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I. Sobre este workshop 
 

Este workshop tem como objetivo a partilha e discussão dos principais resultados alcançados pelos 

bolseiros do Projeto Observatório Oceânico da Madeira (OOM), bem como pelos bolseiros ARDITI e 

demais colaboradores, durante o ano de 2017. As apresentações orais darão a conhecer aos 

restantes investigadores os trabalhos que estão a ser desenvolvidos, com o intuito de estabelecer 

parcerias e colaborações. 

As sessões foram organizadas de acordo com as áreas temáticas do Projeto OOM (Modelação e 

Previsão, Deteção e Seguimento Remoto, Pesca e Maricultura e Biodiversidade). 

Além dos bolseiros e respetivos orientadores/coordenadores, este workshop inclui a participação 

de membros da Comissão de Acompanhamento Estratégico (CAE) do Observatório Oceânico da 

Madeira: Ramiro Neves (Instituto Superior Técnico), Teresa Dinis (Universidade do Algarve), Mónica 

Silva (DOP- Departamento de Oceanografia e Pescas/MARE - Centro de Ciências do Mar e do 

Ambiente) e António González Pérez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), responsáveis 

pela emissão do competente parecer sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto. 

 

 

 

Comissão organizadora: 

Carlos Lucas 

Miriam Jesus 

Sónia Costa 

Rui Caldeira 

 

 

 

 

Apoio e financiamento: 

O Projeto Observatório Oceânico da Madeira (M1420-01-0145-FEDER-000001- Observatório 

Oceânico da Madeira-OOM) é cofinanciado pelo Programa Operacional da Região Autónoma da 

Madeira (Madeira 14-20), ao abrigo da Estratégia Portugal 2020, através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER). 
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II. Programa 
 

12/01/2018 
 

9:00 
 

Receção dos participantes @ Madeira Tecnopolo, Piso -1, Sala Ursa Menor 2 
 

9:15 Sessão de Abertura 
Rui Caldeira - Diretor da Comissão Diretiva do Observatório Oceânico da Madeira 
 

9:45 Sessão I _ Moderação: Ramiro Neves 
Sónia Costa > José Alves > Ricardo Faria > Rui Vieira 
 

10:45 Intervalo 
 

11:15 Sessão I _ Moderação: Ramiro Neves 
Gustavo Silva > Mª João Lima > Cátia Azevedo > Jesus Reis > Cláudio Cardoso > Carlos 
Lucas > Bruno Jorge 
 

13:00 Almoço 

14:30 Sessão II _ Moderação: Teresa Dinis 
Tomásia Fernandes > Marisa Faria > Igor Fernandes > Paula Canada > Ricardo José > Sílvia 
Lourenço > André Lopes > Ricardo Sousa 
 

16:30 Intervalo 
 

17:00 Sessão II _ Moderação: Teresa Dinis 
Raquel Segur > Roi Martinez > Margarida Hermida >  Lydia González  > Carlos Andrade 
 

18:15 Sessão de Encerramento 
 

20:00 Jantar 
 

 

13/01/2018 
 

9:00 
 

Receção dos participantes @ Madeira Tecnopolo, Sala Ursa Menor 2, Piso -1 
 

9:15 Sessão III _ Moderação: José Antonio González 
Manuel Biscoito > Teresa Silva > Cláudia Ribeiro > Pedro Neves > Andreia Braga-Henriques 
 

10:30 Intervalo 
 

11:00 Sessão VI _ Moderação: Mónica Silva 
João Canning-Clode > João Monteiro > Patrício Ramalhosa > Ignacio Gestoso > Rita 
Ferreira > Ana Diniz > Carla Freitas 
 

12:45 Sessão de Encerramento 
Comissão de Acompanhamento Estratégico do Observatório Oceânico da Madeira 
 

13:15 Almoço 
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II.1. Sessão de Abertura 
 

O Observatório Oceânico da Madeira 
Rui Caldeira, Miriam de Jesus e Sónia Costa 

O Observatório Oceânico da Madeira (OOM), com sede na ilha da Madeira, foi criado em 2013 como 

um consórcio de Instituições (Regionais e Nacionais), resultante da necessidade de implementação 

das Estratégias de Investigação e Inovação da União Europeia (eu) no âmbito do plano 

Especialização Inteligente (RIS3) da Região. A economia da Madeira tem sido historicamente 

dependente da prestação de serviços como o turismo. No entanto, o movimento "Economia Azul" 

da EU, fomentou a necessidade de promover uma nova consciencialização do potencial oceânico e 

geoestratégico da Ilha. Numa primeira fase do projeto (2013-2015), dados históricos foram reunidos 

numa plataforma de visualização com interface na web, a fim de determinar as competências locais, 

bem como discernir as questões que precisavam de mais investigação científica e de mais coleta de 

dados. Numa segunda fase (2016-presente), foi desenvolvida uma agenda para 3 anos, focada no 

estudo de diversos temas científicos, nomeadamente: i) Biodiversidade; ii) Pesca e Maricultura; iii) 

Deteção e Seguimento Remoto; iv) Modelação e previsão meteo-ocenográfica. Trinta cientistas e 

engenheiros recém-contratados, coordenados por vinte investigadores locais, compõem a equipa 

científica (50), que agora participa no Observatório. Os resultados mostram uma inversão das 

tendências históricas com um aumento da produtividade científica, bem como interações e 

solicitações da indústria e das entidades governamentais. Com o programa educativo e de 

divulgação do OOM a sociedade regional está cada vez mais consciente do jargão científico. Novos 

projetos e fundos ajudaram a revitalizar a ciência na região, além de proporcionar a superação de 

algumas das limitações atuais do Projeto-OOM. A cooperação com instituições de referência 

nacionais e internacionais proporcionou um salto considerável no acesso a novas tecnologias e a 

técnicas de recolha de informação. 

 

II.2. Sessão I  
Moderação: Ramiro Neves 

 

Promoção da literacia do oceano na RAM: o contributo do Projeto OOM 
Sónia Costa 

Desde o início do Projeto Observatório Oceânico da Madeira (OOM) que a promoção da literacia do 

oceano tem sido a linha orientadora das atividades de divulgação planeadas. Tendo como alvos 

principais a comunidade escolar e o público geral, têm sido produzidos conteúdos educativos e 

implementadas ações sobre diversas temáticas ligadas ao oceano. Paralelamente, tem sido 

realizada investigação científica que, até ao momento, resultou numa publicação científica na 

revista indexada “Marine Policy” e numa comunicação oral no congresso português de comunicação 

de ciência “SciCom.PT”. Enquanto o artigo se focou numa análise bibliométrica do conceito 

“Literacia do Oceano”, a comunicação abordou a importância do evento “Ciência no Mercado” 

como meio de promoção da cultura científica na RAM”. Durante os dois anos decorridos do projeto, 
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entre ações em escolas para alunos de diversos níveis de ensino, formação de professores, 

comemoração de dias temáticos e iniciativas de verão, já foram realizadas mais de 60 atividades 

que primaram por estimular a descoberta e promover a ligação da comunidade ao oceano. Para 

além da divulgação por email e página de Facebook, as iniciativas foram também comunicadas aos 

media, o que resultou na sua cobertura jornalística bem como em convites para participações 

pontuais em programas televisivos. O envolvimento dos investigadores na componente educativa e 

de disseminação tem sido fundamental para levar a cabo esta missão do OOM. Tem permitido 

aproximá-los da sociedade madeirense, o que facilita a transmissão do seu conhecimento, de forma 

simples e acessível, para públicos diferentes da sua audiência habitual. Como a opinião dos 

participantes nas iniciativas desenvolvidas é fundamental para perceber a sua eficácia, sempre que 

foi possível empreenderam-se esforços no sentido de as avaliar. Em alguns casos, recorreu-se a 

inquéritos escritos e noutras situações ao diálogo “in loco” com os participantes. De um modo geral, 

a opinião dos envolvidos é positiva e motivadora. 

