da generalidade do parque. 

 

 

Figura 11 – Distribuição de registos de Laminaria ochroleuca no PMPLS no 

período anterior a 2010. Os pontos são mais escuros quanto mais registos 

existirem nessa coordenada. 
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Figura 12 – Distribuição de Laminaria ochroleuca no PMPLS na década de 

2010. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 
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Cystoseira usneoides 

Espécie com registos recentes distribuídos por todo o PMPLS, particularmente 

nas costas rochosas com orientação a sul. A maioria dos registos é posterior a 

2014, pelo que não há informação suficiente para avaliar possíveis regressões 

ou expansões recentes da distribuição da espécie no PMPLS. 

Há adicionalmente registos para o PMPLS de outras espécies do mesmo género, 

mas que não são explicitamente mencionadas no âmbito da Rede Natura 2000. 

 

Figura 13 – Distribuição de Cystoseira usneoides no PMPLS. Os pontos são 

mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

Mesophyllum lichenoides 

Esta alga calcária mantém uma distribuição alargada no PMPLS, não sendo 

aparente nenhuma alteração significativa da sua distribuição. No entanto, 

importa referir que existe no PMPLS uma outra espécie do género 

Mesophyllum, M. expansum, que foi apenas descrita em 2003, pelo que é 

possível que alguns registos de M. lichenoides se refiram na verdade a esta 

espécie, especialmente registos históricos. 
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Figura 14 – Distribuição de Mesophyllum lichenoides no PMPLS anterior a 

2010. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 
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Figura 15 – Distribuição de Mesophyllum lichenoides no PMPLS posterior a 

2010. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 

 

Gelidium corneum 

Apesar do grande número de registos anteriores, a base de dados contém apenas 

um registo recente, de 2014 (EMEPC/M@rBis/Arrabida2014 Mission), 

revelando a necessidade de novas monitorizações dedicadas a esta espécie.  

A escassez de registos recentes provavelmente dever-se-á em parte ao declínio 

decorrente da exploração comercial desta espécie, que levou à paragem dos 

estudos e campanhas científicas realizadas na costa do cabo Espichel quando 

havia apanha de algas. Estas incluiram campanhas direcionadas especificamente 

a esta espécie (campanhas do LNETI para Gelidium em 1983 e 1985).  

Neste projeto INFORBIOMARES, no âmbito da restauração de algas kelp, foi 

por esse motivo repetida a amostragem das campanhas do LNETI para 

verificarmos comparativamente a distribuição de espécies de kelp e também de 

Gelidium corneum. 
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Figura 16 – Distribuição de Gelidium corneum no PMPLS anterior a 2000. Os 

pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

 

Figura 17 – O único registo de Gelidium corneum no PMPLS posterior a 2000 é 

o aqui indicado na costa Sul. Os registos no Cabo Espichel foram realizados no 

âmbito de uma nossa campanha INFORBIOMARES dedicada a cartografar as 

algas kelp e Gelidium corneum. 

 

Zostera marina 

Os registos, tanto históricos como da pradaria replantada, restringem-se à zona 

do Portinho da Arrábida. A descrição da situação atual das pradarias é descrita 

mais abaixo, uma vez que foi caracterizada no âmbito da tarefa de restauração 

de habitats. 
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INVERTEBRADOS MARINHOS 

Lithophaga lithophaga 

Esta espécie, listada no âmbito da Rede Natura 2000, foi registada apenas duas 

vezes, ambas na costa rochosa a oeste de Sesimbra (Saldanha, 1974), 

provavelmente devido ao seu habitat específico e difícil de amostrar, uma vez 

que estes bivalves habitam túneis que o próprio animal escava em rochas. 

 

 

 

Eunicella spp. 

As espécies do género Eunicella encontram-se distribuídas pelas zonas rochosas 

do PMPLS. É possível que existam núcleos por descobrir a maiores 

profundidades, dado o menor esforço de amostragem nestas áreas do parque 

marinho. 

 

Figura 18 – Distribuição de espécies do género Eunicella no PMPLS. Os pontos 

são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 
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Paramuricea clavata 

Esta espécie é conhecida de poucos pontos dispersos no PMPLS. As populações 

mais significativas na área encontram-se já fora dos limites do parque (Joana 

Boavida, dados não publicados projeto Deep Reefs). É possível que existam 

núcleos por descobrir a maiores profundidades, dado o menor esforço de 

amostragem nestas áreas do parque marinho. 

 

Figura 19 – Distribuição de Paramuricea clavata no PMPLS e áreas adjacentes. 

Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

Leptogorgia sarmentosa 

Esta espécie encontra-se bem distribuída nas zonas rochosas do parque. No 

entanto, a distribuição da espécie em áreas mais profundas pode estar 

subestimada devido ao maior esforço de amostragem em baixas profundidades. 
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Figura 20 – Distribuição de Leptogorgia sarmentosa no PMPLS e áreas 

adjacentes. Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa 

coordenada. 

 

AVES MARINHAS 

Entre as muitas espécies que constam da base de dados, são apresentados 3 

exemplos: 

 

Puffinus mauretanicus 

Os dados para esta espécie permitem analisar a sua variabilidade temporal. Esta 

espécies é avistada no PMPLS com regularidade, em particular durante o verão 

e outono (Figura 21). A distribuição espacial dos registos é menos relevante 

quanto à biologia da espécie pois reflete provavelmente a concentração dos 

observadores de aves em locais específicos, pois concentram-se sobretudo nas 

zonas do Cabo Espichel e de Sesimbra (Figura 22).  
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Figura 21 – Distribuição de temporal dos registos de Puffinus mauretanicus ao 

longo do ano. 

 

Figura 22 – Distribuição de dos registos de Puffinus mauretanicus no PMPLS. 

Os pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 
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Sterna sandvicensis (=Thalasseus sandvicensis) 

Esta espécies é avistada no PMPLS com regularidade, sobretudo nas zonas do 

Cabo Espichel, de Sesimbra e do Portinho da Arrábida (Figura 23), embora os 

registos provavelmente reflitam um maior esforço de amostragem nestas áreas. 

 

Figura 24 – Distribuição de dos registos de Sterna sandvicensis no PMPLS. Os 

pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

Morus bassanus 

Esta espécies é avistada no PMPLS com regularidade, sobretudo nas zonas do 

Cabo Espichel e de Sesimbra (Figura 24), embora os registos provavelmente 

reflitam um maior esforço de amostragem nestas áreas. 
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Figura 24 – Distribuição de dos registos de Morus bassanus no PMPLS. Os 

pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

MAMÍFEROS MARINHOS 

Tursiops truncatus 

O roaz-corvineiro é uma espécie avistada regularmente no PMPLS, com 

registos em toda a área (Figura 25). 
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Figura 25 – Distribuição de dos registos de Tursiops truncatus no PMPLS. Os 

pontos são mais escuros quanto mais registos existirem nessa coordenada. 

 

Phocoena phocoena 

Apesar de referida no âmbito da Rede Natura 2000, esta espécie é relativamente 

pouco comum no PMPLS, constando apenas 2 avistamentos na base de dados, 

um na Praia de Alpertuche e outro na zona do Cabo Espichel. 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Ervas Marinhas  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Ervas Marinhas 

 

Autor: Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo, Ester Serrão 

Revisto por: Ester Serrão 

Número	da	tarefa:	tarefa	c	(sub-tarefa	c.iv.)	

Data de conclusão: 30 Nov 2019 

 

Objetivo:  

Continuação e monitorização do processo de replantação de ervas marinhas (já 

iniciado no âmbito de projetos anteriores; o suporte para esta continuação foi 

planeado para ser assegurado pela entidade adjudicante e pelo ICNF): pretende-

se a plantação de pelo menos 10 m2 por ano de contrato. 

 

Tarefas realizadas em 2019: 

 

Em Junho de 2019, foi efectuado o último transplante de 10m2 de Zostera 

marina da Ponta do Adoxe para a praia dos coelhos no PMPLS. Foram 

monitorizadas as áreas transplantadas nas acções anteriores em Março e em 

Julho de 2019. Estão a ser analisados os dados da monitorização e serão 

incluídos no próximo relatório. 
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Resultados obtidos:  

 

Área de Estudo 

De acordo com os objetivos da sub-sub-tarefa c.iv. e no âmbito da continuação 

do projeto Biomares, o local de replantação de plantas marinhas situa-se na 

Praia dos Coelhos (GPS: 38.481392°, -8.968826°). As populações dadores são a 

Ponta do Adoxe (GPS: 38.492323°, -8.908940°) e Ilha da Culatra (37.003963°, 

-7.825757°). Ambas as populações dadoras são da espécie Zostera marina. Esta 

espécie foi a que apresentou maior sucesso de transplante durante o projeto Life 

Biomares. 

 

 
Figura	8:	Polígono	identificativo	das	pradarias	transplantadas	na	Praia	dos	

Coelhos.	Imagem	retirada	do	Google	Earth	Pro.	
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Figura	9:	Polígono	identificativo	da	área	da	população	dadora	da	Ponta	do	

Adoxe.	Imagem	retirada	do	Google	Earth	Pro.	

Em 2018 foram efetuados seis transplantes (área total de 42,29 m2), dos quais 

três têm como população dadora a Ilha da Culatra e outros três a população da 

Ponta do Adoxe. Foram realizadas quatro monitorizações entre Maio e 

Dezembro de 2018. 

