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Entrevista 
 

Mário Ruivo 
Presidente do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar 
 
“Para a comunidade científica, a preservação da 
biodiversidade marinha tem sido objecto de particular 
atenção mas de difícil comunicação aos cidadãos e parceiros 
sociais.” 
 

(Entrevistado por Paula Sobral - SPECO, Dezembro de 2011) 

 

 
Marcado pela importância do Oceano para o futuro da 
humanidade, o trajecto do Prof. Mário Ruivo começou na 
Universidade de Lisboa, onde se formou em Biologia. Na 

sequência da sua especialização em Oceanografia Biológica e 
Gestão dos Recursos Vivos (Sorbonne/Laboratório Arago), 
participou nos primeiros mergulhos em águas profundas 
portuguesas no Bathyscaphe FNRS III. A par de um período 
activo de investigação na costa portuguesa, no Mediterrâneo 
e no Atlântico Noroeste sobre recursos vivos numa 
perspectiva ecológica e de gestão racional de “stocks” 
pesqueiros, participou como perito/delegado português em  
organizações internacionais (v.g. ICES, ICNAF). Foi Director da Divisão de Recursos Aquáticos e do 
Ambiente/Departamento de Pescas da FAO (Roma), Secretário Executivo e Vice-Presidente da 
COI/UNESCO (Paris), Conselheiro Científico da EXPO’98, Coordenador da Comissão Mundial 
Independente para os Oceanos, Membro da Comissão Estratégica dos Oceanos e Professor Catedrático 
Convidado da Universidade do Porto/ICBAS. Actualmente é Presidente por eleição, do Fórum 
Permanente para os Assuntos do Mar, exercendo outras actividades públicas na área do oceano e do 
desenvolvimento sustentável. É autor de numerosas publicações científicas nas áreas da Oceanografia 
Biológica, Ecologia e Gestão dos Recursos Pesqueiros, bem como de estudos, ensaios e artigos sobre 
Política e Governação do Oceano, Cooperação Internacional em Assuntos do Oceano, Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Ciência, Sociedade e Ética. Tem participado em actividades de 
divulgação e sensibilização do público aos Assuntos do Mar no âmbito de uma governação responsável 
do Oceano. Foram-lhe atribuídos vários prémios e agraciado com ordens honoríficas nacionais e 
estrangeiras.  

 

P.S. - SPECO: Prof. Mário Ruivo, qual o 

enquadramento dos princípios ecológicos 
que presidem às questões relacionadas 
com o Mar e qual a sua sensibilidade 
relativamente a isso? 
 
Realço o papel preponderante da nossa 
espécie – Homo sapiens – na evolução 

planetária em curso, reconhecida na 
atribuição do termo Antropoceno ao 

presente período geológico. 
Esta perspectiva implica um novo 
paradigma na gestão dos ecossistemas 
que integre os impactos de origem 

antropogénica e as inerentes implicações 
metodológicas e institucionais. Nesse 
sentido, o conceito de desenvolvimento 
sustentável do Oceano terá de apoiar-se 
nos seus quatros pilares: económico, 
social, ambiental e institucional. 
O processo subjacente a esta abordagem 

sistémica tem sido formatado pelo 
conhecimento e intervenção das 
comunidades científica e técnica. Estas 

têm sido determinantes na percepção do 

Oceano como espaço dinâmico e 
interactivo com os outros compartimentos 
ambientais e as sociedades humanas, 
visão que inspira a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). 
Pode dizer-se que a Humanidade, depois 
de confrontada por um largo período com 

os mistérios do Mar entrou na fase actual 
de ocupação tridimensional do Oceano, 

com base no conhecimento científico e nas 
tecnologias. Há que reconhecer que a 
nossa espécie, no meio aquático, sem 
conhecimento científico e tecnologia, é 

cega, surda e muda! 
Começa a afirmar-se um novo paradigma, 
em que a abordagem do Oceano deixa de 
ser fragmentada por domínios sectoriais, 
para ser encarada de forma sistémica e 
interdisciplinar, com tudo o que isso 
implica. Esta perspectiva gera, sem 

dúvida, dificuldades de aplicação, pois não 
se adequa à forma tradicional e 
compartimentada como as instituições 
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foram “inventadas” e mantidas. É neste 

contexto que a Ecologia, ciência que 
sempre me fascinou pela sua tentação 
holística, assume crescente importância 
face aos sistemas complexos em que a 
humanidade se insere. 
 
Em Portugal, quais lhe parecem ser os 

momentos mais importantes da afirmação 
das ciências do Mar e que progressos 
considera que daí resultaram? 
 
É tradicional reconhecer algumas fases 
marcantes que, de certo modo, face à 

carência de estudos aprofundados, são 
condicionadas por considerações de ordem 
subjectiva. Na verdade, o panorama das 

Ciências do Mar em Portugal, sobretudo 
nos últimos tempos, reflecte o esforço 
paciente e discreto de investigadores e 
docentes universitários que, 

frequentemente isolados ou em pequenas 
equipas, conseguiram afirmar-se 
contribuindo para que o Mar adquirisse 
visibilidade nas preocupações sociais. 
Começa-se, normalmente, por referir as 
campanhas do Rei D. Carlos I e os 
trabalhos do pioneiro Prof. Alfredo 

Magalhães Ramalho a bordo do 
“Albacora”, pondo em prática uma 
abordagem interdisciplinar nas campanhas 
ao largo da costa portuguesa. 
Na minha perspectiva, uma segunda fase 

marcante surge com o processo de 

preparação e definição das posições de 
Portugal no âmbito da negociação 
conducente à assinatura, em 1982, da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM), que veio 
estabelecer uma ordem jurídica para os 
mares e oceanos, visando a compreensão 

e cooperação mútua ao serviço de todos 
os países do mundo. 
Complementarmente, a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (1992) – mais conhecida 
como a Conferência do Rio –além de 
conferir estatuto jurídico ao conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, contribuiu 

para complementar a CNUDM, 
reconhecendo a natureza sui generis da 
Zona Costeira e a sua estreita articulação 
com a hidrosfera (rios e estuários), assim 
como a interface entre os continentes e o 

Oceano.  
Uma fase de particular importância para o 
nosso país foi a EXPO 98, com o tema “O 
Oceano – Um Património para o Futuro”. 
Este evento, com forte componente de 
sensibilização pública, ofereceu à 
comunidade científica a oportunidade de 

contribuir de forma significativa para a 
divulgação de uma nova visão do Mar. O 
interesse a nível mundial da comunicação 

social e do público favoreceu o debate 

sobre a importância do Oceano e dos seus 
recursos no desenvolvimento sustentável 
do planeta. Foi, assim, possível, por 
iniciativa de Portugal, promover a 
Resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas declarando o ano de 1998 
como Ano Internacional dos Oceanos, 

fomentando uma reflexão e contactos que 
vieram reforçar a estratégia de 
internacionalização que pretendíamos. A 
nível nacional conduziu ao lançamento, 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, do 
Programa Dinamizador de Ciências e 

Tecnologias do Mar e à criação da 
Comissão Oceanográfica Intersectorial. No 
fundo, houve todo um conjunto de 

eventos e iniciativas que contribuíram 
para colocar os assuntos do mar na 
agenda política.  
Neste contexto, na última década, foi 

possível sediar em Portugal o EurOcean 
(Centro Europeu de Informação em 
Ciências e Tecnologias do Mar) e, mais 
tarde, a Agência Europeia de Segurança 
Marítima, reforçando a imagem e vocação 
do nosso país para acolhimento de 
instituições oceanográficas internacionais.  

 
Fala-se muito em Portugal do Mar como 
um desígnio da nação. O que pensa desta 
ideia? 
 

Mais do que um desígnio, há muito que o 

Mar é um elemento determinante da 
identidade e da afirmação de Portugal, 
pelo posicionamento geográfico favorável 
no Atlântico do conjunto dos espaços 
marítimos do Continente, dos Açores e da 
Madeira – perspectiva até há pouco tempo 
insuficientemente aproveitada.  

Foi neste contexto que se gerou uma 
dinâmica para tentar ultrapassar a 
tradicional atitude romântica face aos 
mistérios do Mar, apoiada no 
conhecimento científico e nas suas 
aplicações. 
Mais recentemente, tem vindo a tomar 

corpo uma nova arquitectura institucional 

da qual seria pivot a Comissão 
Interministerial para os Assuntos do Mar 
(CIAM), em articulação com a Estrutura de 
Missão para os Assuntos do Mar (EMAM) e 
a Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental (EMEPC), sistema 
organizativo inovador embora, há que 
reconhecê-lo, ainda experimental. O XIX 
Governo Constitucional acaba de criar 
uma Secretaria de Estado do Mar, dotada 
de um mandato abrangente, na busca de 
formas de funcionamento que convirá 

acompanhar e avaliar com objectividade. 
De notar que se mantêm duas pontes 
informais com a sociedade civil, o Fórum 
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Permanente para os Assuntos do Mar e o 

Fórum Empresarial para a Economia do 
Mar, também em evolução. 
 
Quais são os grandes desafios que se 
colocam às ciências do Mar nos nossos 
dias? Estará Portugal preparado para os 
enfrentar? 

 
Partilho a convicção de que integrar no 
processo de desenvolvimento nacional a 
maior Zona Económica Exclusiva da União 
Europeia e uma vasta Plataforma 
Continental em processo de extensão, 

impõe um adequado conhecimento 
científico e uma gestão racional dos 
ecossistemas, com vista a assegurar o 

desenvolvimento sustentável destes 
espaços marítimos. 
Dispomos de uma comunidade científica 
qualificada, com alto nível de produção 

científica, mas é imperativo reforçar a 
capacidade nacional, nomeadamente em 
navios de investigação e plataformas de 
trabalho no Mar, pondo termo à 
instabilidade de programas e projectos 
que nos tem feito perder energia e 
oportunidades. Temos conceitos, ideias, 

estratégias, dispomos de redes de 
colaboração e de bons núcleos de 
especialistas e técnicos. Estamos, no 
entanto, ainda, confrontados com 
inexplicáveis bloqueios a nível institucional 

que não nos permitem agir com coesão, 

continuidade e optimização dos meios e 
dos recursos humanos.  
Noto com satisfação as conclusões do 
Encontro “Mar Português: Conhecimento, 
Valorização e Desenvolvimento” que teve 
lugar na Universidade do Algarve, em 
Novembro último, que, entre outros 

objectivos para um roadmap a elaborar 
em 2012, recomenda a reactivação do 
Programa Dinamizador de Ciências e 
Tecnologias do Mar (PDCTM) e o reforço 
da Comissão Oceanográfica Intersectorial 
do Ministério da Educação e Ciência (COI-
MEC). Cabe, aqui, um papel determinante 

à comunidade científica, o que requer 

coesão e credibilidade como parceiro 
social incontornável para uma governação 
responsável do Oceano. O almejado 
progresso e aproveitamento das 
potencialidades dos espaços marítimos 

nacionais depende, em grande parte, da 
mobilização e envolvimento das 
comunidades científica e técnica, de 
outros sectores interessados e da 
sociedade civil em geral, influenciando a 
formulação de políticas e estratégias 
viradas para o futuro, ultrapassando os 

constrangimentos da crise económica e 
financeira actual.  
 

A criação de áreas marinhas protegidas 

tem sido sugerida como essencial na 
preservação da biodiversidade marinha. O 
que pensa desta estratégia? 
 
Para a comunidade científica, a 
preservação da biodiversidade marinha 
tem sido objecto de particular atenção 

mas de difícil comunicação aos cidadãos e 
parceiros sociais. A interpretação e 
compreensão dos fenómenos naturais de 
larga escala, afectados pelos impactos 
ambientais de origem antropogénica, 
requerem um intenso esforço de 

investigação e de divulgação com vista a 
criar receptividade a medidas de 
intervenção que serão tanto mais eficazes 

quanto consensuais. Olhando para os 
inventários, estudos taxonómicos de 
biologia das espécies, analisando o estado 
dos conhecimentos sobre a estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas 
costeiros, sentimo-nos relativamente 
confortados; contudo, quando avaliamos a 
situação respeitante ao Alto Mar e aos 
fundos marinhos, não podemos deixar de 
nos sentir esmagados pelo quão pouco 
conhecemos.  

Haverá que prosseguir o esforço por um 
lado de aprendizagem e por outro de 
divulgação, com vista a mobilizar a 
vontade política, passando da teoria à 
prática de uma gestão ecossistémica dos 

espaços marítimos, como preconizado nos 

últimos anos pela União Europeia e pelo 
sistema das Nações Unidas.  
Têm-se acentuado as tentativas de uma 
gestão mais eficaz da pesca, face à 
degradação do estado dos stocks e dos 
outros recursos vivos à escala mundial, 
articulando-as com a gestão da 

biodiversidade marinha. Esta orientação 
confronta-se, porém, com o parco 
conhecimento sobre os grandes 
ecossistemas marinhos (Large Marine 
Ecosystems – LME), em particular quanto 
aos seus limites geográficos estrutura e 
funcionamento, como é o caso da região 

oceanográfica Ibero-Atlântica. 

A preparação para a Conferência Rio+20, 
que terá lugar em Junho deste ano, 
oferece oportunidades para avançar na 
promoção de uma governação responsável 
do Oceano, apoiada numa cidadania 

informada e interveniente. 
 
Agora que o declínio dos vários stocks de 
predadores oceânicos é já uma realidade 
reconhecida, pensa que ainda é possível 
inverter esta tendência através da prática 
de pesca sustentável? Que compromissos 

teremos de fazer enquanto sociedade? 
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Tenho acompanhado a evolução da gestão 

da pesca, condicionada por políticas 
produtivistas para além da capacidade dos 
recursos, como amplamente demonstrado 
nas estatísticas e análises da FAO.  
Não podemos esquecer que a espécie 
humana tem demonstrado uma ampla 
capacidade de interferência com os 

processos naturais, que se reflecte de 
forma particularmente preocupante nas 
alterações climáticas em curso e no 
próprio Oceano (aquecimento, aumento 
do nível do mar, acidificação, etc.), para 
além de elevados níveis de poluição e de 

degradação ambiental. 
É, pois, do mais elementar bom senso não 
tentar esconder que se impõem medidas 

de mitigação e ajustamento, apesar das 
crises económica, financeira e estrutural.  
Os constrangimentos que há mais de uma 
década têm sido impostos ao IPIMAR, 

resultante de uma visão burocrática e 

administrativa das tutelas conduziu à 
erosão desta instituição enfraquecendo a 
capacidade de resposta a nível nacional e 
de intervenção na definição das políticas 
europeias; a pesca não se defende, em 
Bruxelas, com palavras mas com dados e 
argumentos científicos credíveis.  

Esperemos que o novo Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera, cujo mandato não 
é ainda completamente do conhecimento 
público, corresponda ao exigível. Seria 
desejável que fosse iniciado um debate 
público, sobre a missão, estrutura e meios 

previstos, envolvendo as partes 
interessadas, nomeadamente a 
comunidade científica e tecnológica do 

mar, tendo em conta tratar-se de uma 
instituição fundamental para a Estratégia 
Nacional do Mar e os compromissos 
internacionais do Estado. 
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Destaques 

Adaptation in the intertidal habitat and a new Fucus 

species 

(Adaptação na zona intertidal e uma nova espécie de Fucus) 
 

 
 

Laboratory and field experiments led by researchers of CCMAR, 
CIMAR-Laboratorio Associado at Universidade do Algarve in 
Portugal, identified physiological, morphological, and genetic 
differentiation between the genetic taxa Fucus. spiralis, F. spiralis 

var. platycarpus and F. vesiculosus and elevated F. spiralis var. 
platycarpus to the species level, as F. guiryi, Gerardo Zardi., Katy 

Nicastro, Fernando Canovas, Joana Ferreira Costa, Ester Serrão and 
Gareth Pearson, combined analyses of genetic and phenotypic 
(physiological and morphological) traits of co-existing Fucus spp. in 
Northern Portugal, and investigated the potential for physiological 

resilience to emersion stressors to act as an isolating mechanism in the face of gene flow. 
 
The genus Fucus is the most species-rich within the family Fucaceae. They are intertidal, 

canopy-forming algae that provide habitat structure and shelter for many others 
components of the ecosystems, and are thus key species for conservation of marine 
biodiversity. Congeneric, externally fertilizing fucoid brown algae occur as distinct 
morphotypes along intertidal exposure gradients despite gene flow. 
 
In Europe, Fucus vesiculosus and F. spiralis occur together from Northern Portugal 
northwards (sympatric range), whereas from Northern Portugal southwards towards 

Morocco Fucus vesiculosus disappears from the open coast, occurring only inside estuaries 
and coastal lagoons where no other Fucus species is present (allopatric range). About a 
century ago, several Fucus spiralis morphotypes were described as morphological varieties, 
among these F. spiralis var. platycarpus (Thuret). 
 
The extent of evolutionary divergence of phenotypes between habitats is predominantly the 
result of the balance between differential natural selection and gene flow. While natural 

selection may favour phenotypes characteristic to certain habitats, theory suggests that 
gene flow should act to homogenize such differences. The intertidal habitat has one of the 
most striking and severe environmental/ecological gradients on the planet. Organisms living 
in this habitat, present distinct advantages for study the opposing effects of local adaptation 
and gene flow. The strong environmental gradient along the intertidal can produce 
divergent selection pressures, while the closeness of populations maintains the chance for 

gene flow and hybridization.  
 
F. guiryi, is named in honor of Michael Guiry in recognition to his great contribution to 

Phycology by creating AlgaeBase. 

 

 
See full article at: 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0019402 
 
See Fucus guiryi in ALGAEBASE: 
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=139457&-
session=abv4:55F02B2D1676b11376vyPwE80A9A 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0019402
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=139457&-session=abv4:55F02B2D1676b11376vyPwE80A9A
http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=139457&-session=abv4:55F02B2D1676b11376vyPwE80A9A
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Investigação no Parque Marinho Luiz Saldanha- 

Larvas de peixes costeiros 
 
Rita Borges 
rborges@ispa.pt 

 
CCMAR-Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Campus de Gambelas, Ed.7. 8005-139 
Faro; Unidade de Investigação em Eco-Etologia, ISPA- Instituto Universitário. Rua do Jardim do Tabaco, 
34. 1139-041 Lisboa 
 
 

 
A maioria das espécies de peixes costeiros 
que vivem associados a recifes têm uma 

fase larvar pelágica (que vive e se 
desenvolve na coluna de água), 

potencialmente dispersiva. Durante esta 
fase, que pode ter duração variável, 
ocorrem alterações morfológicas, 
funcionais e ecológicas significativas. A 
mortalidade é muito elevada e dependente 

de vários factores biológicos e ambientais. 
No final da fase larvar dos peixes 
associados a recifes, ocorre o 
assentamento para o habitat bentónico 
(junto ao fundo) e o recrutamento para a 
população. Visto que os adultos têm 
geralmente uma mobilidade reduzida, a 

dispersão de estados larvares no oceano 
pode assim permitir a conectividade entre 
populações distintas ao longo da costa. Os 
padrões de conectividade e dispersão 

podem no entanto ser muito variáveis, 
dependendo da interacção entre factores 

biológicos como por exemplo a duração da 
fase larvar ou as capacidades 
comportamentais das larvas e factores 
oceanográficos como os padrões de 
correntes ou a topografia costeira. 
 
O conhecimento dos padrões de 

ocorrência e distribuição larvares, bem 

como dos factores que podem influenciar 
a sua variabilidade no espaço e no tempo, 

é fundamental para a compreensão da 
variabilidade do recrutamento nas 

populações de peixes costeiros. O estudo 
desta variabilidade e dos padrões de 
dispersão e de conectividade entre as 
populações assume particular relevância 
para o delineamento e gestão de áreas 

marinhas protegidas (AMP), tanto para a 
avaliação da eficácia das medidas 
implementadas para objectivos de 
conservação, como para a 
sustentabilidade da actividade pesqueira 
fora dos limites das AMP, através da 
exportação de larvas a partir dos locais 

em que há protecção. 
 
Nas regiões temperadas há poucos 
trabalhos centrados na ecologia das 

populações de peixes de recifes, muitas 
vezes devido à dificuldade de amostragem 

em costas expostas e fortemente 
energéticas. O Parque Marinho Luiz 
Saldanha (Figura 1) tem condições únicas 
para o estudo destas comunidades de 
peixes de recife rochoso, dadas as 
condições calmas que permitem a 
actividade de mergulho e a amostragem 

de ictioplâncton sobre a zona de recife. 
 

 
 

 
 

Figura 1. Parque Marinho Luiz Saldanha. 
 
 

Uma equipa de investigação liderada por 

Emanuel Gonçalves na Unidade de 
Investigação em Eco-Etologia do Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada (ISPA) em 
colaboração com Rita Borges (actualmente 

no CCMAR) investiga, desde há uns anos, 

alguns dos aspectos referidos, no Parque 
Marinho Luiz Saldanha. A amostragem de 
larvas de peixes no Parque Marinho tem 
sido feita no local com recurso a 
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diferentes metodologias complementares, 

como arrastos de plâncton a diferentes 
profundidades e ao longo de transectos 

perpendiculares  à costa, ou através da 

utilização de armadilhas de luz (Figura 2). 
 

 
 

    

  
Figura 2. Métodos de amostragem de larvas de peixes no Parque Marinho. a) arrasto de plâncton com 

auxílio de uma scooter subaquática; b) amostragem com armadilha de luz. 
 
