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1.

Introdução e objectivos

Localização das Áreas de Estudo

A linha de costa Portuguesa está classificada como Rede Ecológica Nacional entre
os zero e os 30 metros de profundidade, contudo, as espécies e os habitats marinhos
que ocorrem mais fundo ainda são pouco conhecidos e na maioria estão menos
protegidos, devido à falta de informação associada ao desafio tecnológico que o seu
estudo e exploração representam.
Desde o início de 2010 que as comunidades marinhas de recifes de rocha que ocorrem
entre 30 e 70 metros de profundidade estão a ser mapeadas com os objectivos
de integrarem Mapas de Biodiversidade e Índices Ecológicos de Conservação.
Os métodos utilizados incluem uma combinação de hidroacústica1, de levantamentos
de vídeo subaquático e de amostragem biológica com informação georreferenciada2
sobre os habitats rochosos e as espécies.

A hidroacústica consiste na utilização do som debaixo de água. Os pulsos de ondas sonoras
produzidos por aparelhos como sistemas sondadores de varrimento lateral ou de multifeixe fornecem
informação sobre a natureza do fundo do mar e sobre a batimetria
2
Georreferenciar significa atribuir um valor preciso sobre a localização geográfica de certo objecto,
espécie, fenómeno, etc. Para tal utiliza-se um Sistema de Referência conhecido e por exemplo um
aparelho de GPS (Global Positioning System).
1

Figura 1 – Localização das três zonas de estudo, de Norte para Sul: Berlengas, Cabo Espichel e
Costa Sul entre Sagres e Portimão.
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1.1. Importância do projecto Deep Reefs
Habitats como recifes de rocha e agregações de esponjas e corais em regiões
profundas dos oceanos são protegidos por leis internacionais como a Rede Natura
20003 e a OSPAR4 . A descoberta e mapeamento destes habitats é muito importante
para a conservação da biodiversidade marinha e a sua inclusão nos planos de gestão
marinha regionais pode ter efeitos importantes nos recursos pesqueiros locais.
A disponibilização da informação gerada durante o projecto Deep Reefs é muito
útil para todos os utilizadores das áreas marinhas em Portugal, mas especialmente
para uma eficiente gestão destas áreas. Os gestores e outros stakeholders terão à
sua disponibilidade informação que ajuda na tomada de decisão para a extensão da
Rede Natura 2000 ao meio marinho, para decidir que áreas são mais importantes
para preservar através da sua inclusão em Reservas Marinhas e que áreas podem
ser deixadas para exploração dos seus recursos. Este conhecimento de base vai
ser utilizado no futuro para avaliar o efeito de áreas marinha protegidas (AMP)
existentes ou novas, através da comparação da densidade, diversidade e tamanho
das espécies que habitam os fundos marinhos.
A divulgação junto do público e a disponibilização da informação gerada pelo
projecto Deep Reefs à comunidade contribuem para um maior envolvimento do
cidadão nas decisões sobre o meio marinho em Portugal.

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço Comunitário da União Europeia resultante
da aplicação das Directivas nº 79/409/CEE (Directiva Aves) e nº 92/43/CEE (Directiva Habitats) que
tem como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitas mais ameaçados
da Europa.
4
OSPAR é a sigla para a Convenção Oslo-Paris para a protecção do Atlântico Nordeste
http://www.ospar.org
3

Esponja marinha sobre fundo rochoso no Cabo Espichel.
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2.

Parceiros

Os parceiros do projecto têm responsabilidades na gestão, execução e/ou financiamento das acções.
CCMAR | Centro de Ciências do Mar
UAlg | Universidade do Algarve
ENTRADA | Clube de mergulho ENTRADA
GOBIUS | Gobius, Comunicação e Ciência Lda.
ICNB | Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
SUBNAUTA | Centro de mergulho SUBNAUTA
LPN | Liga para a Protecção da Natureza
INAQUA | Fundo de Conservação by Oceanário de Lisboa
e National Geographic Channel
NGS | National Geographic Society/Waitt Foundation
CPAS | Centro Português de Actividades Subaquáticas

2.1. Apoios
No decorrer das actividades têm surgido outras formas de apoio ao projecto que
podem não acarretar responsabilidades na gestão, execução ou financiamento das
acções, mas que as facilitam e contribuem para a qualidade final do trabalho.
FCT | Fundação para a Ciência e a Tecnologia
ANTHIA Diving Center | Centro de mergulho ANTHIA
IPL | Instituto Politécnico de Leiria,
Grupo de Estudos de Recursos Marinhos
CMP | Câmara Municipal de Peniche
ISR | Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior 			
Técnico,Universidade Técnica de Lisboa
Mesh Atlantic | Projecto Europeu
IFREMER | Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
através da coordenação da Doutora Sophie Arnaud-Haond
HBOI | Harbor Branch Oceanographic Institut, Florida Atlantic University,
através da coordenação do Doutor John Reed

3.