 

Transplantes 

O método de transplante utilizado foi o “sod”. Cada “sod” é constituído por 

sedimento, raízes, rizomas e plantas, a área de cada “sod é de 20x20 cm. O 

conjunto de vários “sod’s” é denominado unidade de transplante (PU). 

No total foram transplantados três PU totalizando 25,79 m2 de “sods” da Ilha da 

Culatra para a Praia dos Coelhos (Figura 11 a Figura 15). A média da canópia 

da área total transplantada foi de 41,77 cm sendo a densidade média de plantas 

de 140 m2.   

Da Ponta do Adoxe foram transplantados três PU, total de 16,5 m2 de “sods” 
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para a Praia dos Coelhos. A média da canópia da área total transplantada foi de 

41,45 cm, sendo a densidade média de plantas de 201 m2.  

 

Tabela 2: “Transplante” refere-se à remoção de “sods” da população dadora e à 

sua replantação no local de transplante. “População dadora” refere-se à 

população da qual foram retirados os “sods”. “Local do transplante” refere-se ao 

local no qual os “sods” foram replantados. 

Atividade Data 
População 

dadora 

Local do 

transplant

e 

Área 

(m2) 

Média da 

Altura da 

Canópia 

(cm) 

Densidad

e (m2) 

Transplante 
19 Maio 

2018 
Culatra (CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
10,25 45,42 128 

Transplante 
02 Junho 

2018 
Culatra (CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
9,54 41,20 120 

Transplante 
03 Julho 

2018 
Culatra (CM3) 

Praia dos 

Coelhos 
6 38,69 172 

Transplante 
04 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM1) 

Praia dos 

Coelhos 
4,50 39,60 188 

Transplante 
04 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
6 41,33 216 

Transplante 
05 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
6 43,42 200 
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Figura 10: Área transplantada na Praia dos Coelhos em 2018. As siglas “CM” 

correspondem à população da Culatra e as siglas “TM” à população da Ponta do 

Adoxe. Os números referem-se à sequência numérica da realização dos 

transplantes. 

 
Figura	11:	Técnico	do	CCMAR	a	recolher	“sods”	e	colocá-los	na	caixa	para	

transporte.	
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Figura	12:	Técnico	do	CCMAR	com	duas	caixas	de	“sods”	preparadas	para	

serem	transportadas	para	o	local	de	transplante.	

 

 

 
Figura	13:	Técnico	do	CCMAR	a	retirar	“sods”	das	caixas	para	os	replantar	na	

área	adjacente.	
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Figura	14:	Técnico	do	CCMAR	a	replantar	Zostera	marina	na	nova	pradaria.	

 
Figura	15:	Pradaria	recentemente	replantada.	

 

Monitorizações  

Foram realizadas monitorizações nas populações da Ilha da Culatra e da Ponta 

do Adoxe, definindo o estado inicial das populações dadoras, tendo a população 
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da Ilha da Culatra uma área aproximada de 68 000 m2, com uma média de 

canópia de 39,32 cm. e com uma densidade de plantas de 280 m2.  A população 

da Ponta do Adoxe tem uma área aproximada de 10879 m2, com uma média de 

canópia de 42,12 cm e com uma densidade de plantas de 379,43 por m2  (Figura 

16 e Figura 17). 

 

 
Figura	16:	Técnico	do	CCMAR	a	monitorizar	a	população	da	Ponta	do	Adoxe.	
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Figura	17:	Colocação	de	quadrado	para	contagem	de	plantas	e	cálculos	de	

densidade.	

 

As áreas transplantadas foram monitorizadas ao longo do ano, assim como a 

pradaria denominada “CM0”, proveniente de um transplante feito em 2010 no 

âmbito do projecto Biomares que tinha, à data do início deste projeto, uma área 

de 110 m2. 
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Figura	18:	Técnicos	do	CCMAR	a	monitorizar	as	pradarias	transplantadas	na	

Praia	dos	Coelhos.	

 

Entre Junho e Dezembro de 2018, o transplante CM1 foi monitorizado quatro 

vezes, o CM2, três vezes. Os restantes transplantes (CM3, TM1, TM2 e TM3), 

duas vezes (Figura 14). O número de monitorizações deve-se à data em que foi 

realizado o transplante.  

	

Tabela	3:	“Monitorização”	refere-se	a	monitorizações	de	transplantes	

realizados	no	âmbito	desta	tarefa	ou	previamente	efetuados.	“População	

dadora”	refere-se	à	população	da	qual	foram	recolhidos	os	“Sods”.	“Local	do	

transplante”	refere-se	ao	local	no	qual	os	“Sods”	foram	replantados.	

 

Actividade Data 
População 

dadora 

Local do 

transplante 

Área 

(m2) 

Média da 

Altura da 

Canópia 

(cm) 

Densidade 

(m2) 
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Monitorização  02 Junho 2018 Culatra - 68 000 39,32 280 

Monitorização 02 Junho 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
13,38 38,67 64 

Monitorização  27 Junho 2018 
Ponta do 

Adoxe 
-  42,12 379,43 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110 28 261,28 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
7,50 21,47 88 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
9 24,53 65,60 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110,74 20,83 322,88 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
5,10 23,28 128 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
5,00 17,39 150,40 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Ponta do 

Adoxe (TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
3 

16,42 132 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Ponta do 

Adoxe (TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
3 

22,92 164,00 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110 

39,80 320 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
11,88 

28,80 307,20 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
7,05 

34,22 234,67 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM3) 

Praia dos 

Coelhos 
7,83 

3,33 22,40 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM1) 

Praia dos 

Coelhos 
9 

2 9,60 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
0,74 

4 44,80 
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Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
5,60 

3,90 38,40 

 

A pradaria “CM0” possui uma maior área total que os transplantes efetuados 

este ano, e esta manteve-se constante ao longo do ano (Figura 15, Tabela 2).  A 

altura média da canópia aumentou entre o Verão e o Outono (Figura 20), 

embora a densidade também se tenha mantido constante (Figura 21). 

 

 
Figura	19:	Variação	temporal	da	área	total	média	(m2)	da	pradaria	CM0	

durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	

Zostera	marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	
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Figura	20:	Variação	temporal	da	altura	média	da	canópia	(cm)	da	pradaria	CM0	

durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	

Zostera	marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	

	

 

 
Figura	21:	Variação	temporal	da	densidade	(m2)	da	pradaria	CM0	durante	o	

ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	Zostera	

marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	
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Agrupando os transplantes efetuados em 2018 com base na população dadora, 

verificamos que os transplantes provenientes da Culatra sofreram uma 

diminuição da área total média entre a Primavera e o Verão, recuperando para 

valores iniciais entre o Verão e o Outono (Figura 15). Os transplantes 

provenientes do Adoxe mantiveram a área total média desde a altura do 

transplante até à última monitorização. 

 

 
Figura	22:	Variação	temporal	da	área	total	média	(m2)	dos	transplantes	de	

Zostera	marina	efetuados	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.		

  

Em termos de densidade média (m2), os transplantes da Culatra mantiveram-se 

constantes ao longo do ano. No entanto, os transplantes provenientes do Adoxe 

diminuíram acentuadamente até à data da última monitorização (Figura 16). 

0

2

4

6

8

10

12

14

Primavera Verão Outuno

Area	total	(m2)	média

Culatra Adoxe



113	
	

 
Figura	23:	Variação	temporal	da	densidade	média	(m2)	dos	transplantes	de	

Zostera	marina	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	A	sigla	“CM”	

refere-se	a	replantações	de	Zostera	marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	

(CM0)	e	2018	(restantes).”	As	siglas	“TM1”	a	“TM3”	referem-se	a	replantações	

de	Ervas	Marinhas	vindas	da	Ponta	do	Adoxe	em	2018.	

 

A altura média da canópia dos transplantes da Culatra sofreu uma diminuição 

entre a Primavera e o Verão, estabilizando até à data da última monitorização. 

Os transplantes do Adoxe, no entanto, sofreram uma diminuição acentuada 

entre a data do transplante e a última monitorização (Figura 17). 
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Figura	24:	Variação	temporal	da	altura	média	da	canópia	(cm)	de	cada	um	dos	

transplantes	de	Ervas	Marinhas	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	A	

sigla	“CM”	refere-se	a	replantações	de	Zostera	marina	vinda	da	Culatra	no	ano	

de	2010	(CM0)	e	2018	(restantes).		As	siglas	“TM1”	a	“TM3”	referem-se	a	

replantações	de	Zostera	marina	vinda	da	Ponta	do	Adoxe	em	2018.	As	barras	a	

preto	indicam	o	desvio	padrão	de	cada	uma	das	observações.	

 

Atendendo aos resultados obtidos este ano, onde a população dadora da Culatra 

obteve melhores resultados pós-transplantes, voltaremos a transplantar “sods” 

desta população no ano de 2019. Porém, as populações provenientes do Adoxe 

continuarão a ser monitorizadas. 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Corais  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Corais 

 

Autor: Nuno Padrão, Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo, Márcio Coelho 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

Objetivo:  

Realização de ensaios de recuperação de corais, utilizando pelo menos três 

espécies de fácil identificação.  Pretende-se que sejam conseguidos, no mínimo 

os seguintes resultados: estimativas de recrutamento natural, seletividade de 

profundidade e outras variáveis naturais, identificação de zonas de coral 

destruído no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, teste de pelo menos dois 

tipos de substrato como recife para recrutamento, identificação das melhores 

populações dadoras quanto a abundância e diversidade genética e teste do 

sucesso dos transplantes. 

