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Sumário: O Arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas vulcânicas e diversos ilhéus
dispersos ao longo de uma zona tectónica complexa adjacente à Dorsal Média Atlântica, entre
as latitudes 37º-40º N e as longitudes 25º-32º O.
Até serem descobertos e colonizados por Portugal no século XV, os Açores eram desabitados.
Desde cedo que os seus habitantes começaram a usar os recursos naturais existentes, quer em
terra quer no mar. O impacto das actividades sobre os ecossistemas naturais terrestres foi e é
particularmente importante devido à agricultura e à introdução activa de numerosas espécies
botânicas exóticas. O impacto sobre os ecossistemas marinhos, mais tardio, tomou alguma
importância e relevância após a década de 1970. O crescimento urbano, em especial junto à
costa, o desenvolvimento dos transportes e do turismo, as exportações de pescado, fizeram
aumentar a exploração dos recursos, o que foi particularmente e inicialmente mais notório em
espécies costeiras como as lapas.
Apesar da sua extensa ZEE1, com cerca de 1 milhão de km2, o ambiente marinho nos Açores
é essencialmente caracterizado pelo oceano profundo, ou seja, zonas marinhas com profundidades superiores a 200 metros. As zonas costeiras estão naturalmente limitadas a estreitas e
relativamente planas plataformas de fundos baixos, escavadas pela erosão marinha nos flancos
das ilhas, e que não se estendem para além de alguns quilómetros a algumas centenas de metros
da costa. Também por estas razões, os Açores são de considerável interesse para a biologia
marinha e a conservação.
Neste artigo é apresentada uma descrição dos principais problemas no âmbito da exploração e
conservação dos ecossistemas marinhos dos Açores (costeiros e profundos), dos instrumentos
de gestão em curso e do seu enquadramento regional, nacional e europeu, em especial. Por
fim é discutido como o caso dos Açores constituem um paradigma para a discussão global de
modelos de gestão para os Oceanos, incluindo o alto mar.
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Summary: The archipelago of the Azores is composed of nine volcanic islands and several
neighbouring islets distributed over a tectonically-complex zone adjacent to the Mid-Atlantic
Ridge between latitudes of 37º-40º N and longitudes of 25º-32º W.
Until they were discovered and colonized by Portugal in the 15th century, the Azores were uninhabited. From the earliest days of colonisation, the settlers started to use the natural resources
found both on land and in the sea surrounding the islands. As a result of agriculture and humanassited introduction of numerous alien plant species, the impact of the activities over the natural
terrestrial ecosystems has been particularly noticeable. Impacts over the marine ecosystems
started later becoming more widespread and relevant after the 1970’s. Urban expansion,
particularly concentrated on the coastal area, along with the growth of transportation, tourism
and exporting of fishery products, promoted increased levels of marine resource exploitation.
The first dramatic declines were observed in costal species such as limpets.
In spite of the large size of its EEZ2 (approximately 1 million km2), the marine environment of
the Azores is essentially characterized by deep oceanic areas, i.e., areas with depths in excess
of 200 meters. Coastal shallow areas are naturally limited to a narrow fringe of relatively flat
shelves carved by marine erosion on the island flanks which do not extend more than a few
kilometres to hundreds of meters from the coast. Such conditions only add to the considerable
interest of the Azores for marine biology and conservation.
This paper describes the main issues related to the exploitation and conservation of the marine
ecosystems of the Azores (both in coastal and deep ocean settings) and presents the management tools that are being used, as well as their regional, national and European scopes. Finally,
the Azores is introduced as a paradigm for the global debate on ocean management models,
including the High Seas.
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1. Introdução
Os oceanos representam o mais importante espaço para a vida na Terra
e comportam no seu volume uma incomparável diversidade de espécies e
de ecossistemas. O seu papel na regulação do clima é determinante e, em
muitos casos, os oceanos constituem
o principal dissipador de contaminantes que neles penetram, seja a partir
das zonas costeiras, seja por contacto
com a atmosfera (Santos 1998a, b).
O Oceano, em particular o mar profundo, tem sido considerado um
grande reservatório onde se podem
diluir todas as substâncias e torná‑las inócuas. Mas também este sofre
impacto das actividades humanas,
tais como a pesca de profundidade, a
exploração de óleo, gás e minérios,
e os diferentes tipos de lixo que nele
são descarregados.
Os ecossistemas marinhos que, historicamente, mais pressões sofrem são
os que estão localizados junto de
zonas costeiras. A nível global, mais
de metade das linhas de costa estão
ameaçadas pelo desenvolvimento,
mas nalguns continentes a percentagem de costas degradadas é muito
maior. Na Europa, considera-se que
86% do perímetro costeiro está em
risco moderado a elevado. Em risco
estão também os habitats e as espécies associadas. Na Ásia, a percentagem de costa degradada é de cerca de
70%. A par da ocupação-destruição

dos habitats e da poluição, uma das
outras grandes ameaças à biodiversidade marinha é a sobre-exploração
dos recursos.
Em muitos locais do mundo, as pescas, de forma muito particular as pescas industriais, reduziram as populações de pescado para níveis muito
baixos. O estabelecimento de zonas
económicas exclusivas foi um passo
importante tendo em vista a racionalização das pescarias, dando aos estados costeiros o controlo da gestão de
recursos vivos marinhos. No entanto,
em algumas regiões dos oceanos, não
funcionaram ou não foram suficientes
para impedir o aumento do número
mananciais sobre-explorados ou mesmo a redução de algumas espécies a
níveis de abundância residuais.
Nas pescas está provado que existem
elevados graus de incerteza, assim
como está provado o falhanço de instrumentos tradicionais de gestão. As
Áreas Marinhas Protegidas (AMPs)
são instrumentos adicionais que podem providenciar medidas de protecção que beneficiam um número alargado de espécies e habitats, até como
princípio precaucional, isto é, até que
mais conhecimento esteja disponível.
Os Açores têm estado envolvidos,
desde há quase três décadas, na implementação e utilização de AMPs
enquanto instrumentos de gestão do
ambiente marinho.
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2. Os Açores
O Arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas vulcânicas e
vários pequenos ilhéus, que formam
três grupos ao longo de uma zona
tectonicamente activa entre 37º e 40º
de latitude norte, 25º e 32º de longitude oeste, no meio do Atlântico. Na
sua proximidade são vários os montes
submarinos e as ilhas afundadas.
O ambiente marinho dos Açores e a
Zona Económica Exclusiva circundante, com cerca de 1 milhão de km2,
são de considerável interesse para a
conservação e de grande interesse
biológico, em larga medida devido à

sua posição isolada no meio do Atlântico e à jovem idade geológica do
arquipélago (Fig. 1).
Até serem descobertos e colonizados
por Portugal no século XV, os Açores
eram desabitados. Desde a sua colonização que a população começou a
explorar o litoral, primeiro junto à
costa, mais tarde mais ao largo. Nos
anos mais recentes, a pressão sobre o
litoral e sobre os recursos vivos marinhos em geral aumentou consideravelmente. A partir da década de 70, as
pressões sobre estes recursos evoluíram de uma actividade praticamente

Figura 1: Perspectiva do globo terrestre destacando a localização e enquadramento geomorfológico do
arquipélago dos Açores no Atlântico Nordeste, junto à Dorsal Médio-Atlântica.
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de subsistência para operações mais
comerciais. Entretanto, o fim da actividade comercial de caça à baleia nos
anos 80, o desabrochar do turismo,
as preocupações gerais sobre o meio
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ambiente a nível internacional e nacional e a criação de ONGs3 na região
fizeram crescer a pressão para proteger as espécies e os habitats marinhos
(vide Santos et al., 1995).