Resumo das actividades
3.1. Actividades de campo e de laboratório

As actividades de campo consistem em saídas numa embarcação a motor para
recolha de amostras biológicas através de transectos5 e raspagens de quadrados
em mergulho com escafandro em circuito aberto e em circuito semi-fechado, para
levantamentos de vídeo sobre o fundo marinho com mergulhadores e com ROV6, e
para levantamentos com SONAR7 multifeixe e de varrimento lateral. Os trabalhos
são efectuados entre 30 e 70 m de profundidade.
Durante o primeiro ano do projecto Deep Reefs foi efectuado um estudo-piloto
com os objectivos de optimizar as técnicas de mergulho científico e de determinar
o número mínimo de amostras necessárias para atender aos objectivos gerais do
projecto (ver capítulo 1. Introdução e objectivos). Foram efectuados vídeo-transectos
por equipas de mergulhadores com o objectivo de obter informação qualitativa e
quantitativa sobre os organismos demersais8 , sobre as características morfológicas
e sobre os habitats encontrados nos recifes.
5 Transectos são caminhos percorridos (dentro ou fora de água) definidos por rumos rectilíneos e de
área conhecida, ao longo dos quais se registam informações como por exemplo presença/ausência de
espécies, características morfológicas, entre outras.
6 ROV na sua sigla inglesa significa Remotely Operated Vehicle, isto é, um veículo operado remotamente.
7 SONAR significa na sua sigla inglesa Sound Navigation And Ranging e corresponde a um sistema sondador.
8 Demersais são os organismos que vivem sobre ou perto do fundo.
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Foram feitas raspagens de quadrados de 10 em 10 metros ao longo dos transectos
com o objectivo de recolha de amostras de fauna e de flora. Estas raspagens servem
para obter estimativas de densidades e de abundâncias das espécies, nomeadamente
de macro e de megafauna9 bentónicas.
A análise de vídeo será feita utilizando o software de anotação de imagem COVER
v0.7.1 beta desenvolvido pelo IFREMER e terá início durante 2012.
No laboratório, o trabalho de identificação taxonómica das espécies teve início em
Outubro (tab. 1). Após a pré-selecção das espécies/grupos taxonómicos feita no dia
da recolha (triagem no campo), as amostras são novamente analisadas com recurso
a lupas binoculares, microscópios e bibliografia técnica. Todos os especímenes
são fotografados com escala. Na tabela de dados é incluída informação relativa às
imagens (fotografia e vídeo-transectos) que contribua para ajudar a identificação de
cada organismo.

Tabela 1 – Número de espécies, géneros e Phylla identificados no projecto Deep Reefs entre Outubro
e Novembro de 2011; indicação da presença ou ausência de algas na totalidade das amostras
e indicação do número total de amostras armazenadas até ao final de Novembro de 2011. PMPLS
AA – Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha e área adjacente.
Sítio

Estrato de
Profundidade
(m)

Número
de Espécies

Número
de Géneros

Número
de Phylla

Presença
de Algas

PMPLS_AA

25 - 29,9

23

27

7

sim

PMPLS_AA

30 - 39,9

6

10

10

sim

PMPLS_AA

40 - 49,9

8

11

9

sim

ALGARVE

37*

5

6

6

não

ALGARVE

60*

5

7

7

não

Número Total de Espécies

30

Número Total de Amostras Armazenadas

439

*Locais onde apenas se efectuou uma imersão.
**Identificadas entre Outubro e Novembro de 2011; inclui dados de identificação durante
as triagens de campo.

9 Macrofauna é a designação para organismos com tamanhos superiores a 0,3mm.
Megafauna corresponde a organismos >1cm.

A utilização de técnicas moleculares para efectuar estudos ao nível dos indivíduos
e das populações de corais nos recifes estudados irão ser abordados nos dois últimos
anos do projecto, após a identificação taxonómica dos corais e anémonas (Anthozoa),
de forma a se poder determinar as espécies-alvo mais indicadas.
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Os organismos recolhidos no âmbito deste projecto irão fazer parte da colecção da
Universidade do Algarve.
As imagens de vídeo obtidas através de mergulho e de ROV, os dados de batimetria,
de análise dos sedimentos e de mapeamento com SONAR estão a ser integrados
para descrever os aspectos geológicos e biológicos dos habitats, atribuindo-se
um esquema de classificação padronizado dos habitats bentónicos10 (EUNIS11).
Estes dados podem ser utilizados em sistemas de informação geográfica (SIG) para
visualização, consultas e análise.