 

Condições termodinâmicas no oceano e na atmosfera, junto à superfície, na região da Madeira 

– um estudo de modelação numérica 
José Alves 

Neste estudo pretende-se analisar processos de realimentação na interface oceano-atmosfera que 

dependem diretamente do vento e da temperatura à superfície. É analisada, em detalhe, a 

variabilidade do vento, da temperatura e dos fluxos de calor, junto à superfície, numa região que 

engloba a ilha da Madeira e uma área de cerca de 100 km em redor desta. Com este fim é utilizado 

o sistema de modelação numérica acoplado, oceano-atmosfera, COAWST, com uma resolução 

espacial de 1km. Tem sido e continuará a ser feita uma descrição em pormenor do efeito da 

orografia acidentada da ilha da Madeira na circulação atmosférica 3D, em particular junto aos 

limites Este e Oeste da ilha e em zonas de vales acentuados onde se observam frequentemente 

intensos jatos de vento costeiro, de modo a estudar o seu efeito na variabilidade espácio-temporal 

do regime de vento ao longo da costa. Como o mês em estudo, junho de 2011, já foi analisado com 

um outro modelo numérico acoplado, COAMPS, com uma resolução de 2km, foi possível fazer um 

estudo comparativo dos dois modelos acoplados, onde se demonstra a importância da resolução 

espacial para a precisão das variáveis simuladas numericamente sobre a ilha da Madeira. Parte dos 

resultados deste estudo foram já apresentados num artigo. No mês em estudo ocorreram também 

eventos relevantes de wake a sudoeste da ilha da Madeira, que têm sido e continuarão a ser 

analisados em detalhe, nomeadamente no referente à sua influência na estabilidade do oceano e 

da atmosfera junto à superfície, o que é feito essencialmente analisando perfis de temperatura, de 

vento ou correntes e fluxos de calor na interface oceano-atmosfera. 

 

Desenvolvimento de um sistema de previsão atmosférica capaz de resolver fenómenos à escala 

local 
Ricardo Faria 

Neste projeto, estão a ser implementados modelos de alta resolução (dx=dy ~100m) para resolver 

fenómenos à escala da ilha da Madeira. O modelo WRF-LES (Large Eddy Simulations) e outros 

modelos acoplados são as principais ferramentas numéricas usadas. Numa primeira fase, foi 
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efetuado um estudo de sensibilidade dos dados climáticos de forma a proporcionar as melhores 

condições de fronteira para os modelos à escala regional/local. Foram igualmente implementados 

dados de topografia e dados de ocupação do solo em alta resolução. Numa segunda fase, foram 

desenvolvidos “scripts” (R e Python) que automatizam os processos de funcionamento e análise dos 

resultados dos modelos. Os resultados dos modelos estão a ser validados com recurso a dados 

históricos providenciados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quando validada esta 

ferramenta numérica pode servir para gerar previsões de fenómenos à escala local tais como: brisas 

do mar e de montanha (em progresso neste momento), efeito de ilha de calor urbano sobre o 

Funchal, escoamentos orográficos, processos hidrológicos, bem como para estudar fenómenos 

climáticos extremos tais como as ondas de calor. Por outro lado, estes fenómenos sofrem uma forte 

influência da interação entre a atmosfera, o oceano e a zona costeira, e podem ter um forte impacto 

nas atividades económicas, pelo que se torna fundamental desenvolver sistemas de previsão 

capazes de mitigar estes impactos à escala da ilha. 

 

Desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão: interfaces e modelos numéricos 
Rui Vieira 

Numa primeira fase do Projeto OOM (2013-2015), foram desenvolvidas várias interfaces de 

disponibilização de dados. Estes sistemas funcionam com recurso a Javascript, Open Layers, WMS, 

e GeoExt. Estão disponíveis sistemas para aceder aos dados físicos (VISOR-PHYSICS), bem como aos 

dados biológicos (VISOR-BIO), provenientes das diversas entidades do consórcio OOM. Estas 

interfaces web serão alvo de melhoria no âmbito do projeto “+Atlantic” durante o corrente ano. 

Numa segunda fase, foi desenvolvido um sistema de previsão meteorológica e oceanográfica 

acoplado com recurso ao “COAWST – Coupled Ocean Atmosphere Wave Sediment Transport”. Este 

sistema foi usado para apoiar o planeamento da missão oceanográfica (Agosto-2017) do Projeto 

OOM, o Projeto MARPOCS, bem como para desenvolver casos de estudo que permitirão validar esta 

ferramenta. Paralelamente foi fundamental garantir uma administração/optimização dos sistemas 

de computação de alto desempenho (“HPC - High-performance computing”), que servem tanto as 

interfaces como os modelos. Futuramente, no âmbito de uma tese de mestrado iniciaremos um 

trabalho de processamento do sinal proveniente dos radares HF para mapear o campo de ventos à 

superfície do oceano. 

 

Desenvolvimento de estudos de risco, avaliação e gestão costeira 
Gustavo Silva 

Um primeiro trabalho focou-se no estudo dos riscos associados a episódios atípicos ou extremos de 

galgamentos costeiros e inundações em faixas ribeirinhas do Funchal. Está em curso a publicação 

dos principais resultados deste estudo na literatura científica internacional. A extensão deste estudo 

a todo o litoral da ilha obrigou à retificação e correção da topografia costeira que tem vindo a ser 

efetuada. Complementarmente, houve uma participação no Projeto MARPOCS, onde surgiu a 

necessidade de analisar a sensibilidade costeira a derrames de químicos e poluentes marítimos. Três 

tipos de avaliação (geológica/geomorfológica, ecológica e socioeconómica) resultaram em três 

índices distintos que evidenciam as áreas com maior vulnerabilidade. A conjugação destes três 

índices permitiu ainda um mapeamento integrado da sensibilidade da zona costeira da ilha. A 
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recolha e tratamento de imagens de satélite serve para a caracterização e estudo de fenómenos 

costeiros. Imagens de temperatura da superfície da água e dos níveis de clorofila em redor do 

arquipélago, recolhidas durante a campanha oceanográfica do OOM (2017), auxiliaram no 

planeamento desta missão. Mais recentemente, o processamento de imagens de satélite de alta 

resolução espacial (10-30m) “Landsat” e “Sentinel”, permitem a identificação da concentração de 

sedimentos em suspensão ao redor da ilha. 

 

Aplicações de Modelos de Transporte Lagrangiano 
Maria João Lima 

O oceano é um sistema de circulação altamente complexo, que permite o transporte de vários 
marcadores, como os nutrientes, o calor, ovos e larvas (plâncton), compostos químicos e até 
material plástico. Sendo assim, torna-se importante conhecer as possíveis trajetórias que estes 
elementos podem seguir e identificar os mecanismos físicos que propiciam este transporte. Ao 
longo do último ano de trabalho, e no âmbito dos projetos MARPOCS e BIOMETORE, tem vindo a 
ser aplicado um modelo Lagrangiano, o “CMS – Connectivity Modeling System” sobre os modelos 
de circulação oceânica (ROMS; MERCATOR; HYCOM), para mapear possíveis percursos de boias 
derivantes, derrames de petróleo e de larvas de diferentes espécies no Atlântico Norte. Em 
particular, um dos principais trabalhos de investigação centra-se na conectividade física e biológica 
dos montes submarinos pertencentes aos complexos Madeira-Tore e Great Meteor. Este estudo 
permitirá identificar alguns dos processos físicos responsáveis pela conexão ou isolamento das 
populações destes ecossistemas, bem como determinar quais os montes que atuam como 
emissores e/ou recetores dos diferentes organismos. A longo prazo, esta informação poderá 
contribuir para a caracterização da biodiversidade destes habitats (ainda pouco explorados), 
podendo também auxiliar na definição das (novas) áreas marinhas protegidas (AMPs). 

 

Caracterização do clima de agitação marítima e potenciais impactos no transporte de 

sedimentos no Arquipélago da Madeira 
Cátia Azevedo 

A caracterização e estudo do clima de agitação da ilha da Madeira foi realizado através da análise e 

tratamento de dados in-situ obtidos a partir da boia ondógrafo fundeada perto do Funchal 

(32.618°N, -16.942°W) a uma profundidade de 100 metros. Foram considerados dados de altura 

significativa, período médio e de pico e direção das ondas, bem como foram definidos critérios para 

avaliar a ocorrência de eventos extremos, uma vez que estes têm grande impacto nas zonas 

costeiras. Este estudo integra ainda uma análise a dados de altimetria provenientes do satélite 

Jason-1 – considerando a altura significativa e comparando estes com os dados medidos pela boia. 

