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Nome comum Mero
Nome científico Epinephelus marginatus

Dieta Crustáceos, cefalópodes e peixe
Tamanho 150 cm 
Habitat Recifes rochosos
Profundidade Até 300 m
Distribuição Costa este e sudoeste do Atlântico, incluindo ilhas e mar 
Mediterrâneo, e costa oeste do Índico, incluindo Madagáscar
Estatuto de conservação  Vulnerável

curioso por natureza 



Existem meros em Portugal? 
Em Portugal, esta espécie ocorre ao longo de toda a costa. O mero é um peixe de lábios proeminentes, 
que pode pesar sessenta quilogramas e viver cerca de sessenta anos. No entanto, os meros têm um 
crescimento lento e atingem a maturidade sexual tarde, entre os cinco e os sete anos. Além disso, são 
hermafroditas protogínicos, ou seja, ao atingirem a maturidade sexual, todos começam por ser fêmeas 
e, com cerca de 10-16 anos mudam de sexo e passam a ser machos.
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explorar
Onde vivem os meros? 
Os meros podem ser encontrados em zonas e recifes rochosos, locais propícios à existência de tocas 
e pequenas grutas que usam como abrigo e território. Por terem uma grande fidelidade ao seu local 
e por serem imponentes, curiosos e afáveis são muitas vezes visitados por mergulhadores e muito 
valorizados no turismo subaquático.

No entanto, estas características, juntamente com o seu comportamento reprodutivo, terem um cres-
cimento lento e viverem em zonas costeiras, também fazem com que esta espécie, de elevado 
interesse comercial, esteja ameaçada, sendo particularmente suscetível à sobrepesca.

Como se protegem os meros? 
Dada a vulnerabilidade do mero e a sua importância ecológica (é um predador de topo), algumas 
medidas que já foram tomadas em prol da sua conservação foram: torná-lo uma espécie protegida; 
fazer do seu habitat uma área marinha protegida; e repovoar populações em perigo.

Por exemplo, nos Açores e na Madeira a caça submarina é proibida. No entanto, noutros locais, como 
em França, numa primeira instância apenas este tipo de pesca foi proibido e, mais tarde, a restrição foi 
alargada, de modo a incluir a pesca à linha e artesanal, quer de forma recreativa como profissional.
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Filme do mês
Veja com os alunos como uma vila piscatória reconheceu a importância de proteger o recife de 
coral, do qual dependem, e como criaram uma área marinha protegida liderada pela comunidade. 
Aceda ao vídeo em:

https://www.ted.com/talks/alasdair_harris_how_a_handful_of_fishing_villages_sparked_a_marine_conservation_revolution

Atividade do mês
Este mês propomos uma atividade para que os alunos compreendam o funcionamento e as vanta-
gens das áreas marinhas protegidas com diferentes níveis de proteção. A atividade pode ser facil-
mente adaptada às diferentes faixas etárias, retirando ou acrescentando passos, como incluir a taxa 
de mortalidade natural dos peixes em todas as zonas de proteção.

Material

Um pacote de massas, que representam os peixes.

Três folhas A3 com os exemplos de diferentes áreas marinhas protegidas (ver abaixo).

Nove recipientes pequenos (três por grupo), que representam a lota de cada ano para cada grupo 
de alunos.

Desenvolvimento

Formar três grupos (A, B e C) e a cada um entregar a respetiva folha A3.

Todos os grupos começam com vinte peixes (massas) em cima das folhas, sendo que o grupo B e 
C devem dividi-los a meio entre a área protegida e não protegida.

Num total de três rondas, cada uma representa um ano após a implementação das respetivas áreas 
protegidas.

investigar
Ronda 1

1. Os grupos devem pescar, tirando massas para o primeiro recipiente da sua lota, 
na seguinte proporção:

Grupo A – pescar 50% dos peixes;

Grupo B – pescar 25% dos peixes na zona protegida e 50% na zona não 
protegida;

Grupo C – não pescar na zona protegida e pescar 50% dos peixes na zona 
não protegida.

2. Simular a taxa de reprodução natural dos peixes, na seguinte proporção:

Grupo A – duplicar o número de peixes;

Grupo B – aumentar em cinco vezes o número de peixes na zona protegida 
e duplicar na zona não protegida;

Grupo C – aumentar em dez vezes o número de peixes na zona protegida e 
duplicar na zona não protegida.