4.

Resumo dos resultados
4.1. Locais de estudo visitados

Os locais de estudo visitados durante o primeiro ano do projecto Deep Reefs foram
o Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha e área adjacente (PMPLS; em mergulho),
e a costa Sul entre Armação de Pêra e Lagos (em mergulho e campanha de
hidroacústica). Foram incluídos novos recifes na costa sul com a colaboração do
projecto europeu Mesh Atlantic (http://www.meshatlantic.eu) em Sagres, onde foi
efectuada uma campanha de hidroacústica (fig. 2).
No PMPLS e área adjacente foram visitados pelos mergulhadores três recifes situados
perto do Cabo Espichel, que apresentam entre 30 e 48 metros de profundidade.
No Algarve os dois recifes visitados pelos mergulhadores em Portimão situam-se
entre 40 e 62 metros de profundidade.
Os recifes rochosos do local de estudo Reserva Natural da Berlenga e área adjacente
serão estudados a partir do segundo ano do projecto (2012).
A principal diferença encontrada entre os dois locais foi a total ausência de algas
nos recifes em Portimão, enquanto nos recifes do Cabo Espichel foram sempre
observadas algas calcárias, tendo havido desenvolvimento de algas vermelhas não
calcárias durante os meses de Primavera e Verão.

10 A palavra bentónico diz respeito ao fundo. Pode referir-se aos habitats que se encontram no fundo
(neste caso marinho), mas também aos organismos que vivem sobre ou dentro do deste.
11 EUNIS significa European Nature Information System http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp
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Em ambas as zonas se encontraram numerosas pequenas covas, cavernas e grutas,
habitadas por grande variedade de peixes e de invertebrados (crustáceos, esponjas,
corais e hidrozoários, entre outros).

Isto poderá significar que a zona fótica12 na região onde se localizam os recifes
do Cabo Espichel é mais profunda do que na zona de Portimão estudada. Aqui,
em Portimão, a turbidez é elevada (Gonçalves et al., 2010) e os fundos marinhos
apresentam uma cobertura homogénea de sedimento muito fino, provavelmente
proveniente da descarga do rio Arade, o que também pode dificultar a colonização
do substrato pelas algas.
Os recifes visitados na área de estudo do Cabo Espichel encontram-se a oeste deste
cabo, estando sujeitos a correntes marítimas com elevada energia, já que não estão
ao abrigo da serra e falésias altas viradas a sul que caracterizam grande parte do
Parque Natural da Arrábida (PNA) (regime predominante de ventos e ondulações
de NW) (Henriques et al., 2011). Desta forma, a carga de matéria em suspensão
nesta zona não se deposita no fundo em quantidade tão grande. Os fenómenos de
ressurgência que se fazem sentir ao longo do ano contribuem para a elevada riqueza
que caracteriza os recifes rochosos do Cabo Espichel.
A morfologia dos recifes também apresenta diferenças nas duas áreas de estudo.
Na região de Portimão estudada, os recifes rochosos são aparentemente mais
planos e extensos, contrastando com as formações irregulares, com declives mais
acentuados e de menores dimensões, encontradas no Cabo Espichel.

12 Zona fótica é a profundidade até onde a luz do sol consegue penetrar na água, permitindo o
desenvolvimento
de organismos dependentes da luz, como algas.

Nos recifes do Cabo Espichel foi observada através de vídeo e de observação directa
dos mergulhadores, maior diversidade e abundância de peixes e de invertebrados
com mobilidade, como crustáceos e moluscos cefalópodes. Nos recifes de Portimão
estes organismos também estão presentes embora a maior turbidez da água seja
uma condicionante à sua observação. Nos recifes profundos de Portimão visitados
no âmbito deste projecto as comunidades são dominadas por animais (total ausência
de algas), maioritariamente invertebrados sésseis13, tendo sido observadas zonas
extensas de média densidade de gorgónias e de esponjas, orientadas no sentido
predominante da corrente de maré. A orientação é consequência da direcção
constante de partículas orgânicas trazidas pela corrente e que constituem o seu
alimento.
Nos recifes do Cabo Espichel foram
observados no fundo linhas, anzóis, redes
e lixo, embora em pequena quantidade.
Na zona de Portimão não foram observados impactos humanos no fundo.