No âmbito do desenvolvimento de um sistema numérico para estudar a agitação marítima na 

Região, foram avaliados os primeiros cálculos efetuados com o modelo “SWAN - Simulating WAves 

Nearshore”, considerando o acoplamento atmosfera-oceano que está implementado no “COAWST 

- Coupled Ocean – Atmosphere – Wave – Sediment Transport”. Estão razoavelmente bem 

representadas pelo modelo a altura significativa, bem como o efeito da ilha no campo de ondas. 

Está em curso o melhoramento da representação numérica da direção de ondulação e do vento à 

escala local. 
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Caracterização costeira através de dados in-situ 
Jesus Reis 

Para caracterizar oceanograficamente a zona costeira da ilha da Madeira é essencial a recolha e 

análise de dados in-situ. Para tal, no ano transato foi feita uma recolha intensiva de dados 

oceanográficos (correntes, temperatura, salinidade e micro-turbulência) em torno da ilha da 

Madeira. Para o efeito, foram utilizados diversos instrumentos e métodos para medir as diferentes 

variáveis físicas: para as correntes foram utilizados ADCPs, boias derivantes e Radares HF; na recolha 

de dados de salinidade, temperatura e micro-turbulência a campanha oceanográfica OOM-2017 foi 

essencial, uma vez que que permitiu obter informação inexistente até à data. Uma análise 

preliminar dos dados sugere a existência de alguns padrões desconhecidos. Observou-se uma 

grande diferença entre a costa norte e a costa sul da Madeira, bem como diferenças entre a zona 

costeira e a zona oceânica circundante. Com os resultados finais desta análise esperamos perceber 

melhor o transporte costeiro de sedimentos, nutrientes e larvas que está associado à costa sul da 

ilha. 

 

Eddies do Arquipélago de Cabo Verde 
Cláudio Cardoso 

Os eddies de mesoescala na área local e adjacente ao arquipélago de Cabo Verde foram alvo de 

estudo neste trabalho. Especial atenção foi dada aos eddies de campo distante (aqueles que 

intercetam o arquipélago) e aos eddies de campo próximo (aqueles que são criados no arquipélago), 

assim como aos mecanismos e processos que influenciam a sua geração e evolução. Consequentes 

implicações na produtividade primária local (Efeito de Massa de Ilha, ou EMI) foram também 

analisados. Tudo isto foi alcançado combinando observações de satélite para o vento, correntes 

oceânicas de superfície, topografia da superfície do oceano, concentrações de clorofila-a à 

superfície (Chl-a) e temperatura da superfície do mar. Os resultados mostraram que a interação 

entre os eddies de campo distante e o arquipélago é um fenómeno recorrente, que resulta na 

transformação, terminação, divisão e deflexão dos mesmos. As ilhas são também responsáveis por 

induzir perturbações locais no oceano, principalmente através de processos atmosféricos. Tais 

processos resultam na geração e confinamento de eddies de mesoescala, observados 

principalmente nas ilhas de sotavento. No entanto, a distinção entre processos locais e processos 

de campo distante é muitas vezes dificultado pela complexa interação entre os mesmos. É então 

sugerido que muitos dos eddies de campo próximo são um produto direto ou indireto dessa mesma 

interação. Isto é ainda mais óbvio na caracterização do EMI. Os eddies de campo distante são 

frequentemente associados a concentrações elevadas de Chl-a. No entanto, a injeção de nutrientes 

através de eddies ciclónicos gerados por processos locais também impulsiona concentrações 

elevadas de Chl-a. Uma vez que o enriquecimento biológico induzido por processos de campo 

distante e de campo próximo está interligado de tal forma, estas observações desafiam a ideia de 

que a produtividade primária local nas ilhas de oceano profundo é exclusivamente impulsionada 

por processos induzidos pelas próprias ilhas. 
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Planeamento de rotas para gliders utilizando Computação Evolutiva 
Carlos Lucas 

Sendo os Gliders um tipo de veículo com uma locomoção limitada e facilmente afetados 

principalmente pelo regime de correntes oceânicas, o planeamento das suas rotas é importante 

para otimizar a amostragem de processos oceanográficos, bem como para proporcionar a execução 

de uma trajetória segura. O planeamento dessas rotas tem vindo a ser melhorado com recurso a 

algoritmos da computação evolutiva (algoritmos genéticos, evolução diferencial, programação 

evolutiva), uma vez que estes permitem obter a melhor trajetória (teórica) que respeita as 

condicionantes impostas. Essas condicionantes têm vindo a incrementar em número e 

complexidade, dado que atingir um ponto alvo deixou de ser a única preocupação das missões 

levadas a cabo por estes veículos. Atualmente, aspetos como a distância de segurança, amostragem 

de zonas de interesse (ex. frentes, eddies), eficiência energética ou o tipo de percurso têm vindo a 

ganhar importância. Desta forma, é importante viabilizar o planeamento de missões multiobjectivo 

que só são possíveis de executar com recurso a sistemas computacionais programados com 

algoritmos capazes de analisar milhares de opções. No âmbito deste trabalho foi desenvolvido um 

simulador de kinemática que tendo como parâmetros de entrada um conjunto de bearings e um 

mapa de correntes, devolve uma estimativa da trajetória do veículo (Latitude, Longitude, 

Profundidade e Tempo). Tendo por base este simulador, está a ser desenvolvida uma interface para 

o algoritmo genético NSGA-II (algoritmo genético de referência) que irá realizar múltiplas iterações 

com o simulador, para encontrar uma rota ótima, considerando um mapa de obstáculos, correntes 

e diversos objetivos a atingir (ex: recolher dados numa zona de interesse). Depois de obter diversas 

simulações recorrendo a este algoritmo, será criada outra interface para simular rotas recorrendo 

à Evolução Diferencial. Ambos os algoritmos serão comparados, simulando missões previamente 

realizadas, utilizando os mesmos parâmetros, de forma a verificar qual o melhor algoritmo evolutivo 

e que possíveis melhorias podem ser implementadas, para agilizar o planeamento de missões 

multiobjectivo. 

 

SADO - Sistema de Aproveitamento da energia Das Ondas para monitorização ambiental 
Bruno Jorge 

O principal objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um sistema autónomo do ponto de vista 

energético, sustentado pela energia das ondas e que simultaneamente realize a monitorização de 

diversos parâmetros meteo-oceanográficos. O trabalho pressupõe o desenvolvimento de um 

protótipo experimental que facilite o estudo dos recursos do mar. O projeto tem vindo a ser 

desenvolvido no OOM ao longo do último ano e já foram realizados alguns testes no mar. Um avanço 

recente foi o acordo de parceria estabelecido entre a Agência Regional para o Desenvolvimento da 

Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), a Agência Regional da Energia e Ambiente da Região 

Autónoma da Madeira (AREAM) e a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), no âmbito de uma 

proposta conjunta ao “Fundo Azul”. A contínua evolução do protótipo permitirá a integração de 

outros tipos de sensores que até agora ficavam limitados pela questão energética. Desta forma, o 

projeto apresenta-se com a perspetiva de gerar um produto económico e versátil que julgamos 

poder vir a ter uma grande aceitação comercial. 
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II.3. Sessão II 
Moderação: Teresa Dinis 

 

Caracterização e modulação da composição de microalgas 
Tomásia Fernandes 

A quantidade e qualidade dos metabolitos sintetizados pelas microalgas é crucial para a 

determinação da sua aplicabilidade a nível industrial. Neste sentido, diversas estratégias têm sido 

delineadas de forma a melhorar a composição e produtividade das microalgas de acordo com o 

produto desejado. Apresentando as microalgas uma grande biodiversidade e flexibilidade 

metabólica, torna-se importante perceber quais as principais vias que conduzem à produção do 

metabolito alvo para assim proceder à otimização das condições de cultivo que induzem a 

maximização do mesmo. Neste âmbito, dois estudos principais foram efetuados: um cuja finalidade 

centrou-se na análise da viabilidade de técnicas laboratoriais para a análise rápida da composição 

das microalgas, com quantidades reduzidas de amostra, com ênfase no infravermelho com 

transformada de Fourier, termogravimetria e análise elementar; e outro que consistiu no 

desenvolvimento de estratégias para redução dos custos de produção das microalgas sem 

comprometer a sua qualidade nutricional. Assim sendo, foi possível entender os processos que 

permitem modular a composição de microalgas marinhas visando a área de aplicação, das quais 

salientam-se a aquacultura e a nutrição. 

