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todos os oceanos. As estimativas variam muito de estudo para estudo, e
consoante a definição que se utiliza,
mas, recentemente, tem sido sugerido que existem cerca de 15 mil montes submarinos grandes (com mais
de mil metros de altura), espalhados
pelos vários oceanos. As estimativas
dos montes submarinos pequenos não
estão ainda validadas, mas pensa-se
que poderão existir mais de 100 mil
destas estruturas geológicas.
Porque são importantes?
Os montes submarinos localizam-se,
normalmente, no oceano aberto onde
a produtividade é reduzida e a vida
existente bastante pobre. Quando as
correntes oceânicas encontram estas
estruturas, geram-se diversos fenómenos oceanográficos que podem
culminar com a formação de afloramentos de águas profundas, frias
e ricas em nutrientes. Quando estes
fenómenos acontecem, apesar de
poderem ser apenas esporádicos e
não permanentes no tempo, originam
aumentos significativos de produção
primária.
Outro fenómeno oceanográfico curioso que, por vezes, se forma no topo dos
montes submarinos são remoinhos,
denominados de colunas de Taylor.
Estes remoinhos poderão aprisionar
o zooplâncton e outros organismos
que flutuam livremente na coluna de

água, ficando assim disponíveis para
as comunidades bentónicas de peixes
e invertebrados que habitam os cumes
dos montes submarinos.
Como vimos até agora, os montes
submarinos são áreas onde a produtividade primária e a abundância
de alimento são elevadas. Estas características, fazem com que alguns
montes submarinos atraiam grandes
quantidades de peixe, como o peixerelógio, que habita na coluna de água
circundante. Mas não só! Tubarões,
atuns, cefalópodes, mamíferos marinhos, tartarugas marinhas e até algumas espécies de aves marinhas,
agregam-se sobre montes submarinos
de baixa profundidade para aí se alimentarem.
No solo dos montes submarinos, as
correntes fortes e as inclinações íngremes, expõem as rochas vulcânicas
e favorecem o crescimento de invertebrados, como por exemplo, gorgónias e corais, que se alimentam de
matéria em suspensão. Alguns destes
corais de profundidade podem atingir
três metros de altura e viver durante mais de trezentos anos. Por outro
lado, há indicações que os montes
possam funcionar como ilhas, logo
isoladas, o que leva a que cada um
tenha espécies endémicas, isto é, que
só ali existem.
É por tudo isto; produtividade elevada, biodiversidade excepcional, grande abundância de peixes e outros
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predadores de topo; que os montes
submarinos têm sido denominados de
«oásis oceânicos».
Porque estão ameaçados e quais as
ameaças que enfrentam
O estado geral das pescarias mundiais não é muito animador. Grande
parte dos recursos mundiais tradicionais estão em sério risco de redução
devido à falta de medidas de gestão
e ao contínuo aumento do esforço de
pesca. O colapso dos recursos tradicionais fez com que as frotas mundiais procurassem zonas de pesca
alternativas. Com a descobertas, na
segunda metade do século XX, de
grandes agregações de peixe em volta
dos montes submarinos, rapidamente
se desenvolveu uma pescaria altamente tecnológica e industrializada,
o arrasto em profundidade. Foi assim
que os montes submarinos se tornaram um dos ecossistemas, alvo de
pesca, alternativos às depauperadas
plataformas continentais.
Os peixes alvo destas pescarias têm
algumas características do ciclo de
vida peculiares e, são por isso, muito
vulneráveis à exploração pesqueira.
O peixe-relógio, por exemplo, pode
viver mais de 100 anos, tem um
crescimento muito lento, torna-se sexualmente maduro com cerca de 30
anos, e tem um potencial reproduti-
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vo baixo. Ao agregarem-se nos montes submarinos durante parte do seu
ciclo de vida, como por exemplo para
se reproduzirem, tornam-se um alvo
fácil para os grandes arrastões.