 

Tarefas Realizadas em 2018: 
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Durante o primeiro ano de projeto foram efectuados mergulhos no PMPLS com 

o objectivo de identificar e caracterizar as populações de gorgónias existentes. 

No processo de amostragem foram tidos em conta factores abióticos como a 

profundidade e a morfologia do recife rochoso. Foram recolhidos dados de 

diversidade de espécies, densidade, selectividade de profundidade, tamanho das 

colónias adultas e número de recrutas por espécie para estudar a demografia 

populacional. Foram efectuados registos fotográficos de todos os indivíduos 

amostrados permitindo também aferir o estado ecológico das colónias, como 

necroses, epífitos e gorgónias impactadas. Foram também recolhidas amostras 

para análise genética de todas as populações de gorgónias encontradas. As 

amostras para genética encontram-se em processamento.  

 

Foi efetuado um teste piloto no primeiro ano com 40 fragmentos de cada 

espécie para testar o sucesso da metodologia escolhida, e as espécies a utilizar.  

As espécies testadas foram a Leptogorgia sarmentosa e a Eunicella verrucosa. 

A Paramuricea clavata e Eunicella labiata não foram utilizada porque de 

acordo com a literatura existem apenas ocorrências isoladas da mesma no 

PMLS (Rodrigues, 2008). Estas ocorrências ainda não foram confirmadas nas 

monitorizações efectuadas. A espécie Eunicella gazella foi detectada em 

números muito baixos e apenas em dois locais. Atendendo a este facto, estas 

espécies não são viáveis para transplante no PMPLS. As espécies viáveis para 

transplante no PMPLS são a Eunicella verrucosa e Leptogorgia sarmentosa. 

Para os ensaios de recuperação de corais foram utilizados dois dos métodos 

descritos por Linares et al., em 2008. Ambas as metodologias recorrem ao corte 

de fragmentos apicais de 6 cm de colónias dadoras. A realização dos 

transplantes é finalizada utilizando cola de epóxi para fixar os fragmentos 

(Linares et al. 2008). De acordo com o insucesso obtido no teste piloto, foi 

necessário outro método de transplante. O novo método visa promover o 

crescimento da colónia transplantada diretamente no substrato. Esta 
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metodologia obteve bons resultados preliminares num outro estudo ainda não 

publicado.  

 

Após a análise de resultados que visava identificar e caracterizar as populações 

de gorgónias existentes, foram selecionadas três áreas de intervenção: uma 

população dadora e duas populações recetoras, com o objetivo de testar o 

sucesso de transplante de gorgónias.  

Um dos factores limitantes da metodologia utilizada para os transplantes é a 

quantidade de biomassa disponível. Assim, foi utilizada a abundância como 

critério de seleção da população dadora, atendendo à baixa densidade das 

populações amostradas e equacionando que esta não se encontrava na área de 

protecção total. Foram depois escolhidas duas populações receptoras em 

diferentes zonas de protecção do parque (parcial e total), com vista ao teste da 

metodologia e à recuperação destas populações. Foi essencial conduzir os 

ensaios no ano de 2018, visto que só assim seria possível ter dados de 

monitorização um ano após o transplante. 

 

Novas Tarefas Realizadas em 2019: 

 

Caracterização de todas as zonas com gorgónias no PMPLS: 

 

Foram efectuados censos visuais em mergulho em todas as zonas com 

gorgónias no PMPLS: Pedra da milú; Arcanzil; Pedra das âncoras; Baleeira de 

fora; Pedra do meio; Jardim das gorgónias; Baia de armação; Pedra bonita; 

Risco; Três Marias. Em cada local foram efectuados três transectos de tamanho 

variável (de 30m a 100m de comprimento por 2m de largura) onde foram 

identificadas, contadas e medidas, todas as gorgónias encontradas. O objectivo 

desta caracterização foi uma estimativa de recrutamento natural, seletividade de 

profundidade e identificação de zonas de coral destruído.  



118	
	

 

Monitorização de gorgónias transplantadas: 

Foram efectuadas monitorizações às gorgónias transplantadas em 2018 na Pedra 

do meio, Jardim das gorgónias e Pedra bonita em Março e Julho de 2019. 

 

Os resultados da caracterização de zonas naturais e da monitorização de 

transplantes estão a ser analisados e vão constar do próximo relatório.  

 

Diversidade Genética 

A diversidade genética dos corais do PMLS está a ser avaliada com recurso a 

uma análise comparativa de filo-transcriptómica em que a variabilidade do 

perfil transcriptómico de várias espécies/variantes morfológicas presentes no 

PMLS vai ser comparado com o de espécimes provenientes da costa Algarvia e 

do Mar Mediterrâneo. O ARN total de vários variantes morfológicos de 

Leptogorgia sarmentosa e Eunicella spp. recolhidos no PMLS já foi extraído.  

Até ao final do mês de Agosto irão proceder-se à purificação e sequenciação do 

ARN extraído (Fig. C-iv.1). O ARN vais ser sequenciado por “RNA-seq” pela 

BGI Genomics (Hong Kong). A análise dos dados obtidos irá fazer parte do 

relatório final. 
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Figura c.iv.1: Verificação da qualidade das extracções de ARN de vários 

espécimes de gorgónias do PMLS em gel de agarose. Na imagem podem-se 

distinguir claramente as bandas de ARN ribossomal 28S e 18S obtidas nas 

extrações de ARN total. 

 

 

Resultados obtidos: 

 

Ensaios de Recuperação de Corais 

Para verificar a viabilidade dos transplantes, em Março de 2018 foram testadas 

as metodologias. Inicialmente foram utilizadas as duas técnicas de transplante 

com maior taxa de sucesso reportado na literatura (Linares et al. 2008): o 

método de “colagem com cola de epóxi”, e o método de “colagem com cola de 

epóxi e com suporte em PVC”. O método “colagem com cola de epóxi” consiste 

em raspar o substrato, colocar cola de epóxi nessa área e, de seguida, o 

fragmento de gorgónia (Figura 25). O método “colagem com cola de epóxi e 

com suporte em PVC” consiste na realização de semelhante processo, porém a 

gorgónia é presa a um fragmento de PVC para dar apoio (Figura 26). Em cada 

ensaio foram transplantadas 10 colónias das espécies mais abundantes: L. 

sarmentosa e E. verrucosa. As espécies Paramuricea clavata, Eunicella labiata 

e Eunicella gazella estão descritas como existindo no PMPLS, no entanto a sua 
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presença é rara e em densidades muito reduzidas. Como estas três espécies não 

têm populações dadoras nas zonas monitorizadas no ano de 2018, não foram 

utilizadas para transplante. 

  

 	

 
	

Figura 25: Processo de transplantação de um fragmento de L. sarmentosa de 

acordo com a metodologia descrita por Linares et al. em 2008, “colagem com 

cola de epóxi”. (A) Técnico do CCMAR raspa o substrato para expor a rocha e 

permitir a colagem do fragmento de gorgónia. (B) cola de epóxi é colocada 

sobre a área raspada. (C) Cola de epóxi preparada para receber o fragmento de 

gorgónia. (D) O fragmento de gorgónia é colocado na cola de epóxi. (E) Depois 

de bem fixo o fragmento de gorgónia na cola de epóxi, o transplante fica 

concluído.   

A B 

C D 

E 
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Figura 26: Passos adicionais a partir do passo (C) da Figura 1, na metodologia 

“colagem com cola de epóxi e com suporte em PVC” (Linares et al. 2008). (A) 

As colónias a serem transplantadas são fixas a pequenos fragmentos de PVC. 

(B) De seguida a colónia junto com o suporte são colocados na cola de epóxi. 

 

- Método de transplante “colagem com cola de epóxi”  

Dos 10 transplantes efetuados em março de 2018 com L. sarmentosa utilizando 

esta técnica, apenas restavam quatro indivíduos cobertos por epífitos na 

monitorização efectuada um mês depois. Na segunda monitorização, três meses 

depois do transplante, todos os fragmentos tinham morrido. A cola de epóxi 

descolou do substrato antes da primeira monitorização, onde se perderam 60% 

dos transplantes e os restantes 40% morreram cobertos por epífitos.   

 

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com E. verrucosa utilizando 

esta técnica, a cola de epóxi descolou-se do substrato resultando na perda de 

50% dos transplantes num mês. Na segunda monitorização, três meses depois 

do transplante, ainda se podiam observar as mesmas colónias cobertas de 

epífitos (Figura 27).  

A B 
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Figura 27: Visível nesta imagem uma colónia transplantada de E. verrucosa, 

durante a segunda monitorização. São visíveis alguns epífitos na parte superior 

da colónia. 

 

- Método de transplante “colagem com cola de epóxi e com suporte em PVC”  

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com L. sarmentosa utilizando 

esta técnica, restavam apenas dois na primeira monitorização. Dos fragmentos 

que restavam, todos as colónias estavam mortas. 

 

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com E. verrucosa utilizando 

esta técnica, restavam três um mês depois. Em algumas a cola de epóxi 

descolou-se do substrato e noutras as colónias caíram da base de epóxi. Dos 

fragmentos que restavam, todas as colónias estavam mortas e cobertas por algas 

(Figura 28). 
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Figura	28:	Colónia	de	E.	verrucosa	transplantada	com	cola	epóxi	e	suportado	

por	um	fragmento	de	PVC.	No	final	de	três	meses	estava	coberta	por	epífitos.	