 

Efeitos da bioacumulação de contaminantes em diferentes organismos marinhos da cadeia 

trófica 
Marisa Faria 

No ambiente marinho, a presença de detritos plásticos tem sido uma constante ao longo do tempo. 

Devido a diferentes processos mecânicos e físico-químicos (biodegradação, degradação 

termooxidativa, degradação térmica e fotodegradação), estes detritos transformam-se em 

partículas de reduzidas dimensões - microplásticos (MPs) - de difícil remoção. A deglutição destas 

partículas não digeríveis aumenta o risco de bioacumulação nos organismos marinhos, podendo 

propagar-se ao longo da cadeia trófica. Para além disso, o facto dos MPs poderem ser veículos de 

transporte de outros poluentes, faz com que o seu estudo tenha vindo a suscitar grande 

preocupação e interesse por parte da comunidade científica. Neste âmbito, foi estudado o efeito da 

presença conjunta/separada de poluentes químicos e MPs na Brachionus plicatilis e Sparus aurata. 

 

Análise de compostos lipofílicos, com particular ênfase para a análise de ácidos gordos e 

esteróis em organismos marinhos 
Igor Fernandes 

A Região Autónoma da Madeira apresenta uma vasta diversidade de organismos marinhos com 

características singulares e de grande interesse científico para comunidade regional e internacional. 

O conhecimento dos compostos químicos contidos nos organismos marinhos é essencial para 

avaliar os seus benefícios na saúde humana, nomeadamente o potencial antioxidante, 
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anticarcinogénico, antibacteriano, anti-envelhecimento, imunoestimulador, na prevenção de 

doenças cardiovasculares e incidência de diabetes, entre outros. Estes parâmetros são cruciais para 

avaliar o potencial industrial destes organismos como recursos naturais de biomoléculas com 

aplicações nas áreas da cosmética, farmacêutica e nutracêutica. Neste trabalho foi efetuada a 

análise nutricional geral (proteína, lípidos, hidratos de carbono e minerais), bem como o estudo dos 

perfis lipofílicos (ex: ácidos gordos) de diversos organismos marinhos, onde se inclui várias espécies 

de lapas, charuteiro, microalgas marinhas, esponjas, atum, assim como diversas espécies de peixes 

de profundidade. Nos organismos já estudados verificou-se que duas espécies de lapas e charuteiro 

apresentam um elevado potencial nutracêutico, devido ao seu elevado teor de lípidos e ácidos 

gordos com implicações na saúde de quem os consome. Por outro lado, nas espécies de microalgas 

marinhas estudadas constatou-se que o seu elevado teor de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

ácidos gordos saturados e poliinsaturados (ómega 3, 6 e 9) têm grande aplicabilidade 

biotecnológica. 

 

Ensaios de nutrição e fisiologia em aquacultura marinha 
Paula Canada 

Recentemente, a atividade de aquacultura offshore tem vindo a ser alvo de grande interesse na 

Região Autónoma da Madeira com um aumento considerável da produção de peixe num curto 

espaço de tempo. O projeto Marine Aquaculture Nutrition and Physiology Trials tem como objetivo 

dotar o Centro de Maricultura da Calheta da capacidade para estabelecer desenhos e protocolos 

experimentais que permitam avaliar o impacto da exposição a contaminantes associados à 

produção em aquacultura offshore e ao aumento da pressão antropogénica no ecossistema. No ano 

transato testámos o efeito da exposição de ovos e larvas recém-eclodidas de dourada (e.g. Sparus 

aurata) à presença de microplásticos (polietileno), ao nível da sobrevivência, resistência ao stress e 

utilização das reservas vitelinas. No próximo ano, prevemos testar o efeito da exposição de 

douradas em fase engorda à presença de materiais plásticos comumente utilizados nas instalações 

de aquacultura e passíveis de serem ingeridos por peixes. Pretendemos testar o efeito da exposição 

a estes materiais no comportamento (interação com os materiais), ingestão de material plástico, 

impacto na saúde do intestino e sistema imunitário. 

 

Diversificação e nutrição das espécies de aquacultura marinha 
Ricardo José 

A importância da produção em aquacultura na alimentação mundial tem vindo a aumentar, 

representando atualmente 44 % da produção aquática mundial e uma fonte estável de proteína. No 

entanto, esta crescente produção aquícola depende de um número reduzido de espécies e existe a 

necessidade de estabelecer novas espécies para produção em aquacultura. Neste âmbito, os 

trabalhos planeados no âmbito da bolsa: “Marine Aquaculture Species Diversification and 

Nutrition”, contribuem para o aumento do conhecimento sobre o ciclo de vida e requisitos 

nutricionais de espécies com reconhecido potencial para a produção aquícola. No plano de 

trabalhos definido foram estabelecidas duas espécies prioritárias: Dentex gibbosus e Paracentrotus 

lividus. Dentex gibbosus, ou pargo-capelo, é um sparideo, à semelhança da dourada e sargo, 

espécies cujo ciclo de vida é controlado no Centro de Maricultura da Calheta (CMC). Um dos 
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objetivos para 2017 era aumentar o lote de reprodutores do CMC (N = 9) para cerca de 20 indivíduos 

com peso médio entre 3-4kg/m3. Para atingir este objetivo, capturaram-se 25 exemplares em 2017 

e nesta fase planeia-se nova captura de exemplares com recurso a armadilhas, mantendo o plano 

de trabalho inicial. Os ouriços-do-mar e as suas gónadas são considerados um produto “gourmet”, 

comparadas ao caviar e o interesse na exploração comercial dos ouriços e das suas ovas é grande. 

Durante um ano foram mantidos com sucesso exemplares de P. lividus, tendo sido monitorizado o 

seu crescimento, assim como a determinação da época de postura por amostragem de indivíduos 

selvagens. Foi também realizado um ensaio nutricional, o que permitiu testar dietas de diferentes 

rácios proteína: hidratos de carbono e a sua aceitação por parte dos indivíduos. Em paralelo e em 

colaboração com os investigadores do projeto OOM e EBMF, iniciou-se um programa de 

amostragem de ouriço-púrpura Sphaerechinus granularis, de modo a conhecer melhor a biologia e 

ecologia da espécie, com o objetivo futuro de avaliar o seu potencial para aquicultura. De futuro 

propõe-se continuar os trabalhos de análise do ciclo reprodutivo das duas espécies de ouriço 

estudadas, incluindo o estabelecimento de protocolos de monitorização e controlo do ciclo 

reprodutivo para produzir larvas em cativeiro. 

 

Valorização comercial das gónadas de ouriço-do-mar Paracentrotus lividus 
Sílvia Lourenço 

As gónadas (ou ovas) de ouriços-do-mar são muito apreciadas e consideradas produto “gourmet” 

comparável ao caviar. Considerando a grande procura mundial, aliada à globalização das tradições 

gastronómicas de algumas culturas (e.g. sushi) e a consequente sobre-exploração das populações 

naturais, a produção de ouriços em sistemas de aquacultura apresenta-se como uma alternativa 

para satisfazer as exigências do mercado. A cultura de ouriços traz, porém, alguns desafios e obter 

gónadas de tamanho, cor e paladar iguais àquelas que se obtém no meio selvagem é um deles. Na 

região da Macaronésia a espécie de maior interesse comercial é o ouriço-comum Paracentrotus 

lividus, mas outras poderão também ter potencial para a aquicultura como Sphaerechinus 

granularis. No âmbito dos objetivos estabelecidos no âmbito do projeto “Market valorisation of the 

sea urchin gonads of Paracentrotus lividus” durante o ano de 2017 realizaram-se as seguintes 

atividades: 1) Revisão sistemática dos ensaios nutricionais para modelar o crescimento e 

características organolépticas das ovas de ouriço-do-mar publicados recentemente; 2) Ensaio 

nutricional para determinar os requisitos nutricionais de P. lividus em proteína e energia; 3) 

Avaliação do potencial de produção aquícola e caracterização do habitat natural da espécie S. 