3. A Investigação Marinha nos Açores
A investigação marinha nos Açores
foi um fenómeno historicamente tardio. Este facto estará porventura relacionado com a distância das ilhas em
relação às margens continentais do
Atlântico Norte. Assim, até quase finais do século XIX, foram poucos os
trabalhos e as expedições realizados
no mar dos Açores.
A mudança iria ocorrer com as grandes expedições organizadas e conduzidas pelo Príncipe Alberto do Mónaco. Os investigadores residentes
foram praticamente inexistentes até
ao dealbar do século XX, altura em
que se distinguem o Coronel Afonso
Chaves e os “naturalistas” interessados Padre Ernesto Ferreira e Tenente‑Coronel José Agostinho.
No pós-guerra, o interesse sobre
questões de história natural dos mares
dos Açores ou disciplinas afins esteve praticamente ausente das ciências
praticadas em Portugal. Estes foram
anos regressivos para a generalidade
das ciências, num país votado ao
obscurantismo e dobrado sobre si
mesmo.
No final dos anos setenta, observa‑se
uma reanimação das intervenções

científicas nos Açores, substanciadas por algumas expedições, de entre
as quais são de realçar as que foram
conduzidas pelo Prof. Luiz Saldanha.
Apesar de os resultados não terem impacto imediato, tiveram o mérito de
marcarem tendências e estabelecerem
margens de intervenção que tiveram
consequências nos anos subsequentes
(vide Santos et al., 1995).
Luiz Saldanha foi o primeiro cientista
português a falar de “Reservas Marinhas” para os Açores. Isto é muito
relevante, pois a biologia da conservação só começou a dar os primeiros
passos a nível mundial nos finais
dos anos 70, com a conferência de
Michael Soulé sobre Biologia da
Conservação em 1978. Luiz Saldanha
teve o mérito de “espírito da época”
e antecipou nos Açores a Biologia da
Conservação do Meio Marinho.
No final dos anos 70, as questões relativas aos “stocks” pesqueiros, costeiros e do largo estavam mais viradas
para maximizar a exploração do que
a conservação. No entanto, olhando
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em retrospectiva, verificamos que em
poucos anos se passou de uma situação aparentemente confortável, no
que respeita ao equilíbrio ecológico,
para uma situação de crise dos recursos marinhos.
Alguns dos aspectos da crise são
reais, outros constituem projecções
“virtuais” do novo espírito ecológico que tem vindo a desenvolver-se
nas sociedades humanas. Um exem-

plo real de ruptura de “stocks”, e que
aliás constituiu o nosso primeiro contacto com a biologia da conservação,
foi a das lapas dos Açores (Martins
et al., 1987). Era de esperar que, num
Arquipélago que durante anos e anos
concentrou o grosso da sua actividade
piscatória nas margens das ilhas, os
primeiros sinais de ruptura surgissem
num recurso costeiro particularmente
popular, como o é a lapa.

3.1. O paradigma da exploração das lapas
As lapas ocupavam em 1984/85 o
sexto lugar entre as espécies com
valor comercial, no conjunto das
espécies de pescado declaradas nas
lotas dos Açores. Em 1986, ocorreu o
colapso total dos mananciais de lapas
nas ilhas onde a exploração era mais
intensa.
A investigação então realizada permitiu avaliar que a fragilidade do recurso estava associada à sua ecologia.
As lapas têm hábitos relativamente
sedentários. Os indivíduos estabelecem pequenos territórios alimentares
sobre as rochas onde pastam. Durante
as suas digressões alimentares, exercem uma selecção efectiva de alguns
“rebentos” de algas. Sabemos hoje
que as lapas são eficazes “horticultoras”. Os territórios individuais que
as lapas ocupam sobre as rochas são

zonas de crescimento controlado de
algas. Se se retiram as lapas de forma
não sustentada, como aconteceu, as
algas passam a crescer de forma vigorosa. Esta profusão de algas acaba
por entrar em conflito com a história
vital das lapas. Zonas com grande
profusão de algas impedem a fixação
das mais recentes gerações de lapas.
A sobre-exploração das lapas provocou um efeito em catadupa. Retiradas as lapas, cresceram as algas que
ganharam a competição pelo espaço.
O sistema nunca se restabeleceu, apesar das medidas de conservação ensaiados e dos modelos de gestão.
As lapas devem ter sido um dos primeiros balões de ensaio para a investigação no âmbito da conservação
marinha. Mas modelos não iriam faltar daqui para a frente.
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3.2. Outros recursos
A região dos Açores é caracterizada
por uma elevada variabilidade topográfica, com plataformas de fundos
baixos muito estreitas em redor das
ilhas rodeadas por inclinadas vertentes. É nessas estreitas zonas costeiras
e sobre os montes submarinos que se
concentra a maior parte da produtividade biológica e, consequentemente,
da actividade pesqueira. Considerando os fundos com profundidades
dos 1000 metros, obtemos uma área
que representa apenas 1.8% da ZEE
açoriana – um número que ilustra as
dimensões relativamente pequenas
da zona potencial de produtividade
de espécies demersais comerciais.
Acresce a esta fragilidade o facto de
a maior parte das espécies demersais
serem de vida longa, crescimento
lento, demorarem muitos anos até
se poderem reproduzir pela primeira
vez e apresentarem, aparentemente,
consideráveis variações inter-anuais
no recrutamento relacionadas com a
oceanografia da região.
Estas características ecológicas e de
dinâmica populacional têm sido estudadas e monitorizadas na maioria
das espécies com interesse comercial, tendo em vista a permanente e
actualizada regulamentação da sua
exploração sustentada, ou seja, da
sua conservação. Em paralelo, tem-se
avaliado a evolução das pescarias dos

Açores, as quais revelaram mudanças
significativas durante a última década. As alterações mais importantes
dizem respeito à pesca demersal
tradicional, onde foram observados
aumentos no esforço de pesca, acompanhados de exploração de novas
áreas de pesca e espécies.
Disto resultaram impactos reais nos
mananciais de pescado da Região,
estando a investigação em curso em
posição de demonstrar que os montes
submarinos situados dentro das 200
milhas da ZEE dos Açores têm limites de sustentabili-dade da sua exploração.
Medidas de ordem vária podem ser
implementadas para conservar os
ecossistemas marinhos. Nas perspectivas em estudo, as reservas marinhas
são medidas de prevenção que devem
ser implementadas independentemente de outras medidas de gestão que
sejam activadas, como o imprescindível sistema de quotas de pesca.
Desde os biólogos pesqueiros até aos
economistas, todos trabalham, por enquanto, com graus de incerteza mais
ou menos elevados. Na incerteza intrínseca destes modelos de avaliação
e gestão, a prudência avisada exige
soluções de conservação mais radicais, e porventura mais criativas. As
reservas marinhas são primeiros passos óbvios para providenciar medidas
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de protecção que podem beneficiar
um alargado número de espécies, pelo

menos, até que mais conhecimentos
estejam disponíveis.

