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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: 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 

De modo a 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 1. 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 ficheiros pdf podem ser consultadas 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 cedidas 

por investigadores), foram compiladas até à data 27843 ocorrências 

georreferenciadas, que correspondem a 1242 espécies.  

Para além de informação relativa à fonte 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, com as respetivas unidades 

(e.g. indivíduos.m-2, percentagens, etc.) e métodos (censos subaquáticos, pesca 

experimental com covos, etc.).  
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No caso das atividades humanas, 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 2: 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. 

 



	

10	

 
Figura	3:	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), 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 %), 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, a maioria das 

ocorrências (46.6 %) referem-se a espécies de peixes ósseos (Actinopterygii), 
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demonstrando a maior intensidade de amostragem deste grupo. 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 

Foi desenvolvida uma base de dados que irá suportar um sistema de informação 

sobre a biodiversidade das áreas marinhas classificadas da Arrábida. Esta pretende 

ser interoperável com outros sistemas já desenvolvidos e terá como finalidade apoiar 

a gestão desta área classificada e contribuir para a consolidação do Sistema Nacional 

de Informação do Mar (SNIMar). 

Os diferentes intervenientes do INFORBIOMARES, incluindo o ICNF, a LPN, bem 

como o IPMA e os projetos “Mar Sudoeste” e “Observatório Marinho de 

Esposende”, foram levadas a interagir na primeira fase de desenvolvimento da base 

de dados, de modo a identificar formas de interoperabilidade entre outros sistemas 

já desenvolvidos, bem como com os standards da informação geográfica do ICNF e 

do Sistema Nacional de Informação do Mar (SNIMar). Esta interação foi levada a 

cabo nas seguintes reuniões: 
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1. Especificidades do caderno de encargos para contratação do Sistema de 

Informação (Lisboa, 22 de Junho de 2018). 

2. Estruturas de dados da base de dados (Lisboa, 19 de Setembro de 2018). 

 

Atualmente existe o consenso geral que a base de dados desenvolvida serve os 

propósitos do projeto INFORBIOMARES, 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 4: Esquema da base de dados desenvolvida, que irá suportar um sistema de 

informação sobre a biodiversidade das áreas marinhas classificadas da Arrábida. 

 

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. A 

figura 5 ilustra alguns dos exemplos da potencialidade dos dados recolhidos. 
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Figura 5: Exemplos de aplicações reais da base de dados já compilada. 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 

 

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 

A B 

C 
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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 (Wieczorek et al, 2012), 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. 

 

Referências: 

Wieczorek J, Bloom D, Guralnick R, Blum D, Döring M, Giovanni R, Robertson T, 

Vieglais D (2012). Darwin Core: An Evolving Community-Developed Biodiversity 

Data Standard. PLoS One. 2012; 7(1): e29715. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029715 
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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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A base de dados inclui até ao momento ocorrências de 1242 espécies. Destes, a 

maioria pertence ao filo Chordata (186 espécies de peixes ósseos, 40 de aves 

marinhas ou limícolas, 17 de elasmobrânquios, 17 de tunicados, 5 de mamíferos 

marinhos, e 1 de anfioxo), seguindo-se Mollusca (170 gastrópodes, 78 bivalves, 5 

cefalópodes, e 3 Polyplacophora e Scaphopoda), Arthropoda (198 crustáceos e 2 

Pycnogonia), Annelida (152 espécies), Rhodophyta (113 espécies), Ochrophyta (42 

algas castanhas e 3 diatomáceas), Porifera (43 espécies), Echinodermata (14 

Holothuroidea, 12 Ophiuroidea, 11 Echinoidea, 5 Asteroidea e 1 Crinoidea), 

Cnidaria (43 espécies), Ascomycota (21 espécies de fungos marinhos), Chlorophyta 

(18 algas verdes), Bryozoa (16 espécies), Platyhelminthes (6 espécies), Myzozoa (3 

espécies de dinoflagelados), Brachiopoda e Nemertea (2 espécies cada), e por fim os 

filos Phoronida e Foraminifera, ambos com apenas 1 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 uma falta de informação disponível. 