granularis no arquipélago da Madeira em colaboração com a equipa da EBMF. De futuro pretende-

se continuar o plano de trabalho definido em 2015, com a realização de um ensaio de digestibilidade 

das dietas estabelecidas no ensaio nutricional, definição de um protocolo de produção de larvas de 

ouriço em cativeiro e a publicação dos resultados disponíveis acerca das monitorizações realizadas 

sobre as populações selvagens de P. lividus e S. granularis da Ilha da Madeira. 
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ISLANDAP - "Consórcio I+D+i para o desenvolvimento da aquaponia e economia circular nas 

ilhas ultraperiféricas” 
Sílvia Lourenço e André Lopes 

O projeto ISLANDAP é um projeto financiado pelo programa INTERREG V – A MAC 2014-2020 e 

coordenado pela Universidade de Las Palmas de Gran Canária cujos objetivos gerais são: potenciar 

a investigação, o desenvolvimento e a inovação na área da produção aquapónica sustentável 

adequada às especificidades das regiões ultraperiféricas das ilhas Canárias, Cabo Verde e Madeira; 

criar uma rede de trabalho multidisciplinar que promova a produção primária sustentável, a 

revalorização dos bio-recursos, a biotecnologia, a economia circular e a educação nestas áreas. As 

atividades planeadas no âmbito do ISLANDAP são: identificar subprodutos agrícolas que possam ser 

integrados em rações de peixe acrescentando valor a esses subprodutos; desenvolver trabalhos de 

investigação em sistemas aquapónicos; formação de investigadores e técnicos em economia circular 

e aquaponia; criação de uma rede de trabalho de desenvolvimento sustentável, economia circular 

e aquaponia. Neste projeto, a Ilha da Madeira foi selecionado como um dos casos de estudo, onde 

se pretende identificar subprodutos agrícolas que possam ser usados em rações para aquicultura; 

montar e manter dois sistemas de aquaponia em água doce e água salgada para a produção de 

proteína vegetal e animal; participar e desenvolver atividades de divulgação da aquaponia como 

método sustentável de produção aquícola. 

 

Biologia, avaliação e gestão dos recursos litorais pesqueiros da RAM 
Ricardo Sousa 

As lapas e os caramujos são os recursos litorais pesqueiros com maior importância económica e 

ecológica, presentes no intertidal da RAM, atingindo nos últimos anos capturas anuais médias 

superiores a 100 toneladas. Estas espécies-chave desempenham um papel singular na regulação do 

equilíbrio ecológico do habitat e são frequentemente utilizados como indicadores biológicos na 

avaliação do impacto antropogénico no ecossistema litoral. A relevância destas espécies pressupõe 

a necessidade de monitorização, avaliação e implementação de medidas de gestão visando a 

exploração sustentável dos mananciais destas espécies na Região. A implementação de estratégias 

prioritárias de conservação e exploração sustentável dos recursos alicerça-se no conhecimento da 

biologia, dinâmica populacional e avaliação dos mananciais das espécies exploradas. Por 

conseguinte, na primeira fase do trabalho realizou-se uma revisão pormenorizada da família 

Pattelidae e do género Phorcus e posteriormente o estudo biológico da lapa branca (Patella aspera) 

e do caramujo (Phorcus sauciatus), através da determinação dos parâmetros de história de vida, 

nomeadamente mediante a estimação de taxas de crescimento, estrutura de comprimentos/idades, 

reprodução, maturidade sexual, padrões de recrutamento, coeficientes de mortalidade e taxas de 

exploração. Presentemente, planeiam-se as campanhas de prospeção e depleção de lapas e 

caramujos por forma a realizar os estudos de monitorização e de dinâmica populacional destas 

espécies no arquipélago da Madeira. Adicionalmente, procede-se à identificação metagenómica das 

comunidades endossimbióticas provenientes de diferentes populações de P. sauciatus da 

Macaronésia. Na fase seguinte do estudo verificar-se-á o efeito das áreas marinhas protegidas na 

dinâmica populacional de lapas (P. aspera e P. candei) e caramujos (P. sauciatus) e no recrutamento 

de juvenis para as áreas contíguas. A divulgação dos resultados está a ser efetuada mediante a 
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publicação em revistas internacionais indexadas e complementada mediante divulgação através de 

atividades de promoção, publicidade e informação pública. 

 

Observação das pescas na Região Autónoma da Madeira 
Raquel Segur 

Devido à importância das pescas de pequenos pelágicos e tunídeos na Região Autónoma da Madeira 

e com o objetivo de avaliar estes recursos para obter um plano de gestão adequado, tem sido dado 

um enfoque ecossistémico aos trabalhos desenvolvidos tendo em conta tanto as espécies, como o 

habitat e as interações com mamíferos marinhos. Este estudo permitirá também dar resposta às 

regulamentações europeias no âmbito das rejeições, uma vez que tem sido realizado um esforço de 

observação e de caracterização da pesca e do seu impacto nas espécies. 

 

Caracterização da pesca comercial artesanal e pesca lúdica na Região da Madeira 
Roi Martinez-Escauriaza 

Existe pouca informação disponível sobre a pesca artesanal praticada nas águas da Madeira. As 

embarcações são geralmente de pequena dimensão (<12 m) e constituem a maior parte da frota 

pesqueira, utilizando uma grande variedade de artes e tendo como espécies-alvo uma grande 

diversidade. Assim, está-se a realizar uma análise das capturas e esforço de pesca, baseada nos 

dados recolhidos pela Direção Regional das Pescas, de descargas e comprimentos dos indivíduos, 

para determinar as capturas por unidade de esforço (CPUE) e levar a cabo uma análise da população. 

Por outro lado, é conhecido que o impacto da pesca lúdica sobre algumas espécies pode ser 

considerável. O objetivo deste trabalho consiste na caracterização dos aspetos biológicos, sociais e 

económicos desta atividade. Para isso temos de ter em conta que existem diferentes modalidades 

de pesca lúdica, e que se deverá caracterizar cada uma delas separadamente. Por um lado, realizar-

se-á um estudo sobre a pesca grossa, contactando-se com as empresas que realizam este tipo de 

atividade para solicitar os dados de capturas dos últimos anos e a sua colaboração para conhecer as 

saídas e capturas que realizem ao longo do ano. Também foi solicitada a participação de um 

observador científico nas pescas para avaliar o procedimento e fazer amostragens. Existem outras 

modalidades: pesca submarina, apeada e embarcada. Para realizar o estudo fizeram-se inquéritos, 

com a finalidade de avaliar e caracterizar as diferentes atividades que se levam a cabo. Tentou-se 

aceder ao maior número de pessoas que realizem este tipo de pesca, com o fim de recolher 

diferentes dados, para avaliar e caracterizar as diferentes modalidades, e qual é o impacto que 

exercem. Além disso, esteve-se presente nos concursos de pesca apeada, a fim de monitorizar as 

capturas feitas e fazer medições dos indivíduos das espécies capturadas. 

 

TUNAMAD 
Margarida Hermida 

Os tunídeos são peixes migradores que utilizam diferentes regiões do oceano como áreas de 

reprodução e alimentação. Há três espécies principais que ocorrem sazonalmente em águas da 

Madeira: o atum patudo, Thunnus obesus, o gaiado, Katsuwonus pelamis, e em menor quantidade, 
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o atum voador, Thunnus alalunga. Estas espécies de elevado valor económico constituem uma parte 

importante das capturas da Região. No entanto, apesar da sua importância, são poucos os estudos 

publicados na Madeira sobre estas espécies. O projeto TUNAMAD pretende corrigir esta situação, 

desenvolvendo atividades de investigação sobre a biologia e ecologia das espécies de tunídeos mais 

frequentes na Região. Este projeto foca-se principalmente nos seguintes aspetos: a influência de 

variáveis ambientais e biológicas na ocorrência e abundância de tunídeos nesta área e a variação 

sazonal de parâmetros como a condição, fauna parasitária, estado reprodutivo e reservas 

energéticas das diferentes espécies de tunídeos ao longo da época, parâmetros que estão 

relacionados com os padrões de migração e possível utilização da Região da Madeira como área de 

alimentação. 