 

Estes trabalhos permitiram descobrir que 

o Parque Marinho é um local de postura 
para muitas espécies de peixes e 
contribuíram para a designação das áreas 
importantes a conservar, antes da 
implementação das medidas de protecção. 
Por outro lado, as larvas que ali ocorrem 
são na sua maioria distintas das que se 

podem encontrar mais ao largo pois são 
essencialmente larvas  de espécies 
costeiras associadas aos recifes.  Esta 

equipa tem continuado a amostragem de 
larvas de peixes nas diferentes áreas de 
protecção do Parque Marinho. Os 
resultados apontam para uma grande 

variabilidade interanual no suplemento de 
larvas e nas espécies que ocorrem em 
cada ano. 
Quanto à dispersão larvar, parecem 
ocorrer padrões distintos mesmo em 
espécies próximas em termos 

taxonómicos. Para algumas espécies, 

apenas se capturam larvas recém-

eclodidas indicando a produção local; mas 
noutras espécies, as larvas podem ser 
encontradas em todos os estados de 
desenvolvimento, indicando também o 
crescimento local. Em alguns casos, as 
larvas ocorrem desde cedo 
preferencialmente junto ao fundo (Figura 

3), onde poderão evitar as correntes de 
superfície potencialmente dispersivas. 
Noutras espécies, as larvas capturadas 

com ambos os métodos são mais 
abundantes à superfície mas não são 
encontradas em amostras recolhidas mais 
ao largo, indicando que outros 

mecanismos comportamentais deverão 
estar envolvidos na retenção. O refúgio 
em determinados microhabitats ou a 
capacidade de natação horizontal poderão 
explicar estes padrões, embora estas 

hipóteses estejam ainda por investigar. 

 
 

 
  

Figura 3. Cardume de larvas junto ao recife. 
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Figura 4. Larvas de peixe que ocorrem no Parque Marinho: a) Pomatoschistus pictus; b) Lepadogaster 
lepadogaster. 

 

 

Muitas das espécies de peixes de recife 
colocam ovos demersais (que se 
desenvolvem junto ao fundo, geralmente 
fixos a um substrato), frequentemente 
com cuidados parentais. As larvas que 
eclodem destes ovos (Figura 4) são 

geralmente maiores e mais desenvolvidas 
do que as larvas que eclodem de ovos 
pelágicos. Trabalhos recentes, com 
espécies associadas a recifes de coral, 
mostram que estas larvas podem ter 
capacidades natatórias que lhes permitem 
contrariar certas correntes e 

consequentemente alterar a sua posição 
na coluna de água, evitando a dispersão. 
 

A investigadora Ana Faria (ISPA) tem 
também estudado as capacidades 
natatórias das larvas de peixes (Figura 5) 
que se podem encontrar no Parque 

Marinho Luiz Saldanha e os resultados 
mostram que de facto as larvas de peixes 
que vivem associadas a recifes 
temperados têm maiores capacidades 
natatórias do que as larvas de outras 
espécies, provenientes de ovos pelágicos, 

anteriormente estudadas em regiões 
temperadas e cujas capacidades 
comportamentais são muito reduzidas. 
Estas descobertas levantam a hipótese de 
que também em recifes temperados 
poderá haver retenção larvar para 
algumas espécies e que o grau de auto-

recrutamento pode ser maior do que seria 
inicialmente de esperar, o que contraria o 
paradigma das larvas como elementos 

passivos do plâncton cujos padrões de 
dispersão podem ser previstos com base 
meramente nos padrões de corrente. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 5. Câmara de natação para investigar as capacidades natatórias das larvas, em condições de 
fluxo controlado. 

 
 

 

Os padrões temporais de recrutamento de 
peixes no Parque Marinho estão também a 
ser investigados, no âmbito da tese de 
doutoramento de Maria Klein (CCMAR), 

através da utilização de substratos 
artificiais (SMURFS, Standard Monitoring 
Units for the Recruitment of Reef Fishes), 
em colaboração com a Dr.ª Jennifer 
Caselle da Universidade da Califórnia em 

Santa Barbara. Estes substratos têm sido 
utilizados com sucesso na monitorização 
do recrutamento de peixes costeiros na 
rede de áreas marinhas protegidas da 

Califórnia, no âmbito do Programa PISCO 
(www.piscoweb.org). Este ano foram já 
amostrados SMURFS semanalmente 
durante a época de recrutamento em dois 
locais da área de protecção total do 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Filipa/Application%20Data/Microsoft/Word/www.piscoweb.org
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Parque Marinho, para avaliação da eficácia 

do método e para detecção de possíveis 

padrões temporais no recrutamento de 

peixes costeiros (Figura 6). 
 
 

 
Figura 6. Recolha de um substrato artificial (SMURF) para investigação de padrões de recrutamento de 

peixes no Parque Marinho.  
 

 

 

Todos estes trabalhos têm continuado 
no Parque Marinho, no âmbito do 
projecto BIOMARES, de outros 
projectos da UIE-E/ISPA e actualmente 
suportados também por um Projecto 

financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (em que 
participam os parceiros CCMAR e ISPA) 
centrado no estudo da conectividade e 
dos factores que influenciam a 
ocorrência e dispersão das larvas. Este 
projecto pretende abordar a questão da 

conectividade e dos mecanismos de 

dispersão e retenção larvar no Parque 

Marinho, conjugando os estudos de 
distribuição larvar, com trabalhos de 
genética de populações, o estudo da 
composição química dos otólitos 
(pequenas estruturas ósseas do ouvido 

interno dos peixes) de recrutas de 
peixes e aspectos comportamentais 
relevantes para a dispersão. Deste 
modo pretende-se dar continuidade à 
investigação de aspectos fundamentais 
para a futura gestão deste Parque 
Marinho e contribuir para o avanço 

científico desta área do conhecimento.
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Resumo 
Os microplásticos (plásticos <5 mm) resultam na sua maioria de partículas de 
maiores dimensões, que sofrem degradação foto-química e abrasão, são 
persistentes e encontram-se quer a flutuar à superfície quer em suspensão na 
coluna de água quer depositados nos fundos e também nas praias. Facilmente 

confundidos com alimento devido ao seu tamanho, os microplásticos são 

vectores potenciais na transferência e exposição dos organismos marinhos a 
poluentes persistentes orgânicos (POP) de elevada toxicidade, compostos 
hidrofóbicos que adsorvem facilmente às partículas de plástico. A ingestão de 
microplásticos constitui uma ameaça de longo-termo para os organismos 
marinhos, não só pela possível obstrução mecânica do aparelho digestivo mas 
também pelos efeitos tóxicos dos POP. 
 

O interesse por este tema tem vindo a aumentar especialmente após a 
descoberta de uma mancha muito extensa de plásticos acumulados no Giro do 
Oceano Pacífico Norte e de trabalhos que chamaram a atenção da comunidade 
científica para o facto da quantidade de plástico ser superior à quantidade de 
plâncton em várias zonas dos oceanos. 
 

Recentemente, investigadores japoneses e americanos relataram níveis elevados 
de POP em grânulos de plástico (pellets) recolhidos em praias e águas costeiras 

um pouco por todo o Mundo. A ingestão de micropartículas de plástico por vários 
grupos de invertebrados foi confirmada por investigadores do Reino Unido, que 
relataram a sua translocação para o sistema circulatório no mexilhão, 
aumentando as preocupações pelo facto das micropartículas uma vez ingeridas 
poderem vir a afectar órgãos vitais. 

 
Em Portugal a investigação sobre este tema foi iniciada em 2008 com as 
primeiras recolhas de microplásticos em praias e a análise de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos, PAH, bifenis policlorados, PCB e o insecticida DDT, 
adsorvidos aos pellets verificando-se que todos apresentam contaminação. Os 
microplásticos que ocorrem nas praias da costa ocidental perfazem 71% to total 
de plásticos e os mais abundantes situam-se entre os 3 e os 5 mm de diâmetro 

(59%). Foi ainda realizada uma pesquisa desse tipo de partículas em amostras 
de plâncton recolhidas ao largo da costa portuguesa em 2002 e de 2005 a 2008 
tendo-se observado a presença de plástico em 63 % das amostras de plâncton. 

 
Palavras-chave: microplásticos, resíduos marinhos, PAH, PCB, DDT, 
Portugal 

 
 
Abstract 
Microplastics (particles <5 mm) result from the fragmentation of larger plastics 
due to photochemical degradation and abrasion. Microplastics are persistent, 
they can be found anywhere in the water, floating, suspended and on the 
bottom or stranded along the coastline. 

 
They have the potential to act as vectors for the transfer and exposure to 
persistent organic pollutants (POP) to marine organisms as they are easily 
confounded with food/prey items. 
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POP are highly toxic compounds and due to their hydrophobic properties and 

prevalence at the surface microlayer, adsorb readily to microplastics, thus 
presenting a long-term threat to marine life, not only due to possible mechanical 
obstruction of the digestive tract following ingestion but also due to the toxic 
effects of POP. 
 
The interest in this issue has grown after the discovery of an extensive patch of 
accumulated plastic debris in the North Pacific Gyre and work that followed, 

bringing to the attention of the scientific community how the amount of plastics 
outweighed the amount of plankton in certain areas of the ocean.  
 
Work by researchers in Japan and in the USA, reported high levels of POP in 
beached and coastal resin pellets. The ingestion of plastic microparticles by 
several groups of marine invertebrates was confirmed by researchers in the 

United Kingdom, who also reported their translocation to the circulatory system 
of the mussel, raising further concern about the pathways microparticles may 
follow once inside the organism. 

 
In Portugal research on this matter started in 2008 with the first collection of 
microplastics stranded on the beach and the analysis of polycyclic aromatic 
hydrocarbons, PAH, polychlorinated biphenyls, PCB and the insecticide DDT, 

adsorbed to plastic pellets. All pellets showed contamination. Microplastics 
stranded on beaches of the west coast amount to 71% of the total plastics found 
and are more abundant in the size range 3-5 mm (59%). Plankton samples from 
coastal waters, collected in 2002 and 2005 to 2008, were also examined for 
microplastics, and 63% of the plankton samples had plastic. 
 
Key-words: microplastics, marine debris, PAH, PCB, DDT, Portugal 

 

 

  
Introdução 
 

O impacto dos resíduos de plástico nos 
organismos marinhos tem sido 
amplamente documentado especialmente 
quando se trata de resíduos de uma 
dimensão apreciável, como é o caso das 
redes derivantes e outros materiais 

relacionados com a actividade da pesca, 
sacos de plástico e resíduos de 
embalagens. Relativamente aos 
fragmentos de pequenas dimensões, que 
são em grande parte resultantes da 
degradação do plástico no mar, a 
informação escasseia. 

  
A poluição dos oceanos por estes 
fragmentos designados microplásticos, 

uma categoria ampla que inclui todos as 
partículas menores que 5 mm, é 
extremamente preocupante devido à sua 
ubiquidade, persistência, e por serem um 

potencial vector de exposição e 
transferência de compostos orgânicos 
persistentes de elevada toxicidade 
(Thompson et al. 2004). 
A dispersão e acumulação de plásticos é 
um problema crescente à escala global, 

afectando todos os ambientes marinhos 
(Gregory, 2009; Moore, 2008) 
encontrando-se plástico a flutuar à 
superfície, em suspensão na coluna de 

água e depositado nos fundos ou nas 
praias. 

 
De acordo com os dados da associação 
Plastics Europe (2011), a produção 
mundial de plásticos aumentou de 5 
milhões de toneladas em 1950 para 265 
milhões em 2010, verificando-se um 

aumento regular de 6% ao ano nos 
últimos 20 anos. 
  
A Europa é hoje responsável por cerca de 
21,5 % da produção mundial (57 milhões 
toneladas), um pouco menos que em anos 
anteriores, tendo sido já ultrapassada pela 

China (23,5%). A procura de resina 
virgem na Europa aumentou em 4,5 % de 
2009 para 2010 enquanto a taxa de 

reciclagem aumentou apenas 1,6%. 
Foram recolhidas 24,7 milhões de 
toneladas de resíduos plásticos das quais 
24,1% foram encaminhadas para a 

reciclagem e 33,8% para queima em 
cimenteiras e centrais térmicas. 
Os relatórios da Plastics Europe 
expressam, de forma concisa e veemente, 
a inequívoca mais-valia das aplicações do 
plástico a diversos sectores, 

representando 1,6 milhões de empregos e 
ganhos importantes ao nível da segurança 
alimentar e aplicações na medicina, 
eficiência energética na indústria 



 Ecologi@ 3: 12-21 (2011) Artigos de Revisão 

 

ISSN: 1647-2829            14 

 

automóvel e na construção, e ainda em 

inovação para criação de novos polímeros 
que satisfaçam o uso com menor impacto 
ambiental. 
  
Se é verdade que nos últimos anos muitos 
países têm investido numa mais eficaz 
gestão de resíduos e na redução dos 

impactos do plástico, encaminhando 
quantidades cada vez maiores de resíduos 
para o aterro ou recuperando o seu valor 
através do aumento das taxas de 
reciclagem e da valorização energética, 
também não deixa de ser verdade que 

existe uma quantidade indeterminada de 
resíduos plásticos que escapam a este 
ciclo, para não falar das quantidades que 

foram descartadas durante décadas, 
quando a gestão de resíduos dava os seus 
primeiros passos. 
  

A presença de grânulos ou pastilhas de 
resina virgem (pellets) depositados nas 
praias é igualmente comum. Fugas 
acidentais mas por ventura frequentes da 
matéria-prima aquando da sua 
transferência dos navios para os camiões 
de transporte, e destes para as unidades 

de conversão e moldagem, poderão estar 
na origem destas ocorrências. Estas 
partículas são facilmente arrastadas pelas 
chuvas para os cursos de água e para o 
mar. Quando as resinas são transportadas 

a granel em navios, a lavagem de tanques 

é também uma fonte potencial de 
introdução de pellets no meio marinho. 
  
Do plástico produzido 40% é descartado 
no prazo de um ano, sobretudo o plástico 
utilizado no sector das embalagens, e não 
existam estimativas fiáveis sobre as 

quantidades que atingem os oceanos, 
estima-se que a maior parte (60 a 80%) 
dos detritos marinhos sejam compostos 
por plástico (Derraik, 2002). 
  
A descoberta de uma área extensa de 
acumulação de resíduos plásticos no Giro 

do Pacífico Norte e a constatação de que 

nesse local a concentração de plástico era 
6 vezes superior à de plâncton colhido à 
superfície por uma rede com 0,333 µm de 
malha (Moore et al., 2001) trouxe para a 
comunidade científica e para os meios de 

comunicação a evidência de que o 
problema do plástico nos oceanos tinha 
uma dimensão nunca antes admitida. 
  
No Atlântico os registos de detritos 
plásticos datam da década de 70 
(Carpenter, et al. 1972 e Colton, et al. 

1974) e segundo Barnes (2002) no Reino 
Unido a sua quantidade duplicou entre 
1994 e 1998. A maior percentagem de 

resíduos era então proveniente das 

actividades marítimas como a pesca. 
  
Actualmente, 70 a 80% dos detritos 
plásticos têm origem terrestre (Bowmer e 
Kershaw, 2010), facto ao qual não será 
estranho o padrão mundial de 
concentração da população na orla 

costeira. No litoral de Portugal Continental 
habitam entre 52 e 60% da população 
total do país, sendo também a zona onde 
existem todo o tipo de actividades do 
sector primário, secundário e terciário 
(INE, 2011). 

 
Tipos de Polímeros e Contaminação 
  

Estudos sobre a composição de plásticos 
na água e nas praias dão conta de uma 
grande variedade de polímeros (Thompson 
et al., 2004, Ng & Obbard, 2006, Rios, et 

al., 2007), sendo os mais abundantes o 
polipropileno (PP), o polietileno (PE) o 
policloreto de vinila (PVC) e o polistireno 
(PS). 
  
Os plásticos são fabricados de modo a 
suportar uma grande variedade de usos e 

não são biodegradáveis, embora a 
fotodegradação e a abrasão mecânica 
contribuam para a sua degradação por 
fractura e estilhaçamento (Corcoran et al., 
2009). 

  

O envelhecimento do material plástico 
aumenta a sua capacidade de adsorver 
poluentes hidrofóbicos, tais como, 
poluentes orgânicos persistentes (POP), 
que se podem concentrar à superfície da 
água até 500 vezes (Wurl & Obbard, 
2004). 

  
Recentemente, investigadores japoneses 
relataram níveis elevados de POP em 
grânulos de plástico (pellets) colhidos em 
praias e águas costeiras (Mato, et al, 
2001, e Endo et al 2005). No Atlântico Sul 
e Caraíbas, Ivar do Sul e Costa (2007) 

registam os mesmos padrões de 

contaminação. A iniciativa “Pellet Watch” 
(Takada et al., 2006), reúne resultados da 
contaminação de pellets em vários locais 
do Mundo (Ogata et al. 2009) 
demonstrando ao mesmo tempo a 

prevalência do problema. 
À medida que o plástico vai envelhecendo 
e fragmentando, as partículas tendem a 
afundar-se e ficam disponíveis também 
para os organismos bênticos. 
  
Não se sabe quanto tempo os plásticos 

podem permanecer nos oceanos (Rios et 
al., 2007), nem qual é a taxa de 
degradação e redução de tamanho das 
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partículas que permanecem nos oceanos, 

mas existem registos de partículas de ~20 
µm, (Thompson et al., 2004) encontradas 
nas praias e em ambientes subtidais. 
Estas dimensões são idênticas às dos itens 
alimentares de muitas espécies de 
invertebrados, pelo que as partículas de 
plástico são potencialmente ingeridas por 

estas espécies (Moore, 2008). 
  
Existem vários registos de fragmentos de 
plástico e pellets encontrados em 
conteúdos estomacais de várias espécies 
de aves e mamíferos marinhos e peixes 

(ver revisão por Derraik, 2002, mas 
também Vlietstra & Parga, 2002, Mallory, 
2008) provavelmente em resultado da 

transmissão via cadeia alimentar, sendo 
os seus efeitos desconhecidos. 
  
Experiências recentes referem a ingestão 

de micropartículas (20 a 2000 µm) por 
invertebrados marinhos (Thompson et al., 
2004 e Teuten et al. 2007). Browne et al., 
(2008) registaram a ingestão de partículas 
de poliestireno de 3 a 9,6 µm de diâmetro 
por mexilhões (Mytilus edulis) e sua 
translocação para o sistema circulatório. 

  
Este facto é preocupante pois a 
transferência de partículas plásticas do 
sistema digestivo para o circulatório pode 
danificar  órgãos importantes como o 

coração ou o fígado, para além da ameaça 

adicional que constitui os efeitos de 
tóxicos (POP como hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos, PAH, bifenis 
policlorados, PCB) adsorvidos às 
partículas. Existem de facto evidências 
sobre o elevado potencial de acumulação 
de PCB em pellets de plástico (ver Mato et 

al., 2001, e Endo et al., 2005). 
  
Teuten et al., 2007 descobriram que o 
fenantreno (um PAH) adsorve em muito 
maiores quantidades ao plástico do que às 
partículas de sedimento. Segundo Rios et 
al., (2007), os pellets de plástico colhidos 

em praias da costa dos Estados Unidos e 

no Giro do Pacífico Norte são uma 
armadilha para  os POP, que ingeridos 
podem desorver no tubo digestivo e serem 
acumulados pelos organismos (Tanabe et 
al., 2004). 

  
Nos últimos anos, e dada a ênfase que se 
internacionalmente se tem colocado neste 
problema têm surgido vários trabalhos 
(revistos por Cole et al., 2011) que 
abordam a temática dos plásticos no mar, 
nomeadamente no que respeita às 

quantidades observadas, à superfície, nos 
fundos e nas praias e à capacidade de 
adsorver/desorver poluentes, bem como 

estudos que confirmam a ingestão de 

partículas de plástico por diversos grupos 
de organismos marinhos.  
  
Plásticos na Costa Portuguesa 
  
Desde 2008 que o grupo do IMAR FCT-
UNL tem vindo a desenvolver investigação 

no tema da poluição por plásticos em 
ambiente costeiro e marinho. 
Essencialmente preocupados com os 
efeitos dos microplásticos, temos vindo a 
recolher amostras de resíduos plásticos 
por todo o país de modo a identificarmos 

as principais zonas de acumulação em 
Portugal Continental, as quantidades, 
categorias e tipos de polímeros presentes 

e averiguar a sua contaminação por 
poluentes orgânicos persistentes. O 
presente artigo reúne resultados 
seleccionados destes estudos. 

  
As praias em que inicialmente recolhemos 
amostras foram, por razões de 
proximidade à FCTUNL, a da Cresmina 
(Guincho) e a da Fonte da Telha 
(Caparica). No ano seguinte, alargámos a 
amostragem de modo a ter um conjunto 

de 5 praias de Norte a Sul do país, 
Agudela (Matosinhos), Cova de Alfarroba 
(Peniche), Cresmina, Fonte da Telha e 
Bordeira (Aljezur). 
  

Em 2011, e tendo em conta resultados 

anteriormente obtidos por Frias et al. 
(2010) e Martins e Sobral (2011), foram 
realizadas amostragens num total de 10 
praias na costa ocidental portuguesa, 
agora no âmbito de um projecto de 
investigação – POIZON - financiado pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e 

que tem como principais objectivos avaliar 
as quantidades e dimensões de plásticos, 
e em particular microplásticos e pellets 
nas praias em Portugal Continental, 
estudar as taxas de degradação dos 
principais polímeros de plástico em 
condições oceânicas e investigar a 

transferência de contaminantes por 

ingestão de partículas de plástico, a sua 
acumulação e efeitos nos organismos 
marinhos. 
  
 

 
Metodologia 
  
Avaliação das quantidades de plásticos 
nas praias, identificação dos polímeros e 
análise de contaminantes 
  

A metodologia usada para a recolha de 
amostras, passou pela definição de áreas 
de 50 x 50 cm e de 2 x 2 m (quadrados) 
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nas zonas de acumulação (Figura 1), onde 

foram recolhidos os primeiros 2 cm de 
areia. Cada amostra foi colhida em 
triplicado, num total de seis amostras em 
cada praia. As amostras das áreas 
maiores foram separadas in situ usando 
um crivo metálico com malha comercial de 
2,5 x 3,5 mm, que permite recolher 

pellets e todos os plásticos de dimensões 
superiores. Nos quadrados 50 x 50 cm, 
recolhemos a areia, sendo a separação 

dos plásticos feita a posteriori no 

laboratório.  
 
No laboratório, os plásticos são separados 
da areia por diferença de densidade, 
sendo as amostras introduzidas em 
tanques com uma solução concentrada de 
NaCl (140 g L-1), e remexidas múltiplas 

vezes de modo a que o plástico que possa 
existir na amostra flutue à superfície ou 
na coluna de água facilitando a recolha. 

 
 

 
  

Figura 1. Aspecto de uma zona de acumulação de resíduos numa praia da Caparica com destaque para 
os pellets. 