Estes resultados reforçam a importância de novos estudos dedicados a componentes 

menos conhecidas da biodiversidade. 

Em alguns grupos, apesar de existirem ocorrências assinaladas para o PMPLS, 

poucas ou nenhumas estão identificadas até ao nível de espécie. Este é o caso dos 

filos Nematoda (10 ocorrências identificadas) e Nemertea (52 ocorrências), nos 

quais apenas 0 e 6% das ocorrências, respetivamente, foram identificadas até ao 

nível de espécie, revelando a necessidade de estudos taxonómicos dedicados a estes 

grupos. 
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Para detectar 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 

reflectir 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. 

Há, contudo, algumas zonas muito localizadas com poucos registos de peixes 

(Figura 8), possivelmente por menor esforço de amostragem.  Os registos de aves 

parecem reflectir 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 6 – 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 7 – 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 8 – 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 9 – Distribuição espacial dos registos de espécies de aves na base de dados 

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

nessa coordenada. 
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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:  

Abril de 2019 (mês 15) 

 

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. 

 

Resultados obtidos: 

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	 de	 preparação	 do	 1º	Workshop.	 O	 evento	 vai	

decorrer	no	CCMAR	e	 ficou	definida	a	data	de	11	de	Fevereiro	de	2019.	Com	a	

realização	deste	1º	Workshop	pretende-se	o	desenvolvimento	 compreensivo	de	

um	 conjunto	 de	 indicadores	 de	 monitorização,	 com	 recurso	 a	 especialistas	 de	
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diferentes	 áreas	 de	 investigação	marinha.	 Sendo	 assim,	 foi	 criado	 um	 grupo	 de	

trabalho	conjunto,	com	vista	ao	planeamento	do	evento,	que	integrou	os	seguintes	

elementos:	

Marisa Batista (LPN) 

Bárbara Horta e Costa (CCMAR) 

Bernardo Quintella (MARE-FCUL) 

Vasco Ferreira (OMARE) 

João Castro (MARE-UE) 

Gustavo Franco (MARE-ISPA) 

	

Após	 a	 primeira	 reunião	 do	 grupo	 de	 trabalho	 que	 também	 contou	 com	 as	

participações	 de	 Emanuel	 Gonçalves	 (MARE-ISPA),	 Francisco	 Arenas	 (CiiMAR)	 e	

José	Lino	Costa	(MARE-FCUL),	ficou	estabelecido,	que	para	além	da	obtenção	de	

uma	primeira	lista	de	indicadores,	este	Workshop	servirá	para	enquadrar	de	forma	

teórica	 as	 boas	 práticas	 a	 implementar	 em	 programas	 e	 estratégias	 de	

monitorização	de	AMP.	Nesta	reunião	ficaram	definidos	os	seguintes	pontos:	

-	Metodologia	 para	 obtenção	 da	 lista	 de	 indicadores;	 será	 compilada	 uma	 lista	

provisória	de	indicadores	(considerando	espécies	e	habitats	incluídas	nas	diretivas	

europeias	 da	 RN	 2000	 e	 estratégias	 de	 monitorização	 da	 DQEM)	 e	 respetivos	

critérios	de	classificação	que	será	sujeita	a	escrutínio	das	equipas	de	projeto,	antes	

da	realização	do	Workshop.	Após	revisão	dos	indicadores,	critérios	de	classificação	

e	sistema	de	classificação	(semi-qualitativo),	a	 lista/formulário	será	enviada	para	

todos	os	participantes	do	workshop	para	classificação	pessoal	dos	indicadores,	os	

formulários	serão	recolhidos,	os	dados	analisados	e	os	resultados	apresentados	no	

workshop	para	discussão	geral.	
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-	Elaboração	de	um	documento	de	reflexão	e	orientador	do	Workshop	que	será	

previamente	enviado	aos	participantes,	onde	está	descrito	o	objetivo,	o	plano	de	

trabalhos	 detalhado,	 que	 inclua	 uma	 introdução	 geral	 e	 definições	 teóricas,	 e	

bibliografia	recomendada.	