 

Projeto PLASMAR 
Lydia González 

O projeto PLASMAR é um projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) através do Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias 

(POMAC 2014-2020). O objetivo geral do PLASMAR consiste em estabelecer as bases para a 

aplicação da Diretiva 2014/89/UE relativa ao Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM), de acordo 

com as características bio-geográficas da Região da Macaronésia. No contexto do OEM, o PLASMAR 

propõe-se a desenvolver e implementar metodologias científicas robustas que apoiem e incentivem 

as diferentes atividades marítimas, tendo por base uma abordagem ecossistémica, onde se 

pretende encontrar um equilíbrio entre os diversos setores marítimos e a conservação do 

património natural marinho. As atividades e objetivos específicos definidos no projeto estão 

planificados entre as três regiões participantes, sendo que na Região Autónoma da Madeira, a 

ARDITI e a SRA são as entidades parceiras responsáveis pela implementação e coordenação das 

mesmas. A participação da ARDITI, apesar de transversal a todas as atividades previstas no projeto, 

incide maioritariamente no cumprimento do objetivo específico de identificação de métodos de 

monitorização adequados para a vigilância do meio marinho no âmbito da Diretiva-Quadro 

Estratégia Marinha (2008/56/CE, DQEM), os quais são necessários para o desenvolvimento do 

Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) nos três arquipélagos da Macaronésia. Mais ainda, no 

âmbito do PLASMAR, prevê-se o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados marinhos como 

uma base de dados, informação e conhecimento para o processo do OEM. O intercâmbio de 

informação do espaço marinho/marítimo e respetivo desbloqueio dos dados existentes e gerados, 

associado às metodologias de monitorização desenvolvidas no projeto PLASMAR, contribuem 

diretamente para o cumprimento dos objetivos do Projeto OOM, nos seus 4 pilares temáticos: 

Biodiversidade; Pescas e Maricultura; Modelação & Previsão; Deteção & Seguimento Remoto. A 

complementaridade de informação gerada no Projeto OOM e PLASMAR permitirão à RAM 

responder de forma mais eficaz às exigências de avaliação, gestão dos recursos marinhos e 

desenvolvimento sustentável. 
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Projecto GoJelly: de poluição de plásticos a solução gelatinosa 
Carlos Andrade 

O projecto GoJelly, com a participação de 15 instituições de investigação internacionais e empresas, 

financiado pelo Programa Horizonte 2020 (Comissão Europeia), propõe-se transformar duas 

reconhecidas ameaças dos oceanos e áreas costeiras, os microplásticos e medusas, tornando-os 

novos produtos comercializáveis e serviços em benefício de indústria pesqueira local, bem como, 

em matéria-prima de interesse para as indústrias alimentar, de rações e química. 

 

II.4. Sessão III 
Moderação: José Antonio González 

 

OOM – Conhecimento e conservação da biodiversidade marinha da Madeira: o papel da 

Estação de Biologia Marinha do Funchal e do Museu de História Natural do Funchal 
Manuel Biscoito e Manfred Kaufmann 

A Estação de Biologia Marinha do Funchal (EBMF), desde 1999, e o Museu de História Natural do 

Funchal (MMF), desde 1929, possuem um longo historial de trabalho na área da Biodiversidade 

Marinha da Macaronésia. Com a criação do OOM – Observatório Oceânico da Madeira, foi possível 

às equipas sediadas na EBMF (Câmara Municipal do Funchal e Universidade da Madeira) receberem 

um reforço de recursos humanos qualificados (3 PhD e 2 BI), o que permitiu alavancar trabalhos nas 

áreas da ecologia costeira, (p. ex, mapeamento de habitats costeiros – como os campos de maërl), 

taxonomia e ecologia populacional das comunidades planctónicas com ênfase nos diferentes grupos 

do fitoplâncton e ecologia de águas profundas (incluindo identificação/mapeamento de recifes de 

corais mesofóticos e outras comunidades bentónicas). De forma transversal está a ser construída a 

base de dados da biodiversidade marinha da Madeira (BioDivMarMadeira) e o interface Web da 

base de dados Specify, para acesso às coleções do MMF. Paralelamente as equipas destas entidades 

(EBMF/MMF/UMa) estão envolvidas em 4 projetos cofinanciados pelo programa PO-MAC na área 

da valorização dos produtos marinhos da Macaronésia e do desenvolvimento de condições técnico-

científicas, formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração 

e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia e visando por um lado a criação de uma 

rede de excelência em biotecnologia azul através do estabelecimento de um banco de microalgas e 

do outro lado a identificação taxonómica e das caraterísticas ambientais ligados ao aparecimento 

de microalgas potencialmente nocivas (HAB). A UMa ainda participa num projeto INTERREG Espaço 

Atlântico com objetivo de criação de uma estação de observação permanente das comunidades 

planctónicas contribuindo para indicadores da Diretiva Quadro Estratégia Marinha. A decorrer estão 

igualmente um projeto cofinanciado pelo COMPETE 2020 na área dos microplásticos em peixes e 

aves marinhas e o programa de monitorização do recife artificial criado pelo afundamento de uma 

antiga corveta da Marinha no Porto Santo (CORDECA), com o apoio do IFCN e um projeto de “Citizen 

Science” (GelAvista) sobre a monitorização de organismos gelatinosos pelágicos, com o apoio do 

IPMA. Autofinanciados estão em curso projetos nas áreas da ictiologia dos ambientes hidrotermais 

profundos, capturas acessórias da pescaria do peixe-espada preto, ecologia e taxonomia de peixes 

condrícteos na Madeira, impacto dos sedimentos de origem telúrica nos ecossistemas litorais e 

biodiversidade e biogeografia dos crustáceos decápodes da Madeira. 
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Caracterização das comunidades de fitoplâncton que ocorrem no Arquipélago da Madeira 
Teresa Silva 

O fitoplâncton marinho desempenha um papel fundamental na produção primária (PP) global, 

contribuindo, através da atividade fotossintética, com aproximadamente 50% da renovação anual 

de oxigénio e fixação de dióxido de carbono atmosféricos. Este grupo constitui também a base da 

cadeia trófica, revestindo-se de extrema importância para a manutenção e estabilidade da 

comunidade aquática; os valores de biomassa primária ditam os valores de produtividade em todos 

os níveis tróficos superiores. O aumento da biomassa fitoplanctónica depende essencialmente da 

temperatura da água, da luminosidade e da disponibilidade de nutrientes. Por outro lado, as 

condições hidrográficas (ex. correntes marítimas) do oceano influenciam a concentração de 

nutrientes na coluna de água. O Arquipélago da Madeira, apresenta águas oceânicas oligotróficas, 

limitadas em concentração de nutrientes e PP. Estudos anteriores sobre as comunidades 

fitoplânctónicas, revelaram que o picofitoplâncton (0.2-2µm, cianófitas) e o nanofitoplâncton (2-

20µm, cocolitóforos) são os principais produtores primários desta região. No entanto, existe alguma 

representatividade do microfitoplânton (20-200µm), que inclui dinoflagelados e diatomáceas e que 

permanece por aprofundar. Com este trabalho pretende-se fazer; (1) o estudo da composição das 

comunidades fitoplanctónicas do Arquipélago da Madeira em termos de diversidade específica, 

abundância e distribuição, (2) avaliar a ocorrência de espécies com potencial tóxico (HABs - harmful 

algal blooms) na região e (3) compreender os mecanismos físico-biológicos envolvidos na dispersão 

do fitoplâncton em torno das ilhas. Para esse fim serão aplicados vários métodos de análise, que 

incluem, a quimiotaxonimia/fitopigmentos por HPLC (cromatografia líquida de alta pressão), a 

citometria de fluxo laminar e o recurso a diversas técnicas de microscopia. Pretende-se, deste modo, 

a aquisição de dados que sirvam de base para estudos futuros de ecologia, bem como para o 

enquadramento dos mesmos em ferramentas de gestão, como as diretivas europeias da Água e da 

Estratégia Marinha, e regulamentos nacionais e regionais sobre a segurança em alimentos 

marinhos. 