 

 

Após a separação do plástico, a água é 
filtrada por filtros Whatman® GF/C com 
~1 µm de poro, recorrendo a uma bomba 
de vácuo GAST® DOA. Seguidamente os 

filtros são observados à lupa binocular de 
modo a quantificar as partículas de 
plástico que não são visíveis à vista 
desarmada. 

A classificação, contagem e peso de 
microplásticos  é feita por classes de 
tamanho (Figura 2), mm a mm até aos 10 
mm, seguindo a metodologia descrita por 

Ogi e Fukumoto (2000) e adaptada de 
Endo et al. (2005).  

 
 

 
  

Figura 2. Fragmentos de plástico organizados segundo as dimensões. 
 

 

A identificação dos polímeros é feita por 
Micro-Espectroscopia de Infra-vermelho 
com Transformada de Fourier (µ-FTIR), 
que mede o espectro de absorção da 

radiação infravermelha pelas ligações 
químicas de um material, cujos picos de 
intensidade são característicos para cada 
grupo funcional químico. O aparelho 
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utilizado é um espectrofotómetro Nicolet® 

Nexus com interface para um microscópio 
Continuum e com um detector MCT-A 
arrefecido por nitrogénio líquido, tendo 
uma resolução espacial de 30 µm. A 
informação espectral é analisada com o 
software OMNIC® que integra uma base 
de dados que permite identificar os 

polímeros. 
  
A análise das concentrações de 
contaminantes (POP) foi dirigida aos PAH, 
PCB e ao DDT (dicloro-difenil-
tricloroetano) e seus metabolitos (DDE, 

dicloro-difenil-dicloroetileno e DDD, 
dicloro-difenil-dicloroetane), tendo os 
pellets sido divididos em quatro classes de 

acordo com a cor que apresentavam 
(brancos, coloridos, envelhecidos e 
pretos). A determinação foi feita por 
cromatografia gasosa com espectrometria 

de massa (GC-MS) com o equipamento 
DSQ Thermo®, operando em modo SIM 
(Selected Ion Monitoring mode), cujos 
resultados discriminam várias classes de 
PAH e vários congéneros de PCB e ainda o 
DDT e os seus metabolitos. 
  

Pesquisa de plástico em amostras de 
plâncton 
  
Em complemento da quantificação dos 
plásticos nas praias, investigámos a 

presença de plástico nas águas, 

analisando 155 amostras de plâncton 
recolhidas com 3 redes distintas – rede de 
neuston (335 μm); LHPR (280 μm) e WP2 
(180 μm) – entre 2002 e 2008, de Norte a 
Sul da costa portuguesa. Os 
microplásticos foram pesquisados à lupa 
binocular e posteriormente medidos ao 

microscópio, recorrendo a um software 
específico.  
  
Resultados Seleccionados 
  
As dimensões dos microplásticos (fibras e 
partículas), recolhidos no primeiro ano 

variaram entre 1 µm e 5 mm de diâmetro 

com comprimento a partir de 15 µm, e 
situam-se na classe de tamanhos das 
partículas que organismos, como 
zooplâncton e pequenos peixes, podem 
ingerir. Os principais polímeros 

identificados foram o polipropileno, 
polietileno de alta e de baixa densidade e 
o poliestireno (Figura 3). No que se refere 
aos poluentes orgânicos persistentes 
adsorvidos às amostras de pellets 
recolhidas no âmbito deste estudo, todas 
as amostras se encontravam 

contaminadas tanto com PAH, como com 
PCB, DDT e os seus metabolitos (Figura 
4). 

  

As concentrações de PAH variaram entre 
0,2 e 319,6 ng g-1, as concentrações de 
PCB variaram entre 0,02 e 15,56 ng g-1 e 
as concentrações de DDT variaram entre 
0,16 e 4,05 ng g-1. A maior concentração 
observada de PAH foi observada nos 
pellets pretos e de PCB nos pellets 

envelhecidos, ambos na praia da 
Cresmina. Na Fonte da Telha a maior 
concentração de PAH foi observada nos 
pellets envelhecidos. 
  
Seria de supor que os pellets envelhecidos 

apresentassem concentrações maiores de 
POP, uma vez que se encontram há mais 
tempo no meio ambiente, pelo que obter 

concentrações elevadas nos pellets pretos 
foi uma surpresa. É provável que a 
constituição química destes pellets 
permita um aumento da superfície para 

adsorção, embora seja necessário 
continuar a investigação no sentido de 
identificar os diferentes polímeros 
envolvidos. De salientar ainda a presença 
de DDT, insecticida banido em vários 
países há cerca de 40 anos. Os resultados 
completos deste estudo foram publicados 

por Frias et al. 2010. 
  
No estudo de 2010, que incluiu amostras 
de 5 praias (Martins e Sobral, 2011), os 
microplásticos representaram em número 

72% de todos os plásticos recolhidos 

(tamanhos <1 mm até ≤5 mm), entre 
pellets e fragmentos e apenas 10% 
apresentam dimensões superiores a 1 cm. 
No conjunto das cinco praias foram 
recolhidos um total de 17799 itens de 
plástico com um peso de cerca de 2322 g. 
A densidade média foi de cerca de 185,1 

itens m-2 o que corresponde a um peso 
médio de 36,4 g m-2. 

 
A abundância de plástico é maior para as 
classes entre 3 e 5 mm (Figura 5), 
representando 60% da abundância total. 

Em termos de peso, tal como seria de 
esperar, são os macroplásticos que têm 

maior representatividade correspondendo 
a 89.6% do peso total. A nível global os 
tamanhos recolhidos variaram entre 50 
μm e 20 cm. 
Relativamente à pesquisa de plástico nas 

amostras de plâncton confirma-se a 
existência de fibras e fragmentos (63 % 
das amostras), e, embora os resultados se 
encontrem ainda em processamento, 
podemos adiantar que, dos 4 anos 
estudados, 2007 é o ano com maior 

volume de plástico relativamente ao 
biovolume recolhido, correspondendo a 
~16%.
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Figura 3. Partículas de a) polipropileno; b) polietileno e c) polietileno com visível contaminação 
identificadas com recurso à técnica µF-TIR. (escala 500 µm) 

 

 

 

 
 

 
  
 

Figura 4. Concentrações de PAH, PCB, DDE, DDD, DDT e DDT total (ng g-1) em 4 classes de pellets 
recolhidos nas praias da Cresmina (Guincho) e Fonte da Telha (Caparica) em 2009 (adaptada de Frias et 

al. 2010). 
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Figura 5. Distribuição da abundância de plástico (A) % em número e (B) % em peso, para cada classe 
de tamanho (mm) nas 5 praias estudadas em 2009 (adaptado de Martins e Sobral, 2011). 

 
 

Perspectivas Futuras 
  
O tema dos plásticos nos oceanos e os 
seus efeitos sobre a fauna marinha teve 

um reconhecimento mundial sem 
precedentes na última década. Essa 
importância reflecte-se no aumento do 
número de publicações científicas sobre 
diversas vertentes do tema (quantidades, 
contaminação, efeitos) e na divulgação 
nos meios de comunicação social 

tradicionais e na internet. A Directiva 
Quadro Estratégia Marinha está também a 
dar especial atenção ao assunto, na 
perspectiva de fornecer aos Estados-
Membros metodologias para inventariação 

e monitorização das quantidades e as suas 
origens. Em Portugal este tema á ainda 

relativamente pouco importante, mas essa 
situação não tardará a mudar, sendo 
importante alargar a área de estudo às 
Regiões Autónomas da Madeira e dos 
Açores, de modo a obtermos uma melhor 
cobertura da extensa zona económica 

exclusiva portuguesa. 
  
Muito há ainda a fazer quer no que toca à 
eficácia da gestão dos resíduos plásticos, 
em particular no aumento das taxas de 
reciclagem e na sua valorização 
energética, embora esta última acarrete 

problemas ambientais devido à elevada 

toxicidade dos compostos que são 
libertados para a atmosfera. 
  
A componente de sensibilização e 
informação do público para o problema da 
persistência dos plásticos no ambiente é 

um aspecto muito importante, e talvez o 
único que contribuirá de forma decisiva 
para que virtualmente todo o plástico 
possa ser recolhido pelo sistema de gestão 
de resíduos, em conjunto com o 
desenvolvimento de novos modelos de 

consumo que permitam a diminuição da 
quantidade de plástico de embalagem, de 
uso único, e a utilização de materiais 

inovadores que a indústria tem vindo a 
desenvolver para reduzir o impacto do 
plástico. 
  

Devemos trabalhar activamente para 
determinar a extensão do problema da 
poluição por plásticos nos oceanos, e 
compreender os seus efeitos sobre os 
organismos marinhos, mas sem esquecer 
que as vertentes económica e social, são 
determinantes para as quantidades 

produzidas, o tipo de utilização e 
finalmente a recolha e valorização. Não 
podemos esquecer ainda que a 
preocupação com o impacto dos resíduos 
plásticos, que os países desenvolvidos do 

mundo ocidental demonstram 
actualmente, não é acompanhada de 

modo efectivo por economias emergentes, 
como as da Ásia, que impõe um peso cada 
vez maior do lado da produção e 
consumo. 
  
À medida que os processos de degradação 

do plástico nos oceanos forem actuando 
os fragmentos serão cada vez em maior 
número e de menor tamanho, adsorvendo 
poluentes persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicos, e aumentando assim o risco de 
introdução destes compostos ao nível dos 
consumidores primários, como o 

zooplancton e peixes filtradores, com 

efeitos imprevisíveis para as cadeias 
tróficas dos oceanos. 
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Resumo 
Recentemente têm surgido a nível mundial inúmeras referências ao decréscimo 

de área de pradarias marinhas, o que reflete a importância marginal destes 

habitats nos programas de conservação nacionais e internacionais. As 
populações de pradarias marinhas da costa Portuguesa também têm vindo a 
mostrar sinais de forte declínio nos últimos 20 anos, seguindo a tendência 
encontrada a nível mundial. 
Portugal, localizado numa zona de transição entre o Atlântico Norte e o Mar 
Mediterrâneo, possui um conjunto de espécies com uma especificidade genética 

única no panorama Europeu. É o único ponto da costa Atlântica onde 
Cymodocea nodosa, Zostera marina, e Zostera noltii  ocorrem em simultâneo; 
sendo o limite norte e oeste de distribuição de C. nodosa, o limite sul de Z. 
marina e zona de transição para Z. noltii. 
Neste artigo são apresentados um resumo sobre a evolução da investigação em 
pradarias marinhas da costa Portuguesa, os esforços de conservação e 
recuperação de pradarias realizados no nosso país e os aspectos mais relevantes 

da legislação que enquadra a proteção deste habitat. São apresentadas as 

principais ameaças à sua preservação bem como sugeridas várias medidas de 
gestão e proteção deste habitat. 
 
Abstract 
Numerous recent references about decreasing trends in seagrass cover 
worldwide are leading to concerns about the adequacy of tools for conservation 

management of this habitat. Seagrass populations of the Portuguese coast have 
been facing unprecedented declines in distribution over the last 20 years, 
matching the general trends described for most world seagrasses.  Portugal, 
located in the transition zone between the Atlantic Ocean and the Mediterranean 
Sea, has genetically unique European seagrass meadows. It is the only location 
in Atlantic Europe where the seagrass species Cymodocea nodosa, Zostera 

marina, and Zostera noltii occur together, and represents the northern and 
western distributional limits for C. nodosa, the southern limit for Z. marina and a 
climatic transitional zone for Z. noltii. 

Here, we discuss recent trends in seagrass research in Portugal, main threats 
and solutions, restoration efforts, environmental policies implementation, 
monitoring and awareness programs that are now starting to be put together in 
an effort to stop and invert the observed decreasing trend. 

 
 

Status of the seagrass habitat in 
Portugal 
  
A recent survey of the past and present 
distribution of seagrass meadows in 

Portugal (Cunha et al. 2011) showed that 
the most widely distributed seagrass on 
the Portuguese coast is Zostera noltii 
(15.74 km2). It occurs in 11 of the 18 sites 

(Fig.1) with seagrasses, namely in the 
estuaries of Mondego, Tagus, Sado, Mira, 
Arade and Guadiana rivers, and in Ria de 

Aveiro, Ria de Alvor and Ria Formosa 
coastal lagoons. It also occurs in two open 
coast locations, Galé and Ponta do Adoche, 
both in the Tróia Peninsula. In some 
locations such as Ria de Aveiro (Canal de 

Ovar), Sado Estuary, Mira Estuary and Ria 
Formosa, it is still possible to observe 
extensive meadows. Zostera marina 
appears to be the most endangered 

seagrass species on the Portuguese coast, 
taking into account its historical patterns 
(Cunha et al., 2011).  From the eight sites 

mailto:acunha@ualg.pt
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where this plant was once abundant, only 

two had Z. marina populations in 2010, 
with a total coverage of 0.075 km2.. The 
populations at these two sites (Lagoa de 
Óbidos and Ria Formosa) are subject to 

continued use of bivalve hand trawling 
(Fig. 2) and intense boat mooring, in 
addition to recent channel dredging and 
the opening of inlets (in Ria Formosa). The 
future of this species in Portugal is 
therefore, at the moment, uncertain. As for 
C. nodosa (Fig. 3), there are 3 main 

populations identified, with a total acreage 

of approximately 1.09 km2. Nevertheless, it 
is hard to be fully acquainted with the 
cover distribution trends as this species 
was often confused with Z. marina, and 

was never referred to in documents prior 
to 1992. Still, due to its limited distribution 
and low clonal diversity with a unique 
genetic background, it is a species of 
special concern and action should be taken 
to avoid its local disappearance. 

 

 
 

Figure 1. Seagrass distribution in the Portuguese coast (adapted from Cunha et al. 2011) 
 
 

 
  

Figure 2. Cymodocea nodosa meadows growing on rocky 
pools in Santa Eulália Beach in southern Portugal. 
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Figure 3. Hand rack for clam collection in Tagus River Estuary. 
 
 

 

Another group of seagrasses present in 
Portugal is widgeon grass (Ruppia maritima 
and Ruppia cirrhosa), which occur widely in 

many coastal lagoons and saltmarshes. It 
occurs in Lagoa de Albufeira, (covered 
0.425 km2 a few decades ago, Salgado and 
Santos 1985, recently much reduced, 
Cunha et al., 2011) and in the Óbidos 
Lagoon (patches covered 0.083 km2 in 

2008, Cunha et al., 2011). There are 
reports of R. maritima in the Arade River 
(Santos et al., 2004), which have 
completely disappeared in 2009 (Cunha et 
al. 2011), in Ludo-Ria Formosa (JM Silva, J 

Gonçalves pers. obs., 2010), and Ruppia 
cirrhosa at Ria de Aveiro (Silva et al., 

2004). Many other locations, namely 
coastal lagoons such as Santo André 
Lagoon (Calado and Duarte, 2000) and 
others on the west coast as well as the 
Castro Marim saltmarshes in the Guadiana 

Estuary, might have populations but are 
not referenced to date. 
  

Seagrass research in Portugal 
  
Scientific information on seagrass 
distribution, ecology and biology is recent, 
and historical information is mostly 
available in grey literature (Fig. 4a).  

Scientific production only started to 
increase in the nineties, now reaching 
more than 100 articles (Fig. 4b).  Among 
the three species that exist on the 
Portuguese coast, Z. noltii is the most 

studied, probably because it is the most 
abundant and occurs mostly on the 

intertidal zone, which facilitates sampling 
and experimental research (Fig.4c). The 
seagrass sites most intensively studied are 
Ria Formosa followed by the Mondego and 
Mira rivers (Fig.4d). 

 
 

 

 
  

Figure 4. Number of publications on Portuguese seagrasses since the 1970Žs, a), by study theme, b); 
by seagrasses species, c); by study site, d). 
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Historical distribution records were 

retrieved from scientific seagrass literature 
when existent, but mostly from "grey" 
literature. "Grey" literature used in this 
study comprised documents about 

seagrasses for the general public, field 
campaign reports from students or 
governmental institutes, and master's and 
doctoral theses that were never published 
in peer reviewed journals, but that could 
be obtained directly from the authors or 
from institutions’ libraries. Most scientific 

references were identified via searches of 
electronic library databases (Aquatic 
Sciences and Web of Science), and 
personal communications with national and 

international seagrass researchers were 
obtained directly by asking/emailing fellow 

researchers from the research centres in 
Portugal and Spain.  
  
Restoration efforts 
  
Only two restoration efforts have been 
implemented in Portugal to the moment. 

The first was in the Mondego Estuary, 
where the Z. noltii meadow decreased from 
approximately 150.000 m2 in 1986 to 200 
m2 in 1997 (Martins et al., 2005). In the 
early 1990s, the communication between 
the two arms of the estuary became totally 

interrupted in the upstream area. The 

combined effect of an increased water 
residence time and of nutrient 
concentrations became major driving 
forces behind the occurrence of seasonal 
Ulva spp. blooms and a concomitant severe 
reduction of the area occupied by Z. noltii 

beds was observed. Today the meadow 
recovered up to 4.423 m2 (Cunha et al. 
2011) after a recovery plan implemented 
by the Water Management Authority which 
included the physical protection of the 
remaining few shoots and rhizomes, the 
management of the freshwater inputs to 

the system and the implementation of 

seagrass transplantation (Martins et al., 
2005). 
 
In 2007 the LIFE Biomares project (LIFE 06 
NAT/ P/192), started a restoration program 
at Professor Luiz Saldanha Marine Park, 

part of the Arrábida Natural Park. Once 
covered by luxuriant Z. marina meadows, 
this coast suffered a sharp seagrass loss at 
an alarming rate since 1983, as 
documented in the MSc thesis of Morais da 
Silva (Silva, 2004). By 2001 only a 50 m2 

patch could be seen on the aerial photos, 
and monitoring by the team of E. 
Gonçalves (ISPA) quantified an increase in 

this patch by only 0.001 ha (10 m2) 
between 2002 and 2004, and almost no 
natural recruitment for a decade showing 

that natural recovery of the pre-existing 

meadow was not to be expected over the 
next several decades.  In 2006, a 
consortium of institutions: the Centre of 
Marine Sciences of the University Algarve 

(CCMAR), the Institute for Nature 
Conservation (ICN), the Applied Psychology 
Institute (ISPA), the National Fisheries 
Institute (IPIMAR), the Spanish CSIC, and 
the National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), achieved funding 
from the EU LIFE program and the private 

cement company SECIL to implement a 
marine conservation project (project 
BIOMARES) in the Park that included a task 
for restoration of the seagrass meadow of 

Portinho da Arrábida. 
  

The LIFE Biomares project undertook a 
large-scale seagrass restoration operation 
in an open ocean setting. The three 
seagrass species that occur in the nearby 
Sado estuary, Z. marina, Z. noltii and C. 
nodosa, were transplanted between 2007 
and 2011, creating 65 restoration plots, 

along a 4 km distance. During the first 
year, transplants came from a salvage area 
in the Culatra Island (Ria Formosa) where 
a fisheries port was being constructed over 
a C. nodosa patch. Transplants were 
collected with the help of a water pump 

that released the sediment and allowed for 

the transportation of large amounts of 
plants carried in 80 liters coolers to the 
Portinho da Arrábida. Plants were then 
attached to iron frames with raffia. During 
the following years this method was 
discontinued because the location had 

stronger than expected currents and the 
iron frames hurt the rhizomes, decreasing 
survivorship. Furthermore, the method was 
very time consuming. This was followed by 
seagrass transplants using sods (Fonseca 
et al., 1998), that proved to be very 
effective for the establishment of the 

plants. Seed-releasing sacs attached to 

buoys set in the restoration site (Pickerell 
et al., 2005) as well as several attempts on 
growing plants from seeds in laboratory 
and open-culturing systems (Cabaço et al., 
2010) proved to be ineffective to achieve 
seagrass cover, but are still considered 

useful methods for the aim of increasing 
the genotypic diversity of the meadow, to 
avoid a highly clonal setting that may be 
less capable of adapting to future 
environmental threats. 
  

Among the three species, C. nodosa and Z. 
marina had better survivorship than Z. 
noltii. Transplants resulted in good 

adjustment (rooting and growth) of the 
plants to the restoration sites, and a highly 
successful establishment of new patches, 
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as 80% of all plots planted had successfully 

established plants by the end of the 
summer of 2009. However, after the very 
catastrophic winter of 2009/2010, by 
March 2010 very few seagrass shoots had 

survived. The winter, with several 
unusually strong southern storms covered 
the restoration sites with sand and coastal 
debris, blasting over the transplants. 
Furthermore, the water was thick brown 
with heavy sediment load in suspension 
during four months because of intensive 

rain and sediment run-off, possibly both 
from the river and also washed down the 
Arrábida mountain, which would have left 
the plants with insufficient photosynthetic 

irradiance for months. Furthermore, 
intense seagrass grazing by the fish 

species Sarpa salpa is common in this site, 
but this effect on the few plants that 
remained, probably acted against their 
recovery capacity, magnifying the effects 
of the worst winter storms in over 50 
years, leaving only 5 plots after the first 3 
years of restoration. The high levels of 

herbivory that can be caused by Sarpa 
salpa have been reported elsewhere 
(Cebrián and Duarte, 1998; Heck et al., 
2006) and are very important for further 
investigation as they might be contributing 
to the disappearance of large algal 

communities (e.g., kelp) from the 

Portuguese coast as well.  The nearby 
natural open coast Z. marina populations 
(Ponta do Adoche and Galé coast) were 
also completely destroyed by the same 
winter storms in 2009/2010, and also 
suffered from intensive herbivory pressure 

afterwards (pers.obs.). 

In September 2010, the 1st European 
Seagrass Restoration Workshop was held in 

Portinho da Arrábida, and many 
researchers shared common problems. 
Among the 10 restoration projects 
developed in European waters and 

presented in that meeting, none met 
expectations successfully, leading the 

restoration researchers to write a 
document with recommendations for 
scientists, managements and practitioners 
(Cunha et al. 2012b). The main 
recommendation was that, although 
possible to restore seagrass meadows as 
seen in several restoration efforts around 

the world, restoration efforts should always 
be the last resource in seagrass 
conservation. 