-	 Solicitação	 ao	 ICNF,	 como	 beneficiário	 do	 produto	 dos	 3	 workshops,	 para	

realização	 de	 uma	 apresentação	 em	 que	 fique	 claro	 o	 que	 pretendem	 como	

produto	final	na	óptica	do	utilizador.	

-	Definição	do	plano	de	 trabalhos,	em	que	 ficou	estabelecida	a	seguinte	agenda	

provisória:	

10:00h - 11h Apresentação dos projetos OMARE, INFOBIOMARES e MARSW 

(incluindo 10’ no final para perguntas);  

11:00 - 11:20 Apresentação ICNF 

11:20 - 12:00 Debate (articulação projetos ICNF – e proposta de output do 

workshop);  

12:00 - 12:30 Apresentação – Boas Práticas na Monitorização de AMPs; 

12:30 - 14:00 Almoço;  

14:00 - 14:30 Apresentação da matriz da análise de indicadores;  

14:30 - 16:00 Discussão dos indicadores (modelo de discussão a definir);  

16:00 - 17:00 Definição da lista de indicadores finais; 

 

-	A	lista	de	indicadores	obtidos	no	final	do	workshop	será	provisória	e	sujeita	a	nova	

apreciação	dos	especialistas	da	equipa	de	projeto	e	especialistas	convidados,	a	lista	

final	de	indicadores	está	prevista	ser	entregue	no	mês	15	do	projeto	(D9).	
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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 

 

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 do primeiro ano de projeto, a monitorização das comunidades de 

peixes de recife com recurso a censos visuais de peixe em mergulho (UVC) foi 

realizada em duas épocas de amostragem, conforme o planeado. 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 diversas zonas de proteção. Para se 

realizar um desenho experimental balanceado consideraram-se a área de Proteção 
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Total, as duas áreas de Proteção Parcial que rodeiam a Proteção Total e a área de 

Proteção Complementar imediatamente a Oeste de Sesimbra. Em cada área de 

proteção foram estabelecidos dois locais de amostragem (um local a Oeste e outro 

a Este) e em cada local foram selecionados três pontos (Figura b1). Em cada ponto 

foram realizados três transeptos aleatórios com dimensão de 30 x 4 metros (2 

metros para cada lado do mergulhador), paralelos à linha de costa, sobre o 

substrato rochoso. Na primeira passagem foram registadas as espécies de peixe 

demersais e na segunda passagem (retorno) as espécies de peixe crípticas. Neste 

primeiro ano de projeto foram efetuados um total de 42 mergulhos (18 mergulhos 

na Primavera/Verão e 24 na época do Outono/Inverno), o que corresponde a 222 

transeptos (78 na Primavera/Verão em que 45 são demersais e 33 crípticos, e 144 

no Outono/Inverno, com 72 demersais e 72 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 no próximo relatório intercalar. 

A amostragem da Primavera/Verão 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 

(juntamente com a ocorrência de Cystoseira usneoides), que se verificou sobre o 

substrato rochoso entre os meses de Maio e Agosto no ano de 2018 (Figura b2), 

em praticamente todos os locais de amostragem. Espera-se a ocorrência de 

grandes 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 poderão não ser considerados nos resultados a 

apresentar (caso se verifique os desvios esperados, ou seja, uma redução 
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significativa nas densidades de peixes dos UVC quando comparados com anos 

anteriores). 

 

 

 
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: Joffrey Baeyaert, David Abecasis 

Coordenador: Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini 

 

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

 

Data de conclusão:  

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivos: 

A) Implementação de uma rede de receptores acústicos para a monitorização 

regular do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha; 

B) Estudo do comportamento das espécies com interesse comercial através de 

estudos de telemetria acústica, incluindo o robalo (Dicentrarchus labrax) e o 

polvo (Octopus vulgaris). 

 

Resultados obtidos: 

A) Implementação	de	uma	rede	de	receptores	acústicos	dentro	do	parque	

marinho	Luiz	Saldanha:	

 

I. 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).  
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II. Amarrações	para	os	receptores	acústicos:	

 

1. 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).  