 

Biodiversidade marinha associada aos habitats subtidais da Madeira 
Cláudia Ribeiro 

 

Finalizado o 1o ano de trabalho no âmbito da bolsa de investigação dedicada à biodiversidade 
associada aos habitats subtidais da Madeira, várias foram as ações realizadas. De salientar, a 
preparação e elaboração de um programa de monitorização marinha para os habitats costeiros da 
Madeira, intitulado Muræna. O Muræna foi apresentado à Secretaria Regional do Ambiente, 
alertando para a urgente necessidade de implementação de um programa desta natureza, 
sobretudo face aos compromissos que a RAM tem que cumprir no âmbito da Diretiva quadro 
Estratégia Marinha. Subsequentemente, o nosso grupo de trabalho, MBe Lab, apoiou a DROTA na 
candidatura do projecto MarSP Macaronésia. Com a aprovação deste último, espera-se que a total 
implementação do Muræna na costa Sul da Ilha da Madeira no decorrer do ano 2018, se torne uma 
realidade. Graças a uma parceria multi-institucional (CIIMAR-Madeira, EBMF, IFCN, UMa e OOM) 
está a ser feita a avaliação ambiental da implementação de um recife artificial na ilha do Porto Santo, 
com comparação com os recifes naturais circundantes. Nesse âmbito foram já efetuadas 3 
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campanhas de amostragem, com 43 imersões realizadas para recolha de dados, e de alguns 
organismos. Numa nova colaboração estabelecida entre bolseiros OOM e Arditi afetos ao CMC e da 
EBMF, com o objetivo de avaliar o potencial de produção aquícola da espécie de ouriço-do-mar, 
Sphaerechinus granularis, foram efetuadas ao longo de um ano recolhas de ouriços em três 
localidades do arquipélago da Madeira. A distribuição e abundância da espécie nos habitats 
costeiros rochosos do arquipélago foi também estudada com recurso a amostragem com censos 
visuais. Fruto de colaborações com equipas externas à Madeira, foram desenvolvidos trabalhos de 
ecologia experimental com o mäerl, quer no sentido de se determinar as taxas de respiração destas 
algas bem como averiguar a influência da profundidade na distribuição deste habitat e suas 
comunidades associadas. Pretende-se no decorrer de 2018 dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido, o qual, à data resultou em dois artigos já aceites para publicação, um submetido e 
outros dois em preparação. 

 

Mergulho, análise geoespacial e gestão de bases de dados: desenvolvimento de ferramentas 

para conhecer os habitats marinhos da Madeira 
Pedro Neves 

A bolsa de investigação na qual se enquadram os trabalhos apresentados, tem como tema 

“Biodiversity databasing and underwater biological sampling” e como objetivos principais os 

seguintes: 1. Colaborar na implementação de um programa de monitorização da biodiversidade 

marinha da Madeira, através do planeamento e supervisão das operações de mergulho e na recolha 

e tratamento de dados 2. Colaborar na divulgação pública dos dados de biodiversidade da RAM 

colocados nas bases de dados do MMF e BioDivMar-Madeira. Entre Setembro de 2016 e Dezembro 

de 2017 foram desenvolvidas diversas atividades nas várias áreas temáticas da bolsa. A nível de 

mergulho científico, foi ministrada formação técnica não só à equipa da Estação de Biologia Marinha 

do Funchal, mas também a equipas externas. Em termos de aquisição de dados com recurso a 

mergulho científico, foram efetuadas cerca de 150 imersões para recolha de dados, de organismos 

marinhos e para a colocação de instrumentos. Estas atividades incluíram igualmente alguns 

trabalhos de ecologia experimental em colaboração com equipas externas. Foi efetuado o 

tratamento dos dados obtidos e desenvolvido o Sistema de Informação Geográfica Marinha da 

Madeira (SIGMa) cujos dados serviram já para elaborar os primeiros mapas de habitats marinhos da 

região. Foi também implementado um servidor para alojamento de uma plataforma para a 

disponibilização pública das coleções do MMF. Adicionalmente, e em colaboração com o Projeto 

Educativo do OOM, foi ministrada uma ação de formação sobre ROV’s educativos (EDU-ROV). 

Durante o 2º ano da bolsa, pretende-se continuar com a recolha de dados (p.ex. com a 

implementação de loggers) e o seu tratamento, nomeadamente com novos programas de 

monitorização. Pretendemos caracterizar alguns habitats prioritários (p.ex. maërl) e implementar 

um projeto colaborativo para mapeamento dos campos de maërl na Madeira. Finalmente, 

pretendemos disponibilizar online, pelo menos 2 das coleções de organismos marinhos existentes 

do MMF. 
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Habitats mesofóticos e profundos da Madeira: observações preliminares e ameaças 

emergentes 
Andreia Braga-Henriques 

Apesar de existir uma longa tradição em estudos marinhos no arquipélago da Madeira são ainda 

escassos e pouco exaustivos os trabalhos dedicados à ecologia dos ecossistemas mais profundos (≥ 

50 m). As limitações de conhecimento nesta área são de várias ordens, mas prendem-se 

maioritariamente com os custos elevados da tecnologia subaquática necessária para aceder a este 

tipo de habitats. Neste último ano, recorreu-se a várias metodologias de amostragem (compilação 

bibliográfica, examinação taxonómica de espécimes de museus, dragagens, pesca experimental e 

mergulho com escafandro autónomo) para atenuar estas lacunas, recolhendo informação biológica 

(e geológica) fundamental para se proceder a uma caracterização mais detalhada dos organismos 

bentónicos que ocorrem nesses habitats e identificação de comunidades frágeis e de particular 

interesse de conservação (algas de grande porte, corais e esponjas). Os resultados preliminares 

sugerem uma região rica em espécies de corais de diferentes grupos taxonómicos (> 80 spp.) e 

povoada por florestas de corais pretos nos ambientes mesofóticos sedimentares. Com vista a 

uniformizar os trabalhos de triagem do material dragado, está também em curso a elaboração de 

um catálogo de imagens para identificação à espécie/morfótipo dos organismos bentónicos mais 

comuns nos fundos sedimentares da Madeira (≥ 50 m), com particular ênfase nos macro e mega-

invertebrados (móveis e sésseis). Espera-se com este trabalho contribuir com informação de base 

que facilite a implementação de medidas de conservação e gestão espacial eficazes na região. 

 

II.5. Sessão IV 
Moderação: Mónica Silva 

 

Fundações para um grupo de investigação dedicado ao estudo de pressões antropogénicas em 

ecossistemas insulares marinhos 
João Canning-Clode 

É inequívoco que o nosso planeta está a mudar como consequência das alterações climáticas. Ao 

mesmo tempo, e como em outras regiões do globo, também o arquipélago da Madeira atravessa 

uma fase em que está sujeito a pressões antropogénicas de várias tipologias, nomeadamente o 

desenvolvimento costeiro, urbanização, poluição marinha e a introdução de espécies não indígenas. 

Neste contexto, foi recentemente criado na Madeira um grupo de investigação com o objetivo de 

compreender com maior resolução os impactos destas diferentes pressões nos organismos e 

ecossistemas marinhos deste arquipélago. Assim, neste espaço, apresentarei uma visão geral sobre 

as motivações para a criação deste grupo de investigação, a consequente participação em projetos 

e a integração em redes internacionais. 
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Padrões e alterações em comunidades marinhas: estudo da variação de agrupamentos de 

organismos marinhos conspícuos 
João Monteiro 

Compreender a complexidade de fatores e mecanismos envolvidos em processos ecológicos, 

funcionamento de ecossistemas e em respostas a perturbações é fundamental para avaliar como 

organismos, comunidades e ecossistemas poderão lidar com alterações a condições naturais e 

pressões antropogénicas. Um aspeto chave deste processo inclui, necessariamente, uma avaliação 

e caracterização das comunidades de organismos marinhos típicas de diferentes habitats 

fisiográficos. Recorrendo a censos subaquáticos e análise multivariada, foram estabelecidas 

agrupamentos de organismos sésseis típicos de diversos habitats costeiros da costa Sul da Madeira, 

explorando como a sua ocorrência e distribuição se relaciona com condições ambientais e pressão 

humana. Esta abordagem, não só estabelece uma baseline importante para a modelação e 

mapeamento de biótopos presente, como constitui um importante passo num conceito de 

integração de dados de forma “multi-layer”, desenhada para melhorar a capacidade atual de avaliar, 

monitorizar e prever os efeitos compostos da alterações de condições ambientais e de perturbações 

humanas em habitats costeiros e respetivos organismos. 