 

Segundo Ensaio 

Verificando-se uma taxa de sucesso superior, mas ainda baixa, nos transplantes 

utilizando o método “colagem com cola de epóxi”, onde 40 a 50% dos 

transplantes se mantiveram até à segunda monitorização, fez-se outro ensaio na 

expectativa que os resultados fossem mais satisfatórios ao adquirir experiência 

no protocolo. 

 

Assim, em Junho de 2018, foram transplantados 40 fragmentos de gorgónias - 

20 de L. sarmentosa, e 20 de E. verrucosa (Figura 29). Na primeira 

monitorização, um mês após o transplante, 80% dos transplantes foram perdidos 

(Figura 30). 
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Figura	29:	Equipa	do	Centro	de	Mergulho	Científico	do	CCMAR	a	transplantar	

gorgónias	no	segundo	ensaio	com	o	método	“colagem	com	cola	de	epóxi”	

(Linares	et	al,	2008).	(A)	Um	técnico	do	CCMAR	raspa	o	substrato	e	coloca	a	

cola	enquanto	o	outro	prepara	a	colónia	para	o	transplante.	(B)	Colónias	de	E.	

verrucosa	e	L.	sarmentosa	já	transplantadas.		

 
Figura	30:	Colónia	de	E.	verrucosa	durante	a	primeira	monitorização.		

 

-Mudança de metodologia 

Uma vez que os resultados obtidos com as metodologias testadas (Linares et al. 

2008) obtiveram uma taxa de sucesso muito reduzida (menos de 50%), foi 

necessário repensar a metodologia a utilizar para realizar os transplantes de 

gorgónias.  

A B 
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Em paralelo a este projecto, uma nova metodologia de transplantes com 

gorgónias que está a ser desenvolvida pelo CCMAR em Sagres, mostrava uma 

taxa de sucesso superior a 90% (dados por publicar). Esta metodologia consiste 

em fazer um furo no substrato, e de seguida transplantar a colónia para esse 

local.  A espécie utilizada no ensaio deste transplante experimental foi a 

Paramuricea clavata. Esta espécie não ocorre no PMLS, como tal, foi 

necessário verificar a viabilidade do método para as espécies identificadas na 

“Sub-Sub-tarefa c.iv”. Uma vez que a espécie E. verrucosa tem uma morfologia 

muito semelhante a P. clavata, não foi feito nenhum teste com esta espécie. 

Devido à morfologia bastante distinta de L. sarmentosa, foi realizado um ensaio 

com 10 colónias desta espécie (Figura 31). Tendo em conta os resultados 

obtidos no ensaio, foi decidido utilizar este método para a realização dos 

transplantes. A escolha desta metodologia viria a ser acertada como 

comprovado nos resultados dos transplantes. 

  
Figura	31:	Equipa	de	mergulho	científico	do	Centro	de	Mergulho	Científico	do	

CCMAR	conduz	ensaio	de	transplante	de	corais,	com	a	nova	metodologia,	

utilizando	L.	sarmentosa.	(A)	Quatro	técnicos	do	CCMAR	transplantam	colónias	

de	L.	sarmentosa.	(B)	Colónia	de	L.	sarmentosa	já	transplantada.	

  

A B 
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- Mapeamento e Caracterização das populações de Gorgónias 

Foram amostradas várias áreas do parque Marinho Luiz Saldanha (Figura 32) 

com o intuito de fazer uma caracterização geomorfológica das áreas onde 

ocorrem populações de gorgónias. As populações identificadas foram mapeadas 

e caracterizadas. 

 

 
Figura 32: Áreas de proteção do Parque Marinho Luiz Saldanha, na Arrábida. 

 

Caracterização Geomorfológica 

- Pedra do Meio 

Esta área de estudo tem uma orientação sul e está localizada a cerca de 0,8km 

em frente à Vila de Sesimbra (GPS 38.438420°, -9.101860°), numa zona de 

proteção complementar do Parque Marinho Luiz Saldanha. É uma laje com 

cerca de 400m de perímetro e área aproximada de 8800m2 (Figura 33. A). A laje 

encontra-se a 10m de profundidade e tem um perfil horizontal. O substrato é 

arenito com cerca de 1m de altura em relação ao substrato envolvente 

constituído por areia. A laje não apresenta relevos significativos, sendo 
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maioritariamente plana. Ao longo da laje podem ser observadas várias fissuras e 

recortes. Estas fissuras são maioritariamente entre 0,5m e 1m de profundidade 

(Figura 33) sendo a largura bastante variável.  

 
 

Figura 33: Na imagem pode-se observar a área de estudo “Pedra do Meio” (A) 

O polígono marca a área da laje. (B) Técnico do CCMar amostra a área. Pode 

observar-se uma fissura na laje, posta em evidência com tracejado vermelho. 

 

– Jardim das Gorgónias 

A área de estudo “Jardim das Gorgónias” é orientada a sul e está localizada na 

orla costeira a cerca de 4km da Vila de Sesimbra (GPS 38.434068°, -9.063792°) 

(Figura 34). É uma zona frequentemente visitada por mergulhadores recreativos 

e insere-se numa área de proteção parcial do parque. A área tem um declive 

pronunciado variando dos 6m aos 15m de profundidade, formando vários 

socalcos à medida que a profundidade aumenta (Figura 34). O substrato é 

rochoso (maioritariamente cársico) e na zona de profundidade máxima 

encontra-se com substrato arenoso que caracteriza a zona profunda envolvente 

ao recife. 

 

A B 
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Figura 34: Área de estudo “Jardim das Gorgónias” (A) Localização geográfica 

com detalhe da orla costeira. (B) Socalco numa das paredes da área. 

 

– Pedra Bonita 

A área de estudo “Pedra Bonita” tem uma orientação sul e está localizada na 

orla costeira a cerca de 6,5km da Vila de Sesimbra (GPS 38.444630°, -

9.039740°), numa área de proteção total do Parque Marinho Luiz Saldanha 

(Figura 35). A área tem um declive pronunciado variando dos 9m aos 14m de 

profundidade, formando um pequeno pináculo submarino. Esta pedra é também 

caracterizada por vários socalcos e fissuras à medida que a profundidade 

aumenta. O substrato é rochoso (maioritariamente cársico) e na zona de 

profundidade máxima encontra-se com substrato arenoso que caracteriza a zona 

profunda envolvente ao recife, aos 14m de profundidade. 

A B 
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Figura 35: Localização da “Pedra Bonita”, área de estudo dentro da zona de 

proteção total. Detalhe da orla costeira circundante. 

 

- Risco 

A área de estudo do “Risco” tem uma orientação sul e está localizada na orla 

costeira a 9km da Vila de Sesimbra (GPS 38.452136, -9.018382), numa área de 

proteção total do Parque Marinho Luiz Saldanha (Figura 36). A área tem um 

declive pronunciado variando dos 0m aos 12m de profundidade. É um recife 

rochoso formado essencialmente por blocos de pedras de tamanhos vários. Tal 

deve-se às várias derrocadas que se verificam ao longo de toda a frente rochosa 

na orla costeira. Na zona de profundidade máxima encontra-se com substrato 

arenoso que caracteriza a zona profunda envolvente ao recife e que é comum a 

toda a baía.  
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Figura 36: Localização da área de estudo “Risco”, podem-se observar os blocos 

de pedra resultantes de derrocadas. 

 

Diversidade de Espécies  

Foram conduzidos censos visuais (Figura 13) nas quatro áreas amostradas onde 

foram identificadas as seguintes espécies: Leptogorgia sarmentosa, Eunicella 

verrucosa e Eunicella gazella na Pedra do Meio e no Risco. No Jardim das 

Gorgónias e Pedra Bonita foram identificadas as espécies Leptogorgia 

sarmentosa e Eunicella verrucosa. 
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Figura 13: Figuras que ilustram o método utilizado para a amostragem da 

demografia populacional. (A) L. sarmentosa a ser amostrada para estudo da 

demografia populacional. A escala permite retirar dados de área e tamanho da 

canópia das colónias. (B) E. verrucosa a ser amostrada tal como em (A). (C) e 

(D) quadrados de amostragem durante a monitorização. 

 

Densidade 

A área amostrada maior densidade é a Pedra do Meio com 1,4 colónias por m2, 

seguida da Pedra Bonita com 1,35 colónias por m2 (Figura 14).  

C D 

A B 
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Figura 14: Densidade total de gorgónias por área de estudo. Barras de erro 

representam o erro padrão. 

 

Em todas as áreas amostradas a espécie com mais densidade é a L. sarmentosa 

(Tabela 1, Figura 15). 

 

Tabela 1: Densidades de colónias de gorgónias por espécie, por área de estudo. 

Local 
Profundidade 

(m) 

Densidades (m2) 

E. verrucosa L. sarmentosa E. gazella 

Pedra do 

Meio 
10 0,45 0,95 0,005 

Jardim das 

Gorgónias  

11 - 0,1 - 

15 0,55 0,7 - 

Pedra Bonita 14 0,15 1,2 - 

Risco 12 0,5 0,7 0,005 

 

 

-0.4
-0.2

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1.2
1.4
1.6
1.8

10	m 11	m 15	m 14	m 12	m

Pedra	do	Meio Jardim	das	Gorgónias Pedra	Bonita Risco

De
ns
id
ad
e	
de

	g
or
gó
ni
as
	(m

2 )



133	
	

 
Figura 15: Densidade (m2) de colónias de gorgónias por espécie, e por área de 

estudo. Barras de erro representam o erro padrão. 