In Portugal, restoration of Z. marina 

meadows will always be hard because of 
the shortage of donor populations. 
Nevertheless, the rapid growth from 

massive seed recruitment of the natural 

meadows of Z. marina in the Tróia 
peninsula, between 2007 and 2009 
(recorded during the Biomares project) is 
encouraging, suggesting that banks of 

seeds may provide a means of long-term 
persistence mode for this species on some 
sites of the Portuguese coast. The larger 
areas available in Portugal with the 
seagrasses C. nodosa (in Ria Formosa) but 
especially for Z. noltii, should facilitate 
restoration efforts involving these two 

species. Nevertheless, since C. nodosa 
populations have very low clonal diversity 
and most of the plants available in Portugal 
are male, restoration efforts will always be 

very dependent on adult plants with very 
limited genetic diversity; the only seed-

rich, genetically diverse and similar 
appropriate donor site would be the Cadiz 
bay population in Spain (Alberto et al., 
2008). 

Seagrass monitoring and awareness 
programs 
  
As early as 2004, an European Union 
project, “European seagrasses: an 

introduction to monitoring and 
management” (Borum et al., 2004) 

involved the ICN (Institute for Nature 
Conservation) and the University of 
Algarve, in the first attempts to incorporate 
managing and monitoring actions in 
Portugal, although there was no follow up. 

In Portugal, the first attempts for long-
term monitoring of seagrasses were done 
in the Mondego Estuary (Baeta et al., 
2009) and in Tróia by Andrade (2006; 
2007; 2011). Before that, information on 
the status and ecology of seagrasses were 
retained in the projects of the scientific 

community. The few attempts from 
scientists to reach coastal authorities 
managers have been poorly effective. 
Recently many seagrass monitoring 

programs were launched. The Center for 
Marine Sciences (CCMAR) at the Algarve 

University is leading the SeagrassNet 
(http://www.seagrassnet.org) site in Ria 
Formosa launched in 2009, and a COST 
Action (COST Action ES0906) started in 
2010, named "Seagrass productivity: from 
genes to ecosystem management" 
(http://www.seagrassproductivity.com) 

that aims to develop monitoring tools and 
fill in gaps on the development of 
comprehensive best practices for 
integrated seagrass habitat management. 
  
The current distributional patterns of 

seagrasses in Portugal were assessed from 

2007 to 2010 during the LIFE Biomares 

http://www.seagrassnet.org/
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project (LIFE 06 NAT/P/192) that aimed at 

restoration of a seagrass meadow in the 
Marine Park Luiz Saldanha, on the Arrábida 
coast (Cunha et al., 2009; Cunha et al., 
2012a). The discovery of recent decreasing 

seagrass cover or even total disappearance 
along the Portuguese coast highlighted the 
urgent need to evaluate their past versus 
current distribution and to evaluate more 
deeply the conservation status of 
seagrasses on the Portuguese coast. 
 

Rooted in the LIFE Biomares project, an 
awareness and monitoring project was 
launched in 2010, Adopt-A-Seagrass-
Meadow, to create a network of volunteers 

that will monitor and keep surveillance of 
seagrass sites on all Portuguese coast 

(www.pradariasmarinhas.com), including 
also many dissemination initiatives for the 
general public. This website holds a 
“library” with published and grey literature 
on Portuguese seagrasses (grey reports, 
thesis and scientific papers). The partners 
(already 20) commit to, twice a year, 

monitor their adopted meadow, to conduct 
awareness activities to the general public, 
and to promote meetings with managers 
and coastal authorities. 
  
Another important monitoring program 

that it was expected be launched in 2011, 

is LTER (Long Term Ecological Research), 
funded by FCT (the Portuguese Foundation 
for Science and Technology) that awarded 
the University of Aveiro and the University 
of Coimbra a grant to set up LTER in the 
Aveiro lagoon, the Mondego and Mira 

Rivers respectively. Although these 
programs are not specifically aimed for 
seagrass monitoring, the tasks entails 
several monitoring actions that will 
promote seagrass surveillance on the sites. 
  
Legislation for seagrass protection 

  

The first regulation in Portugal that 
protected seagrasses from being destroyed 
was implemented in 1914, to regulate the 
collection of seagrasses for fertilizer (the 
“moliço”) in Ria de Aveiro during the fish 
breeding period (Nobre et al.,1915).  This 

regulation was created after fishermen 
complained to the local government 
authorities that fish breeding and fisheries 
stocks were very affected by seagrass 
collection for fertilizer. Since the XIX 
century (Sousa, 1936) large tons of moliço 

used to be collected (e.g., 505.500 
tons/year of “moliço” in1889) and 
remarkably it was the fishermen that 

complained about this intensive “moliço” 
collection destroying fisheries and asked 
for the ban. They were not able to get the 

ban through until 1914, because 

agriculture at the time was a more 
important economic activity than fisheries. 
It is interesting to read in a old magazine 
from 1915 (Nobre et al,. 1915) that ”the 

collection of seagrasses during the fish 
breeding period contributes to the 
destruction of the shelter provided by the 
plants,…sea bass the most voracious fish, 
completely devastates fingerlings of all 
species that do not have a place to 
hide,…seagrasses are also very important 

for other small animals that are fish feed”. 
Even with the ban, collection of “moliço” 
during this period (1920 to 1931) was 
estimated to be 400.000 tons per year. 

Seagrasses were collected for fertilizer in 
other regions of Portugal such as the 

Óbidos Lagoon and Ria Formosa (Peixoto, 
1903). 
  
Although the understanding about the 
seagrass importance as marine habitat was 
at least as old as these references above, 
seagrass habitat received little attention 

from the public and coastal manager 
authorities in Portugal. Several 
international and national regulations that 
aim at marine and coastal habitat 
protection have been signed by the 
Portuguese Government, but despite the 

good intentions, little has been done to 

protect seagrass habitat. Recently (2007), 
a small fishing harbor was built in Ria 
Formosa over a C. nodosa meadow (that 
was used as salvage area for the Biomares 
restoration project), and in 2010, despite 
several warnings by researchers, the only 

Z.marina meadows existent in the west 
area of Ria Formosa (Fuseta channel) were 
destroyed by the channel dredging and the 
opening of an inlet in the barrier islands. 
Sailing boats still anchor freely over Z. 
marina and C. nodosa meadows at Ria 
Formosa, and in this Natural Park the only 

human usage authorized in the “Total 

Protection Reserve Zoning”, is clam 
digging, which impact Z. noltii meadows 
existing in the area. In 2009 a ferry boat 
pier was constructed over a Z. marina 
meadow in the Sado Estuary and, fishing 
vessels using highly impacting fishing gear 

("ganchorra") are still operating in areas 
with very important Z. marina populations, 
such as the Galé coast.  
  
Nevertheless, the three species of 
seagrasses present in Portugal are listed 

has vulnerable and in critical conditions in 
the OSPAR Convention (EUNIS Code: 
A2.611, A5.533, A5.531, A5.5312, 

A5.53131 for Z. marina e Z. noltii, and 
A5.53132 for C. nodosa). The OSPAR 
Convention is the current legal instrument 

http://www.pradariasmarinhas.com/
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guiding international cooperation on the 

protection of the marine environment of 
the North-East Atlantic. Furthermore, Z. 
marina and C. nodosa are in the list of 
strictly protected flora species of the Bern 

Convention (Appendix I) in force since 
March 2002 (Portugal ratified the Bern 
Convention in 1989, Decreto-Lei 
nº316/89), as well as on the vulnerable 
flora species list of UNEP-WCMC. 
  
One of the most important regulations of 

the European Union, the Habitats Directive 
(Directive 92/43/CEE) ratified by Portugal 
in 1999, despite not protecting the species 
itself (only Posidonia oceanica is on the 

species list as priority species) provides a 
list of European habitats that are of 

European interest to protect. Several 
habitats are coincident with seagrass 
habitat. These are Habitat 1110 Sandbanks 
which are slightly covered by sea water all 
the time; Habitat 1130 Estuaries; Habitat 
1150 Coastal lagoons; Habitat 1170 Reefs, 
Habitat 1160 Large shallow inlets and 

bays, and all of them include several 
references to the presence of European 
seagrasses. Furthermore, the Natura 
Network Sectorial Plan (RCM nº115 – 
A/2008; D.R. nº139, Série I, 21 July) 
states specifically that C. nodosa banks 

(1110pt2), Z. marina (1110pt3), Z. noltii 

(1110pt4), are subtypes with high 
sensitivity with small distributional areas 
subject to relevant threats and in need for 
conservation actions. All these habitats are 
subject to environmental impact 
assessment and need permits from the 

National Nature Conservation Institute for 
any activity that could impact the habitat. 
  
Portugal designated as Ramsar sites the 
Sado Estuary, the Ria de Alvor and Castro 
Marim (Guadiana Estuary saltmarshes), 
thereby implying that these wetland 

habitats are protected and the state 

commits to develop actions to protect 
them. 
  
The most powerful regulation that should 
afford protection to European seagrasses is 
the Water Framework Directive (WFD; 

2000/60/EC). The European Water 
Framework Directive (WFD) establishes a 
framework for the protection of 
groundwater, inland surface waters, 
estuarine waters, and coastal waters 
(Borga, 2005). The WFD constitutes a new 

view of the water resources management 
in Europe because, for the first time, water 
management is based mainly upon 

biological and ecological elements, with 
ecosystems being at the centre of 
management decisions to prevent further 

degradation and to improve the ecosystem 

status by 2015. The biological elements to 
be considered are phytoplankton, 
macroalgae, benthos and fishes (the latter 
only in transitional waters). For 

angiosperms, the most important 
parameter is distribution extension and 
variation in time and space (WFD Guidance 
Document).  
  
Other marine conservation initiatives that 
should afford protection to marine habitats 

are the Marine Strategy Directive (EU 
2008) and the Biological Diversity 
Convention (CDB/ UNEP/CBD/494/2) that 
urged for a Global Biodiversity Monitoring, 

which were also signed by the Portuguese 
government. Although under the CBD no 

specific monitoring is required, the state of 
the marine environment will be evaluated 
through a global assessment, based on 
regional assessments. Many European 
legislation actions advise on monitoring 
plans that include seagrasses. The 
European Environment Agency (EEA) works 

at the moment with two types of actions: 
Increasing efficiency of monitoring by 
simplifying, streamlining and making 
comparable existing marine monitoring 
data and Convergence of assessments by 
leading work towards the development of a 

common set of pan-European marine 

indicators to be complemented regionally, 
in order to support the implementation of 
the European Marine Strategy (EMS) and 
proposed Marine Strategy Directive’s 
(MSD) as well to further develop its own 
pan-European marine assessments. Other 

national legislation (e.g. Regulation for 
nitrate release to the environment; 
Regulation for sand extraction operation, 
the Watershed National Plan) are in place, 
and if enforced could strongly contribute to 
the protection of seagrass habitat. 
 

Conservation challenges 

  
The Portuguese coast is the northern and 
western limit for C. nodosa, and the 
current known southern distributional limit 
for Z. marina. Because of this these 
populations are especially vulnerable to 

global climate change (Short and Neckles, 
1999). It is also the middle of the 
distributional range for Z. noltii, a mostly 
intertidal species ranging from Mauritania 
(Cunha and Araújo, 2009), to the southern 
fjords of Norway (den Hartog, 1970). 

Among all four native seagrass species of 
Europe, only the Mediterranean endemic 
Posidonia oceanica is not present in 

Portugal, making this coastline particularly 
unique in terms of European seagrass 
biodiversity. The Portuguese meadows are 
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highly unique, genetically differentiated 

from all other worldwide populations 
surveyed in Europe and throughout the 
rest of the world.  Signatures of past 
climatic events, possibly interacting with 

local adaptation traits for these seagrass 
species with contrasting environmental 
affinities, have resulted in a unique 
population genetic constellation of the 
seagrasses along the Portuguese coast 
(Olsen et al., 2004; Coyer et al., 2004; 
Diekmann et al., 2005; Alberto et al., 

2008). This situation confers the 
Portuguese seagrass population a higher 
level of susceptibility, and enforces the 
need for implementing conservation 

efforts.  
  

Seagrass meadows are declining around 
the world at an unprecedented rate, 
suggesting a global crisis, yet most decline 
references are from the most developed 
countries (Orth et al., 2006; Duarte et al., 
2008; Hughes et al., 2009). Reported 
losses (29% of the maximum area 

measured; Waycott et al., 2009), probably 
represent a underestimated fraction of 
those that have occurred, many losses 
remain unreported, and actual losses may 
never be known because most will 
disappear without ever having been 

reported to have occurred (Duarte, 2002). 

Furthermore, it appears that, the rate of 
loss is accelerating, from 4.3% between 
1970 and 1980 to 8.4% in the period from 
1990 to the 2000s (Waycott et al., 2009). 
Striking seagrass losses have been 
documented in North America, Europe and 

Australia (Orth et al., 2006; Waycott et al., 
2009). Major gaps in knowledge of 
seagrass cover and distribution exist for 
West Africa (Duarte et al., 2008; Cunha 
and Araújo, 2009) northeast South 
America, the northwest Pacific and the 
tropical Indo-Pacific (from East Africa to 

Hawaii) where seagrasses are widespread 

and abundant (Waycott et al., 2009). In 
southern Europe and the Mediterranean, 
information on seagrass distribution and 
abundance trends are scarce (Cunha et al., 
2011). Most threats leading to the 
decreasing patterns observed worldwide 

(Orth et al.,2006; Duarte et al., 2008; 
Waycott et al., 2009) are the same existing 
on the Portuguese coast (Table 1) and 
have very diverse origins, with solutions 
that are common across a worldwide scale 
yet requiring local scale actions (Table 2).  

  
The previous chapter shows that there is 
enough legislation and a comprehensive 

body of plans and strategies that, if 
implemented, should afford the necessary 
protection levels needed for these coastal 

habitats to be preserved. Nevertheless, 

besides the lack of information and 
awareness, one of the biggest challenges 
for seagrass conservation in Portugal is the 
harmonization and collaboration between 

the several entities that manage the coast. 
Estuaries, one of the most ecological 
sensitive areas of the coast, and main 
habitat for seagrasses, were managed by 
IPTM (Ports and Maritime Transportation 
Institute). The mission of this institute is to 
build ports, harbors, marinas, dredging of 

navigation channels, and all their activities 
impact on seagrass habitat. Only very 
recently is the institute becoming slightly 
sensitive to ecological issues, due to 

international legislation pressures, but has 
little tradition in incorporating habitat 

protection issues into their policies and 
actions. Another institute that managed 
the coastal areas is INAG (National 
Institute for the Water) that overseas 
coastal water quality including beaches, 
regulates the constructions outside the 
jurisdiction of IPTM, and the building of 

river dams. INAG recently launched several 
plans that aim (among other) to confer 
protection to coastal habitats and 
contribute to the sustainable use of the 
coastal resources, (i) the POOC (Coastal 
Zones Management Plan); (ii) the POEM 

(National Maritime Spatial Planning) (iii) 

the ICZM (National Strategy for Integrated 
Coastal Zone Management), (iv) the 
National Strategy for the Seas 
(RCM163/2006). 
 
In 2009 a new coastal management 

authority was created the ARH 
(Hidrological Regional Administration), but 
besides being responsible for giving 
permits to coastal construction, it is not 
very clear yet what exactly the role of this 
entity is.  The Institute of Nature 
Conservation and Biodiversity managed the 

areas that are classified as Parks and 

Reserves and the Natura 2000 network, 
which includes at least 8 sites with 
seagrasses. The Defense Ministry through 
the “Capitanias do Porto” is the entity 
responsible for law enforcement in coastal 
areas, which collaborates with SEPNA 

(GNR), a police body that complements 
these actions on their environmental 
concerns, although they are not very 
effective on coastal areas as they do not 
yet take action in the sea. 
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Table 1. Threats to seagrass habitats by location 
 

Location   Threats 

Ria de Aveiro  Coastal construction and dredging operations (Silva et al., 2004) 

Mondego River   Low water quality (Cardoso et al., 2004a,b) 

Óbidos Lagoon   Dredging operations (Carvalho et al., 2005); Low water quality from urban sewage and agriculture and industry runoff (Carvalho et al., 
2006) 

Tagus River   Clam digging (Cunha et al., 2011a) 

Arrábida *  Boat anchoring; clam trawling; collection of clams with scuba gear (Silva, 2004) 

Sado River  Coastal construction; industrial pollution, fishing with nets (Cunha et al.,2009; Cunha et al., 2011a) 

Ponta do Adoche  Coastal construction (Andrade 2006, 2007, 2011); herbivory (Cunha et al., 2011b) 

Galé   Clam trawling (Cunha et al., 2011a) 

Mira River   Watershed malpractices (sedimentation); clam and bait digging; fish herbivory (Cunha et al., 2011a) 

Ria de Alvor   Coastal construction; bivalve aquaculture establishments; poor water quality; clam collection (Cunha et al., 2011a) 

Arade River   Coastal construction; channel dredging (Cunha et al., 2011a) 

Alporchinhos Beach  Beach filling (Cunha et al., 2011a) 

Marinha Beach   Beach filling (Cunha et al., 2011a) 

Santa Eulália Beach  Beach filling; trampling (Cunha et al., 2011a) 

Arrifes Beach Beach filling (Cunha et al., 2011a) 

Ria Formosa Coastal construction; channel dredging and inlet opening (Cunha et al., 2011a); natural sand bar movements (Cunha et al., 2005; Vila - 
Concejo et al., 2002); clam farming (Guimarães et al., 2011); clam and bait collection (Alexandre et al., 2005);  (urban sewage and 
agriculture runoff Cabaço et al., 2007; 2008; Newton et al., 2003; 2005); free boat anchoring (Cunha et al., 2011a) 

Guadiana River  Coastal construction; channel dredging; clam and bait collection; channel erosion by boating; and sediment suspension (Cunha et al., 
2011a) 

* threats discontinued after the marine park implementation 
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Table 2. Threats to seagrass habitats and management needs 

 

Factors Threats Management needs 

Habitat 
destruction 

Construction of marinas, ports, other coastal 
construction; channel dredging; beach filling 

Law enforcement (national and international) 
Public and coastal management institutions awareness 

Fragmentation Anchoring and boat propeller scars; boat 
propellers; clam and bait collection 

Permanent buoys; better channel signalization; public information with boat license; policy law 
enforcement 

Sedimentation Dredging operations 
Bad watershed soil practices 
Winter storms 

Improvement o water drainage practices (agriculture and natural barriers) 
Better practices in dredging activities – observer on board 
Implementation of Water Framework Directive 

Eutrophication Urban and industrial sewage 
Bad watershed soil practices 

Implementation of Water Framework Directive 
Public and coastal management institutions awareness 

Habitat 
destruction by 
fishing and clam 
collection 

Clam trawling; clam and bait collection; 
beach seining; 

Clam trawling banning from seagrass habitats; create management plan for clam/bait collection areas, 
public awareness programs; implementation of clam hatcheries and bait farms with progressive 
abandonment of collection of this species from the wild 
Law enforcement 

Algae blooms Ulva spp. and other fast growing algae 
Exotic species 

Improvement of water drainage practices (agriculture and natural barriers) 
Implementation of Water Framework Directive 
Implementation of management plans for exotic species 
Public awareness programs 

 



 Ecologi@ 3: 22-34 (2011) Artigos de Revisão 

 

ISSN: 1647-2829            32 

 

Needless to say that there is little 

interaction between all these institutions in 
what concerns seagrass habitat protection. 
The universities and research centers have 
most information on seagrass ecology and 

coastal impacts, but only recently is a more 
interactive integration developing among 
such institutions and universities. This was 
the main task of the Marbis Project (Marine 
Biodiversity Information System) 
coordinated by the Task-group for Maritime 
Affairs - Portugal (ENAM - Defense 

Ministry). Coastal managers and politicians 
seldom read scientific papers and 
researchers should, therefore, make an 
effort to publish layman reports more often 

and disseminate information produced in a 
more effective way. In fact, the worse 

threat for seagrass conservation might be 
the lack of information that all the 
institutions above have about the existence 
of seagrass habitat, its importance for 
coastal ecosystem health, its distribution 
and poor conservation status. Furthermore, 
there is little awareness of the levels of 

protection, if any, afforded by international 
and national laws and regulations in 
reality.  Government institutions in 
Portugal are undergoing major changes, 
which entail the disappearance and fusion 
of many of the previous institutions that 

have jurisdiction over the seas and coast. 

While the goal behind these changes is 
mainly economical, this could be a chance 
to develop a more integrated view of seas 
affairs. Nevertheless, a lengthy period of 
re-organization and a fresh start of the 
new institutions could bring a more 

stressful time for marine conservation in 
general and seagrass habitat in particular. 
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Resumo  
Em 1981, as Berlengas, arquipélago localizado a cerca de 7 milhas da costa de 
Peniche (costa Oeste de Portugal), tornou-se área marinha protegida. Censos 
visuais subaquáticos, nomeadamente percursos aleatórios, foram usados para 
fazer o levantamento das espécies de peixes na área, durante duas campanhas 
de Verão, 2004 e 2005, contabilizando um total de 16 horas de observação em 
mergulho. Este estudo visou criar um inventário mais exacto e detalhado das 

espécies de peixes presentes no arquipélago do que um feito anteriormente, em 
resultado de alguns estudos prévios. Um total de 48 espécies de peixes 
pertencentes a 22 famílias foram observadas durantes os dois períodos de 
estudo. Labridae e Sparidae foram as famílias mais representadas e Diplodus 

vulgaris e Labrus bergylta foram as espécies mais frequentes. 
 
Abstract 

Since 1981, Berlengas, an archipelago located about 7 miles off Peniche 
(Western Coast of Portugal), became a marine protected area. Underwater 
visual census, namely rover diver counts, were used to assess the fish species 
present in the area during two summer campaigns, 2004 and 2005, comprising 
a total of 16 hours of scuba-diving observations. This study aimed to obtain a 
more accurate and detailed checklist of the fish species present in the 

archipelago than the one already existing in result of a few previous studies. A 
total of 48 fish species belonging to 22 different families were observed during 
the two study periods. Labridae and Sparidae were the most represented 
families and Diplodus vulgaris and Labrus bergylta were the most frequent 
species. 
 