4. Progredindo para uma visão ecossistémica
Até quase finais dos anos 90, dominou na gestão dos recursos uma visão
baseada em medidas aplicadas a espécies individuais e/ou regulamento
de actividades de exploração. Porém,
desde 1980, foram também ensaiados
alguns modelos de áreas marinhas
protegidas (por exemplo, a Reserva
Marinha das Formigas, a Zona Ecológica Especial da Lagoa da Caldeira do
Santo Cristo ou a Paisagem Protegida
do Monte da Guia).
Durante vários anos, argumentou-se
e trabalhou-se no sentido de implementar uma rede de AMPs (Santos,
1992) que seguisse critérios de selecção clássicos baseados em: i) critérios físicos; ii) critérios ecológicos;
iii) critérios culturais e educativos

(valor cultural e científico); iv) critérios pragmáticos (valor para a investigação ou monitorização, grau de
ameaça ou fragilidade, redundância
regional, nacional ou internacional,
oportunidade de implementar medidas de conservação), entre outros.
Antes de 1992 (data da publicação
da Directiva Habitats pela Comissão
Europeia), já 9 AMPs tinham sido designadas nos Açores, distribuídas por
quatro ilhas e um grupo de ilhéus isolados. Estas AMPs e os outros instrumentos legislativos e regulamentos
dispersos falhavam na prossecução
de uma perspectiva integrada, o que
muitas vezes resultava na ausência
de gestão das actividades que tinham
lugar na área e/ou implementação
deficiente de legislação.

4.1. Rede Natura 2000
A Rede Natura 2000 é um sistema de
áreas protegidas que começou a ser
criado em 1979 e cujo objectivo é a
conservação coerente da diversidade
biológica e ecológica dos Estados
Membros da Comunidade Europeia
atendendo às exigências económicas, sociais e culturais das diferentes
regiões que a constituem. Com a
aplicação aos Açores das Directivas
Europeias das Aves e dos Habitats,

em 1989, a conservação beneficiou
de uma nova perspectiva estratégica
pela designação de 17 Sítios de Importância Comunitária (SICs) 41 e 13
4

Os Sítios de Importância Comunitária (SIC)
designam os locais que são considerados
de particular relevância biológica e para a
conservação de habitats e biodiversidade no
âmbito da Directiva Habitats da UE e fazem
parte da rede Natura 2000.
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Zonas de Protecção Especial (ZPEs) 5
em zonas costeiras e marinhas. No
intuito de prevenir o que tinha acontecido com as medidas dispersas já
existentes, aproveitou-se este instrumento para estruturar um programa
integrado de gestão. O sucesso desta
estratégia dependia da integração de
nova investigação científica com critérios ecológicos e de gestão, nela
sustentados, e tendo em atenção as
diversas componentes do ambiente
marinho e humano.
Em 1998, no âmbito do projecto
MARÉ (“Gestão integrada de áreas
marinhas e costeiras dos Açores;
LIFE-Natureza B4-3200/98/509) foi
possível iniciar a elaboração de um
conjunto de planos de gestão para um
complexo de áreas e espécies que já
eram favorecidas por medidas legais
dispersas. Foram considerados três
diferentes níveis de abordagem para
integração: habitats litorais, populações de aves marinhas e populações
de cetáceos e tartarugas.
O projecto envolveu uma sequência
de acções que incluíram: 1) o inventário científico; 2) inquéritos à população; 3) a elaboração de regulamentos; 4) preparação de planos de gestão,
5

As Zonas de Protecção Especial (ZPEs)
designam os locais que são considerados de
particular relevância para a conservação das
aves no âmbito da Directiva da UE e fazem
parte da rede Natura 2000.
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e finalmente, 5) a implementação de
medidas específicas de gestão.
O programa disponibilizou financiamentos que permitiram dar corpo às
diversas fases do projecto, incluindo
a implementação das medidas de gestão através da formação e contratação
de guardas e seu equipamento para as
actividades de fiscalização.
No que concerne aos habitats litorais,
foram escolhidos 5 SICs, inseridos
em diferentes contextos sócio-económicos. A ilha do Corvo, em especial,
representava um exemplo ilustrativo
para o desenvolvimento dos objectivos gerais do projecto. Sendo a mais
pequena e isolada das ilhas do arquipélago, o Corvo exibe um ambiente
costeiro ainda bem preservado. Além
disso, é habitada por uma população
de pouco mais de quatrocentos habitantes receptiva às propostas de
conservação ambiental. Os órgãos
municipais integraram o programa e
tiveram um papel importante na aplicação dos instrumentos de gestão.
O Corvo reuniu todas as condições
para a aplicação de um modelo de
gestão sustentável. Por oposição, os
SICs localizados na costa e ambiente
marinho da ilha do Faial estavam
sujeitos a forte pressão turística, de
pesca e de actividades urbanas. Consequentemente, a gestão necessária
envolveu uma maior variedade de
sectores sócio-económicos. Finalmente, o Banco das Formigas representou
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o cenário para o terceiro modelo de
gestão. Este SIC isolado estava já
designado por lei como reserva marinha, mas persistiam brechas na lei
e falta de fiscalização, que permitiam
a ocorrência de vários tipos de perturbação, como a pesca demersal e a
caça submarina.
Deste contexto resultaram as propostas de revisão da Reserva que integrava o complexo Formigas-Dollabarat
e a criação de dois parques marinhos,
o do Corvo e o do Canal Faial-Pico.
Todos foram já alvo de revisão e de
decretos legislativos regionais, mas
aguarda-se ainda a publicação dos
respectivos decretos regulamentares.
Os planos de gestão para os SICs
foram complementados por planos de
acção correspondentes para 7 ZPEs
destinadas à protecção de aves marinhas, tendo em vista a recuperação
dos níveis populacionais de garajaurosado.
Em complemento, foram compiladas
bases de dados para os diferentes cetáceos, de que ocorrem nos Açores 23
espécies. Trabalhos de foto-identificação e monitorização de ocorrências
de cetáceos verteram para a definição
das áreas marinhas protegidas e das
propostas de planos de gestão. Para
além do cachalote, foi dada particular
atenção ao roaz Tursiops truncatus
(espécie incluída no Anexo II da
Directiva Habitats da CE), que é residente em diversos SICs (Mendes

et al., 1999; Querouil et al., 2007,
2008; Silva et al., 2008). O impacto
da crescente actividade turística de
whale watching 62 e a sua monitorização (Magalhães et al., 2002) foi
também considerado, tendo-se calculado a capacidade de carga para o
whale watching e para a elaboração
e implementação de um complexo de
medidas de gestão incluídas nos planos de gestão das AMPs propostas.
Um forte programa de educação ambiental foi considerado essencial para
alertar os diferentes sectores da sociedade para um envolvimento activo na
implementação das medidas de gestão. Por isso, paralelamente à componente científica do projecto, foi dado
especial ênfase à divulgação e educação ambiental junto das comunidades
locais. Sessões de educação ambiental para estudantes, professores, utilizadores e público em geral foram realizadas com regularidade, incluindo
acções de campo nas próprias ZPEs.
Um kit didáctico foi desenvolvido e
divulgado junto das escolas e entidades ligadas à educação ambiental
que permitiu sintetizar informação
sobre diferentes componentes do ambiente marinho e propor um conjunto
de actividades integradas com os currículos escolares. Este programa contribuiu para a compreensão, envolvi6

Actividade turística de observação de cetáceos.
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mento e apoio por diferentes sectores
da população em geral, o que será
essencial para garantir a continuidade
e o sucesso dos esforços para estabelecer AMPs.
Este esforço foi mais tarde prosseguido no âmbito de três projectos
InterReg-IIIb: OGAMP, MARMAC-I
e MARMAC-II (vide www.macmar.
info) durante os quais foram concluídos os planos de gestão para os
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restantes 12 SICs e 6 ZPEs. Destes
trabalhos resultou a componente marinha do Plano Sectorial para a Rede
Natura 2000 dos Açores (Decreto
Legislativo Regional n.º 20/2006/A).
Já no âmbito destes projectos, foi
produzido o Centro de Interpretação
Marinha Virtual (Santos et al., 2006,
2008), que tem servido para promover
a educação e conhecimento sobre os
ecossistemas marinhos dos Açores.