 

A tarefa de conceção e construção das poitas foi realizada entre os meses de Abril 

e Junho de 2018. Durante este período foram construídas 36 poitas na 

Universidade do Algarve que foram posteriormente transportadas para Sesimbra.  

 

2. 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 bóia será utilizada para colocar receptores durante a próxima 

campanha de campo de telemetria acústica, visando ampliar a área de 

monitorização da rede de receptores acústicos. 

 

3. Locais	de	mergulho	
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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). 

 

III. Implementação	da	rede:	

Durante o mês de Julho 2018, 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). 

 

B) Estudo	do	comportamento	das	espécies	com	interesse	comercial	através	

de	estudos	de	telemetria	acústica:	

 

I. Equipamento	para	marcação:	

 

1. Mesa	de	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). 

 

2. Marcações	com	transmissores	acústicos:	

 

Durante o trabalho de campo de Julho de 2018, os esforços de pesca foram 

direcionados para a captura de robalos dentro do parque marinho (Objetivo B). 
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Um indivíduo de 56 cm (comprimento total) foi capturado a 26/07/2018, fora do 

porto de Sesimbra. Um transmissor acústico V13 foi cirurgicamente implantado 

neste exemplar antes da sua libertação no mesmo local (Figura 5 e 6). 

Um pequeno filme do procedimento está disponível em: 

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

 

II. Experiência	comportamental:	avaliação	do	uso	de	telemetria	acústica	

na	espécie	Octopus	vulgaris	

 

1. Testes	de	fixação	do	transmissor	acústico:	

 

Para fixar o transmissor acústico, externamente, em exemplares de Octopus 

vulgaris foi desenvolvido um método com base no sistema de disco de Peterson. 

O transmissor foi fixado em ambas as extremidades com uma abraçadeira e 

colado com epóxi a uma “almofada” de borracha macia. Para fins de fixação, a 

ponta protuberante das abraçadeiras foi cortada em 2.5 cm (Figura 7). 

O transmissor é depois fixado na parte interna do manto através de duas pequenas 

incisões, por onde são colocadas as extremidades das abraçadeiras. De seguida, 

uma almofada macia secundária é colocada no lado externo do manto. 

Finalmente, para fixar com segurança o transmissor ao animal, as extremidades 

das abraçadeiras são fechadas com o respectivo fecho (Figura 7). 

Para facilitar a inserção das pontas das abraçadeiras através do manto, diferentes 

métodos de perfuração foram concebidos e testados previamente num espécime 

morto. 

Pequenos aparelhos, feitos de dois anzóis de pesca achatados e curvos, soldados 

numa pequena ponta de metal, foram projetados para realizar as incisões. 

Diferentes ângulos de curva foram testados no espécime morto para determinar 

qual o mais adequado (i.e. tempo de procedimento reduzido, qualidade da 

punção) (Figura 7). 
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2. Configuração	experimental	

 

Foi desenvolvido um protocolo experimental para a) monitorizar a reação 

comportamental à fixação dos transmissores acústicos em exemplares vivos de 

Octopus vulgaris em condições de cativeiro e, b) determinar o tempo de retenção 

e sucesso da marcação. 

Para o efeito, foram preparados 3 tanques em forma de cone com uma capacidade 

de 500 litros cada, na estação do Ramalhete (CCMAR/UAlg) (Figura 8). A parte 

superior de cada tanque (~ 50 cm) foi coberta com relva artificial sintética, um 

material usado para impedir a fuga dos espécimes. Todos os tanques foram 

equipados com sistemas de vídeo para quantificar a resposta comportamental dos 

indivíduos (Figura 8). 

Para respeitar as diretrizes e regulamentações emitidas pela DGAV e limitar o 

uso de animais vivos envolvidos em experimentos científicos, foi decidido que 

somente três indivíduos serão mantidos em cativeiro e testados durante este 

estudo. 

O planeamento experimental detalhado está disponível no Anexo I. 

 

3. Protocolo	

 

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

acordo com o protocolo definido. 