3. Nos grupos B e C, metade dos peixes presentes na zona protegida devem migrar 
para a zona não protegida (efeito spill-over).

Ronda 2

4. Repetir os passos de 1 a 3, colocando os peixes no segundo recipiente das respe-
tivas lotas, mostrando o resultado do segundo ano após a implementação das áreas 
marinhas protegidas.

Ronda 3

5. Repetir os passos de 1 a 3, colocando os peixes no terceiro recipiente das respeti-
vas lotas, mostrando o resultado do terceiro ano após a implementação das áreas 
marinhas protegidas.

No final, os grupos devem comparar os seus resultados, de cada ano e entre grupos.

Não protegida
A

Pouco
protegida

B

Não
protegida

Totalmente
protegida

C

Não
protegida
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Ronda 1

1. Os grupos devem pescar, tirando massas para o primeiro recipiente da sua lota,
na seguinte proporção:

Grupo A – pescar 50% dos peixes;

Grupo B – pescar 25% dos peixes na zona protegida e 50% na zona não 
protegida;

Grupo C – não pescar na zona protegida e pescar 50% dos peixes na zona 
não protegida.

2. Simular a taxa de reprodução natural dos peixes, na seguinte proporção:

Grupo A – duplicar o número de peixes;

Grupo B – aumentar em cinco vezes o número de peixes na zona protegida 
e duplicar na zona não protegida;

Grupo C – aumentar em dez vezes o número de peixes na zona protegida e 
duplicar na zona não protegida.

3. Nos grupos B e C, metade dos peixes presentes na zona protegida devem migrar
para a zona não protegida (efeito spill-over).

Ronda 2

4. Repetir os passos de 1 a 3, colocando os peixes no segundo recipiente das respe-
tivas lotas, mostrando o resultado do segundo ano após a implementação das áreas
marinhas protegidas.

Ronda 3

5. Repetir os passos de 1 a 3, colocando os peixes no terceiro recipiente das respeti-
vas lotas, mostrando o resultado do terceiro ano após a implementação das áreas
marinhas protegidas.

No final, os grupos devem comparar os seus resultados, de cada ano e entre grupos.
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O que são áreas marinhas protegidas?
As áreas marinhas protegidas (AMP) são zonas geograficamente delimitadas, geridas por meios 
legais, que se destinam a gerir e a conservar a biodiversidade, os habitats e os ecossistemas 
marnhos, assim como os serviços dos ecossistemas e os valores culturais a eles associados. 
Quando bem desenhadas e aplicadas, são um instrumento central de recuperação, de proteção e 
de aumento da biodiversidade, bem como de produtividade e de resiliência, beneficiando as 
gerações presentes e futuras.

Para criar uma AMP é imprescindível uma base científica, objetivos específicos de legislação, de 
gestão e de planeamento, medidas de proteção concretas e financiamento para uma implementa-
ção de longo prazo.

Quais são as vantagens de uma AMP?
Uma AMP pode ter várias vantagens, como a redução da mortalidade das espécies ou a diminui-
ção do impacto da pesca. Assim, quando estas são bem geridas e de proteção total, podem resul-
tar num aumento substancial do tamanho dos peixes, da biomassa das espécies comerciais, da 
densidade e da diversidade das espécies. As AMP podem também aumentar a exportação de 
indivíduos para as áreas circundantes (efeito splill-over), aumentando os stocks de pesca nessas 
áreas e criando oportunidades de turismo que de outra forma não existiriam. Este tipo de proteção 
e de regulamentação permite, também, que as espécies sem interesse comercial deixem de ser 
capturadas acessoriamente e, pela proteção de zonas de maternidade e dos adultos reprodutores, 
o aumento do sucesso reprodutor e de sobrevivência da descendência.

Adicionalmente, a proteção dos habitats confere um suporte para a recuperação da biodiversida-
de, particularmente das espécies mais ameaçadas e com funções únicas, mantendo o equilíbrio 
das teias alimentares e das funções ecológicas existentes, como a produção de oxigénio, a regula-
ção do clima e a fixação de carbono. Assim, a redução da pressão da atividade local possibilita que 
os ecossistemas permaneçam mais saudáveis e tenham uma maior resiliência, ou seja, uma maior 
capacidade para suportar e recuperar de outros impactos de nível global, como tempestades, 
furacões, ou outros eventos extremos intensificados pelas alterações climáticas.