4.2. O Canal Faial-Pico como complexo de SICs
No âmbito da implementação da Directiva Habitats, foram designados
3 Sítios de Interesse Comunitário
(SICs) marinhos na área do Canal:

Monte da Guia, Baixa do Sul e Ilhéus
da Madalena (Fig. 2).
O Monte da Guia é contíguo à cidade
da Horta e forma uma pequena penín-

Figura 2: Perspectiva tridimensional da geomorfologia do Canal Faial-Pico e extensão dos Sítios de
Interesse Comunitário. As zonas escurecidas sobre a plataforma insular representam os fundos de rocha
identificados a partir de dados de reflectância acústica.
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sula no extremo sudeste do Faial.
A sua paisagem é dominada por um
antigo cone vulcânico que envolve
duas pequenas crateras geminadas e
inundadas pelo mar (Caldeirinhas).
O valor desta área em termos de conservação da natureza, lazer e turismo
justificou a sua classificação como
Paisagem Protegida em 1980. Esta foi
a primeira área marinha nos Açores.
Com a aplicação da Directiva Habitats na Região da Macaronésia, a área
classificada foi ampliada para 252 ha
e estendida até à Feteira. Para além
de incluir baías abrigadas e fundos
pouco profundos de rocha e areia, o
SIC abrange ainda uma diversidade
considerável de situações ecológicas
particulares, como a sucessão de grutas da Lajinha e o complexo de poças
da Feteira.
Do outro lado do Canal, a área designada como SIC abrange os Ilhéus
da Madalena e um pequeno trecho de
costa adjacente. Este resto de um antigo aparelho vulcânico desmantelado
pela abrasão marinha é rodeado por
fundos baixos com manchas de areia
e rocha. As suas características naturais favorecem o estabelecimento de
uma área protegida onde se promovam actividades não extractivas como
o turismo subaquático controlado.
Mas um dos aspectos mais interessantes do Canal são as suas baixas – pequenos cumes ou colinas submarinas
que sobem quase até à superfície e

só homens do mar experientes conseguem localizar. O carácter destas
zonas é nitidamente mais oceânico,
por acolher uma maior abundância de
organismos de afinidades pelágicas,
que por aí passam em busca de alimento. A Baixa do Sul é a mais conhecida da população local, já que é a
mais extensa e aquela que frequentemente se consegue detectar a olho nu
a partir da superfície. A sua coroa está
situada a 2 MN para sudeste do porto
da Horta e atinge uma profundidade
mínima de 8 m. Na zona onde é possível mergulhar, dominam extensas
lajes entrecortadas por falhas. Sobre
algumas destas linhas de fraqueza
desenvolveram-se interessantes estruturas geomorfológicas que constituem
um dos atractivos paisagísticos desta
baixa: as caldeiras de abrasão ou
“covas de gigante”.
Na zona média do Canal são ainda de
mencionar dois outros destes recifes:
a Baixa do Norte e a Baixa da Barca.
Os seus picos são mais pequenos e
um pouco mais profundos do que o
da Baixa do Sul, mas a sua fisiografia
é mais dinâmica.
Dos três recifes mencionados, apenas
a Baixa do Sul está classificada como
Sítio de Interesse Comunitário. No
entanto, os resultados dos estudos
científicos efectuados sugerem um
importante papel das outras baixas
na manutenção de núcleos populacionais de biomassa desovante, real-
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çando a necessidade de medidas de
salvaguarda destes habitats.
Aos diversos habitats que compõem
o Canal, encontram-se associados
níveis elevados de biodiversidade.
Nos povoamentos de algas predominam as associações de algas vermelhas calcáreas (articuladas e encrustantes) e as de algas castanhas (como
Halopteris filicina, Zonaria tournefortii e Padina pavonica). No entanto, os povoamentos mais singulares
são formados por uma alga verde de
nome científico Codium elisabethae.
Em zonas de laje e declive suave,
esta alga de forma aproximadamente
esférica e endémica da Macaronésia
chega a atingir densidades de dezenas
de indivíduos por m2, o que confere
uma aparência singular ao fundo.
Não menos interessantes são os povoamentos de invertebrados, de onde
se destacam concentrações importantes de crustáceos de interesse comercial (lagosta, cavaco e santola) bem
como belas esponjas, anémonas, ascídias, corais-negros e lesmas-do-mar.
As comunidades piscícolas são porventura as mais conhecidas. Aí se incluem não só peixes pequenos e vistosos como as rainhas, os peixes-rei,
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as castanhetas ou os canários-do-mar,
mas também espécies de interesse
comercial como o mero, a veja ou a
garoupa. Nas baixas, abundam ainda
os peixes pelágicos de médio porte,
sendo os mais frequentes os írios, os
enxaréus, as bicudas, as serras e as
anchovas. Durante o Verão é frequente encontrar estes carnívoros agregados em torno destes cumes submarinos, onde caçam pequenos pelágicos
como chicharros e gorazes juvenis
(carapau), que aos milhares chegam
a recobrir o relevo do fundo como um
lençol vivo em constante movimento.
A teia alimentar do Canal mantém-se
ainda preservada até ao topo, onde
imperam algumas dezenas de roazes.
Frequentemente visíveis a partir da
costa, estes cetáceos visitam regularmente o Canal, que utilizam como
área preferencial de alimentação
(Silva et al., 2008).
Das comunidades que habitam as
zonas mais profundas do Canal, situadas além do que é possível prospectar
em mergulho com escafandro, ainda
pouco se conhece, mas há indícios da
presença de recifes biogénicos formados por bivalves, esponjas e corais.

4.2.1. Pressões antropogénicas no Canal Faial-Pico
O Canal está sujeito à pressão de um
número considerável de utilizadores
provenientes das costas adjacentes,

em especial dos dois principais centros populacionais de Faial e Pico:
a cidade da Horta e a vila da Mada-
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lena. As actividades extractivas mais
comuns são (i) a pesca comercial
com linha de mão, armadilhas, redes,
salto e vara, (ii) a pesca recreativa
com corrico, cana e caça submarina e
(iii) a extracção de areia. Ao nível do

turismo e recreio não extractivo são
de destacar as actividades náuticas
e o mergulho, sendo a península do
Monte da Guia uma das áreas mais
requisitadas dos Açores para este
último fim.