 

Diversidade Genética 

Foram recolhidas amostras de L. sarmentosa e E. verrucosa em todas as áreas 

em que foram identificadas populações de gorgónias (Pedra do Meio, Jardim 

das Gorgónias, Pedra Bonita e Risco). Estas amostras estão a ser processadas, 

não existindo ainda resultados a apresentar em relação à diversidade genética 

destas populações. Tais resultados irão fazer parte do relatório final. 
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Estrutura Demográfica 

 

As populações de gorgónias do “Jardim das Gorgónias”, “Pedra Bonita” e 

“Risco” apresentam semelhanças demográficas de altura da canópia. A “Pedra 

do Meio” apresenta um menor comprimento da altura da canópia. Para a espécie 

E. gazella apenas foram observados dois indivíduos, um em cada área que 

ocorre (Figura 16). 

 

 
Figura	16:	Altura	média	(cm)	das	gorgónias	que	ocorrem	naturalmente,	por	

espécie,	nas	diversas	áreas	de	estudo.	

 

Estimativas de Recrutamento Natural 

De todos os locais amostrados só um recruta foi observado na Pedra do Meio. 

Em 2019 a equipa irá conduzir mais monitorizações, aumentando o esforço de 

amostragem. 

 

Seletividade de Profundidade e Outras variáveis – Distribuição 

 

– Pedra do Meio  
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Todas as espécies ocorrem no mesmo intervalo de profundidade (9m a 10m) 

com uma variação de até 1m nas zonas de fissura/recorte. As gorgónias 

encontram-se em aglomerados populacionais (“patches”) que se encontram 

maioritariamente nos rebordos e nas fissuras/recortes ao longo da laje. No 

entanto, podem ser observados indivíduos ao longo de toda a superfície da laje.   

 

– Jardim das Gorgónias 

A L. sarmentosa ocorre dos 11m de profundidade aos 18m.  

A E. verrucosa ocorre dos 14m de profundidade aos 18m.  

 

- Pedra Bonita 

A L. sarmentosa ocorre dos 9m até aos 14m de profundidade.  

A E. verrucosa ocorre dos 9m até aos 14m de profundidade.  

 

- Risco 

A distribuição vertical é dos 5m aos 12m e as gorgónias encontram-se em 

aglomerados populacionais (“patches”). Estes aglomerados encontram-se 

tendencialmente nos rebordos e nas fissuras/recortes criados pelos blocos de 

pedra que se amontoam no fundo. No entanto, podem ser observados indivíduos 

ao longo de toda a área.   

 

Identificação de Zonas de Coral Destruído 

 

Até ao momento, a Pedra do Meio e o Jardim das gorgónias foram as únicas 

áreas amostradas com gorgónias impactadas (destruídas). Pretende-se continuar 

com as monitorizações em 2019. 

 

- Pedra do Meio 
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Na Pedra do Meio todas as gorgónias amostradas tinham epífitos visíveis. De 

referir que as gorgónias amostradas da espécie L. sarmentosa, ainda que com 

epífitos visíveis, tinham muito pouca área afetada (Figura 20) com a exceção de 

uma colónia que tinha sido visivelmente impactada onde restava apenas a base 

(Figura 19B). As gorgónias da espécie E. verrucosa tinham a maioria das 

colónias cobertas ou afetadas por epífitos (análise qualitativa visual) (Figura 19 

A). Não foram, porém, encontradas zonas com necrose ou ramos partidos que se 

pudessem observar no momento da amostragem. 

 

 

  
Figura	19:	Estado	ecológico	de	duas	gorgónias	amostradas	durante	as	

monitorizações.	(A)	E.	verrucosa	com	vários	epífitos,	(B)	L.	sarmentosa	

impactada	(partida)	e	com	epífitos.	

 
Figura	20:	Leptogorgia	sarmentosa	com	apenas	alguns	ramos	com	epífitos.	

A B 
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- Jardim das Gorgónias 

No Jardim das Gorgónias apenas uma gorgónia da espécie E. verrucosa se 

encontrava saudável. Todas as outras gorgónias amostradas tinham epífitos 

(Figura 21, Figura 22). Não foram encontradas zonas com necrose ou ramos 

partidos. No entanto, ao longo das monitorizações foram observados vários 

fragmentos de gorgónia soltos, caídos no recife rochoso. No âmbito do 

InforBiomares, numa ação de ciência com cidadãos, em colaboração com um 

centro de mergulho local, foram recolhidos 20 fragmentos, que foram colocados 

temporariamente numa estrutura (Figura 23). A estrutura foi preparada pela 

equipa técnica do CCMAR, e visava manter os fragmentos acessíveis aos 

técnicos do CCMAR para que possam ser transplantados mais tarde. Estes 

dados recolhidos visualmente, e de forma qualitativa, apontam para que as 

populações de gorgónias neste local estejam severamente impactadas. 

 

 
Figura	21:	Estado	ecológico	das	gorgónias	amostradas	no	Jardim	das	

Gorgónias.	Legenda:	LS	-	L.	sarmentosa	e	EV	-	E.	verrucosa.	
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Figura	22:	E.	verrucosa	amostrada	no	

Jardim	das	Gorgónias,	coberta	por	

algas	e	epífitos.	

 
Figura	23:	Fragmentos	de	gorgónia	

recolhidos	por	mergulhadores,	e	

posteriormente	presos	à	estrutura	

instalada	pela	equipa	do	projecto.	

Teste de Tipos de Substrato para Recrutamento 

Este ensaio ainda não foi feito, deverá ser realizado ao longo do ano de 2019, 

perto da altura reprodutiva destas espécies. 

 

Identificação de Populações Dadoras 

Para identificação das populações dadoras foram tidos em consideração 

indicadores de abundância. Como tal a área “Pedro do Meio” foi escolhida, 

visto possuir a maior densidade de gorgónias (1,4 m2). 

 

Teste Sucesso de Transplantes 

 

- Sucesso na Fixação 

A monitorização feita no dia do transplante é conduzida horas depois do 

transplante, permitindo que a cola solidifique. O sucesso ou insucesso na 

fixação dos fragmentos transplantados está condicionado pela acção do técnico, 

peixes que impactam o transplante devido ao sedimento levantado ou 
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hidrodinamismo. Com a nova metodologia (Figura 24) a taxa de sucesso foi de 

100% em todas as áreas para todas as espécies (Figura 24 B).  

 

	  

Figura	24:	Duas	fases	da	metodologia	utilizada	para	o	transplante.	(A)	

Marcação	das	áreas	onde	o	substrato	foi	furado,	para	que	as	colónias	possam	

ser	transplantadas	para	o	local	correcto.	(B)	Colónias	de	E.	verrucosa	já	

transplantadas.	

 

- Mortalidade 

Na Pedra do Meio foram transplantadas um total de 40 gorgónias, 20 

fragmentos de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a 

primeira monitorização uma E. verrucosa e uma L. sarmentosa não se 

encontravam no local do transplante, ficando um total de 19 indivíduos para 

cada espécie. Este número manteve-se até à segunda monitorização. 

 

No Jardim das Gorgónias foram transplantados um total de 40 gorgónias, 

20 fragmentos de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a 

primeira monitorização quatro colónias de L. sarmentosa e duas de E. 

verrucosa, não se encontravam no local do transplante, baixando o número total 

para 16 e 18, respetivamente. Este número manteve-se até à segunda 

monitorização. 

  

A B 
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Na Pedra Bonita foram transplantados um total de 40 gorgónias, 20 fragmentos 

de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a primeira 

monitorização duas E. verrucosa não se encontravam no local de transplante, 

ficando um total de 18 colónias desta espécie. Não houve mortalidade nos 

transplantes de L. sarmentosa. Da primeira para a segunda monitorização estava 

uma L. sarmentosa e duas E. verrucosa a menos, baixando o número total para 

19 colónias de L. sarmentosa e 16 de Eunicella verrucosa. 

  

Englobando todos os transplantes, houve um total de 13,11% de mortalidade 

nas colónias de E. verrucosa e 7,02% de mortalidade nas colónias de L. 

sarmentosa.  

 

Tabela	4:	Número	de	colónias	monitorizadas	pós	transplante	e	número	de	

colónias	presente	em	cada	uma	das	monitorizações	subsequentes.	Legenda:	

Transplante	–	monitorização	feita	imediatamente	após	o	transplante.	M1	-	

primeira	monitorização,	M2	-	segunda	monitorização.	

Área de Estudo Espécie  Transplante M1 M2 

Pedra do Meio  Leptogorgia sarmentosa  20 19 19 

Eunicella verrucosa 20 19 19 

Jardim 

das Gorgónias  

Leptogorgia sarmentosa  20 16 16 

Eunicella verrucosa 20 18 18 

Pedra Bonita  Leptogorgia sarmentosa  20 20 19 

Eunicella verrucosa 20 18 16 

 

 

- Estado Ecológico dos Transplantes 

 

Pedra do Meio 
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- Transplantes de Eunicella verrucosa 

Entre o transplante (PM_Trans) e a primeira monitorização (PM_M1), 40% das 

gorgónias desenvolveu necrose. Na segunda monitorização (PM_M2) o número 

de colónias com necrose diminuiu para 0, porém, 65% continha epífitos e só 

25% se encontrava completamente saudável (Figura ).  

 

-Transplantes de L. sarmentosa 

Entre o transplante (PM_Trans) e a primeira monitorização (PM_M1), apenas 

15% das colónias estavam completamente saudáveis. Das restantes, 5% tinham 

necrose, 30% tinham necrose e epífitos e 50% tinham apenas epífitos. Da 

primeira à segunda monitorização (PM_M2) a percentagem de colónias 

saudáveis subiu para 20% e deixaram de existir colónias apenas com necrose, 

embora 15% tivessem necrose e epífitos e 65% tinham apenas epífitos (Figura 

26). 