Key words: Berlengas Archipelago, North-eastern Atlantic, fish species, 

underwater visual census 
 

 

 

Introduction 
  
Marine protected areas (MPAs) are a 

common tool in conservation and are 
widely used throughout the world to 
prevent overfishing and preserve 
biodiversity. While much of the literature 
on MPAs has dealt with no-take areas 
(e.g. Rowley 1994; Ashworth & Ormond 
2005), MPAs can offer several levels of 

protection and many afford only partial 

protection, allowing certain types of 
fishing (Denny & Babcock 2004). 
  

There are many documented examples 
where fish species have benefited from 
reserve establishment, in particular 
through increases in mean size and 
abundance (e.g. Westera et al. 2003; 
Harmelin-Vivien et al. 2008). 
  

In situ data on reef fish assemblages can 
be used to evaluate community responses 
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to natural and artificial changes in the 

biotope (Bythell et al. 1993).  
  
Non-destructive techniques, such as 
underwater visual observation (visual 

census) have frequently been used to 
characterize reef fish communities 
(Bohnsack & Bannerot 1986) by 
quantitatively measuring relative 
abundances and community structure 
(Guidetti et al. 2008). 
  

More recent studies started to address 
temperate reef fish assemblages (García-
Charton et al. 2004; Guidetti et al. 2008) 
and fish communities on North Atlantic 
islands like Canaries (Falcon et al. 1996), 

Azores (Patzner & Santos 1993; Santos et 

al. 1994); and Madeira (Ribeiro et al. 
2005). In Portuguese mainland few 
studies have been performed (e.g. Almada 
et al. 1999; Gonçalves et al. 2002; Santos 
et al. 2005; Beldade & Gonçalves 2007). 
  
Berlenga Island and the nearby Estelas 

islets were declared a Nature Reserve in 
1981, to preserve a rich natural heritage 
and to ensure sustainable development of 
human activities there. More recently, 
Berlengas Natural Reserve (BNR) was 
proposed to be a Biosphere Reserve. This 
denomination is attributed by UNESCO to 

sites where the existence of innovate 

approaches to conservation and sustainable 
development is recognized. The Reserve 
was enlarged in 1998 to include the 
remote Farilhões islets and a much wider 
marine area, now up to 9541 hectares 

overall (99 ha of land area and 9 442 ha 
of marine area) (Queiroga et al. 2009). 
  
Current legislation does not allow the 
following activities inside the protected 
area: commercial fishing to vessels 
unregistered in Peniche Port Authority 

(nearest fishing harbor); trawl fishing, gill 
nets, trap fishing and shellfish collecting 
(Queiroga et al. 2009).  
  

Despite its biodiversity, no marine 
scientific studies were done in Berlengas 
Natural Reserve (BNR) prior to its 

implementation. The few scientific work 
carried out to assess the species that 
inhabit these waters were all performed 
after Berlengas archipelago was declared 
a marine reserve. In addition, the studies 
concerning fish are also scarce (Henriques 

1993; Rodrigues 1993; Almeida 1996; 
Rodrigues 2009). 
  
The main objective of this study was to 
create an accurate inventory of the fish 
species present in the BNR area, in order 

to improve a previous database refering to 

a restricted area of this marine reserve. 
 
2. Material and Methods 
  

2.1 Study area 
  
This study was performed in the BNR, an 
archipelago formed by 3 groups of small 
islands (Berlenga, Estelas and Farilhões), 
7 miles off Peniche (Portugal) (Fig 1). This 
archipelago is located at the top of the 

escarpment of the Nazaré Canyon, one of 
the most worldwide important submarine 
canyons in the transition zone between 
the Mediterranean and European 
subregions. Due to this canyon, the water 

is rich in nutrients, especially throughout 

the upwelling season (April–September) 
(Haynes et al. 1993).  
  
2.2. Visual census  
  
Twelve sampling stations from the 3 
groups of islands were defined in this 

study (Fig 2), 6 around Berlenga Island 
(B1-B6), 3 at Estelas islets (E1-E3) and 3 
at Farilhões islets (f1-f3). The sea floor 
consists primarily of irregular hard bottom 
substrate (i.e. rocks covered with sessile 
biota, including a variety of algae, 
sponges, hydrozoans, anemones, 

crustaceans, sea urchins and tunicates 

(Rodrigues et al. 2008). Non-destructive 
methods, namely visual census techniques 
using SCUBA gear, were used to assess 
the fish diversity of the archipelago during 
two campaigns, August 2004 and July 

2005. These campaigns included sampling 
in the same stations, in both years. 
 
Rover-diver counts was the most suitable 
method, considering the goal of the study 
was to register specific richness regardless 
of abundance or mean size (Baron et al. 

2004). This method consists on the diver 
recording all the fish species encountered 
during a 20 minutes interval. The diver 
was encouraged to look wherever in an 

attempt to record the maximum number 
of species and to register this information 
on a dive slate (Baron et al. 2004). No 

abundance or size data were recorded. 
The dives were performed from 5 to 30 
meters deep in all type of underwater 
environments found in the area (sand, 
rocky areas, caves, water column) and 
were conducted between 10:00 and 16:00 

hours local time (GMT). 
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Figure 1. Geographic location and limits of the Berlengas Natural Reserve (in red) 

with its 3 groups of islands 

 
  

 
Figure 2. Location of the sampling stations in the 3 groups of islands of the Berlengas Natural Reserve 

  
 

2.3. Data analysis 
  
2.3.1. Feeding guilds 
  
According to Elliot et al. (2007), each 
species was characterized based on its 

feeding guild (invertivore, macrocarnivore, 
piscivore, omnivore, zooplanktivore and 
herbivore). Species were considered 

‘‘invertivore” when they feed 
predominantly on non-planktonic 
invertebrates while zooplankton feeders 
(i.e. species that feed on planktonic 

crustaceans, hydroids and fish 
eggs/larvae) were considered 
‘‘zooplanktivore”. ‘‘Herbivore” species feed 
predominantly on macroalgae, 
macrophytes, phytoplankton and 
microphytobenthos and ‘‘omnivore” 

species feed on detritus, filamentous 
algae, macrophytes, epifauna and infauna. 
Species that feed on macroinvertebrates 
and vertebrates (mostly fish) were 
considered ‘‘macrocarnivores” and the 

species that feed almost exclusively on 
fish were included in the ‘‘piscivore” guild. 
The attribution of the feeding guild to each 
fish species was based on Henriques et al. 
(2008).  
  

2.3.2. Statistical analysis 
  
An initial binary matrix was constructed 

where species’ presence/absence in the 
sampling sites was denoted as 1 or 0, 
respectively.  
  

To derive similarity patterns from the 
above matrix, the Jaccard coefficient was 
utilized (Legendre & Legendre 1998. The 
overall multivariate spatial pattern was 
obtained from the initial matrix by using 
the non-metric multidimensional scaling 

(nMDS) (Clarke & Green 1988; Warwick & 
Clarke 1991). Based on scree-plot 
inspection, a scaling solution with three 
dimensions was selected, which made-up 
the basis for a 2D ordination plot using the 
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nMDS. All statistical analyses were done 

with Canoco for Windows 4.5 (ter Braak & 
Šmilauer 2002) and WinKyst 1.0 add-ons 
for Canoco (Šmilauer 2002–2003). 
  

3. Results 
  
3.1. Descriptive analysis  
  
A total of 48 fish species belonging to 22 
different families were observed during 
the two study periods (Table I).  

Two families, Sparidae and Labridae, were 
the most represented, with nine and six 
species, respectively, followed by 
Blennidae and Gobiidae with four species 
each, and Carangidae, Gadidae and 

Scombridae all with three species. 

Fourteen families were represented by a 
single species.  
  
Diplodus vulgaris was the species with 
highest frequency (100% in 2004 and 
91.7% in 2005), followed by Labrus 
bergylta (69.2% in 2004 and 91.7% in 

2005). Twelve species were observed only 
once during the study period. Sampling 
station B2 was the spot where the number 

of species registered was highest (23 in 

2004 and 19 in 2005) and station E2 was 
the spot where the number of species was 
lowest (5 in 2005).   
  

The fish community is constituted mainly 
on macrocarnivores species (35%), 
followed by omnivorous and invertivores 
species (27%) (Table I). Herbivores and 
piscivores were represented by only one 
species each, Sarpa salpa and Belone 
belone, respectively. Sarpa salpa was 

observed in 11 sampling stations during 
the study period, and Belone belone was 
observed only once at station F3 during 
2004. 
  

3.2. Multivariate analysis 

  
The multivariate analyses provided 
additional information on the similarity 
pattern: nMDS based on Jaccard 
coefficient and performed on the total 
species list for the twelve sampling sites 
over the two years, revealed a clear 

gradient along the axis 1 of the plot (Fig. 
3). 

 
 

 
Figure 3. Non-metric MDS ordination of Berlenga Island (B1, B2, B3, B4, B5, B6), Estelas (E1, E2, E3) 

and Farilhões (f1, f2, f3) sampling stations based on the dimension coefficients (dimension 1 by 
dimension 2) of species presence/absence in 2004 and 2005. Stress 0.15. 
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Table 1. Occurrence frequency (%) of fish species from Berlenga Natural Reserve in 2004 and 2005 and 
species feeding guild (he – herbivore; inv – invertivore; ma – macrocarnivore; om – omnivore; pi – 

piscivore; zoo – zooplanktivore). 

FAMILY SPECIES 
Feeding 

guild 2004 2005 

Mugilidae  Liza aurata (Risso, 1810) om 69.2 41.7 

 
 Chelon labrosus (Risso, 1827) om 38.5 25 

Sparidae  Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) he 76.9 58.3 

 
 Boops boops (Linnaeus, 1758) om 53.8 50 

 
 Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) om 76.9 75 

 
 Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) inv 7.7 33.3 

 
 Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) inv 100 91.7 

 
 Diplodus cervinus (Lowe, 1838)  om 30.8 25 

 
 Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) ma 7.7 0 

 
 Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)  om 46.2 41.7 

 
 Oblada melanura (Linnaeus, 1758)   om 23.1 0 

Labridae  Labrus bergylta Ascanius, 1767 om 69.2 91.7 

 
 Labrus mixtus (Linnaeus, 1758)   ma 0 8.3 

 
 Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758)    inv 23.1 41.7 

 
 Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)    ma 30.8 16.7 

 
 Coris julis (Linnaeus, 1758)    inv 46.2 66.7 

 
 Symphodus spp. inv 7.7 16.7 

Gobiidae  Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779)  zoo 46.2 58.3 

 
 Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992 inv 15.4 8.3 

 
 Pomatochistus spp. inv 0 8.3 

 
 Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839) om 23.1 0 

Mullidae  Mullus surmuletus Linnaeus, 1758 ma 15.4 25 

Moronidae  Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)     ma 23.1 8.3 

Serranidae  Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)     ma 38.5 50 

Atherinidae  Atherina presbyter Cuvier, 1829 ma 7.7 8.3 

Gadidae  Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)     inv 23.1 8.3 

 
 Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)     ma 7.7 8.3 

 
 Phycis phycis (Linnaeus, 1766)     inv 7.7 33.3 

Belonidae  Belone belone  (Linnaeus, 1761)     pi 7.7 0 

Carangidae  Seriola rivoliana Valenciennes, 1833 ma 7.7 0 

 
 Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) ma 23.1 33.3 

 
 Trachynotus ovatus (Linnaeus, 1758) ma 7.7 0 

Ammodytidae  Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879) zoo 7.7 0 

Balistidae  Balistes capriscus Gmelin, 1789 inv 38.5 8.3 

Blennidae  Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758)  om 0 8.3 

 
 Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829) om 15.4 33.3 

 
 Parablennius ruber (Valenciennes, 1836) om 23.1 33.3 

 
 Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)     om 0 8.3 

Tripterygiidae  Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970 inv 46.2 33.3 

Triglidae  Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788) inv 7.7 8.3 

Gobiesocidae  Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788)  inv 7.7 0 

Syngnathidae  Syngnathus acus (Linnaeus, 1758) zoo 7.7 0 

Scorpaenidae  Scorpaena sp. ma 30.8 16.7 

Scombridae  Scomber scombrus Linnaeus, 1758 ma 46.2 0 

 
 Scomber colias Gmelin 1789  ma 46.2 0 

 
 Sarda sarda (Bloch, 1793) ma 7.7 0 

Muraenidae  Muraena helena Linnaeus, 1758 ma 7.7 8.3 

Bothidae  Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792) ma 7.7 0 
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The analysis showed clear differences 

between Berlengas island samples and all 
the remainder sites in the 
presence/absence of the 48 species. With 
the exception of two samples, Berlenga 

Island stations are placed in the negative 
part of axis 2; all the remainder sampling 
stations are grouped on the right side of 
the plot and particularly E2-05 and f2-04 
are placed in the most distant places (on 
the upper right side) of the plot. Although 
not as evident as with Berlenga Island 

stations, Estelas and Farilhões islets 
stations also showed differences among 
them, regarding similarity pattern (Figure 
3). In addition, the nMDS configuration 
yielded a plot where years did not play a 

major role to separate the sites and 

therefore do not appear to be tightly 
linked to individual sites.  
  
4. Discussion 
  
The first study developed in the area was 
performed by Almeida (1996) and focused 

on the coastal zone of Berlenga Island. 
Using a visual point counts technique 
adapted from Bohnsack & Bannerot 
(1986) for 1200 minutes, the author 
recorded 51 fish species belonging to 19 
families, in a study performed between 
1990 and 1992, being Gadidae, Sparidae, 

Labridae, Gobiidae and Blennidae the 

most abundant families, the same as in 
the present study. As pointed by Almada 
et al. (1999), in the north-eastern 
Atlantic, the temperate reef fish 
communities are characterized by the 

higher abundance of species belonging to 
the families Labridae, Sparidae, Gobiidae, 
Blenniidae and Serranidae, though 
including a number of other families with 
lower abundances (e.g. Carangidae, 
Syngnathidae, Mugilidae, Phycidae, 
Gobiesocidae, Callionymidae, 

Scorpaenidae, Soleidae, Triglidae). 
Almeida (1996) also reported the species 
Boops boops, Diplodus vulgaris and 
Gobiusculus flavescens as the most 

abundant in that period.  This author 
recorded a total of 17 species in his study, 
that were not observed in the present one, 

but, on the other hand, the present study 
recorded 14 new species: Pagrus pagrus, 
Oblada melanura, Gobius xanthocephalus, 
Atherina presbyter, Belone belone, 
Trachinotus ovatus, Gymnammodytes 
semisquamatus, Parablennius ruber, 

Trigloporus lastoviza, Scomber scombrus, 
Scomber colias, Sarda sarda, Muraena 
helena and Arnoglossus laterna. Some of 
the species recorded by Almeida (1996) 
and absent in the present study were, 
however, registered by Rodrigues et al. 

(2008): Conger conger, Gaidropsarus 

mediterraneus, Zeus faber, Pseudocaranx 
dentex, Sparus aurata, Gobius paganellus, 
Gobius cruentatus and Zeugopterus 
punctatus. 

  
Regarding Gobius auratus observed in the 
first study, it could actually be G. 
xanthocephalus. G. auratus has been 
confused in the past with G. 
xanthocephalus that has only been 
recognized as a separate and valid species 

by Heymer & Zander (1992). 
  
The reef fish community of BNR is 
constituted mainly on macrocarnivores, 
omnivorous and invertivores species, and 

rarely herbivores (just one species, Sarpa 

salpa). According to Almada et al. (1999), 
the large majority of reef fishes in the 
temperate north-eastern Atlantic are 
benthivore and rarely herbivore or 
planktonivore. The high abundance of 
macrocarnivores in this study is mainly 
explained by the presence of some pelagic 

fish belonging to the Scombridae and 
Carangidae families (3 species each). 
Considering the BNR is an offshore 
archipelago, the occurrence of pelagic fish 
is common unlike other studied places 
from the north-eastern Atlantic (Gonçalves 
et al. 2002; Ribeiro et al. 2008). 

  

The nMDS analysis showed clear 
differences between Berlenga Island and 
all the remainder sites, as showed on 
Figure 3. In this study, 22 species 
occurred only in Berlenga sampling 

stations, and some of them are typically 
found in coastal environments (e.g. A. 
presbyter, Lepadogaster lepadogaster, 
Lipophrys pholis, Syngnathus acus, 
Thorogobius ephippiatus). In Estelas and 
Farilhões stations we registered species 
which are typically found in oceanic 

environments and did not occur in 
Berlenga stations (e.g. S. sarda; B. 
belone). Rodrigues (2009) mentioned the 
existence of a coast-to-ocean 

environmental gradient when going from 
Berlenga to Estelas and from Estelas to 
Farilhões. The presence of the Nazaré 

canyon as well as the depths around 
Farilhões (Haynes et al. 1993) gives to 
this farthest area of BNR oceanic 
characteristics which probably enhance 
this gradient. 
  

With this study, the authors provide 
additional data that can be useful to 
understand the present situation about 
fish diversity in BNR. This new 
information, could be used in future 
studies focusing on fish community’s 
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structure and dynamics which contribute 

to monitoring BNR fish populations and 
are also crucial to understand how 
effective is this Marine Protected Area. 
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Resumo  
Este artigo trata das imbricações contemporâneas no que infere o 

processamento e manuseio ecológico da coleta de mariscos pelas mariscadoras 
dos municípios de Bayeux, João Pessoa e Cabedelo no Estado da Paraíba na 
região nordeste do Brasil que dependem do ambiente onde os moluscos 
bivalves se desenvolvem. Esta temática inclui a organização social e de trabalho 
entre as mariscadoras, que agilizam a produção e sua relação com o meio 
ambiente de onde o marisco é extraído. Os procedimentos metodológicos 

compreenderam a aplicação de entrevistas livres, questionários semi-
estruturados e observação direta a pescadoras experientes. O conhecimento 
que estas mulheres detêm sobre a distribuição dos recursos e sua ecologia, 
além de sua percepção ambiental, constitui-se em uma ferramenta valiosa que 
é suficiente para ser incorporada tanto em planos de desenvolvimento sócio-
econômicos quanto em estudos de manejo, conservação e utilização sustentável 

da fauna local. 

 
Palavras-chave: Pescadoras, Sócio-Ecologia, Pesca Artesanal, Trabalho e 
Ambiente. 
 
Abstract 
Socioecology of the work process of traditional fishermen of the Paraiba river 
estuary, Northeast Brazil - This article deals with contemporary imbrications 

inferred in processing and handling of ecological harvesting of bivalves by 
seafood collectors of the towns of Bayeux, Cabedelo and João Pessoa in the 
State of Paraiba in northeast Brazil, that depend on the environment where the 
bivalves grow. This theme includes the social organization and work among the 
seafood collectors, which speed up production and its relationship with the 
environment where the seafood is extracted. The methodological procedures 

consist of the application of unimpeded interviews, semi-structured 
questionnaires and direct observation of the experienced fisherwomen. The 

knowledge these women detain on the distribution of resources and its ecology, 
apart from their environmental perception, constitutes a valuable tool sufficient 
enough to be incorporated in both plans of socio-economic as in studies in 
handling, conservation and sustainable use of local fauna. 
 

Key words: Fisherman, Socio-Ecology, traditional fishing, Work and 
Environment. 
 

 

Introdução 

  
O presente artigo tem por propósito 
descrever o conhecimento local das 
pescadoras artesanais do estuário do rio 

Paraíba, localizado no Estado da Paraíba, 

região nordeste do Brasil sobre as 
estratégias de sobrevivência e sua relação 
imbricada com o ecossistema estuarino. 
Na contemporaneidade as questões que 
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envolvem o meio ambiente e o trabalho 

vêm assumindo novas formas com o 
aprofundamento do processo de 
globalização, com a concessão das 
políticas econômicas de corte neoliberal e 

com a reestruturação produtiva. Ao 
analisarmos tal situação constata-se um 
duplo movimento onde o primeiro 
concerne na dissolução das fronteiras 
políticas e econômicas ao 
desenvolvimento do capitalismo neoliberal 
globalizado que agenciam rápidas 

inovações dos instrumentos de pesca 
descaracterizando o modelo de pesca 
artesanal provocando de forma violenta a 
subsunção do trabalho, desemprego com 
a diminuição dos recursos pesqueiros que 

se desenvolvem nos territórios de pesca 

que hoje estão ocupados com as fazendas 
de cultivo de camarão (indústria da 
carcinicultura), sendo assim as 
mariscadoras não acompanham a 
velocidade da implantação de tecnologias 
da indústria pesqueira por utilizar 
instrumentos rudimentares e o segundo 

dar-se pela emergência de novas 
fronteiras ambientais que não podem ser 
descartadas em longo prazo por este 
modo de produção que se encontra 
instalado através de uma apropriação 
desrespeitosa (Dowbor, et al., 1997; 
Harvey, 1996; Hirst & Thompson, 1998; 

Altvater 1999; Fiori 1997; Silva, 2011). 

  
No Brasil muitas comunidades buscam sua 
sobrevivência nas áreas ribeirinhas, que 
culmina em uma realidade global. Os 
manguezais do litoral brasileiro são os 

únicos do mundo que são considerados 
pela legislação como áreas de preservação 
(Lacerda, et al.; 2006) e mesmo assim 
continuam sendo explorados sem 
nenhuma forma de manejo acarretando 
em sérios problemas de degradação dos 
recursos naturais destes ecossistemas. 

  
Em estudos realizados nos manguezais do 
Brasil por Lacerda, et al. (2006) foi 
detectado um crescimento sutil de suas 

áreas, sendo na Paraíba o segundo menor. 
Entretanto segundo este autor o aumento 
das áreas de manguezais vem sendo 

provocado pelo aumento no nível da maré 
devido ao aumento do volume oceânico. 
Conseqüentemente este aumento tem 
levado águas salobras mais adentro no 
canal dos rios, modificando a salinidade 
dos solos, possibilitando que as plantas de 

manguezais colonizem essas áreas. 
  

Área de estudo e sua importância 

para a sobrevivência das 
comunidades ribeirinhas. 
  