4.2.2. Medidas de protecção
Associado à integração dos SICs na
Rede Natura 2000, está o objectivo de
manter as espécies e habitats naturais
aí presentes num “estado de conservação favorável”. Nesta perspectiva,
os SICs do Canal foram seleccionados para integrar o projecto MARÉ
acima referido.
Durante a sua execução, procedeu‑se a
um conjunto de levantamentos ecológicos e sócio-económicos, que permitiram propor medidas de ordenamento e gestão para os SICs do Canal. Aí
foram identificadas as necessidades
de (i) abordar o ecossistema como um
todo, (ii) salvaguardar de forma robusta o património contido nos SICs
designados, (iii) conceder protecção
a outras áreas não classificadas como
a Baixa do Norte, a Baixa da Barca
e a Costa NW do Pico (iv) garantir a
compatibilização do esforço de exploração com o potencial biológico e (v)
precaver conflitos.
Por estas razões, a proposta apresentada previu a definição de uma AMP
geograficamente alargada que abrange todo Canal. Presidindo ao modelo
de gestão, encontra-se o objectivo de

gerir a área de forma integrada, salvaguardando o património natural ao
mesmo tempo que se potenciam usos
não extractivos e se garante a sustentabilidade dos usos extractivos.
As medidas propostas contemplam,
num primeiro nível mais generalista,
regulamentos que se aplicam à totalidade da área, como a restrição de
embarcações acima de determinadas
dimensões e de artes de pesca mais
intensivas, como o palangre de fundo,
as redes e as armadilhas. A um nível
mais local, os regulamentos procurarão definir zonas de protecção parcial
onde apenas são permitidos alguns
tipos de pesca significativos para a
subsistência de alguns pescadores,
como o corrico, a linha de mão, a pesca
à cana ou a apanha de polvos. Por
fim, em zonas mais sensíveis ou que
albergam núcleos populacionais importantes de reprodutores de espécies
comerciais, estabelecer-se-ão zonas
de reserva integral onde a extracção
de recursos será interdita.
Utilizando este conceito de área protegida zonada e abrangente, pretende-se
garantir não só a protecção da biodi-
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versidade, como também fomentar e
estudar o “efeito de reserva”. Através
deste processo, prevê-se que a área
marinha protegida sirva de fonte de
abastecimento (desde as larvas a indivíduos adultos) para um conjunto de
pescarias artesanais em zonas adjacentes.
As propostas acima resumidas foram
apresentadas à administração regional no formato de plano de gestão,
tendo posteriormente sido transpostas
para uma configuração e linguagem
aproximadas aos de decretos legislativo e regulamentar (Tempera et al.,
2001a,b), o que pretendeu agilizar a
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decisão política de implementar uma
protecção efectiva.
Em 2007, no âmbito da nova legislação sobre a Rede de Áreas Protegidas
dos Açores (R.A.A., 2007), o Canal
Faial-Pico foi dividido em duas componentes de gestão, uma adstrita ao
Parque de Ilha do Faial e outra ao
Parque de Ilha do Pico, para os quais
foram entretanto publicados os Decretos Legislativos Regionais. Tal desagregação administrativa é vista com
preocupação face à necessidade de
garantir uma gestão integrada de um
ecossistema que é funcionalmente
indivisível e representam um retrocesso na estratégia adoptada.

5. Para além da Rede Natura 2000
Apesar de a Directiva Habitats (de
onde emana parcialmente a Rede
Natura 2000) ter sido o motor principal para gestão e conservação de
habitats marinhos na região durante
a última década, o seu alcance é limitado (Santos, 2004). Isto porque
as zonas costeiras e marinhas abrangidas pela Rede Natura 2000 apenas
representam uma pequena parcela da
diversidade biológica e dos habitats
marinhos existentes nos Açores.
Por exemplo, as AMPs classificadas
no Banco das Formigas (onde o SIC
abrange até à isóbata dos -200 m e uma
Reserva Marinha de formato rectangular procura proteger o ambiente até
profundidades superiores a 1700 m)

e no Banco D. João de Castro (onde
o SIC se estende apenas até à isóbata
dos –200 m), apenas prescrevem em
parte a necessidade de protecção de
ambientes profundos dos Açores. Já
em meados dos anos 90, Santos et al.
(1995) referiam a necessidade de estudar e classificar outros montes submarinos como AMPs, o que contribuiria
quer para a conservação de espécies
demersais exploradas, quer de um
conjunto de habitats de fundo dominados por organismos “construtores
de habitats” como os grandes corais
e esponjas. Em paralelo, argumentavam sobre a importância e interesse
dos então recentemente descobertos
ambientes quimiossintéticos do oceano profundo.
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Enquanto não se procede a uma revisão da directiva, procurou colmatar‑se esta lacuna através da convenção
OSPAR 7 (OSPAR, 2003), que listou
habitats como montes submarinos,

dorsais atlânticas com campos hidrotermais e agregações de esponjas de
profundidade como habitats prioritários para a conservação.

5.1. Montes submarinos
Os montes submarinos são montanhas subaquáticas, de aspecto aproximadamente cónico, que se erguem de
forma íngreme dos fundos oceânicos
e têm o seu cume abaixo da superfície
da água. O seu ambiente é geralmente distinto do oceano circundante e
tende a agregar espécies comercialmente valiosas, como o peixe relógio,
moluscos e corais. Esta riqueza em
recursos biológicos tem atraído para
os montes submarinos actividades de
exploração intensiva que resultam na
sobre-exploração de alguns mananciais. No Pacífico e algumas zonas
do Atlântico onde operam frotas de
arrasto, um conjunto de estudos evidenciou também a ocorrência de impactos maciços sobre comunidades
bentónicas dominadas por corais e
esponjas.
Os montes submarinos são de grande relevância na região dos Açores.
Morato et al. (2008a) identificaram
63 grandes e 398 pequenos montes
7

Convenção assinada por diversos países
Europeus e que tem como objectivo a “Protecção do Ambiente Marinho do Nordeste
Atlântico” (www.ospar.org).