Foram determinados três principais limite-crítico para os ensaios experimentais 

que abordam o grau de stress e condições que podem potencialmente levar à 

morte do indivíduo. 

 

Os principais factores em análise para compreender a resposta do indivíduo são 

1) ganho de peso ao longo da experiencia e 2) resposta antagónica à fixação do 
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transmissor (ou seja, tentativas de remoção do dispositivo). O protocolo inclui 5 

eventos de amostragem aleatória de 15 minutos de gravação de vídeo por dia e 

por espécime (Figura 8). 

O protocolo detalhado está disponível no anexo I. 

 

Figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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Figura 4. Mapa da rede de receptores acústicos cobrindo a área de estudo. Durante 

as próximas campanhas, e tendo em conta testes e resultados preliminares, serão 

colocados os restantes receptores de modo a completar a cobertura. 
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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. 
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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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Figura 7. Fixação do transmissor para estudo do polvo, Octopus vulgaris, com 

telemetria acústica. A & B- Um transmissor acústico V9 montado com uma 

almofada de borracha e abraçadeiras; C, D, E - método de fixação testado num 

A B C 

D 

E 

F 
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espécime morto de O. vulgaris; F - Ganchos modificados, soldados e usados para 

perfurar o manto do animal. 

 

 

Figura 8. Configuração experimental dos tanques usados para manter três 

espécimes de Octopus vulgaris em cativeiro. A - Vista da configuração na estação 

A 

E F C D 
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de biologia marinha do Ramalhete; B - Topo do tanque coberto com relva 

sintética para evitar que os exemplares escapem; C, D - Desenho da configuração 

de gravação de vídeo subaquática para câmeras GoPro; E, F - Configuração da 

câmera dentro do tanque. 

 

 

 

Agradecimentos 

A. Sykes, J. Reis, J. Quintella, P. Frias, M. Patusco, S. Cutten  

 

Licenças 

As experiências científicas em causa estão autorizadas pela DGAV e pelo ICNF 

através das licenças 0421/000/000/2018 e 572/2018/CAPT, respectivamente. 
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Título da Tarefa: Conhecimento científico para a Gestão do Parque Marinho 

 

Sub-Sub-tarefa – Pescas Experimentais 

 

Autor: Joffrey Baeyaert, David Abecasis 

Coordenador: Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini 

 

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.  
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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. A campanha da Primavera de 2019 está 

prevista para Abril. 

 

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 

    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 
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Bcavala 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). 

Após discussão com pescadores e investigadores experientes, a campanha foi 

adiada até novo aviso de que a quantidade de algas nas proximidades de Sesimbra 

não alteraria os nossos objectivos. Foi decidido aguardar melhores condições para 

liderar a campanha no final de outubro de 2018 - início de novembro de 2018. 

O censo detalhado das espécies capturadas durante este breve trabalho de campo 

está disponível no Anexo I. 

 

b. Novembro	de	2018	

 

Uma segunda tentativa foi planeada para os dias 10 a 21 de novembro de 2018.  

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	
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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 d (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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Agradecimentos. 

I. Sousa, R. Pacheco 

 

Anexo I. Alguns dos exemplares capturados na campanha de pesca experimental 

de Outubro.  

© Inês Sousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure	S	1.	Fêmea	Raja	clavata.	 Figure	S	2.	Fêmea,	Myliobatis	aquila.	

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: Joffrey Baeyaert, David Abecasis 

Coordenador: Karim Erzini 

Revisto por: Karim Erzini 

 

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 

solicitados à divisão de estatística da DocaPesca. Após a recepção dos dados, 

serão analisadas as tendências. 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 

 

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

 

Data de conclusão: 

Novembro de 2019 (mês 22) 

 

Objetivo:  

Caracterização das comunidades piscícolas demersais e pelágicas menos 

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

alta definição. 

 

Resultados obtidos: 

Remete-se a apreciação da presente tarefa para o “Relatório intercalar sobre a 

implementação de metodologias de registo de componentes pouco conhecidos da 

biodiversidade”, entregue em conjunto com o presente relatório. 

 

 

 

 

 