O Estuário do rio Paraíba (Figura 1) está 

situado na região metropolitana de João 
Pessoa capital do Estado da Paraíba. No 
entorno existem vários ecossistemas, tais 
como manguezais, ambientes recifais, 
mata atlântica, mata de restinga e 
falésias. Constata-se a importância do 
estuário no processo de formação das 

cidades onde a partir de Cabedelo-PB que 
na atualidade comporta o Porto que 
representa a principal atividades 
portuárias com elevado valor econômico e 
comercial do Estado da Paraíba, apresenta 

os seus fios de ligação com os povos que 

aprenderam e se apropriaram do 
ambiente estuarino configurando um elo 
de intercâmbio muito forte, visto que, as 
comunidades que até os dias atuais 
encontram-se instaladas as suas margens 
ligam-se ao fator preponderante na 
estratégia de sobrevivência – o trabalho. 

  
O rio proporcionou a entrada dos seres 
humanos que dada à necessidade de 
desbravar o ambiente foram colonizando 
as margens podendo assim adentrar nas 
áreas mais remotas do Estado como o 
Litoral Norte, Brejo, Curimatau, Cariri e ao 

Sertão Paraibano. O rio e seus afluentes 

foram sem dúvida a forma mais efetiva de 
conquistar os territórios que compõe na 
contemporaneidade o Estado. 
  
As comunidades de pescadores artesanais 

estudadas foram Porto do Moinho no 
município de Bayeux, Porto de João Tota 
no município de João Pessoa e Renascer 
no município de Cabedelo. Os pescadores 
artesanais têm a pesca como a principal 
atividade de subsistência (Mourão, 2003). 
Verificamos nas incursões de campo e nas 

entrevistas semi-estruturadas que as 
mariscadoras possuem conhecimentos 
empíricos que devem ser respeitados e 
incorporados para uma reorientação nas 

formas de procedimento em relação ao 
ambiente e ao trabalho que está 
fortemente ligado à obtenção dos recursos 

pesqueiros. 
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Figura 1. Mapa de Localização do Estuário Rio Paraíba do Norte e das Comunidades do Porto do Moinho 

(Bayeux); do Porto do João Tota (João Pessoa) e do Renascer (Cabedelo). 

 

  
Material e Métodos 
  

Métodos qualitativos (entrevistas abertas 

e observação direta) foram utilizados para 
obter informações sobre o processo de 
trabalho na coleta de mariscos e sua 
imbricação com o ecossistema de 
manguezal. Na primeira incursão ao 
ambiente de coleta de marisco 

Anomalocardia brasiliana (Figura 2) 
realizaram-se entrevistas abertas com a 
finalidade de se conhecer aspectos da 

interação entre as comunidades-alvo e o 
complexo estuarino manguezal. A 

amostragem foi não-aleatória intencional 

(Almeida & Alburquerque, 2002), 
entendida por não probabilística regida 
por critérios de conveniência e/ou de 
disponibilidade dos inquiridos na qual 
foram pré-definidas as entrevistadas a 
partir das intervenções realizadas pelas 

mariscadoras na Conferência Territorial de 
Pesca Artesanal do Estado da Paraíba em 
Setembro de 2009. 

 

 

 
  

Figura 2. Anomalocardia brasiliana (Gmelin, 1791). 

 

 
As entrevistas realizadas para obtenção 
das informações referentes ao processo e 
organização do trabalho bem como sua 
relação direta com o recurso marisco 

foram aplicadas individualmente a 45 
mulheres, sendo 15 por comunidade 
estudada, representando: 14,4%, 35,7% 

e 18,3% das mariscadoras das 
Comunidades do Porto do Moinho 
(Bayeux); do Porto do João Tota (João 
Pessoa) e do Renascer (Cabedelo), 

respectivamente. Todas as mariscadoras 
envolvidas na pesquisa foram esclarecidas 
sobre o real objetivo do estudo e 
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assinaram o termo de livre consentimento, 

ao qual foi submetido à avaliação do 
comitê de ética em pesquisa com Seres 
Humanos constituído nos termos da 
Resolução Nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde - 
CNS/MS, com registro junto à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. 
As entrevistas foram registradas em papel 
e com um gravador portátil, sendo as 
informações posteriormente transcritas, 
resultando, aproximadamente em 50 h de 

gravação. 
  
Nas ocasiões em que se necessitou 
confirmar a consistência e a validade de 
determinadas respostas, recorreu-se à 

repetição de perguntas, criando-se 

situações sincrônicas (mesma pergunta: 
feita a pessoas diferentes, de forma 
seqüenciada uma após a outra) e 
diacrônicas (mesma pergunta: repetida à 
mesma pessoa, em tempos bem distantes, 
ou seja, com um grande intervalo de 
tempo para assim confirmar se o 

entrevistado confirma com a mesma 
resposta dada anteriormente referente a 
mesma pergunta), (Mourão, 2003). 
  
A análise das informações obtidas foi 
estritamente qualitativa, efetuada por 
meio da interpretação do discurso das 

entrevistadas, buscando de forma efetiva 

e afirmativa, justapor o conhecimento 
tradicional dessas trabalhadoras ao 
modelo operacional do conhecimento 
científico. Optamos pela análise qualitativa 
por apresentar caráter fundamental 

descritivo, sendo assim, este tipo pesquisa 
exige do pesquisador uma maior atenção 
na captação dos dados bem como a 
permanente intensidade à escuta do que é 
dito, a refletir sobre a forma do conteúdo 
da fala do entrevistado que adentra na 
essência do que se pretende estudar em 

que a observação e escuta dos tons, 
ritmos e expressões gestuais são atenções 
imprescindíveis na coleta das informações 
do trabalho e da vida cotidiana das 

mariscadoras (Brandão, 2000; Godoy, 
1995; Maanen, 1979). 
  

Resultados e Discussão 
  
Percepção ambiental e o trabalho na 
pesca artesanal 
  

A nossa luta é de porta em porta nas 

casas do pescador porque em todos os 
lugares os pescadores estão organizados e 

aqui não estar... Então a nossa luta é 
organizar os pescadores, manter a 
documentação em dia, manter os 

pescadores organizados, sabendo o que 

eles têm que fazer sabendo quais são os 

direitos deles, e o nosso trabalho é esse 
aqui! È organizar os pescadores um nem 

tanto e outros não... Mais nossa luta é 
essa e um dia agente chega lá! 

(R., 41 anos, comunidade Renascer III) 
  
Partimos de uma concepção de 
desenvolvimento sustentável que possui 
como perspectiva “sustentabilidade 
democrática” que na sua essência 
“entendida como o processo pelo qual, as 

sociedades administram as condições 
materiais de sua reprodução, redefinindo 
os princípios éticos e sociopolíticos que 
orientam a distribuição de seus recursos 
ambientais” (Acselrad & Leroy, 1999). 

Assim temos uma proposta de mudança 

total, ou seja, mudança do paradigma 
dominante de desenvolvimento 
econômico, tendo suas mudanças 
pautadas em princípios de justiça social, 
superação da desigualdade social e 
econômica como também da construção 
democrática advinda do dinamismo dos 

pescadores e pescadoras artesanais. A 
discussão da sustentabilidade adentra o 
campo das relações sociais, analisando e 
descrevendo os meios sociais de 
apropriação bem como o uso dos recursos 
e do meio ambiente. Adotam-se as noções 
de sustentabilidade e de desenvolvimento 

sustentável que são, neste caso, 

construções sociais fruto do embate 
político entre trabalhadores e os grandes 
empresários detentores dos meios de 
produção em busca do controle dominante 
de suas posições. 

  
Conforme Marx (1988), a natureza possui 
por excelência independência nas suas 
relações resultando na sua essência em 
manifestações de ordem natural próprias 
dos seus ciclos vitais, mas quando 
partimos para as relações humanas, ela só 

manifesta suas qualidades e ganha 
significado através de uma relação 
transformadora com o trabalho humano 
(Bottomore, 1988). Embora as 

considerações de Karl Marx, no século 
XIX, direcionem a proliferação da 
tendência expansionista do modo 

capitalista de produção como condição 
necessária para a transição para o 
socialismo, nem por isso deixou de pôr em 
evidência sua violência destrutiva e 
irretorquível. Marx (1988) observa em O 
Capital, que 

  
[...] a produção capitalista acumula, por 

um lado, a força motriz histórica da 
sociedade, mas perturba, por outro lado, o 

metabolismo entre homem e terra [...] 
tanto na agricultura quanto na 
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manufatura, a transformação capitalista 

do processo de produção é, ao mesmo 
tempo, o martírio dos produtores, o meio 

de trabalho como um meio de subjugação, 
exploração e pauperização do trabalhador, 

a combinação social dos processos de 
trabalho como opressão organizada de sua 

vitalidade, liberdade e autonomia 
individual (op. cit., vol. I, cap.XIII, p.99-

100).  
  
Objetivando a nossa discussão 

continuamos dialogando de forma lúcida 
com a obra O Capital de Karl Marx, “cada 
progresso da agricultura capitalista não é 
só um progresso na arte de saquear o 
trabalhador, mas ao mesmo tempo na 

arte de saquear o solo”, pois cada 

progresso leva, em longo prazo, à “ruína 
das fontes permanentes dessa fertilidade 
(do solo)”. A produção capitalista, 
portanto, “só desenvolve a técnica e a 
combinação do processo de produção 
social ao minar simultaneamente as fontes 
de toda a riqueza: a terra e o trabalhador” 

destacamos a atualidade teórica de Karl 
Marx nas análises feitas em campo onde 
assistimos a degradação do meio 
ambiente e do trabalho das mariscadoras 
do estuário do Rio Paraíba aonde as 
indústrias da cana de açúcar e da 
carcinicultura vem de forma nociva 

devastando a vida nesse complexo 

estuário manguezal (Marx, 1988). 
  
As práticas desenvolvidas pelos 
proprietários das usinas de cana-de-
açúcar e das fazendas de camarão 

(carcinicultura), instaurados ao longo do 
ecossistema manguezal são atividades de 
alto impacto no estuário que 
comprometem a vida animal e vegetal que 
por sua vez garantem a subsistência dos 
pescadores e pescadoras artesanais 
desses territórios de pesca. Muitos 

depoimentos de caranguejeiros, catadoras 
de moluscos bivalves, dentre outros 
trabalhadores e profissionais envolvidos 
com a causa ambiental enumeraram 

várias problemáticas reais, tais como a 
poluição provocada pelo acúmulo do lixo 
urbano e a falta de saneamento básico 

que são as grandes vilãs da atividade 
pesqueira, agrotóxicos que são carreados 
com as águas das chuvas das plantações 
de cana-de-açúcar e venenos que são 
colocados para eliminar qualquer predador 
que venha alimentar-se do camarão 

cultivado nos viveiros. As mariscadoras 
afirmam que essa prática negativa vem 
ocorrendo com freqüência nos últimos 
anos. 
  

Nos períodos de ocorrência de chuvas 

qualquer pessoa mesmo não sendo 
pescador ou pescadora poderia detectar in 
loco nos locais de coleta de mariscos, 
caranguejos e ostras grande mortandade 

devido às substâncias químicas lançadas 
provenientes das usinas de cana-de-
açúcar e entre outros problemas 
decorrentes também do uso de 
substâncias tóxicas que de forma clara 
podem ser chamadas de venenosas 
usadas para matar os siris e caranguejos 

que são os predadores naturais do 
camarão, sendo assim os proprietários das 
fazendas de cultivo de camarão insistem 
em matar tudo que esteja no entorno dos 
tanques e que venha “prejudicar” o 

cultivo. Assim, a discussão dessa 

problemática de ordem social e ambiental 
é afirmada com as falas dos trabalhadores 
e trabalhadoras da pesca artesanal que 
expressam claramente a situação vivida 
por todos os que dependem 
exclusivamente desses territórios de pesca 
e coleta de moluscos bivalves. A audiência 

pública foi realizada na Câmara Municipal 
de Bayeux-PB em Outubro de 2009. 
  

“até quando vamos assistir o filme da 
destruição do manguezal pelos usineiros e 

criadores de camarão da Paraíba que 
chega e lança o veneno nas  plantações e 

tanques e eles sabem que mata tudo até o 

que tem no mangue...” 
  
A implantação das fazendas de camarão 
no nordeste brasileiro tem ocorrido 
inicialmente com o desmatamento do 

ecossistema manguezal para a 
implantação dos viveiros, onde reduz o 
habitat de numerosas espécies, 
extinguindo áreas de apicuns 
(correspondem a vastas áreas desnudas 
ou cobertas com vegetação rasa, podendo 
estar cobertos, em períodos de estação 

seca, por eflorescências salinas) e de 
expansão da vegetação de mangue, 
bloqueando as trocas laterais e os 
processos hidrodinâmicos, além de 

impermeabilizar as unidades do 
ecossistema manguezal (Silva, 2011). 
Várias áreas de mariscagem e captura de 

caranguejos são extintas, gerando um 
grande impacto social com a expulsão de 
mariscadoras e catadores de suas áreas 
de trabalho, e de suas origens e/ou 
comunidades tradicionais para as cidades, 
aumentando as áreas de risco, regiões 

onde é não recomendada a construção de 
casas ou instalações, pois são muito 
expostas a desastres naturais, como 
desabamentos e inundações. Essas 
regiões vêm crescendo constantemente 
nos últimos 20 anos, principalmente 
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devido à própria ação Humana (Brasil, 

2001; Rocha, 2003; Veja, 2004). 
  
Com a operacionalização dos viveiros de 
camarão, os recursos hídricos são 

contaminados por esgotos sem tratamento 
e com altas taxas de metabisulfito, restos 
de ração e dejetos, já que não há 
tratamento de efluentes, disseminando 
doenças em crustáceos e comprometendo 
a segurança alimentar das comunidades 
tradicionais. Conforme Arthur & 

Subasinghe (2002), os principais impactos 
das doenças dos animais aquáticos nas 
populações selvagens e biodiversidade 
são: a) impacto na estrutura da 
comunidade aquática, alterando 

populações de predadores e presas; b) 

alterações na abundância do hospedeiro 
(através de demandas genéticas 
alteradas, comportamento do hospedeiro 
alterado, aumento da mortalidade, 
diminuição da taxa de fecundidade, 
aumento da susceptibilidade a predação); 
c) redução da variação genética intra-

específica; d) extirpação de componentes 
das comunidades aquáticas; 6) extinção 
de espécies. 
  
Outra problemática inerente às fazendas 
de camarão em áreas de pesca artesanal 
corresponde à ração, que é adicionada aos 

viveiros para que o crescimento das 

espécies cultivadas ocorra o mais rápido 
possível, contribui para a eutrofização das 
águas dentro e fora das fazendas. Não há 
um manejo sustentável na carcinicultura 
isso é comprovado pelas experiências que 

venho acompanhando, desde 1998, com a 
luta de biólogos, sociólogos, 
ambientalistas e outros profissionais que 
apresentam resultados de pesquisas 
diversas, onde as mesmas destacam que 
a carcinicultura vêm ocasionando conflitos 
com as comunidades tradicionais, já que é 

um empreendimento sócio-ambiental 
degradador.  
  
A percepção das mariscadoras com 

relação ao ambiente natural nos remete a 
uma reflexão da dependência dos 
indivíduos em relação ao ambiente que 

gera, portanto, a responsabilidade por 
discutir as questões ambientais, uma vez 
que este ambiente é elemento essencial 
para a vida de todos. O mangue tem 
significado para essas trabalhadoras “meio 
de vida” obtendo a maior média 62,2% 

das entrevistadas. Esse resultado reflete 
na vida cotidiana que foi expressa nos 
depoimentos e relatos em campo. 
  

“Meu Deus o trabalho da gente é igual ao 

corte da cana, é duro mais é a vida da 
gente o manguezal” 

(C. 38 anos, comunidade do Porto do 
Moinho).  

“Agente tem que se vira na maré é a 
única saída” 

(C. 20 anos, Comunidade do Porto do 
Moinho). 

  
Os problemas ambientais no Estuário do 
Rio Paraíba são expostos pelas 

mariscadoras de modo simples e claro que 
nos últimos 20 anos vem aumentando 
cada vez mais os níveis de poluição no 
ambiente aquático como no terrestre, 
visto que, as áreas estuarinas são 

altamente influenciadas pelos ciclos das 

marés. Sendo assim, lixo hospitalar, lixo 
doméstico, esgoto, agrotóxico, animais 
mortos e pessoas mortas ocorrem em 
toda extensão do estuário promovendo 
uma proliferação de poluentes, 
interferindo de forma agressiva na vida 
das pessoas que dependem 

exclusivamente dos recursos pesqueiros 
bem como no equilíbrio do ecossistema. 
Os problemas apresentados pelas 
mariscadoras não são resolvidos por 
nenhum dos órgãos competentes 
conforme dito por 86,7% das pescadoras 
entrevistadas das comunidades do Porto 

Moinho, Porto do Tota e Renascer (Tabela 

2). 
  
No Estado da Paraíba muitas comunidades 
localizadas em áreas adjacentes ao 
ecossistema manguezal não possuem um 

sistema adequado de tratamento de 
resíduos sólidos e efluentes. Assim, 
muitas pessoas dessas comunidades 
lançam o esgoto e resíduos sólidos nos 
rios e córregos poluindo as águas, 
impossibilitando que estas sejam usadas 
como fonte de recursos de subsistência e 

também para fins de recreação. Ao 
mesmo tempo o lixo a céu aberto constitui 
um dos principais vetores de transmissão 
de doenças. Segundo o Governo da 

Paraíba é critico o estado em que se 
encontram as comunidades pobres, 
dispostas ao longo dos rios, riachos e ao 

longo das rodovias (Alves & Nishida, 
2003; Takahashi, 2008). De acordo com a 
percepção das mariscadoras das três 
comunidades envolvidas no estudo 
(Tabela 1) sua resposta relativa à 
pergunta “Você tem notado a diminuição 

do marisco?” 86% das mariscadoras 
responderam sim, visto que, um dos 
fatores mais citados que influenciam na 
diminuição do marisco Anomalocardia 
brasiliana vem com a chegada das águas 
das chuvas que nas comunidades 
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Renascer, Porto do João Tota e Porto do 

Moinho apresenta percentuais de 73%, 
47% e 60%, respectivamente.  
  
Conforme Hickman e Illingrorth (1980); 

Arruda-Soares et al. (1982) um dos 
fatores que influenciam na diminuição do 
marisco em meio natural são as mudanças 
sazonais na condição de bivalves que 
resultam de complexas interações de uma 
variedade de fatores com a atividade 
metabólica do animal. Fatores como 

alimento, temperatura e salinidade 
influenciam de forma direta no rendimento 
de carne da A. brasiliana que foi 
consideravelmente maior no verão (maior 
precipitação) do que nas demais estações 

do ano. Em trabalho sobre dinâmica de 

crescimento e nutrição desta espécie em 
Madre de Deus (BTS), Bahia (1995) 
verificou que as médias da variável peso 
das partes moles estiveram associadas à 
disponibilidade de alimento.  
  
Nas viagens de observação da atividade 

de coleta de mariscos logo após o período 
de chuvas em Maio de 2010 observamos 
que muitos mariscos surgem nas croas 
(bancos de areia visíveis na maré baixa) 
com suas conchas abertas devido a tal 
efeito (Figura 3). 
  

A divisão social e técnica do trabalho na 

sociedade capitalista na concepção de Karl 

Marx gera alienação do homem em 

relação ao seu trabalho e à natureza/meio 
ambiente, desumanizando-o. A análise 
dos pressupostos que norteiam a 
concepção de desenvolvimento 

sustentável (leia-se: política que se 
manifesta através da maior participação 
da população em sua unidade local) 
permite-nos compreender a necessidade 
da criticar o modelo de desenvolvimento 
capitalista e o papel dos sujeitos políticos 
na construção de alternativas societárias 

democráticas que superem a desigualdade 
social e a degradação das próprias bases 
materiais do modo de produção. Permite-
nos compreender, igualmente, que na 
concepção de desenvolvimento 

sustentável na lógica da sustentabilidade 

democrática, a relação trabalho e meio 
ambiente não está subsumida à 
hegemonia do capital, mas as categorias 
trabalho e natureza articulam-se na 
perspectiva de ampliação da qualidade de 
vida das populações e de superação da 
desigualdade/exclusão social e da 

desigualdade socioambiental. Mészáros 
(2001), afirma que o desenvolvimento 
sustentável somente será alcançado com 
uma efetiva cultura da igualdade 
substantiva ou material (justiça social), 
remetendo o debate para as causas 
estruturais da degradação socioambiental, 

ou seja, o modo de produção capitalista. 

 

  

 
Figura 3. Mariscos mortos em banco de areia “croa” após período de chuvas no Estuário do Rio Paraíba 

nas proximidades da Praia do Jacaré, Cabedelo - PB. (Foto: Bernadete Oliveira, 2010) 
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Tabela 1. Percepção ambiental das mariscadoras entrevistadas nas comunidades de Renascer, Porto do 
Tota e Porto do Moinho. Pesquisa realizada de Janeiro de 2010 a Fevereiro de 2011. 

 
Categorias da Percepção Ambiental das 

Mariscadoras 

Renascer 

(%) 

Porto do 

Tota (%) 

Porto do 

Moinho (%) 
Média 

Significado do Mangue 

Meio de Vida 66,7 73,3 46,7 62,2 

Sobrevivência 26,7 33,3 33,3 31,1 

Alimentação 0,0 13,3 20,0 11,1 

Beleza 13,3 13,3 0,0 8,9 

Casa 6,7 0,0 0,0 2,2 

Tem notado diminuição 
do marisco? 

Sim 100,0 86,7 73,3 86,7 

Não 0,0 13,3 26,7 13,3 

Se sim, porque acha que 
isto está ocorrendo? 

Mudança de clima 13,3 6,7 0,0 6,7 

Esgoto 40,0 40,0 13,3 31,1 

Lixo 26,7 26,7 13,3 22,2 

Muitos coletando 0,0 26,7 6,7 11,1 

Água da chuva 73,3 46,7 60,0 60,0 

Veneno da usina 53,3 13,3 6,7 24,4 

Existem problemas nas 
áreas de mariscagem? 

Sim 93,3 100,0 100,0 97,8 

Não 6,7 0,0 0,0 2,2 

Quais os problemas nas 
áreas de mariscagem ? 

Lixo hospitalar 86,7 40,0 73,3 66,7 

Lixo doméstico 86,7 100,0 86,7 91,1 

Esgoto 80,0 86,7 40,0 68,9 

Agrotóxico 13,3 13,3 26,7 17,8 

Animais mortos 46,7 20,0 46,7 37,8 

Muitos pescadores 53,3 6,7 0,0 20,0 

Pessoas mortas 26,7 13,3 26,7 22,2 

Como esses problemas 
são resolvidos? 