submarinos na área de ZEE anexa aos
Açores, ao mesmo tempo que provaram a sua importância para numerosas espécies pelágicas visitantes com
interesse comercial e/ou de conservação (Morato et al., 2008b).
Do conhecimento crescente sobre
o valor biológico e ecológico dos
montes submarinos, associado ao
reconhecimento das ameaças reais,
resultaram medidas tendentes à protecção e gestão dos habitats dos montes submarinos e da biodiversidade a
eles associada. No âmbito da convenção OSPAR, os montes submarinos
são um dos habitats que integram a
lista de habitats e espécies prioritários
ameaçados ou em declínio (OSPAR,
2004).
O passo seguinte foi desenvolver propostas para áreas protegidas específicas (vide, por exemplo, Santos et al.,
2009). O projecto europeu OASIS
(Montes submarinos ocêanicos: Um
estudo integrado; FP5-EVK3-CT200200073), que decorreu entre 2002 e
2005, teve como objectivo descrever
o funcionamento de ecossistemas de
montes submarinos do Atlântico Nor-
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deste (Christiansen & Wolff, 2009).
O projecto utilizou dois montes submarinos, o Sedlo a norte dos Açores
e o Seine a norte da Madeira, para
abordar cinco objectivos: (i) identificação e descrição dos mecanismos
de condicionamento físico que afectam os sistemas do monte submarino;
(ii) avaliação da origem, qualidade e
dinâmica do material orgânico dissolvido na coluna de água e presente em
sedimentos superficiais detectados sobre montes submarinos; (iii) descrição de aspectos da biodiversidade e
ecologia da biota do monte submarino, para avaliar a sua dinâmica e
manutenção da sua produção; (iv)
modelos de ecologia trófica dos ecossistemas do monte submarino; e (v)
aplicação do conhecimento científico
à conservação prática.
O Sedlo foi identificado como uma
importante zona de reprodução de
peixe-relógio, alfonsim e imperador
– todas elas espécies de águas profundas com interesse comercial e que
estão vulgarmente associadas a montes submarinos. Além destas, ocorrem
na área outras trinta espécies de peixe
de profundidade, incluindo alguns
registos locais novos, que juntas representam 14% de todas as espécies
de peixe inventariadas nos Açores.
A nível de cetáceos, as espécies avistadas numa envolvente de 90 mn2
em redor do Sedlo, entre 1998-2004,
incluem a baleia comum (Balaenop-
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tera physalus), o cachalote (Physeter
macrocephalus), o golfinho-comum
(Delphinus delphis) e o roaz (Tursiops
truncatus). Entre as aves avistadas
incluem-se o cagarro (Calonectris
diomedea borealis) e o cagarro-de‑coleira (Puffinus gravis).
Devido a estas características e à
natureza da área, foi proposto estabelecer uma área marinha protegida
com o objectivo geral de “controlar
a actividade humana em redor do
Sedlo, de modo a proteger o ecossistema e a sua biodiversidade, assumindo assim o sítio relevância particular
como exemplo não-explorado de um
monte submarino dentro de uma rede
de áreas marinhas protegidas na ZEE
dos Açores”.
Em consultas aos potenciais utilizadores e agentes (Gubbay, 2005;
Neumman et al., 2005) foram acordadas as fronteiras da futura AMP do
Sedlo. A opção escolhida, bastante
vasta, teve em conta as características
físicas do Sedlo bem como a principal área de influência, de acordo
com o modelo das correntes marinhas, que pode funcionar como zona
tampão. Os limites demarcam uma
área de 401.253 ha (ou aproximadamente 4012  km2), situada junto do
limite da zona das 100 MN, até ao qual
o Governo Regional dos Açores tem a
competência exclusiva da gestão das
pescas. A área está ainda inteiramente dentro da zona onde o Conselho
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Europeu concordou excluir qualquer
pesca de arrasto, rede de emalhar e/ou
tresmalho (Resolução do Conselho
da Comissão Europeia #568/2005)
(Fig. 3).
Dado o presente baixo interesse
comercial, mas considerando o seu
potencial para suportar pescarias de
profundidade, o projecto do plano de
gestão para o Sedlo propõe o estabelecimento de uma área de protecção
integral sobre todo o monte submari-

no que fica fechado a todo e qualquer
tipo de pescaria. Não houve apoio dos
interessados para uma área de utilização múltipla aberta a todas as actividades, e o completo encerramento foi
considerado o meio mais fácil para
a aplicação prática. Esta medida de
conservação poderia ser um modelo
de gestão precaucional, bem como
uma salvaguarda contra a incerteza de
a área vir a ser alvo de pesca comercial no futuro (Santos et al. 2009).

Figura 3: Distribuição de montes submarinos e campos hidrotermais na região dos Açores.
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5.2. Ecossistemas hidrotermais
O Lucky Strike e o Menez Gwen são
dois campos hidrotermais situados
sobre a dorsal média atlântica e dentro
da ZEE portuguesa (Fig. 4). Devido
à sua proximidade relativamente aos
Açores (cerca de 160 e 190 MN a sudoeste da ilha do Faial e as profundidade relativamente baixas, –1700 m e
–900 m respectivamente), numerosas
expedições e projectos ali têm sido

desenvolvidos desde 1997 no âmbito
da investigação sobre a variabilidade
biológica e geológica, quer temporal
quer espacial. Existe, aliás, um plano
para a instalação de um observatório
dos fundos marinhos nesta região, o
observatório MoMAR (Santos et al.,
2002), que actualmente integra o
plano de observatórios Europeus dos
fundos marinhos no âmbito da Rede

Figura 4: Os campos hidrotermais Lucky Strike e Menez Gwen estão situados sobre o vale do rift da
Dorsal Médio Atlântica. Nas zonas a negro não estavam disponíveis dados de batimetria de alta resolução.
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de Excelência Europeia ESONET.
Dada a pequena superfície dos actuais campos hidrotermais e o crescente interesse no seu estudo e possível
exploração, a necessidade de gestão
tornou-se particularmente importante
dado o conjunto de interesses com
eventual impacto. Com a expansão
dos programas do tipo “observatório”, haverá necessidade de compatibilizar e combinar as necessidades
dos programas de observação não
intrusiva com as experiências in situ
e a instalação e remoção de equipamentos e espécimes para colecções e
estudos laboratoriais.
Neste sentido os Açores/Portugal têm
em curso a criação de AMPs tanto no
Lucky Strike como no Menez Gwen
(Santos et al., 2003), mas também
no Rainbow (Chantal, 2007), um
campo mais a Sul. Em Outubro de
2006, os três sítios foram propostos
para a rede de AMPs da OSPAR.
Antecipando uma revisão da Directiva Habitats que garanta uma representatividade efectiva dos habitats do
mar profundo, o Governo Regional
de Açores submeteu ainda os campos
hidrotermais Lucky Strike e Menez
Gwen como sítios candidatos à Rede
8

MoMAR é o acrónimo de “Monitoring of
Mid-Atlantic Ridge”. Ao longo dos anos,
tornou-se também designação da região
ao Sul dos Açores que abrange diversos
campos hidrotermais como o Lucky Strike,

Natura 2000, sob a categoria “recifes”.
A principal preocupação contida nas
propostas foi a combinação das AMPs
com o projecto MoMAR 8 e outra
investigação em curso. Para tal, partiu-se de uma caracterização das pressões que poderiam advir do MoMAR
para o ecossistema e desenhou-se um
esquema de zonamento espacial que
permitisse gerir objectivos particulares e desenvolver a cooperação e
coordenação (Santos et al., 2003).
Em termos de proposta de gestão, a
perspectiva foi de considerar o ecossistema como um todo e considerar a
sua dinâmica, estrutura e função. As
medidas propostas pretendem preservar a diversidade geológica e biológica, estudar e seguir os processos de
sucessão natural e manter a produtividade. Os regulamentos propostos
aplicam-se à investigação científica
(com zonamento e sujeita a autorizações e respeito pelos códigos de
conduta), pescas (total interdição),
turismo e outras actividades económicas não extractivas (com zonamento
e sujeita a autorizações e respeito
pelos códigos de conduta), exploração
comercial mineral, geotérmica e biotecnológica (cujas limitações podem
chegar à proibição total).
Saldanha, Menez Gwen e Rainbow. É nesta
região que se pretende instalar um observatório dos fundos marinhos designado por
observatório MoMAR.
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6. Uma visão de futuro: biotelemetria e o desenho ecológico das AMPs
O aprofundado conhecimento ecológico da biodiversidade marinha presente nos Açores e da sua relação
com o ambiente e com o próprio
Homem constitui o alicerce central da
abordagem ecossistémica e integrada
à gestão e conservação do património marinho da região. Como acima
se procurou demonstrar, é sobretudo
na sua dimensão espacial – com as
AMPs – que a regulamentação equilibrada das actividades humanas tem
encontrado o instrumento preferencial (mas não isolado) rumo à abordagem ecossistémica. É nesta dependência funcional entre conhecimento
ecológico e planeamento espacial que
reside uma das maiores dificuldades,
pois o desconhecimento pode resultar
no desenho incorrecto das AMPs e
no consequente comprometimento do
seu funcionamento eficaz, sejam os
seus objectivos mais orientados para
a protecção da biodiversidade ou para
a manutenção de capturas sustentáveis (Sale et al., 2005).
Um aspecto determinante no balanço
final e no desenho das AMPs (a nível
de localização, tamanho, forma e número) é o conhecimento dos movimentos, uso do habitat e conectividade das populações marinhas. Por
exemplo, se uma espécie agrega em
recifes de largo para se reproduzir
(como o enxaréu e o írio), o ‘efeito de