As pescarias de profundidade em
geral e dos montes submarinos em
particular, apresentam rendimentos
muitíssimo elevados nos primeiros
anos de exploração, mas colapsando
em menos de dez anos desde o seu início. Este foi já foi o caso das pescarias
de peixe-relógio na Nova Zelândia,
Austrália, África do Sul, Namíbia, e
em algumas zonas do Atlântico Norte.
Devido às características biológicas
destas espécies, a recuperação dos
stocks que foram sobre-explorados
poderá demorar várias décadas.
A redução dos stocks de peixe não
é a única ameaça que paira sobre os
montes submarinos. As actividades
intensivas dos grandes arrastões destroem grande parte da comunidade
bentónica constituída por corais e
outros seres, alguns pré-históricos.
Tal remoção maciça de componentes
estruturais do ecossistema tem consequências negativas para a biodiversidade dos montes submarinos.
As artes de pesca utilizadas no arquipélago dos Açores (zona Portuguesa
com maior número deste montes),
são muito menos destrutivas podendo
ser encontrado um equilíbrio entre as
actividades extractivas e a conservação da biodiversidade destes ecos-
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sistemas. As capturas acidentais de
corais de profundidade, são uma realidade, mas a extensão do problema
não é comparável ao causado pelos
grandes arrastões de profundidade.
Mesmo assim, pesca semi-industrial
não regulada pode também perturbar
estes ambientes sensíveis, sendo desejável que sejam introduzidas regras
para a sua utilização.
Conservação e perspectivas de futuro
A crescente consciência do valor e
ameaças dos montes submarinos resultou em apelos para a conservação
e gestão destes habitats e da sua biodiversidade associada (ex. OSPAR,
ICES, IUCN).
Consequentemente, os montes submarinos são, actualmente, considerados
habitats prioritários pela convenção
OSPAR e a sua conservação tem sido,
recentemente, discutida na Assembleia Geral das Nações Unidas e nos
seus órgãos consultivos. Em 2006 as
Nações Unidas adoptaram uma resolução (A.61/L.38) que apela às organizações responsáveis pela gestão de
recursos pesqueiros, para adoptarem
e implementarem medidas para a
conservação de habitats vulneráveis
(ex.: montes submarinos, fontes hidrotermais, corais de profundidade).
Uma das medidas aconselhadas é a
implementação, até 31 de Dezembro

de 2008, de uma moratória ao arrasto
de fundo nestes habitats. Esta resolução é uma passo importante para a
implementação de princípio precaucionário na gestão de águas internacionais.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) designou a conservação
de montes submarinos e de corais de
profundidade como uma prioridade a
nível internacional. Por isso, os montes submarinos serão um dos habitantes a pertencer a uma rede de áreas
marinhas protegidas (AMP) que está
a ser promovida pela OSPAR. Por
outro lado, os montes submarinos foram recentemente considerados como
habitats pertencentes à categoria
Reefs da Rede Natura 2000 e, por
isso, deverão fazer parte da sua rede
de AMP.
Até que se conheça mais sobre estes
ecossistemas frágeis e sobre o verdadeiro impacto das diversas actividades antropogénicas, deverá ser aplicado o princípio precaucionário, por
forma a assegurar a sua necessária
protecção e gestão futura. Em alguns
casos, poderá ser necessário banir
por completo as artes de pesca. Ou
então, simplesmente substituir as destrutivas por outras menos destrutivas,
mas sempre com a consciência de que
terão que ser implementados limites às capturas. O próximo passará,
também, pelo desenvolvimento de
propostas para a criação de AMP em
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montes submarinos e pela efectiva
implementação de medidas de conservação e gestão.
A edição deste livro, onde o DOP é
um dos principais impulsionadores,
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ficará para a história como um marco;
um ponto de viragem, a partir do qual
os montes submarinos começarão a
ser olhados de forma diferente. Pelo
menos, assim esperamos...

