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OBJETIVO

INTRODUÇÃO
Compreender a utilização do
espaço por cada uma das espécies
é fundamental para determinar a
eficácia da proteção oferecida por
parte do Parque Marinho. Para tal, é
importante determinar aspetos
como o tamanho das áreas
utilizadas, habitats preferenciais e o
tempo de residência dentro das
diferentes zonas do Parque. Esta
informação permite determinar o
grau de proteção oferecido pelo
Parque bem como a identificação
de medidas que poderiam levar a
uma maior proteção da espécie em
questão, para além de uma melhor
compreensão da ecologia espaçotemporal das espécies.

Compreender a dinâmica
espaço-temporal de
algumas espécies de
peixes e moluscos dentro
do Parque Marinho da
Arrábida.

METODOLOGIA GERAL
A telemetria acústica baseia-se na deteção de sinais sonoros emitidos
por pequenos transmissores que são implantados nos animais (Figura
1).

Figura 1. Raia à
qual acaba de
ser implantado
um pequeno
transmissor
acústico.

Dependendo da espécie a implantação pode ser feita internamente
(cavidade abdominal) ou externamente, através de uma pequena
cirurgia. O tamanho do transmissor está dependente do tamanho do
animal a marcar, sendo que, por norma, transmissores maiores têm
uma maior duração. A duração das marcas utilizadas até ao momento
varia entre os 95 e os 1317 dias.
Uma rede de vários recetores acústicos, espalhados ao longo do
Parque Marinho, permite a deteção dos sinais sonoros emitidos pelos
transmissores (Figura 2). Estes recetores detetam a presença de
animais marcados num raio de aproximadamente 300m e para além
da identificação do transmissor registam também a data e hora e, em
alguns casos, informação acerca da profundidade a que se encontra o
animal.
A rede de telemetria esteve ativa entre Abril de 2010 e Julho de 2017.
Foi posteriormente reativada e aumentada em Julho de 2018,
mantendo-se ativa até ao presente.

PERÍODO E DURAÇÃO DA TAREFA

Figura 2. Mapa da
rede de recetores
acústicos
posicionados no
Parque Marinho
Professor Luiz
Saldanha (2020).

RESULTADOS PRINCIPAIS
Sargos – ocupam áreas reduzidas,
durante longos períodos, nas zonas
rochosas. Foi identificada uma
alteração no comportamento
espacial durante a época de
reprodução com um ligeiro
aumento da área utilizada e do
número de incursões para zonas
além da área habitual. Estes dados
sugerem que o Parque Marinho da
Arrábida pode ter um papel
importante na proteção desta
espécie, o que está de acordo com
os dados obtidos através de censos
visuais que demonstram um
aumento da abundância e tamanho
médio dos indivíduos.

Linguado do Senegal – Cerca de
metade dos indivíduos marcados
ocupou áreas relativamente
pequenas, preferindo fundos de
areias médias (259-492 µm). No
entanto, movimentos e migrações
de alguns indivíduos para zonas
fora do Parque Marinho da Arrábida
foram também registadas
sugerindo algum grau de spillover.
Verificou-se que esta espécie é mais
ativa durante a noite. Foram ainda
observadas algumas alterações na
utilização de habitat durante o
período de reprodução (ver gráficos
1 e 2).

Gráfico 1. Boxplot
representativo da
distancia percorrida por S.
Senegalensis (m h-1; B)
durante os diferentes
períodos do dia e fases
reprodutivas.
Gráfico 2. Boxplot
representativo da área
de utilização por S.
Senegalensis (KUD 95%;
E) estimada para
diferentes períodos do
dia e fases reprodutivas.

Choco – Fazem deslocações
relativamente grandes e
permanecem durante pouco
tempo na zona do Parque. Como
tal, pequenas AMPs, tal com o
Parque Marinho da Arrábida, não
são uma ferramenta muito eficaz
para a gestão/conservação desta
espécie.

Para além destas espécies estão
ainda a decorrer estudos com
robalo, ratão-comum, raia-lenga,
raia-branca e ratão-águia (Figura
3). Houve também um estudo
exploratório com salemas e um
estudo em cativeiro para testar
diferentes tipos de marcação em
polvo.

Figura 3. Área de utilização
de uma raia-lenga (Raja
clavata) durante 210 dias.
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