exportação larvar’ a partir das AMPs
e a manutenção das populações locais
vai depender em larga medida da protecção destes habitats. Se uma espécie
necessita de zonas pouco profundas
nas costas das ilhas para recrutar logo
após a metamorfose larvar e depois
emigra para habitats mais profundos
(como o pargo) ou mesmo para os
montes submarinos (como o goraz),
estes habitats devem ser incluídos em
AMPs, se queremos garantir o ‘efeito
de reserva’ – o mecanismo pelo qual
as espécies antes exploradas aumentam em número e tamanho dos indivíduos dentro das reservas.
Nesta perspectiva, pode dizer-se que,
nas AMPs açorianas, se tem evoluído
de uma informação ecológica frágil
ou até não substanciada para um
conhecimento mais robusto e integrado. A própria noção de que a rede
Natura 2000 constitui uma oportunidade de ouro para o estabelecimento
de uma rede coerente assenta no crescente conhecimento dos processos
e escalas de conectividade e relação
com o habitat. A marcação de animais
com dispositivos electrónicos que nos
fornecem informação em tempo real
ou a posteriori via acústica, rádio ou
satélite (vulgarmente conhecida por
biotelemetria) tem aberto janelas fundamentais para a compreensão dos
padrões de distribuição e conectivi-
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dade pós-larvar em diversas espécies‑chave. Através dela, podem seguir-se
os movimentos dos animais, localizar
os habitats onde passam mais tempo,
e caracterizar o ambiente por onde
viajam (temperatura, profundidade,
sons, etc.). A sua estreia nos Açores
deu-se em meados dos anos oitenta,
quando uma equipa de investigadores
estudou os movimentos e fisiologia
da lula (Loligo forbesi) nas inclinadas
vertentes do Canal Faial-Pico (O’Dor
et al., 1994). No entanto, foi na última
década que esta metodologia passou a
constituir uma ferramenta fundamental na investigação aplicada à gestão
espacial dos recursos marinhos dos
açores.
A linha de investigação mais consolidada nesta área é o mapeamento
das dinâmicas espaciais de diferentes
espécies de peixes costeiros para
apoiar o desenho da rede costeira
de AMPs. Uma vez que as pescarias
costeiras nos Açores são multi-específicas, o seu desenho deverá visar,
tanto quanto possível, a protecção
eficaz do maior número de espécies
que as tipificam. Esta investigação
tem sido concentrada no Canal Faial‑Pico e zonas adjacentes, já que a
grande variedade de espécies, habitats,
pescarias e outros usos não extractivos que ali ocorrem o tornam um caso
paradigmático.
Os resultados da residência inter‑anual de peixes marcados cirurgica-

mente com transmissores acústicos
mostraram que mesmo uma reserva
marinha de muito pequena dimensão como a do Monte da Guia pode
proteger eficazmente peixes de espécies mais sedentárias dentro das suas
fronteiras, como a veja, o mero ou a
garoupa, ajudando a manter as suas
populações e protegê-las da pesca excessiva (Fig. 5). Porém, outras espécies de maior mobilidade e propensão
para emigração, como o pargo, não
ficarão contidos em tão diminutas
unidades, exigindo áreas de dimensão
entre os 10-30 km2 e potencializando
o chamado ‘efeito de derrame’, pelo
qual o excedente populacional gerado
dentro das reservas tende a emigrar
para zonas contíguas. Noutros casos
ainda, como o enxaréu e o írio, a sua
extrema mobilidade tornaria impraticável o estabelecimento de unidades que conferissem protecção permanente aos indivíduos (à escala da
ilha), antes apontando como alternativa a protecção de eventuais locais
de agregação (Afonso, 2007).
Esta abordagem foi recentemente
adicionada aos esforços de gestão
espacial de espécies envolvidas noutras pescarias de maior escala espacial. No caso da pescaria demersal,
o estabelecimento de uma rede de
receptores acústicos que monitoriza
a presença de peixes marcados com
transmissores nas encostas e montes
submarinos a sul das ilhas do Faial e
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Figura 5: Trajectos efectuados por enxaréus (linhas amarelas), pargos (linhas negras) e vejas (linhas
azuis) marcados com transmissores de biotelemetria no trecho Feteira-Monte da Guia-Baixa do Sul (Canal
Faial‑Pico).

Pico constitui um programa ambicioso e inovador que se espera dê frutos
num futuro próximo. De particular
urgência será a resposta às dúvidas
actuais sobre a conectividade e interdependência entre as fases de vida e
os habitats de ilha e de monte submarino para algumas das espécies chave
que sustentam a pescaria e que assumem papel ecológico fundamental
nestas comunidades, como o goraz e
a boca‑negra (Fig 6).

Ainda a uma escala mais alargada, a
pescaria oceânica com palangre de
superfície assume também elevada
prioridade, pois as capturas acessórias de tubarões pelágicos e as capturas acidentais de tartarugas marinhas
constituem um grave problema de
conservação. Esta importância decorre
dos estatutos internacionais de protecção e conservação, das orientações
expressas das várias políticas ambientais da Comissão Europeia sobre
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Figura 6: Ecologia do ciclo de vida e hipotéticos cenários de conectividade ilha-monte submarino para
goraz (painel superior) e boca-negra (painel superior): a) larvas pelágicas, b) recrutas pelágicos, c) juvenis
demersais, d) adultos e e) ovos.

a matéria, e do facto de a ZEE dos
Açores estar parcialmente aberta a
esta pescaria por frotas comunitárias
desde 2004. Neste caso, os estudos
têm incidido sobre a sobrevivência e
os movimentos de meso-escala (por
exemplo, em redor de montes submarinos) e macro-escala (migrações
trans-oceânicas) de tartaruga-careta,
já desde 1994 (Bjorndal et al., 1999),

e muito recentemente de tintureira,
utilizando telemetria por satélite.
Numa perspectiva mais abrangente,
o grande objectivo é caracterizar e
analisar a função charneira dos habitats submarinos dos Açores para determinadas fases de vida de vários
predadores de topo. Para além da
utilização das várias formas de biotelemetria para a verificação da função
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de maternidade e crescimento para a
tintureira e tartaruga-careta, respectivamente, baleias e aves marinhas são
os outros grupos taxonómicos que
têm recebido atenção nos últimos
anos. Assim, foram postos em marcha
programas de marcação por satélite e
perfiladores de mergulho de cachalote e baleias-de-barbas, e marcação
por satélite e rádio dos adultos nidi-
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ficantes e juvenis recém-voadores de
cagarro (Fig. 7).
Estes programas estão a mudar profundamente a nossa percepção da utilização do espaço por estes organismos e a desvendar o papel dos Açores
como região privilegiada para a aplicação de novas tecnologias no estudo
da ecologia marinha.