Não são resolvidos 80,0 93,3 86,7 86,7 

Bombeiros (mortos) 20,0 6,7 13,3 13,3 

  
 

 
 

Processo e organização do trabalho 
na coleta de mariscos 

  

As etapas do processo de trabalho bem 
como os instrumentos utilizados estão 
inseridas no processo de organização do 
trabalho, ou seja, dizem respeito à divisão 
de tarefas entre as mariscadoras, sua 
hierarquia, função, etapas, instrumentos 

utilizados e papéis designados para a 
realização da atividade de trabalho. O 
processo de trabalho das mariscadoras 
(Figuras 4, a 10), não se restringe à coleta 
de marisco nas croas, ou seja, o trabalho 
desenvolvido pelas mulheres mariscadoras 
se dá entre o trabalho produtivo - 

atividades desenvolvidas na pesca/cata 

dos mariscos e que recebem pagamento 
por este serviço e no reprodutivo, este 

que acontece no espaço doméstico - 

manutenção do lar, cuidado com a casa, 
filhos (as), marido, sendo a responsável 
direta pela manutenção e bem estar da 
família sem nenhum valor/pagamento por 
este serviço. Desta forma a vida cotidiana 
esta imbricada “Da casa ao mangue” do 

trabalho na esfera da descrição do que 
acontece em casa e que tem sua 
continuidade na esfera da produção que 
culmina na coleta de mariscos no mangue. 
  
Através das entrevistas, observação direta 
pôde identificar e pontuar todo o caminho 

percorrido (Tabela 2). 
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Tabela 2. Etapas do processo de trabalho na coleta de mariscos e instrumentos utilizados.  
  

Processo de trabalho na coleta de mariscos 

Etapas Instrumentos Descrição 

Coleta de 
mariscos  

Caico ou baitera - Pequenos barcos de 
madeira movidos a remo ou a motor; 
Remo - No Renascer o remo feito em madeira 
consiste em um instrumento importante para a 
pesca; 
Puçá - é composto por uma vara de madeira 
que em uma das extremidades conecta-se a 
uma cesta de arame e tela; Gadanho ou 
Ciscador - assemelha-se a um pente feito 
artesanalmente com uma haste de madeira e 
pregos usados para auxiliar a cavar na lama. 

Remover o marisco do 
sedimento “lama” com as mãos 
(forma mais frequente) ou 
utilizam o puçá e o ciscador. 

Lavagem do 
marisco  

Caixa Plástica - caixa de transportar cervejas 
adaptada com uma tela de fundo. 

Consiste em separar o marisco 
da lama em uma caixa de 
plástico de fundo vazado em 
que no passado se usava o saco 
de agave.  

Preparar o 
fogo com 
lenha ou 
catemba  

Machado - instrumento de cabo de madeira e 
lâmina cortante na extremidade. 

Fogueira improvisada 
construída no quintal das casas 
e são feitas com tijolos velhos 
em duas colunas paralelas. 

Cozimento do 
marisco  

Balde - normalmente reaproveitado da 
construção civil (baldes plástico ou latões 
metálicos de armazenamento de tinta). 

Esta fase tem o objetivo de 
abrir a concha do molusco para 
retirar a “carne” que no final 
deste processo fica pré-cozida 

Debulhar a 
“carne”:  

Caixa Plástica - caixa de transportar cervejas 
adaptada com uma tela de fundo usada como 
peneira. 

Consiste em remover a polpa do 
marisco com as mãos ou com o 
uso de peneiras improvisadas  

Lavar a 
“carne” e 
ensacar  

Baldes e Sacolas Plásticas O marisco é lavado em latões e 
em seguida empacotado em 
sacolas plásticas de 1 kg. 

Armazenar no 
congelador  

Congelador Empilhar as sacolas plásticas de 
1 kg no congelador para 
congelamento do produto. 

 Fonte: Dados retirados de Silva, 2011.

 

 

 
  

Figura 4. Mariscadora capturando o marisco com as mãos. (Foto: Bernadete de Oliveira, 2010). 
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Figura 5. Mariscadora capturando o marisco com o gadanho ou ciscador (Foto: Bernadete de Oliveira, 
2010). 

  

  

 
  

Figura 6. Mariscadora capturando o marisco com o puça. (Foto: Bernadete de Oliveira, 2010). 
 

 

 
  

Figura 7. Marisqueiros realizando a lavagem do marisco. (Foto: Emanuel Silva, 2011). 
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Figura 8. Mariscadora preparando a lenha para a fogueira ou catemba. (Foto: Bernadete de Oliveira, 
2010). 

  

  

 
  

Figura 9. Mariscadora cozendo mariscos. (Foto: Emanuel Silva, 2010). 
  

  

 
  

Figura 10. Mariscadora retirando a carne da concha do marisco. (Foto: Emanuel Silva, 2010). 
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Conclusões 

  
Concluímos que o estuário do Rio Paraíba 
mostra-se como um importante meio de 
subsistência para as comunidades e na 

constituição de pescadores artesanais que 
se desenvolvem no seu entorno. Nas 
comunidades estudadas a pesca é 
realizada de maneira artesanal, utilizando 
técnicas e instrumentos rudimentares, 
resultando em uma produção de pequena 
escala. O marisco Anomolacardia 

brasiliana configura a espécie mais 
capturada e comercializada pelas 
comunidades estudadas, seguida de 
outros moluscos comercializados como o 
susuru Mytela guyanensis e a ostra 

Crassostrea rhizophorae. 

  
Os problemas enfrentados pelas 
mariscadoras em particular o atendimento 
a saúde dessas mulheres, gerados devido 
o contato direto com as águas do mar, do 
mangue ou do rio, traz muitas 
conseqüências acarretando doenças, 

dificuldades que não são levados em 
consideração pelas autoridades 
competentes. 
  
O conhecimento que estas mulheres 
detêm sobre a distribuição dos recursos e 
sua ecologia, além de sua percepção 

ambiental, constitui-se em uma 

ferramenta valiosa com potencial para ser 
incorporada tanto em planos de 
desenvolvimento sócio-econômicos quanto 
em estudos de manejo, conservação e 
utilização sustentável da fauna local. 

  
Confirma-se a hipótese de que no 
processo de desenvolvimento atual, que 
visa a sustentabilidade política através da 
maior participação da população em sua 
unidade local que, no caso da pesquisa 
publicada neste artigo, são as 

comunidades ribeirinhas, experiências 
inovadoras têm se confrontado com 
interesses conservadores que buscam 
firmar seus privilégios frente à 

coletividade. Observa-se que algumas 
práticas de desenvolvimento induzem a 
formação de grupos sociais, porém, não 

se são criadas condições para que esses 
grupos atuem nas políticas e exerçam a 
cidadania e a democracia. 
  
Os setores populares e os trabalhadores 
permanecem à margem da formulação de 

políticas públicas que visam racionalizar os 
recursos de sua própria região. Poucas 
oportunidades são garantidas aos 
trabalhadores da pesca artesanal na 
Região Nordeste do Brasil. Esperamos que 
esse trabalho possa ser utilizado para 

auxiliar na elaboração de políticas públicas 

a fim de dar melhores condições de 
trabalho a essas mariscadoras. 
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O metabolismo do azoto é uma 

componente crucial na vida das plantas. 
Esta tese teve como principal objetivo 
investigar a ecofisiologia do metabolismo 
do azoto da erva marinha Zostera noltii na 

Ria Formosa. No contexto atual das 
alterações climáticas, foi também 
investigado o efeito do enriquecimento em 
CO2 da água do mar na fotossíntese, 
crescimento e metabolismo do azoto na 
espécie. As taxas de incorporação de 
amónia e nitrato foram determinadas a 

três concentrações diferentes destes 
nutrientes, suplementados 
simultaneamente (NH4NO3) ou 
separadamente (NH4Cl e KNO3). A amónia 
foi identificada como a forma preferencial 

de azoto inorgânico para a Z. noltii. 

Contudo, a espécie apresentou taxas de 
incorporação de nitrato consideráveis 
quando suplementada com uma solução 
de nitrato sem amónia. Este resultado 
sugere o nitrato como uma fonte 
alternativa de azoto inorgânico. O 
fornecimento simultâneo de ambas as 

formas de azoto inorgânico à Z. noltii 
aumentou as taxas de incorporação de 
amónia e diminuiu as de nitrato 
comparativamente às taxas obtidas 
quando apenas uma das formas azotadas 
foi fornecida. 
  

As taxas de incorporação de amónia e 

nitrato, as interações folhas-raízes no 
processo de incorporação de azoto e a 
translocação interna de azoto incorporado 
foram investigadas simultaneamente. As 
taxas de incorporação de azoto pelas 

folhas e raízes foram medidas usando 
câmaras de incubação de dois 
compartimentos que separaram 
fisicamente a parte aérea da parte 
subterrânea da planta, e foram 
quantificadas com base na incorporação 
de soluções de amónia e nitrato 

enriquecidas com o isótopo 15N. As taxas 
de incorporação de amónia pelas folhas 

foram uma ordem de magnitude mais 

elevadas do que pelas raízes, designando 
as folhas como a principal via de entrada 
de amónia na planta. Para além disso, as 
folhas apresentaram uma elevada 

afinidade para a incorporação de amónia 
(i.e. taxas elevadas de incorporação a 
concentrações muito baixas de azoto). 
Estas duas características demonstram 
que a Z. noltii possui capacidade não só 
para incorporar amónia de forma eficiente 
mas também para beneficiar de forma 

vantajosa de níveis elevados de azoto 
disponíveis de forma transitória na coluna 
de água. As folhas foram igualmente 
identificadas como sendo o local 
preferencial de redução da amónia e 

nitrato incorporados, tal como revelado 

pelas taxas mais elevadas de atividade 
das enzimas (nitrato redutase e glutamina 
sintetase) nas folhas do que as raízes. A 
incorporação de amónia ou nitrato por 
uma das partes da planta (ex. folhas) não 
afetou a taxa de incorporação pela outra 
parte (ex. raízes). Da mesma forma, não 

foi detetada translocação interna 
apreciável do azoto incorporado. A 
estimativa do orçamento total de azoto 
para a Z. noltii na estação de maior 
produtividade (primavera), calculada com 
base nas taxas de incorporação de amónia 
e nitrato das folhas e raízes, foi 

ligeiramente mais baixa do que o valor de 

requisito total de azoto para o 
crescimento, o que indica que o 
crescimento da Z. noltii na Ria Formosa 
não está limitado, ou está apenas 
ligeiramente limitado, por azoto. 

  
As taxas de incorporação de azoto 
inorgânico à luz e no escuro foram 
determinadas ao longo do tempo 
utilizando o método da perturbação. Com 
base neste método, as taxas de 
incorporação de azoto de plantas expostas 

a concentrações iniciais elevadas de 
amónia ou nitrato (95 e 65 µM) foram 



 Ecologi@ 3: 57-58 (2011) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            58 

 

medidas continuamente através da 

depleção dos nutrientes no meio ao longo 
do tempo de incubação. As taxas de 
incorporação de azoto foram semelhantes 
na luz e no escuro. Em ambas as 

condições de luz, o padrão temporal de 
incorporação de azoto caracterizou-se por 
taxas iniciais mais elevadas seguidas de 
taxas mais baixas mas relativamente 
constantes. Em condições de luz, as 
plantas suplementadas quer com amónia 
quer com nitrato acumularam açúcares 

solúveis nas folhas, enquanto as plantas 
suplementadas apenas com nitrato 
apresentaram uma redução do conteúdo 
de amido, particularmente nos rizomas. 
Estes resultados sugerem que a energia e 

o carbono necessários para a assimilação 

do nitrato derivam não só diretamente da 
fotossíntese mas também dos açúcares 
solúveis provenientes da degradação das 
reservas de amido dos rizomas. A 
incorporação de azoto no escuro conduziu 
a uma utilização e mobilização adicional 
das reservas de carbohidratos, tanto de 

açúcares solúveis como de amido, 
particularmente ao nível dos rizomas. 
Ainda assim, o benefício decorrente da 
possibilidade de incorporar azoto 
inorgânico independentemente das 
condições de luz parece compensar o 
consumo adicional de carbohidratos de 

reserva associado à incorporação de azoto 

no escuro. 
  
Os efeitos do enriquecimento em CO2 da 
água do mar na fotossíntese, crescimento 
e metabolismo do azoto da Z. noltii foram 

investigados numa experiência em 
mesocosmos onde as plantas foram 

expostas durante cinco meses a 

concentrações atuais (360 ppm) e futuras 
(700 ppm) de CO2. As taxas 
fotossintéticas das plantas expostas a 
condições de enriquecimento em CO2 

foram mais elevadas do que as das 
plantas expostas à concentração de CO2 

atual. Por outro lado, as taxas de 
crescimento e de incorporação de amónia 
não foram afetadas. A análise do conteúdo 
de azoto nas folhas das plantas de ambos 
os tratamentos experimentais de CO2 

revelou valores abaixo dos valores críticos 
indicativos de um deficiente fornecimento 
de azoto, o que sugere que o 
fornecimento de azoto inorgânico às 
plantas no mesocosmos poderá ter sido 

insuficiente para preencher os requisitos 

de azoto para o crescimento da espécie. 
Desta forma, as taxas de crescimento das 
plantas no mesocosmos podem ter sido 
controladas pela limitação da 
disponibilidade de azoto a que as plantas 
foram sujeitas no mesocosmos. As taxas 
fotossintéticas mais elevadas registadas a 

concentrações de enriquecimento de CO2 
sugerem que a erva marinha Z. noltii 
poderá beneficiar de futuros incrementos 
da concentração de CO2 na água do mar 
quando em condições de nutrientes não 
limitantes. 
  

  

Orientador: Professor Doutor Rui Santos 
  
Palavras-chave: azoto, enriquecimento 
em CO2, erva marinha, glutamina 
sintetase, incorporação, nitrato redutase, 

Ria Formosa, Zostera noltii. 

 



 Ecologi@ 3: 59-60 (2011) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            59 

 

Drifting fronds and drifting alleles: the genetic 

architecture of the estuarine seaweed Fucus 

ceranoides L. 

(Algas e genes à deriva: Arquitetura genética da macroalga estuarina Fucus ceranoides L.) 

 
Tese de Doutoramento 

 
João Neiva 
jmneiva@ualg.pt 

 
Centro de Ciências do Mar, Centro de Investigação Marinha e Ambiental - Laboratório Associado, 
Universidade do Algarve 
 
 

 
In this thesis I investigated the historical 
and recurrent processes shaping the 
genetic make-up of Fucus ceranoides L, an 
estuarine fucoid seaweed lacking 

planktonic developmental stages. I’ve 
used a range of molecular markers to 
describe its population genetic structure 
throughout its entire range (21 
populations ranging from Portugal to N 
Norway) and at more regional spatial 

scales (22 consecutive populations in NW 
Iberia). Specifically, I examined the 
expected structuring effects of its 
particular life-history (habitat isolation, 

limited dispersal), the patterns of 
population genetic connectivity (via rafting 
of adults) at large and small spatial scales, 
the extent of introgression with related 
species, and its historical biogeography in 
the Atlantic. 

 
 
 

 
  

Sampling F. ceranoides in Cantabria, Northern Spain 
 

mailto:jmneiva@ualg.pt
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First, I investigated the patterns of genetic 

exchange between F. ceranoides and two 
marine congeners and assessed its 
consequences for the species intraspecific 
phylogeography. I detected the historical 

introgression of a single F. vesiculosus 
cytoplasm into F. ceranoides gene pool, 
and its extensive geographic spread 
concurrently with the species’ northwards, 
post-glacial range expansion. This study 
documented for the first time the role of 
genetic surfing in producing extensive 

introgression in a marine organism. I also 
focused on the genetic imprints of habitat 
isolation, restricted dispersal and past 
range dynamics. The molecular data 
supported the refugial status of Iberia and 

the post-glacial colonization of previously 

glaciated/emersed northern latitudes, 
whereas the strong genetic differentiation 
of refugial populations implied very limited 
gene-flow. These data showed that rare 
effective dispersal via rafting is largely 
irrelevant for the genetic connectivity of 
populations, but not range dynamics 

(habitat tracking), and that regional 
genetic divergence (refugial areas) or 
homogeneity (recently colonized areas) 
depends on the age and demographic 
history of populations. Finally, I 
investigated the processes generating and 
maintaining high levels of regional genetic 

divergence in NW Iberia. Iberian F. 

ceranoides were subdivided in three 

genetic groups displaying a nearly perfect 

parapatric distribution. The absence of 
obvious dispersal barriers in this small 
shoreline sector suggests that the sharp 
genetic discontinuities correspond to 

secondary contact zones of formerly 
vicariant sub-populations, which are 
retained despite some migration. These 
data showed that dispersal into vacant 
(colonization) and saturated (immigration) 
habitats have very different genetic 
effects. I conclude that the modern 

population structure of F. ceranoides 
largely reflects non-equilibrium conditions 
resulting from historical patterns of 
estuarine colonization and strong density-
blocking effects, rather than contemporary 

patterns of gene flow. 
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Understanding the factors that determine 

species geographical ranges is a 

fundamental issue in ecology and 
evolutionary biology. Species geographical 
distribution reflects the range with suitable 
conditions for their persistence beyond 
which organisms’ tolerances and 
capacities are presumably constrained. At 

peripheral locations, where habitats are 
often fragmented, population persistence 
frequently relies on the differentiation of 
life-history traits either by phenotypic 
plasticity or local adaptation. This 
capability is particularly relevant for 
species with limited dispersal of 

propagules and living in variable physical 
environments as is the case of many 

marine macrophytes. In this study the 
variables population structure, dynamics, 
demography and investment in fitness-
related phenotypic traits were investigated 
at the margin and center of the 

distribution of Ascophyllum nodosum 
and/or Fucus serratus. These are two 
ecologically similar and phylogenetically 
related brown seaweed species with very 
different life-spans, growth rates and 
phylogeographical histories. Additionally, 

the effects of different sources of 
disturbance on marginal populations of 
both species were experimentally 
evaluated. 
  

Overall, the results show that A. nodosum 
marginal populations have high capability 

for differentiation of life-history traits and 

seem to be able to cope with the 

environmental conditions experienced at 
its southern edge location. On the 
contrary, F. serratus, although exhibiting 
a similar population structure in central 
and marginal locations (at more benign 
intertidal levels), shows very variable 

population growth rate which might be 
indicative of its higher sensibility to 
environmental variation. These differences 
between marginal populations of both 
species are likely related to their different 
life-history characteristics and distinct 
genetic backgrounds. Furthermore, the 

results of this study show that 
perturbations negatively affecting both 

species at their southern limits, like 
human trampling for A. nodosum and 
grazing for F. serratus, might disrupt 
population dynamics and threaten the 
persistence of populations at these 

locations 
  
  
Supervisor: Prof. Ester Serrão (University 
of Algarve), Prof. Isabel Sousa Pinto 
(University of OŽPorto) and Prof. Per 

Åberg (University of Gothenborg). 
  
Keywords: marginal populations; 
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disturbance; Ascophylum nodosum; Fucus 

serratus.
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Plastic marine pollution constitutes a 

major threat to ocean integrity, in a global 
scale. The high persistence of plastic 
material, together with poor lifecycle 
management strategies and consequent 
discard of high volumes of plastic entering 
the water streams, promote accumulation 
throughout the sea and coastlines. 

  
Beach surveys, ocean monitoring 
programs and collected plastic analysis 
show that there are reasons for concern: 
physical effects on marine fauna, 
ecotoxicological effects from ingestion of 
plastics due to adsorption of persistent 

organic pollutants (POP) and other 
chemicals, alien species transport, and 

other economical and social reasons. 
  
Portugal coast is vulnerable to plastic 
accumulation on the sea and beaches. 

Consequently, the present study was 
defined with the following goals: carry on 
a sampling program and laboratorial work 
to identify the main categories of plastic 
found in selected beaches (from micro to 
macro size), determine POP 
concentrations in pellets and evaluate the 

coastline state. 
  
Sediment and plastic samples were 
collected from 10 beaches (from the 2 cm 
upper layer) according to three different 

approaches: 1) 0,5x0,5 m quadrats and 2) 
2x2 m quadrats, to assess plastic 

categories, i. e., size and type of plastic in 
abundance and weight (including particles 
<5 mm and >20 µm in diameter) and 3) 2 
m transects between low-high tide marks 
to evaluate the state of the coast, by 
calculating the Clean Coast Index (only 

particles >5 mm in diameter). 
  
Some microplastics were set apart for 
polymer identification through Fourier 
transformed infra-red spectroscopy 
(micro-FTIR), resulting in samples spectral 

answers that are compared with the 

Thermo Nicolet® OMNIC FTIR database to 
identify the polymer present. To analyse 
POP concentrations, pellets were 
separated according to colour in three 
groups - white, aged and colored pellets. 
Concentrations of PAH, PCB and DDT were 
determined through gas chromatography 

mass spectrometry (GC-MS). 
  
Plastic pellets, styrofoam and plastic 
fragments accounted for ~90 % of the 
total abundance of plastic debris, and in 
relation to size categories (particles from 
50 μm to 20 cm) the smaller the plastic, 

higher is its abundance (~90 % under 10 
mm of diameter), as expected due to 

degradation processes enhanced by 
residence time in the sea. Significant 
differences were found in plastic types 
with the highest abundance, among the 5 

beaches studied, with exception of pellets 
in 0,5x0,5 m quadrats (ANOVA, p<0,05, 
f=4).  
  
The evaluation of the coast state using 
Clean Coast Index demonstrated that 4 of 
the 5 beaches studied are “very clean”, 

and only 1 was identified as “moderated 
clean”. It’s important to remark that more 
beaches should be surveyed so that the 
variability of plastic marine debris at the 
Portuguese coastline can be assessed. An 

accurate evaluation of the influence of sea 
and land sources, beaches physiography, 

form, orientation and dynamics, and 
meteorological conditions are essential to 
better understand the amounts and types 
of beach stranded plastic debris. 
  