 

Jardim das Gorgónias 

 

-Transplantes de Eunicella verrucosa 

Do transplante (JG_Trans) à primeira monitorização (JG_M1) apenas 33,33% 

se manteve saudável, enquanto 22,22% apresentava necrose, 11,11% 

apresentava necrose e epífitos e outros 33,33% tinham epífitos.  De salientar 

que na segunda monitorização (JG_M2), a maioria das colónias tinha 

recuperado, com 78% das gorgónias saudáveis e 22% a apresentar epífitos 

(Figura 25).  

 

-Transplantes de Leptogorgia sarmentosa 

Mais de 80% das colónias inicialmente saudáveis desenvolveram necrose até à 

primeira monitorização (JG_M2), onde apenas 5% se encontrava saudável. Na 
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segunda monitorização (JG_M2) o número de gorgónias saudáveis aumentou 

para 25% (5 colónias), estando todas as outras colónias com epífitos (Figura 

26). 

 

Pedra Bonita 

- Transplantes de Eunicella verrucosa 

A quantidade de gorgónias saudáveis com epífitos e com necrose manteve-se 

desde o transplante até à primeira monitorização (PB_M1) onde 65% eram 

saudáveis, 20% tinham epífitos, 10% tinham necrose e 5% tinham epífitos e 

necrose. Na segunda monitorização (PB_M2) o número de gorgónias saudáveis 

aumenta para 87,5% do total de colónias ainda presentes, 6,25% tinham epífitos 

e 6,25% tinham epífitos e necrose (Figura 25).  

 

- Transplantes de Leptogorgia sarmentosa 

Das gorgónias transplantadas (PB_Trans) 60% eram saudáveis, porém, na 

primeira monitorização (PB_M1) restavam apenas 15% de colónias saudáveis, 

20% tinham epífitos e necrose, e 65% tinham necrose. Na segunda 

monitorização (PB_M2), existe um aumento de colónias saudáveis para 50%, 

apenas 5% de colónias com necrose, 22,5% de colónias com necrose e epífitos e 

22,5% de colónias com epífitos (Figura 26).  
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Figura	25:	Transplantes	de	E.	verrucosa	e	o	estado	ecológico	das	colónias,	nas	

três	áreas	de	estudo:	Jardim	das	Gorgónias	(JG),	Pedra	do	Meio	(PM)	e	Pedra	

Bonita	(PB).	Os	transplantes	estão	referenciados	em	relação	ao	momento	em	

que	foram	amostrados,	começando	com	dia	do	transplante	(Trans),	primeira	

monitorização	(M1)	e	segunda	monitorização	(M2).	

  

 
Figura	26:	Transplantes	de	L.	sarmentosa	e	o	estado	ecológico	das	colónias,	nas	

três	áreas	de	estudo:	Jardim	das	Gorgónias	(JG),	Pedra	do	Meio	(PM)	e	Pedra	

Bonita	(PB).	Os	transplantes	estão	referenciados	em	relação	ao	momento	em	
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que	foram	amostrados,	começando	com	dia	do	transplante	(Trans),	primeira	

monitorização	(M1)	e	segunda	monitorização	(M2).	

 

Crescimento 

O crescimento dos transplantes foi também monitorizado. O método utilizado 

mede a área das ramificações da colónia em si (Coz et al. 2012; Figura 27). A 

seleção deste método prende-se com o facto de os transplantes serem pequenos 

e o crescimento das gorgónias não ser homogéneo, nem seguir uma direção pré-

determinada (Figura 28).  

 
Figura	27:	Fotografia	de	L.	sarmentosa	com	escala,	para	monitorização	de	

crescimento.	

	

Figura	28:	Transplante	número	10,	de	E.	verrucosa	na	Pedra	Bonita.	Fotos	dos	3	

momentos	de	monitorização	da	esquerda	para	a	direita:	Transplante,	M1	e	

M2.	Assinalado	a	vermelho,	podem	observar-se	2	novos	ramos	na	colónia.	
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À data deste relatório, ainda só tinham sido processadas as monitorizações da 

espécie E. verrucosa. As monitorizações de L. sarmentosa serão apresentadas 

com o relatório final. 

 

Olhando para a evolução do crescimento médio dos transplantes, o Jardim das 

Gorgónias e a Pedra Bonita apresentam um crescimento constante entre o 

transplante e a segunda monitorização (M2). No entanto, a Pedra do Meio 

apresenta crescimento negativo entre o momento do transplante e segunda 

monitorização (M2), ainda que tenha um pequeno aumento na primeira 

monitorização (M1).  

 

  
Figura	37:	Crescimento	(cm2)	das	diversas	colónias	de	E.	verrucosa	

transplantadas	para	a	Pedra	do	Meio.	As	barras	de	erro	mostram	o	erro	

padrão.	
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Algas Kelp  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Algas Kelp 

 

Autor: Carolina Mourato, Diogo Paulo, Luís Barreto 

Coordenador: Diogo Paulo, Luís Barreto 

Revisto por: Ester Serrao 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

 

Objetivo: 

Realização de ensaios de técnicas de recuperação das algas castanhas (kelp) 

utilizando as espécies naturais do Parque Marinho. Pretende-se que sejam 

conseguidos, no mínimo os seguintes resultados: identificação das melhores 

populações dadoras quanto à abundância e diversidade genética, teste de 

diferentes tipos de substrato para recrutamento (no mínimo dois tipos de 

substratos) e teste do sucesso dos transplantes em diferentes fases do ciclo de 

vida (recrutas ou adultos reprodutivos).  

 

Resultados obtidos em 2019: 
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Em 2018 foram identificadas as melhores populações dadoras de Laminaria 

ochroleuca e Saccorhiza polyschides para o teste de novas metodologias de 

transplantes dentro do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha. Foram também 

colocadas estruturas com indivíduos reprodutivos das duas espécies que 

visavam testar (1) diferentes tipos de substrato para recrutamento e (2) o 

sucesso dos transplantes na fase adulta do ciclo de vida do Kelp. Para o teste do 

sucesso dos transplantes na fase de recrutamento foi também retirado tecido 

reprodutivo dos mesmos indivíduos, a partir dos quais se cultivou recrutas em 

laboratório. 

 

Dando continuidade ao trabalho de transplantes realizado durante o ano de 

2018, obtivemos os seguintes resultados na campanha de Primavera de 2019. 

 

 

1. Teste dos diferentes tipos de substrato para recrutamento 

 

As estruturas com o Kelp reprodutivo foram retiradas em Outubro de 2018 após 

as tempestades que se fizeram sentir na região. Em Junho de 2019 ao analisar o 

local não foram observados recrutas, pelo que o teste foi inconclusivo in situ.  

 

Porém, durante a campanha realizada em Junho de 2019, foi observado um 

pequeno número de indivíduos da espécie L. ochroleuca na Ponta da Passagem 

(GPS 38.410090°, -9.204920°). Por ser a população existente no Parque, foram 

retiradas partes de tecido reprodutivo a 18 indivíduos para cultivar recrutas em 

laboratório, onde se está a testar 2 tipos de substrato para recrutamento.  

 

Foram preparados 3 tanques com água artificial e 2 tipos de substrato: rocha e 

tubo de PVC envolvido em cabo de nylon. Cada tubo de 10 cm de comprimento 

suporta 2 m de cabo de nylon. Assim, por tanque, foram colocados 8 tubos 



149	
	

(num total de 16 m de cabo), entre 15 a 20 rochas e algumas lamelas para 

observação ao microscópio (Figura 38). O tecido reprodutivo foi colocado 

dentro dos tanques e, após libertação dos esporos, foi retirado. 

Os esporófitos serão transplantados para o Parque este mês.  

 

 
Figura 38: Tanques e materiais utilizados para o teste dos diferentes tipos de 
substrato para recrutamento. Observa-se ainda o tecido reprodutivo espalhado 
no fundo, que foi retirado após libertação dos esporos. 

 

2. Teste do sucesso dos transplantes em diferentes fases do ciclo de vida 

(recrutas ou adultos reprodutivos). 

 

2.1.  Adultos reprodutivos 

Nenhum dos indivíduos das duas espécies recrutou na área e área adjacente à 

colocação das estruturas. Deste modo, os transplantes na fase adulta não 

demonstraram ser produtivos atendendo à metodologia usada. Por não terem 

sido observados recrutas, também não foi possível obter resultados em relação à 

exclusão de herbivoria. 

 

2.2. Recrutas 
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Os recrutas das duas espécies foram cultivados logo após recolha de tecido 

reprodutivo dos indivíduos que se colocaram nas estruturas. Houve libertação 

de esporos e crescimento celular, pelo que os indivíduos eram viáveis. Os 

indivíduos de L. ochroleuca amostrados este ano também se encontram em 

crescimento. O processo de recolha, preparação e manutenção das amostras 

ocorreu da mesma forma que para os indivíduos recolhidos o ano passado 

(Figura 39). 

 

 

Figura 39: Fotografias em microscópio do crescimento dos gametófitos de 
Laminaria ochroleuca em laboratório com objectiva x10. A – Aquando da 

A 

B 

C 
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libertação de esporos, B – Crescimento três semanas após libertação, C – 
Crescimento quatro semanas após libertação.  