Figura 7: Colocação de transmissores de
biotelemetria em cetáceos, tartarugas e tubarões (sentido dos ponteiros do relógio).
Fotografias: Tiago Sá e Jorge Fontes
©ImagDOP).
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7. Os Cetáceos como indicadores de áreas ecologicamente importantes
A aplicação do conceito de AMP
permite uma abordagem holística da
gestão e conservação dos recursos
marinhos. Em vez da tradicional visão
da salvaguarda de uma única espécie,
actualmente, o alvo dos esforços de
conservação é o habitat, a comunidade, ou o ecossistema. Apesar de o
conceito ter sido aplicado com relativo sucesso em habitats estuarinos e
costeiros, a implementação de AMP
em zonas de mar aberto está ainda
numa fase inicial. A falta de conhecimento científico sobre o funcionamento e dinâmica dos ecossistemas,
aliada ao carácter dinâmico e fluido
destes em situações de mar aberto,
dificulta a identificação de áreas
ecologicamente importantes.
A ideia de que os mamíferos marinhos podem ser utilizados na identificação e desenho de AMPs devido
ao seu papel indicador de processos
do ecossistema (Hooker & Gerber,
2004), apesar de recente, tem sido
alvo de um interesse crescente por
parte da comunidade científica mas
também de decisores políticos. A ideia
subjacente é a de que a distribuição e
a abundância relativa dos predadores
marinhos constitui um indicador preciso da distribuição das suas presas
e, como tal, são reveladoras de processos geradores de produtividade e
diversidade biológica. Os cetáceos,

por exemplo, procuram activamente
e tendem a associar-se a áreas com
elevadas densidades de presas, tais
como zonas de declive submarino
irregular e acentuado, zonas de correntes oceânicas ou de maré, e frentes
oceanográficas (Seabra et al., 2005;
Silva et al., 2008; Yen et al., 2004).
Animais tão bem adaptados ao meio
marinho não percorrem ao acaso
vastas áreas de oceano em busca de
presas. Ao invés, os cetáceos parecem
possuir um conhecimento intrínseco
das características físicas do habitat
e condições oceanográficas responsáveis pela formação ou concentração
de alimento, ao mesmo tempo que
desenvolveram a capacidade de localizar as áreas que possuem as características favoráveis. Apesar desta evidência empírica, pouco se sabe sobre
a forma como os cetáceos se relacionam com o habitat a diferentes escalas espaciais, quais os mecanismos
bio-físicos subjacentes a essa relação,
e de que modo essa relação é influenciada pela dinâmica do ecossistema.
Estas questões, fundamentais para a
avaliação do potencial papel dos cetáceos como indicadores de áreas ecologicamente importantes, motivaram o
desenvolvimento de uma nova linha
de investigação nos Açores, iniciada
no decorrer do projecto MARMACII
e que tem continuação no projecto
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TRACE (PTDC/MAR/74071/2006).
O estabelecimento de uma rede de
hidrofones que registam as vocalizações de cetáceos em redor de quatro
montes submarinos localizados na
ZEE dos Açores permite monitorizar,
em permanência, a presença de todas
as espécies de cetáceos que ocorrem
na Região. Deste modo será possível
analisar a associação entre os cetáceos
e os montes submarinos e compreender a importância deste tipo de habitat
na ecologia dos grandes predadores
marinhos. Embora preliminares, os
dados já obtidos sugerem que o cachalote (Physeter macrocephalus) e
algumas espécies de golfinhos ocorrem regularmente em redor do Banco
Condor da terra. A presença dos cetáceos está certamente relacionada com
a concentração de organismos pelágicos e mesopelágicos encontrada no
topo deste monte submarino, como
revelaram os dados dos cruzeiros acústicos ali realizados. Ao contrário do
que se verifica em zonas de mar aberto, as agregações de presas observadas
no topo dos montes submarinos não
tendem a dispersar nem a migrar para
águas profundas durante o dia, mantendo-se em concentrações suficientes
e profundidades acessíveis aos cetáceos. Estão ainda por determinar os
processos físicos e biológicos responsáveis por promover estas agregações
e de que modo estes processos variam
ao longo do tempo. Contudo, os
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dados oceanográficos recolhidos no
decorrer dos cruzeiros acústicos possibilitarão uma melhor compreensão
da influência de diferentes factores na
dinâmica das comunidades biológicas
dos montes submarinos.
A presença dos cetáceos em redor de
montes submarinos e a descoberta de
agregações de presas no topo destes
montes sugere que os montes submarinos poderão constituir importantes
áreas de alimentação para este grupo
de predadores (Morato et al. 2008b).
A colocação de computadores de mergulho, outra das metodologias inovadoras utilizadas, fornece informações
importantes sobre a forma como os
cetáceos utilizam e interagem com
o habitat à escala local, que poderá
ir de algumas centenas de metros a
alguns quilómetros. A análise dos
movimentos à superfície e em profundidade é essencial para compreender, designadamente, se os animais
têm um papel activo na formação e
organização das agregações de presas
ou se, pelo contrário, dependem inteiramente do habitat; se existe cooperação inter e intra-específica na localização e agregação das presas; se os
animais são capazes de alterar a sua
estratégia alimentar em resposta aos
movimentos diários e sazonais das
suas presas e de que forma respondem à dinâmica das comunidades
biológicas.
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Paralelamente, a colocação de “transmissores para satélites” em baleias‑azuis (Balaenoptera musculus), baleias-comuns (B. physalus) e baleias‑sardinheiras (B. borealis), permitem
seguir os animais desde os Açores até
às áreas de alimentação e reprodução
(Fig. 8). Conjugando esta informação
com dados oceanográficos provenientes de imagens de satélite, é possível identificar quais os factores que
determinam a preferência por determinados habitats, identificar áreas de
habitat essenciais no Atlântico Norte

e avaliar a importância dos Açores e
da Dorsal Media Atlântica no ciclo de
vida dos grandes migradores oceânicos.
O programa de investigação actualmente em curso nos Açores é único
pela diversidade de habitats e processos estudados, pela combinação de
metodologias convencionais e soluções tecnológicas inovadoras, e pela
escala espacial em análise, que vai
desde o monte submarino na ZEE
dos Açores até à bacia do Atlântico
Norte.

Figura 8: Migração 4 sardinheiras marcadas nos Açores na primavera de 2008 com “transmissores para
satélites Argos”. As marcas permaneceram nos animais entre 3 a 10 semanas.

R. S. Santos, P. Afonso, A. Colaço, T. Morato, M. Silva & F. Tempera

57

8. Conclusão
A investigação em curso na Região
dos Açores e o apoio do Governo
Regional às políticas de conservação
do ambiente marinho, utilizando enquadramentos regionais, nacionais,
europeus e internacionais, como as
directivas Habitats e Aves associadas à Rede Natura 2000, a convenção
OSPAR, nomeadamente o seu Anexo
V, a Convenção da Biodiversidade
Biológica da ONU, entre outras, estão
a estabelecer no mar da região dos
Açores uma rede coerente de AMPs
com importância global para a conservação dos ecossistemas e da biodi-

versidade da Dorsal Média Atlântica
(Probert et al., 2007), elevando a
região como paradigma para a discussão global de modelos de gestão
para os Oceanos, incluindo em águas
internacionais.
A abordagem ecossistémica, vendo
os Açores com as suas ilhas, a sua
costa e o seu mar como um ecossistema global, traz novos desafios para
a investigação, e contribui com mais
conhecimento e de forma mais eficaz
para a protecção e utilização sustentável dos recursos que são de todos
nós.
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