 

Invasões biológicas no mar da Madeira e o tráfego marítimo  
Patrício Ramalhosa 

As invasões marinhas de espécies não-indígenas (NIS) são consideradas uma grande ameaça à 

biodiversidade quer a nível ambiental e económico. Nas últimas duas décadas o número de invasões 

marinhas tem aumentado devido ao tráfego marítimo, principalmente através do transporte em 

águas de lastro como também em incrustações nos cascos das embarcações. Em 2013 o Doutor João 

Canning-Clode registou 16 novas NIS para a marina da Quinta do Lorde, número esse relacionado 

com o número de chegadas de embarcações de recreio nessa mesma marina. Desde então, deu-se 

início a um programa de monitorização de espécies invasoras na Madeira (Mad_MOMIS) o qual 

conta com o estudo das invasões marinhas: (i) nas 4 marinas da RAM (Calheta, Funchal, Quinta do 

Lorde e Porto Santo); (ii) em lixo marinho; (iii) em embarcações de recreio (doca seca) e 

consequentemente neste contexto, o grande objetivo deste meu projeto é de criar uma ampla e 

completa base de dados de todo o tráfego marítimo desde 1935 em todos os portos e marinas da 

RAM. Esta pioneira base de dados irá incluir o número de chegadas anual de todos os tipos de 

embarcações (cruzeiro, recreio, rebocadores, carga, militares, outros), porto de origem, porto de 

destino, comprimento de embarcação, entre outras variáveis. Alguns destes dados estão já 

disponíveis no VISOR_Bio do OOM em "Shipping" data 

(http://oomdata.arditi.pt/serv/visor/vismad.php). Futuramente, toda esta informação referente ao 

tráfego marítimo estará disponível a todos os utilizadores em vários formatos e configurações. 

 

MARE – Madeira: Investigação em invasões biológicas no meio marinho da Macaronésia 
Ignacio Gestoso 

O Projeto MIMAR (MAC/4.6d/066), financiado no âmbito do Programa Interreg MAC 2014-2020, 

tem como objetivo investigar a proliferação de espécies não-indígenas marinhas (ENI) associadas a 
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pressões antropogénicas e mudanças climáticas na região da Macaronésia. O projeto pretende 

expandir o conhecimento atual de espécies marinhas com potencial de impacto nos habitats 

marinhos costeiros, identificando possíveis mecanismos que promovam a sua introdução e 

dispersão na região de Macaronésia. Finalmente, o projeto utilizará as suas principais descobertas 

para propor ações de monitorização, controle e planos de mitigação para prevenir a introdução e 

possíveis impactos das ENI. No âmbito deste projeto, a equipa do MARE-Madeira/OOM-ARDITI está 

desenvolvendo e implementando protocolos de monitorização de ENI em portos e marinas do 

arquipélago da Madeira (e em outros locais na Macaronésia). Um dos objetivos primordiais é 

investigar os possíveis vetores de introdução de espécies não-indígenas em águas da Macaronésia, 

nomeadamente caracterizando o tráfego histórico marítimo e o transporte de espécies nas paredes 

dos cascos e nas águas de lastro dos navios. Em paralelo, estudos de campo no ambiente costeiro e 

no laboratório irão avaliar as potenciais mudanças nas comunidades bentónicas costeiras como 

consequência dos efeitos associados as pressões antropogénicas (e.g. aquecimento da temperatura 

superficial na água do mar). 

 

Estudo de cetáceos com recurso a plataformas de oportunidade e campanhas dedicadas 
Rita Ferreira 

A utilização de plataformas de oportunidade no estudo de cetáceos tem ganho cada vez mais 

relevância devido aos seus baixos custos e fácil acessibilidade a animais que, de outra forma, exigem 

investimentos elevados para a recolha de dados. Neste estudo, foram estabelecidas parcerias com 

stakeholders da indústria de whale-watching que permitiram a compilação de bases de dados de 

georreferenciação, avistamentos e catálogos de foto-identificação para diversas espécies que, 

nalguns casos, totalizam 13 anos de amostragens. Foi estabelecida ainda uma parceria com a Porto 

Santo Line (Projecto CETUS), que permitiu amostrar de forma regular a área entre as ilhas da 

Madeira e Porto Santo, com a participação de vários voluntários nacionais e estrangeiros. Com base 

nestes dados, foram escritas várias publicações sob a forma de artigos científicos e posters 

apresentados em conferências internacionais, contribuindo para os indicadores do Projeto OOM. A 

participação em campanhas dedicadas (Projeto OOM e Projeto MARCET e MARINFO) permitiu 

também a recolha de dados específicos, com o objetivo de correlacionar a presença de cetáceos 

com variáveis ambientais e físicas, assim como estudar a sua ecofisiologia, entre outros parâmetros. 

A recolha de dados irá continuar no próximo ano quer através das plataformas de oportunidade 

como através de campanhas dedicadas, dando continuidade à escrita de documentos científicos e 

ao aumento de conhecimento deste grupo de grandes predadores pelágicos. 

 

Cetáceos como vetores oceanográficos na Macaronésia 
Ana Diniz e Filipe Alves 

A obtenção de informação sobre o uso do habitat de uma determinada população e a sua relação 

com o meio envolvente, é crucial para a adequada tomada de medidas de conservação. Contudo, 

estes tipos de parâmetros são escassos em populações de cetáceos que habitam águas oceânicas. 

O arquipélago da Madeira, com a sua localização central e fácil acesso ao meio pelágico, apresenta 

uma posição altamente vantajosa para o estudo dos movimentos de grandes vertebrados na região 

biogeográfica da Macaronésia. Deste modo, o OOM/ARDITI pretende utilizar as populações de 
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golfinho-roaz (Tursiops truncatus) e de baleia-piloto-tropical (Globicephala macrorhynchus) para 

desenvolver uma experiência piloto com novas metodologias para aprofundar o conhecimento 

acerca da biogeografia dos grandes pelágicos/predadores de topo na Macaronésia. Esta experiência 

enquadra-se nos projetos MARCET (Rede Macaronésica de transferência de conhecimentos e 

tecnologias inter-regional e multidisciplinar para proteger e monitorar os cetáceos e o ambiente 

marinho, e analisar e explorar de forma sustentável a atividade turística associada) e MARINFO 

(Plataforma Integrada para a aquisição e análise de dados marinhos). Deste modo, pretende-se 

colocar transmissores de satélite em baleias-piloto (durante 2018) e complementar com estudos 

comparativos de catálogos de foto-identificação das duas espécies nos arquipélagos da 

Macaronésia (em curso). A informação obtida permitirá aumentarmos o conhecimento sobre os 

movimentos intra- e inter-arquipélagos e as suas relações com o meio (condições oceanográficas), 

contribuindo assim para os objetivos da área temática da Telemetria do Projeto OOM. 

 

Telemetria de vertebrados pelágicos 
Carla Freitas 

Os predadores de topo desempenham um papel crucial na manutenção da estrutura e função dos 

ecossistemas marinhos pelágicos, sendo fundamental conhecer melhor a sua ecologia para garantir 

a sua conservação. O Arquipélago da Madeira situa-se nas águas temperadas do Atlântico NE, 

constituindo uma plataforma privilegiada para o estudo destes grandes vertebrados pelágicos. 

Através do uso de telemetria, a presente bolsa está a investigar os padrões de migração e de 

comportamento de vertebrados pelágicos ao largo da Madeira. Durante o primeiro ano foram 

processados dados de telemetria de satélite de tartarugas Caretta caretta, disponibilizados pela 

Universidade da Madeira, o que resultou em dois artigos submetidos para publicação em revistas 

científicas. Entre outros resultados, verificou-se que as tartarugas despendem em média um terço 

do tempo à superfície. A atividade de superfície aumenta com a temperatura do ar, sendo mais 

frequente durante a primavera e verão, durante o dia, provavelmente para maximizar os benefícios 

da exposição solar. Estas tartarugas juvenis movimentam-se de forma não aleatória no Atlântico 

Norte, permanecendo mais tempo em zonas produtivas onde a concentração de clorofila à 

superfície é mais elevada. Nessas zonas, estes répteis marinhos aumentam o seu esforço de 

mergulho em detrimento da atividade à superfície. Estes animais possuem ritmos circadianos de 

mergulho, geralmente mergulhando mais raso durante a noite e mais fundo durante o dia ou em 

condições de lua cheia, provavelmente como resultado da migração vertical das suas presas. 

Durante o primeiro ano da bolsa foram também preparados projetos de investigação na área da 

telemetria, os quais foram submetidos à FCT e ao Research Council of Norway. Para o próximo ano 

pretende-se alargar as análises de dados a outras espécies pelágicas, assim como submeter novos 

projetos a financiamento nacional e internacional de modo a estabelecer novos projetos na área da 

telemetria. 

 