Polymers identified through micro-FTIR 

were polyethylene, polystyrene, polyethyl, 
polyester and unspecified fiber. POP 
concentrations are variable, as tPCB: 5,6-
105,2 ng.g-1, tPAH: 44,7-477,8 ng.g.1, 
tDDT: 1,2-85,87 ng.g-1. Obtained results 
point for POP higher concentrations in 



 Ecologi@ 3: 62-63 (2011) Teses e Projectos 

 

ISSN: 1647-2829            63 

 

aged pellet, due to higher surface/volume 

ratio (as remarked by Endo et al. 2005) 
which can possibly be verified in other 
type of aged microplastic debris. 
Microplastics were the more abundant 

plastic collected and aged and colored 
pellet are more mistaken for food, and 
thus ingested by marine organisms as 
verified by the same author. These facts 
are worrisome due to the important 
vehicle of microplastics in the POP 
ingestion by marine biota. 

  
Including microplastics in stranded marine 
debris assessment brings a novel insight 
into this type of analysis, as plastics are 

expected to degrade and break into 

smaller pieces, of which size is unknown. 
  
For the sake of comparability, a 
standardization of methods for monitoring 

plastic debris must be done. Research 
should focus on long-term studies in hot 
spots where higher debris accumulation is 
predicted (by modelling and other 
techniques that track marine debris). 
  
  

Supervisor: Paula Sobral 
  
Keywords: plastic, marine pollution, 
beaches, sampling, POP, pellet. 
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Oceans, as sinks of atmospheric CO2, face 
a serious change to their natural 
biogeochemical cycle due to the rapid 
absorption of CO2 generated 

anthropogenically. Ocean acidification is 
the common term used to describe the 
decrease of ocean pH phenomenon from 
the absorption of atmospheric CO2 which 
consequently reduces the concentration of 
CO3

2- and saturation state of aragonite 

and calcite. These changes challenge the 
adaptation of several species that depend 
actively on the ocean inorganic carbon 
cycle. To evaluate the effects of ocean 

acidification, we focused on the larval 
stage of bivalves which produce a fragile 
calcareous skeletal structure, very 

sensitive to changes in seawater 
chemistry. In this context, we investigate 
the effect of ocean acidification on sperm 
mobility, fertilization rate and larval 
viability (survival, growth and 
abnormalities) of the Pacific oyster, 
Crassostrea gigas, a commercially 

important bivalve, in controlled CO2 
perturbation experiments. The carbonate 
chemistry of seawater was manipulated by 
diffusing pure CO2, to attain two reduced 

pH levels (by −0.4 and −0.7 pH units, 
scenarios from IPCC data, and Caldeira & 
Wickett, 2003, respectively), which were 
compared to unmanipulated seawater. The 

results show high sensibility of the C. 
gigas veliger larvae to low levels of pH. In 
general, sperm mobility, fertilization rate, 
survival, growth and occurrence of 
prodissoconch abnormalities and 
protruding mantle were different on 

manipulated and unmanipulated pH. The 
impact of pH 7.4 in the fertilization and 
larval viability were higher than in pH 7.7. 
The results suggest that the reproductive 

success and the biological mechanisms for 
calcification may be prematurely 
interrupted when exposed to an acidified 

environment and that influence the 
viability of C. gigas veliger larvae, 
compromising the settlement. 
  
  
Supervisor: Paula Sobral, Domitília 
Matias 

  
Keywords: carbon dioxide, acidification, 
ocean, bivalve, Crassostrea gigas.
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Sea cucumber stocks have been 

overfished in many countries from Indian 
and Pacific oceans as result of ever-
increasing market demand, uncontrolled 
exploitation and/or inadequate fisheries 
management. The life-history traits of 
holothurians make them especially 
vulnerable to overfishing because they 

have low or infrequent recruitment, high 
longevity and density-dependent 
reproductive success. 
  

This situation has resulted in catch of new 

target species from Mediterranean Sea 
and Northeastern Atlantic Ocean whose 
fisheries are in the process of 
development. Among the new 
economically important species to stress 
Holothuria mammata (Grube, 1840), H. 
tubulosa (Gmelin, 1970) and H. polii 

(Delle-Chaije, 1823) (Fig 1).  

 

Figure 1. Sea cucumbers target species 
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The main problem of these fisheries is the 

existence of several sea cucumber species 
living at the same region with similar 
external morphology, very difficult 
identification and with scarce information 

about life strategies, population dynamics 
and evolution history. Another target 
species from the Mediterranean Sea, 
Atlantic Ocean, Antilles and Gulf of Mexico 
is Eostichopus regalis (Cuvier, 1817), 
which is commercialized mainly for human 
consumption in the NW Mediterranean 

(Catalonia) (Fig 1). The last considered 
species is Isostichopus badionotus 
(Selenka, 1867) which is found throughout 
the Caribbean and is very common in 
Bermuda (Fig 1). 

 

Therefore, the main goals of this proposal 
are to study the incipient sea cucumber 
fisheries of several sites from 
Mediterranean Sea and Atlantic Ocean (Fig 
2) and to assess the genetic structure of 
these species including the selection 
effects of fisheries. More precisely, the 

aims are: 1) to clarify the taxonomic 
status of holothurian target species, 2) to 

quantify the captures from these incipient 

fisheries, 3) to increase the knowledge of 
biological features of these species, 4) to 
assess the genetic diversity and gene flow 
between populations of these new target 

species, 5) to identify the possible stocks, 
6) to assess the effects of human selection 
(fishery) on sea cucumber genetic 
structure, and 7) to suggest management 
measures for the sustainability of their 
fisheries. 
  

To implement this project and to 
accomplish the aims we rely on other 
highly qualified researchers working on 
different subjects such as sea cucumber 
systematics, population genetics, 

phylogeography and fisheries: Dr. 

Gonçalves from Coastal Fisheries Research 
team, Centro do Ciências do Mar, CCMAR 
(Portugal); Dr. Aydin from Ordu University 
(Turkey); Dr. Lleonart from Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC (Spain); Dr. Ramón from the 
Instituto Español de Oceanografía, IEO 

(Spain). 

 

Figure 2. Sampling sites (Tasks 1, 2, 3, 4 and 5: red blue circles; Task 6: green circles, areas with low 
fishery pressure and orange circles, areas with fishery pressure) 

 
 
 

This project will begin next year (1 
January 2012) with three years long and it 

has been funded from FCT (Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia, Ministério da  
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Portugal). A grant is associated to this 
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project for a PhD student according the 

rules of Portuguese research fellows. The 
grant call will be published in 
http://www.ccmar.ualg.pt/ during 
February 2012. All researchers wishing to 

collaborate with us, they will be welcome.  
  
  

Projecto:  

PTDC/MAR/119363/2010 
  
Financiamento: Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. 

 

 

 

http://www.ccmar.ualg.pt/
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introduzidas em estuários e zonas costeiras 

Portugueses 
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O projecto “Espécies exóticas marinhas 
introduzidas em estuários e zonas 
costeiras Portugueses: padrões de 
distribuição e abundância, vectores e 
potencial de invasão - INSPECT” 
(http://projectos.lpn.pt/inspect), em curso 

de 2008 a 2011, financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia e 
coordenado por Maria José Costa, está a 
ser desenvolvido pelo Centro de 
Oceanografia da Universidade de Lisboa, 
Universidades de Évora e dos Açores, 
Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade I.P., Instituto Portuário e 
dos Transportes Marítimos I.P. e Liga para 
a Protecção da Natureza. Conta ainda com 

a colaboração do INRB/IPIMAR – Instituto 
Nacional de Recursos Biológicos I.P. / 
Instituto de Investigação das Pescas e do 
Mar. 

  
É inserido no contexto da problemática da 
introdução de espécies marinhas não 
nativas ou exóticas, o qual é um 
fenómeno de importância crescente à 
escala global, sendo reconhecido como 

uma das principais ameaças aos oceanos e 
a segunda causa de perda de 
biodiversidade marinha, unicamente 
superada pelas perdas directas devido à 
destruição de habitats, que o projecto 
INSPECT se enquadra.  

  

Apesar de parecer um contra-senso, uma 
vez que se adicionam novas espécies à 
lista de ocorrências, a verdade é que a 
maioria das exóticas são muito tolerantes 
a condições ambientais adversas e 
competem, muitas vezes com sucesso, 
com as espécies nativas, podendo vir a 

eliminá-las. A introdução de espécies 
exóticas resulta em impactes ambientais, 
económicos e sociais graves, quer 
localmente, quer ao nível regional, 
nacional e internacional, pelo que se torna 
urgente adoptar medidas concretas de 

prevenção e gestão do fenómeno. A 
aprovação da Convenção Internacional 
para Controle e Gestão da Água de Lastro 
e Sedimentos de Navios em 2004 e a 
discussão actual de uma Estratégia 
Europeia para as Espécies Invasoras, cuja 

publicação se prevê para 2011, são dois 
exemplos do desenvolvimento de 
estratégias internacionais para fazer face 
a este problema. Em Portugal, o 
recenseamento das espécies exóticas nos 
estuários e zonas costeiras portugueses 
tem sido publicado gradualmente, mas 

ainda não existem registos sistematizados 
(http://portal.icnb.pt). Actualmente está a 
ser revista a legislação que regula a 

introdução na Natureza de espécies não 
indígenas da flora e da fauna. A 
necessidade de perceber qual é o estado 
actual deste problema nos ecossistemas 

estuarinos e marinhos portugueses 
motivou a execução do projecto INSPECT. 
Com este estudo pretende-se compilar os 
dados existentes e compreender os 
fenómenos associados às introduções, de 
modo a suportar futuros planos de acção.  

  
No âmbito deste projecto foram já 
inventariadas 4 espécies de microalgas, 
19 de macroalgas e 48 de invertebrados 
para os Açores e continente. O 
levantamento destas espécies exóticas 

tem sido efectuado através de pesquisa 

bibliográfica, amostragens realizadas nos 
estuários e zonas costeiras portugueses, 
com particular incidência para os estuários 
do Tejo e Mira e zonas adjacentes, Sines e 
Arquipélago dos Açores. Para além da 
listagem das espécies exóticas, o projecto 
INSPECT visa estudar as vias de 

introdução, em particular o tráfego 
marítimo. Muitas espécies fixam-se aos 
cascos dos navios e são assim 
transportadas para locais onde não 
ocorriam anteriormente. As águas de 
lastro são o principal vector de introdução 
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de espécies, uma vez que são utilizadas 

para compensar o peso dos navios quando 
efectuam a movimentação da carga. Nesta 
água são transportados organismos vivos, 
a maioria deles invisíveis a olho nu, 

incluindo algas, larvas de peixes, amêijoas 
e caranguejos, entre outros, que se 
podem fixar com sucesso no local onde 
são descarregados. Para além destas duas 
vias de entrada, as espécies exóticas 
podem ainda chegar através da 
aquacultura, a aquariofilia e o comércio de 

espécies vivas para serem usadas como 
isco. 
  
A análise dos dados de tráfego marítimo 
mostra que a maioria das espécies 

exóticas que ocorrem em Portugal terá 

resultado de introduções secundárias, 
visto que são muito poucos os navios 
provenientes dos locais de origem dessas 
espécies que chegam aos nossos portos, 
sendo a grande maioria tráfego nacional e 
europeu. No âmbito do projecto INSPECT 
têm vindo a ser efectuadas colheitas das 

águas de lastro destes navios, por forma a 
verificar quais os riscos de introdução por 
esta via e se existem condições favoráveis 
à fixação de espécies exóticas nos 
sistemas estuarinos e marinhos 
portugueses. 
  

Uma das rotas de transporte comercial por 

via marítima que mereceu particular 
destaque do Inspect foi a que se 
estabelece entre o Arquipélago dos Açores 
e o território continental português. O 
projecto levou a cabo em Julho de 2011, 

uma expedição de 11 dias a bordo do 

navio de mercadorias INSULAR, o qual 
realiza o transporte regular de 
mercadorias entre o continente e a Região 
Autónoma dos Açores (http://co.fc.ul.pt). 

A participação nesta expedição permitiu 
avaliar in loco as condições em que são 
captadas e rejeitadas as águas de lastro e 
possibilitou a recolha de amostras de 
águas de lastro em situações diversas, 
para determinação de taxas de 
sobrevivência, de modo a perceber a 

importância desta rota regional na 
dispersão de espécies exóticas e a 
eficiência de metodologias de mitigação da 
dispersão destas espécies como é exemplo 
a troca de águas de lastro em alto mar. 

  

Não se conseguem prever detalhadamente 
as consequências ecológicas da introdução 
de novas espécies, pelo que a prevenção é 
a melhor estratégia, até porque ainda não 
se conhecem formas muito eficazes de 
remover estes invasores. Por esse motivo, 
foi aprovada em 2004 a convenção das 

águas de lastro, que Portugal deverá 
ratificar em breve, a qual obriga os navios 
comerciais a fazerem o tratamento das 
águas de lastro antes de serem 
descarregadas, para que não haja 
libertação de organismos vivos nos locais 
que visitam.  

  

  
Projecto: PTDC/MAR/73579/2006 
  
Financiamento: Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia. 
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Salvemos as pradarias de ervas 
marinhas da Europa 
 

O Centro de Ciências do Mar (CCMAR) 
coordena uma rede Europeia para a 
investigação e gestão das pradarias de 
ervas marinhas financiada pelo programa 
COST - European Cooperation in Science 
and Technology, designada por “Seagrass 
productivity: from genes to ecosystem 

management” (Acção ES0906). Esta rede 
é um programa intergovernamental para a 
integração europeia das actividades de 
investigação científica desenvolvida nos 
estados membros. A acção tem como 
principal objectivo integrar o 

conhecimento da ecofisiologia, genética e 

conservação das ervas marinhas para 
produzir medidas de gestão e preservação 
dos serviços e bens prestados por estes 
importantes ecossistemas costeiros. 
 
As razões que levaram à implementação 

desta rede são o reconhecimento 
crescente do importante papel ecológico 
das pradarias marinhas, o preocupante 
decréscimo das suas áreas de distribuição 
a nível global e a falta de coordenação 
entre a investigação e a gestão destes 
habitats. 

 
Valiosas, vulneráveis e sem carisma 

 
As pradarias marinhas são comunidades 
biológicas ímpares que ocupam zonas 
costeiras pouco profundas. Elas 
proporcionam ambientes chave para 

muitas espécies de invertebrados e de 
peixes, muitos de importância económica, 
funcionam como filtros biológicos de 
nutrientes e poluentes, oxigenam as 
águas e os sedimentos e têm um papel 
fundamental no controle da erosão 

costeira e no sequestro de carbono, o que 
faz com que sejam considerados como um 
dos ecossistemas mais valiosos do mundo, 

ultrapassando por exemplo o das florestas 
tropicais em termos de serviços ecológicos 
prestados. No entanto, as pradarias de 

ervas marinhas estão em declínio em todo 
o mundo. Relatórios alarmantes têm sido 
publicados sobre a aceleração da taxa de 
perda na Austrália, Sudoeste Asiático, 
América do Norte e Europa. A taxa actual 
de declínio estima-se em cerca de 2 
campos de futebol por minuto (!!). 

Pressões antropogénicas sobre a zona 
costeira que resultam no aumento da 
turbidez da água, a que as ervas marinhas 
são particularmente sensíveis, e as 
agressões físicas resultantes da ocupação 
costeira e das actividades de pesca têm 

sido identificados como os factores que 

mais contribuem para o declínio global. 
 
Um aspecto particularmente importante 
para o insucesso da conservação das 
pradarias marinhas é a sua falta de 
carisma. O nível mundial de 

consciencialização sobre a importância das 
ervas marinhas é muito baixo, em 
comparação com outros ambientes 
costeiros como os corais, mangais ou 
mesmo sapais. Resulta que a consideração 
dos gestores costeiros pelas pradarias 
marinhas é baixa e a sua gestão é 

ineficaz. Muito embora exista um esforço 
considerável de investigação científica 

sobre as ervas marinhas, mesmo que 
fragmentada, não há integração entre os 
investigadores e os gestores costeiros, 
particularmente na Europa. É necessário 
portanto ultrapassar estes factores 

limitantes para inverter a actual tendência 
de declínio das pradarias de ervas 
marinhas, promovendo a integração do 
conhecimento e o desenvolvendo de 
ferramentas de gestão e monitorização. 
Este é principal desígnio desta rede 

Europeia. 
 
 

mailto:jmneiva@ualg.pt
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Acção ES0906: “Seagrass 
productivity: from genes to ecosystem 
management” 
 

A rede Europeia iniciou-se em Março de 
2010 e o seu financiamento durará 4 
anos. Conta com a participação de 115 
investigadores e gestores de 19 países 
Europeus e da Austrália. Algumas das 
iniciativas mais relevantes da Acção no 
seu primeiro ano de actividade foram: 

 
- Formação avançada de cientistas 
europeus no laboratório da NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric 
Administration), Beaufort, EUA, na 

calibração e utilização de um modelo bio-
óptico utilizado para a determinação dos 

parâmetros de qualidade de água 
necessários para a manutenção das 
pradarias marinhas 
(http://seagrassproductivity.com/images/
cost/resources_6_resources_document.pd
f). Este modelo pode constituir uma 

ferramenta para os gestores de áreas 
naturais depois de devidamente calibrado 
para cada sistema em causa. A sua 
calibração irá ser realizada para a Ria 
Formosa, Portugal, permitindo a sua 
demonstração à comunidade científica e 
aos gestores costeiros. Prevê-se que no 

desenrolar da acção COST este modelo 

possa ser aplicado a outras áreas 
marinhas da Europa. 
 
- Realização de um primeiro workshop 
temático, designado “Linking 
ecophysiology and ecogenomics in 

seagrass systems”. A reunião reuniu cerca 
de 30 cientistas de vários países 
europeus, que identificaram as questões 
de natureza fisiológica que se podem 
integrar com uma abordagem genética, 
traçando cenários inovadores de desenhos 

experimentais que permitam um salto 
qualitativo no conhecimento da biologia 

das ervas marinhas e consequentes 
aplicações à gestão. 
 
- Quatro bolsas foram concedidas a jovens 

investigadores para desenvolver 
investigação nas áreas da ecofisiologia, 
genética, monitorização e gestão, em 
laboratórios dos países envolvidos na 
Acção. 
 
- Em colaboração com o projecto WISER, 

foi realizada uma compilação de todos os 
indicadores biológicos usados para a 
monitorização das ervas marinhas na 
Europa. O objectivo final deste exercício é 
o de avaliar quais os melhores indicadores 

para a monitorização. 
 

- Foi elaborado um questionário para ser 
respondido por todos os países membros 
da Acção para identificar os gestores 
costeiros, as agências de gestão e os 
planos de gestão das pradarias de ervas 
marinhas da Europa. Pretende-se 

implementar reuniões temáticas com os 
gestores para avaliar os planos de gestão 
em efeito e propor alternativas inovadoras 
mais eficazes. 
 
 
Projecto: Acção COST ES906 

 

Para mais informações contactar: Rui 
Santos, coordenador da rede ALGAE – 
Ecologia de Plantas Marinhas, Centro de 
Ciências do Mar, Universidade do Algarve, 
8005-139 Faro, Tlf: +351 289 800 973  
 

Mais informação disponível em: 
 
http://www.cost.esf.org/domains_actions/
essem/Actions/ES0906?parties  
 
http://seagrassproductivity.com. 

http://www.cost.esf.org/domains_actions/essem/Actions/ES0906?parties%20
http://www.cost.esf.org/domains_actions/essem/Actions/ES0906?parties%20
http://seagrassproductivity.com/
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Os recursos naturais marinhos estão 
sujeitos a uma pressão crescente, 

resultado das diversas actividades 
humanas. Assim, de modo a apoiar a 
avaliação e a quantificação dos impactos 
destas acções e o desenvolvimento de 
políticas que conciliem o crescimento 

económico e a protecção do ambiente é 
cada vez mais importante a existência de 
informação de base. 
 
O projecto MeshAtlantic (2010-2013), 
financiado pelo Programa Espaço-

Atlântico, suportado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
tem como principal objectivo a produção 
de um mapa harmonizado dos habitats da 

plataforma continental do Atlântico 
Nordeste que facilite o desenvolvimento 
de planos de gestão sustentada a um nível 

Regional e Europeu. Engloba 11 parceiros: 
de França o IFREMER (Coordenador), IMA 
e DREAL Bretagne, da Espanha o IEO e a 
Fundação AZTI, da Irlanda o MI e de 
Portugal as Universidades de Aveiro 
(CESAM e GeoBioTec) dos Açores (DOP), 
do Algarve (CCMAR), o INRB - IPIMAR 

(Portugal) e o ICNB. 
 
As principais actividades do projecto são: 
 
Colagem de Mapas: Compilação e junção 
de informação física, geológica e biológica 

existente em mapas, bases de dados e 
outros documentos, da área Atlântica 
abrangida pelo projecto.  
 
No que se relaciona com a plataforma 
costeira Portuguesa está praticamente 
concluído o mapa global de sedimentos 

(classificação de Folk) baseado na 
informação existente (mapas, teses, 
artigos cientificos, relatórios,...) e em 
campanhas efectuadas no âmbito deste 
projecto. O mapa será disponibilizado on-
line através de uma plataforma webGIS a 
desenvolver para o efeito. 

Novas Campanhas: Desenho e 
implementação de campanhas de 

amostragem para recolha de novos dados 
em áreas-piloto com interesse para a 
conservação. No caso de Portugal as áreas 
foram seleccionadas em conjunto com o 
ICNB de modo a garantir interesses 

nacionais de conservação. 
 
Novos Mapas: Elaboração de um mapa 
de habitats, harmonizado e de larga 
escala, para o Espaço Atlântico, assim 
como de mapas detalhados para as áreas-

piloto; desenvolvimento da 
representatividade do sistema EUNIS de 
classificação de habitats para as regiões 
do Sudoeste da Europa. 

 
Comunicação: Entre outros, promoção 
de workshops e criação de uma 

plataforma webGIS acessível na rede para 
disponibilizar mapas interactivos. 
Ocorreram até ao momento 4 workshops e 
está prevista em Abril do próximo ano 
outra, relativa à aplicação do sistema 
EUNIS. 
 

Informação mais detalhada pode ser 
obtida em http://www.MeshAtlantic.eu e 
na página do Facebook. 
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