As AMP são todas iguais?
As AMP podem ter diferentes níveis de proteção, de acordo com o objetivo, as ameaças, as ativida-
des realizadas e as suas características:

/ AMP completamente protegida - sem atividades extrativas ou em que grande parte da sua área 
não são permitidas essas atividades, e quando são, são muito regulamentadas;

/ AMP altamente protegida - a totalidade ou grande parte da sua área é bastante regulamentada, 
apenas permitindo um número reduzido de atividades com pouco impacto;

/ AMP moderadamente protegida - a totalidade ou grande parte da área é moderada a fracamen-
te regulamentada, permitindo um maior número de atividades extrativas com potencial impacto 
nas espécies e nos ecossistemas, nomeadamente de diferentes tipos de pesca e de atividades 
com impacto nocivo no fundo;

/ AMP pobremente protegida - a totalidade ou grande parte da área é fraca a muito fracamente 
regulamentada, permitindo um número bastante elevado de atividades extrativas com potencial 
impacto nas espécies e nos ecossistemas, nomeadamente de diferentes tipos de pesca e de 
atividades com impacto nocivo no fundo;

/ AMP não protegida - a totalidade ou grande parte da área não é regulamentada e permite um 
número muito elevado de atividades com impacto nas espécies e nos ecossistemas, incluindo no 
fundo.

Explore com os alunos os diferentes níveis de proteção com o guia de AMP em:

https://mpa-guide.protectedplanet.net/

Quantas AMP existem em Portugal?
Apenas 7% do oceano está classificado como área marinha protegida. Em Portugal, existem hoje 73 
áreas marinhas protegidas, e o governo português comprometeu-se a classificar 30% do espaço 
marítimo nacional como AMP até 2030. Atualmente, a proteção do mar português é de cerca de 
4% até ao limite da zona económica exclusiva (ZEE) e de 7% até ao limite da plataforma continental 
estendida.

A primeira área marinha protegida em Portugal foi criada em 1971 e situa-se no arquipélago das Ilhas 
Selvagens. Mais recentemente, em 2021, foi apresentada a proposta para a criação da Área Marinha 
Protegida de Interesse Comunitário do Algarve (AMPIC), que assenta no reconhecimento do recife 
da baía de Armação de Pêra como uma das áreas com maior biodiversidade e produtividade da 
costa Algarvia. Este foi um processo participativo, promovido pelo Município de Silves, pela Funda-
ção Oceano Azul, pela Universidade do Algarve (através do Centro de Ciências do Mar, CCMAR), 
pela Associação de Pescadores de Armação de Pêra e pela Junta de Freguesia de Armação de 
Pêra, que reuniu muitas outras entidades locais e regionais.

Saiba mais sobre o estado das AMP em Portugal em:

https://awsassets.panda.org/downloads/af_relatorio_wwf_2017_ed_julho2018.pdf
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agir
Além de apoiar iniciativas de conservação, como AMP, que protegem espécies marinhas da 
sobrepesca, como o mero, também cada um de nós, através da alteração de comportamentos, 
pode contribuir para combater esta ameaça.

Permitir que os organismos marinhos cresçam e se reproduzam é essencial para manter o equilíbrio 
das populações. Uma das formas de o fazer, que está ao alcance de qualquer consumidor, é conhecer 
e respeitar o tamanho mínimo de referência de conservação (TMC, anteriormente conhecido como 
tamanho mínimo legal de captura). Por exemplo, nos Açores, apenas podem ser pescados meros que 
tenham mais de sessenta centímetros (exceto quando em caça submarina, por ser proibido).

Para conhecer qual o comprimento mínimo com que deve adquirir os peixes que se consomem, qual 
o peso que o polvo tem de atingir para poder ser capturado ou qual a largura que a carapaça de uma
sapateira deve ter para que possa ser pescada utilize a régua «Deixem-me crescer», do Oceanário de
Lisboa, disponível em:

https://www.oceanario.pt/content/files/regua_deixem_me_crescer_oceanario_de_lisboa.pdf
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