 

 

Resultados obtidos: 

 

3. Identificação	das	melhores	populações	dadoras	quanto	à	abundância	e	

diversidade	genética	

 

Para identificar zonas com populações que pudessem ser dadoras para a 

realização de transplantes, foi monitorizada a maior parte da extensão do Parque 

Marinho com recurso a veículos de propulsão subaquáticos (DPV). Foram 

identificadas cinco áreas com potencial dador para transplantes: Paredes do 

Cabo (GPS: 38.412910°, -9.221170°), Ponta da Passagem (GPS 38.410090°, -

9.204920°), Marca das 3 milhas (GPS: 38.426160°,  -9.170820°), Pinheirinhos 

(GPS: 38.426970°,  -9.153620°) e Baleeira (GPS 38.414750°, -9.187880°). A 

Baixa do Cabo (GPS: 38.414990°, -9.222870°) também foi monitorizada, mas 

ainda que historicamente seja uma área com Kelp, no ano de 2018 não foi 

registada presença de nenhuma espécie de kelp. 

 

Foram feitas seis monitorizações, uma para cada área, durante o mês de Julho. 

Devido à elevada densidade de Cystoseira sp. em alguns locais, também se 

monitorizaram estas populações.  

 

3.1. 	Densidade	

A presença das algas castanhas variou entre os -6 m e -15 m de profundidade. 

De forma global no PMPLS a espécie Saccorhiza polyschides tinha uma média 

de 20,35 cm de comprimento do estipe, uma densidade média de 10,8 m2 e 

28,41 % dos indivíduos reprodutivos. A espécie Cystoseira sp. tinha 18,97 cm 
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de comprimento médio do estipe e uma densidade média de 17,8 m2. Na tabela 

1 são apresentados os valores de densidade média, altura de estipe média e 

percentagem de indivíduos reprodutivos por cada local amostrado. 

 

Tabela 5: Tabela referente à calendarização dos trabalhos relacionados com 

Kelp. As siglas representam a seguinte informação: NA – Não aplicável, C – 

Cystoreira sp., SP – Saccorhiza polyschides, LO – Laminaria ochroleuca. A 

percentagem relativa ao tecido reprodutivo foi calculada com base na seguinte 

fórmula: número de indivíduos reprodutivos / número total de indivíduos 

amostrados no local. 

Atividade Data Local 

Profu

ndida

de (m) 

Espécie 

Número 

de 

indivíduos 

Média do 

compriment

o do Estipe 

(cm) 

Densidad

e média 

(m2) 

% 

Reproduti

vo 

Monitorização  
23 Julho

 2018 

Baixa do 

Cabo 
12 NA 0 NA NA NA 

Monitorização 
23 Julho

 2018 

Paredes 

do Cabo 

13 - 

15 

C 19 19,05 3,60 NA 

SP 86 14,29 17,20 13,95% 

Monitorização 
23 Julho

 2018 

Ponta da 

Passage

m 

11 - 

13 

C 1 24,00 0,20 NA 

SP 91 43,56 18,40 56,04% 

Monitorização 
26 Julho

 2018 

Marca 

das 3 

milhas 

6 
C 1 18,00 0,21 NA 

SP 80 20,91 16,84 38,75% 

Monitorização 
26 Julho

 2018 

Pinheirin

hos 
6 

C 48 15,02 19,20 NA 

SP 1 13,00 0,4 0% 

Monitorização 
27 Julho

 2018 
Baleeira 5 

C 56 18,77 11,20 NA 

SP 6 10,00 1,20 33,33% 
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Para analisar a abundância das possíveis populações dadoras, as densidades 

foram calculadas com base no número total de indivíduos por número total de 

quadrados amostrados. Assim, para a espécie S. polyschides o estudo base 

salientou a “Ponta da Passagem”, “Paredes do Cabo” e “Marca das 3 milhas” 

como locais de maior densidade e “Baleeira” e “Pinheirinhos” como o local 

com menor abundância de espécies de Kelp (Figura 40).  

 

Não foram detectados indivíduos da espécie Laminaria ochroleuca no Parque 

Marinho, embora tenham sido registadas ocorrências prévias em alguns dos 

locais amostrados este ano. Assim, foram escolhidas duas populações 

geneticamente semelhantes às do Parque Marinho. Os indivíduos da espécie 

Laminaria ochroleuca usados nas experiências de transplante pertencem às 

populações da Praia da Amorosa Norte (GPS: 41.652823°, -8.828649°) e Praia 

da Amorosa Sul (GPS 41.629981°, -8.823157°), Viana do Castelo. A Praia da 

Amorosa tem uma extensão de cerca de 6 km e é constituída por variadas 

piscinas (largas poças) intertidais rochosas. Cada piscina foi considerada um 

enclave com populações distintas. Deste modo, foram amostradas duas piscinas 

intertidais – uma a Norte e outra a Sul da Praia – com diferentes densidades de 

L. ochroleuca. Embora as diferenças em abundância não sejam tão 

pronunciadas como na espécie S. polyschides, a falta de L. ochroleuca no 

Parque Marinho levou à decisão da inclusão das populações mais semelhantes 

geneticamente, como justificado na alínea 3.4 sobre análises genéticas. 

Monitorização 

30 

Agosto 

2018 

Praia da 

Amorosa 

1 

1 LO 13 29,77 17,33 NA 

Monitorização 

30 

Agosto 

2018 

Praia da 

Amorosa 

2 

1 LO 16 21,38 21,33 NA 
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Figura 40: Densidade (m2) média de Saccorhiza polyschides e Laminaria 

ochroleuca por local de amostragem. A sigla “LO” denomina a espécie 

Laminaria ochroleuca, a sigla “SP” denomina a espécie Saccorhiza polyschides 

e a sigla “C” denomina Cystoseira sp. 

 

3.2.  Comprimento médio do estipe 

Em relação ao comprimento médio do estipe, a S. polyschides tem 

comprimentos semelhantes na “Baleeira”, “Paredes do Cabo” e “Pinheirinhos” 

(entre 10 e 14 cm), um ligeiro aumento da média do comprimento na “Marca 

das 3 milhas” (21 cm) e um expressivo aumento do comprimento médio na 

“Ponta da Passagem” (44 cm). A L. ochroleuca possui uma diferença de 9 cm 

do comprimento médio do estipe entre as duas populações, com comprimentos 

médios de 21 cm e 30 cm. A Cystoseira sp. apresenta comprimentos médios 

mais baixos em “Pinheirinhos” (15 cm) e mais altos em “Ponta da Passagem” 

(24 cm) (Figura 41). 
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Figura 41: Comprimento (cm) médio dos estipes de Cystoseira sp., Laminaria 

ochroleuca e Saccorhiza polyschides, por local de amostragem. A sigla “C” 

denomina Cystoseira sp., a sigla “LO” denomina a espécie Laminaria 

ochroleuca, a sigla “SP” denomina a espécie Saccorhiza polyschides. 

 

3.3.  Tecido Reprodutivo 

Os locais com maior densidade por m2 foram também os locais com maior 

número de indivíduos a apresentar tecido reprodutivo. Porém, a “Ponta da 

Passagem” foi o único local onde mais de 50% dos indivíduos se encontravam 

reprodutivos (Figura 42), e foi escolhida como população dadora abundante. Em 

“Pinheirinhos” não se observaram indivíduos com tecido reprodutivo, pelo que 

a população dadora pouco abundante escolhida foi a da “Baleeira”. 

Na “Marca das 3 milhas” foi difícil identificar ou excluir tecido reprodutivo em 

alguns indivíduos, pelo que foram marcados como possível presença de tecido 

reprodutivo.  
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Figura 42: Número total de indivíduos com tecido reprodutivo (“S”) e sem 

tecido reprodutivo (“N”). Na Marca das 3 milhas não foi possível identificar o 

estado reprodutivo de alguns indivíduos, representados pelo ponto “?”. 

		

3.4. 	Análises	genéticas	

3.5. 	

Com o objetivo de analisar a variabilidade genética entre populações dadoras, 

nomeadamente se existem diferenças entre populações com elevada densidade 

de indivíduos e populações com reduzida densidade de indivíduos, foram 

amostrados 45 indivíduos adultos de cada população e de cada espécie (S. 

polyschides e L. ochroleuca) através do corte de um disco de 2 cm de diâmetro 

do tecido da lâmina da alga (Figura 43). As populações amostradas para esta 

análise correspondem às mesmas populações amostradas para a libertação de 

esporos e consequente cultivo de esporófitos juvenis no ano de 2019: S. 

polyschides: “Ponta da Passagem” – população com elevada densidade e 

“Baleeira” – população com baixa densidade; L. ochroleuca: Praia da Amorosa 
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1 – população com elevada densidade e Praia da Amorosa 2 – população com 

baixa densidade. O tecido foi colocado em sacos de amostragem com sílica gel 

o que permite a conservação do ADN. A extração de ADN e genotipagem com 

recurso a microssatélites previamente desenvolvidos para S. polyschides (Assis 

et al., 2013) e L. ochroleuca (Coelho et al., 2014) permitiu a análise e 

comparação da variabilidade genética das populações dadoras assim como 

permitirá a análise dos esporófitos recrutas. A riqueza genética das populações 

do parque marinho (Assis et al., 2018) possibilita o transplante de recrutas de 

outras populações com riqueza genética semelhante.  Os resultados das 

populações dadoras indicaram já que a Arrábida é uma região de contacto entre 

populações geneticamente distintas com maior diversidade de alelos do que as 

potenciais dadoras e que pode assim receber indivíduos de quaisquer das 

populações dadoras, que não estaremos a introduzir alelos novos. 
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Figura 43: Fotografias referentes à recolha de tecido germinativo para cultivo de 

esporófitos em laboratório. Canto superior esquerdo: Lâmina de L. ochroleuca 

com tecido reprodutivo evidenciado (mancha escura). Canto inferior esquerdo: 

Método de recolha de tecido para análises genéticas e cultivo de esporófitos. 

Lado direito: Processamento das amostras antes da sua colocação nas estruturas. 
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4. Teste	dos	diferentes	tipos	de	substrato	para	recrutamento	

 

Para o teste dos diferentes tipos de substrato para recrutamento e exclusão de 

herbivoria foram construídas estruturas em PVC (1,5 m x 0,50 m) e colocadas 

no fundo marinho no PMPLS na Baia de Armação. Em cada um dos três braços 

da estrutura foram colocadas 5 placas de cerâmica (15 cm x 15 cm) com 

distância de aproximadamente 20 cm entre os centros das mesmas (Figura 44). 

Este conjunto de placas e espaços pretendia distribuir uniformemente os dois 

tipos de substrato (artificial e natural) que ficaria por debaixo do kelp 

reprodutivo. De modo a melhor compreender os fatores responsáveis pelo 

sucesso de recuperação de algas, foi também aplicado um tratamento para 

exclusão de herbivoria. 
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Figura 44: Fotografias representativas da estrutura concebida para testar os 

diferentes tipos de substrato para recrutamento e a exclusão de herbivoria no 

sucesso de recuperação das algas castanhas. Topo: Saccorhiza polyschides, um 

grupo de indivíduos dentro de um saco de rede, outro fora. Baixo: Laminaria 

ochroleuca, indivíduos separados por saco de rede com malha grande e malha 

pequena. 

 

Foram recolhidos 90 indivíduos reprodutivos de cada uma das populações 

dadoras, num total de 180 indivíduos por espécie.  
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Tabela 6: Calendarização dos testes de recrutamento para Kelp. As siglas 

representam a seguinte informação: SP – Saccorhiza polyschides, LO – 

Laminaria ochroleuca. 

 

 

Os transplantes foram efetuados na Baía da Armação (GPS: 38.437270°, -

9.063290°), compreendendo um total de 12 estruturas, repartidas por espécie e 

população dadora. Assim, existem seis estruturas para cada espécie. Dentro de 

cada espécie foram amostradas duas populações dadoras, abrangendo três 

estruturas cada. Em cada estrutura ficaram 30 indivíduos da mesma espécie, 

separados em dois grupos de 15, por forma a aplicar o tratamento de exclusão 

de herbivoria. Para o teste de exclusão de herbívoria, 15 indivíduos foram 

colocados num saco de rede de malha fina e 15 indivíduos ficaram sem proteção 

(Figura 45). No caso da L. ochroleuca, os indivíduos sem proteção foram 

colocados numa rede de malha grossa que permite a entrada de herbívoros, 

porque devido ao pequeno tamanho dos indivíduos era impossível mantê-los na 

estrutura como foi feito com S. polyschides. 

 

Atividade Data Local 

Profun

didade 

(m) 

Espécie 
Número de 

indivíduos 

Média do 

comprimento 

do Estipe (cm) 

Densidade 

total (m2) 

Estruturas 

(colocação) 
Julho 

2018 

Baía da 

Armação 
4 SP 180 - - 

Estruturas 

(colocação) 
Agosto 

2018 

Baía da 

Armação 
4 LO 180 - - 

Estruturas 

(recolha) 
Outubro 

2018 

Baía da 

Armação 
4 SP e LO 360 - - 
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Figura	45:	Mapa	do	desenho	experimental	utilizado	no	teste	de	diferentes	

tipos	de	substrato	e	exclusão	de	herbivoria.	Cada	retângulo	indica	uma	

estrutura.	A	verde	estão	os	indivíduos	da	espécie	Saccorhiza	polyschides	e	a	

laranja	da	espécie	Laminaria	ochroleuca.	Os	números	no	interior	indicam	a	

quantidade	de	indivíduos	nessa	estrutura.	A	preto	o	número	de	indivíduos	sem	

tratamento	para	a	exclusão	de	herbivoria	e	a	azul	o	número	de	indivíduos	

expostos	ao	tratamento.	

  

S.	polyschides L.	ochroleuca 
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5. Teste do sucesso dos transplantes em diferentes fases do ciclo de vida 

(recrutas ou adultos reprodutivos). 

 

5.1.  Adultos reprodutivos 

Os indivíduos adultos ficaram nas estruturas até Outubro, altura em que houve 

tempestades fortes que causaram danos nas estruturas e foram retiradas. Uma 

vez que os ensaios se focam em número de recrutas, os resultados referentes à 

reprodução de adultos do ano de 2018 apenas serão conhecidos durante a 

Primavera de 2019, altura em que saberemos se houve fixação de esporos. Caso 

tenha havido recrutamento, será anotado em que substrato e será feita 

genotipagem dos recrutas por forma a evidenciar 1) a população dadora e 2) o 

tipo de exclusão de herbivoria a que estiveram expostos.  

 

5.2. Recrutas 

Foi amostrado tecido reprodutivo de cada espécie (S. polyschides e L. 

ochroleuca) e de cada população (elevada e reduzida densidade) através do 

corte de discos de 2 cm de diâmetro, os quais foram limpos de epífitos com 

papel e colocados em falcons de 50 ml com água do mar autoclavada com GeO2 

(10 ml de solução a 22% Litro-1) e duas lamelas de vidro para assentamento dos 

esporos. Os tubos falcon foram levados para o laboratório em geleiras 

refrigeradas e colocados a 12°C e 20 µmol m-2 s-1 de luz vermelha para inibir a 

reprodução. O tecido foi removido após 24-48h do meio quando a libertação 

dos esporos foi visualmente confirmada através de observação ao microscópio 

(Figura 46). 
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Figura	46:	Esporos	de	Laminaria	ochroleuca	assentes	em	lamelas	de	vidro	

observadas	ao	microscópio	(20x).	

 

Após 1 semana, o meio foi trocado para água salgada autoclavada com adição 

de 8 ml L-1 PES (Provasoli Enriched Seawater) sem ferro (Fe) para potenciar o 

desenvolvimento vegetativo dos gametófitos, inibindo o desenvolvimento de 

estruturas reprodutivas. O crescimento vegetativo dos gametófitos, tanto 

machos como fêmeas, aumentam o número de células de cada indivíduo, o que 

aumenta o número de gametas por indivíduo e consequentemente esporófitos 

produzidos. Para testar a eficácia do transplante dos esporófitos juvenis 

cultivados em laboratório em diferentes substratos, gametófitos das diferentes 

espécies e populações serão macerados e deixados a assentar em substrato 

natural (rocha) e artificial. Os replicados dos substratos serão colocados em 

diferentes aquários com arejamento, 30 µmol m-2 s-1 de luz branca e meio com 

10 ml L-1 PES para promover o crescimento dos esporófitos juvenis. Ao 

atingirem os 5-10 cm (2 meses de crescimento) os esporófitos serão 
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transplantados para o campo na época de recrutamento natural de Maio a Junho 

(Pereira et al., 2019) seguindo o desenho experimental utilizado para o 

recrutamento in situ (Figura 45). 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Amarrações  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Amarrações 

 

Autor: Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo 

Revisto por: Ester Serrao 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

Objetivo:  

Identificação dos locais mais sensíveis, onde devem ser instaladas amarrações 

amigas do ambiente que permitam minimizar os impactos das atividades 

náuticas nos fundos marinhos. 

 

Resultados obtidos: 

Com base nas monitorizações feitas no âmbito deste projeto em Corais, Kelp e 

Ervas Marinhas e sobrepondo a prática conhecida de atividades náuticas no 

Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, foi criada uma lista de pontos importantes 

para a instalação de amarrações.  As zonas identificadas são utilizadas pelo 

setor marítimo turístico, que ao não terem boias de amarração utilizam ancoras 
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e boias artesanais como forma de fundeio temporário. O uso de ancoras e boias 

artesanais impacta diretamente o fundo marinho do PMPLS tendo um efeito 

negativo nas populações de kelp, gorgónias, plantas marinhas e nos recifes 

rochosos.  
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Tabela	7:	Resumo	de	locais	sensíveis	a	atividades	náuticas	recorrentes.	

Local Latitude Longitude Zona de Proteção 

Pedra do Meio 38.438474° -9.102288° Complementar 

Paredes do Cabo 38.412910° -9.221170° Parcial 

Ponta da Passagem 38.410090° -9.204920° Parcial 

Baleeira 38.414750° -9.187880° Parcial 

Jardim das 

Gorgónias 

38.434727° -9.061809° Parcial 

 

Baía de Armação 38.438644° -9.061667° Parcial 

Pedra do Leão 38.434545° -9.067913° Parcial 

River Gurara 38.409580° -9.220926° Parcial 

 

É importante salientar que estes locais se baseiam maioritariamente nas 

monitorizações de recifes de gorgónias, florestas de kelp e pradarias de ervas 

marinhas, no âmbito deste projeto. É de esperar que, com a conclusão do projeto 

em 2020, sejam adicionadas informações com base nos resultados obtidos 

noutras tarefas. Dessa forma, será construído uma lista mais completa com 

todos os pontos de interesse relevantes para a instalação de amarrações amigas 

do ambiente. 