4.2. Dados e descobertas preliminares
Foram realizados 14 mergulhos com sucesso em cinco recifes, correspondendo
a cerca de 3000 minutos de imersão e a mais de 1300 minutos de trabalho no
fundo (tab. 2). A diferença entre os tempos totais de mergulho e de trabalho no
fundo corresponde ao tempo de descompressão. Participaram 12 mergulhadores
pertencentes à equipa ENTRADA e dois mergulhadores externos à equipa.
A separação e a preservação das amostras após cada mergulho são trabalhos
demorados, tendo sido dispendidas cerca de 67,5 horas nesta tarefa (tab. 2).

13 Invertebrados sésseis são aqueles que se encontram fixos ao substrato
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Tabela 2 – Número de mergulhos efectuados no período 2010/2011, com os respectivos tempos totais
de imersão, de trabalho científico no fundo marinho e de triagem e de fixação das amostras após as
imersões.

Mergulhos
14

Tempo Total
(min)
2997,5

Tempo de Trabalho
Efectivo (min)
1337

Triagem no Campo
(horas)
67,5

Destas imersões resultaram mais
de 5 horas de vídeo-transectos
arquivados para análise de espécies e de habitats, e mais de 400
amostras preservadas.
À data deste relatório o projecto
Deep Reefs tem 30 espécies e
41 géneros identificados, pertencentes aos seguintes grupos
taxonómicos: algas, anémonas,
corais, briozoários (animais semelhantes a musgos coloridos),
moluscos gastrópodes e bivalves,
e crustáceos. Ainda não começaram
a ser identificados os organismos
dos grupos das esponjas, hidrozoários, tunicados (ascídias) e
peixes (através da análise dos
vídeos).
É de salientar que foram descobertos nos recifes do Algarve o que parecem ser
extensas áreas com média densidade de gorgónias, de pequenas anémonas
incrustantes sobre esqueletos de gorgónias (Zoantharia) e de esponjas em forma
de copo, algumas dos quais até agora só tinham sido observadas como captura
acessória de artes de pesca de fundo (>40m). É necessário realizar novos mergulhos
de exploração e campanhas de mapeamento para perceber a sua extensão, densidade
e composição de espécies.

Foram realizadas duas campanhas de hidroacústica no Algarve com o apoio do
projecto Mesh Atlantic (“Joint Survey IEO-UALg”), das quais são apresentados na
figura 2 (abaixo) os transectos realizados e alguns resultados preliminares.
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Na figura 2 estão evidenciados os pontos que localizam as duas imersões de
prospecção nos recifes do Algarve, Portimão40 e Portimão60, a 40 e 60 metros de
profundidade respectivamente.
Da interpretação dos dados de sonar de varrimento lateral resultou um mapa
preliminar com a distribuição do tipo de sedimentos para uma parte da área de
estudo em frente a Portimão.
No novo local de estudo, Sagres, foi realizada outra campanha de hidroacústica.
Na figura 2 podem ver-se os transectos, que foram realizados até aos 86 metros de
profundidade, e também os resultados preliminares de distribuição dos tipos de
sedimentos.
Em ambos os locais de estudo serão efectuadas imersões de exploração com
mergulho e com ROV em 2012 nas áreas identificadas com presença de rocha.

Figura 2 – Campanhas de hidroacústica. A partir do topo da página anterior:
Transectos realizados em Portimão; tipo de sedimentos em Portimão, segundo análise preliminar
de SONAR de varrimento lateral; transectos em Sagres; tipo de sedimentos em Sagres. (Joint Survey
IEO-UAlg).
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Foi realizado um workshop sobre técnicas e métodos com os mergulhadores da
equipa ENTRADA e houve a participação de estudantes de Biologia Marinha da
Universidade do Algarve e de voluntários não biólogos nas triagens, na identificação
e na preservação das amostras no campo, em algumas campanhas de mergulho.

5.

Divulgação do projecto

A estratégia de divulgação do projecto assenta numa abordagem pessoal e interactiva
através de palestras e de plataformas online que permitem comentários e partilha
de informação de forma informal. Os meios audiovisuais são utilizados, sempre que
possível. A publicação de documentos sobre a biodiversidade, de apresentações
para diversas faixas etárias e de vídeos na Web permite que informação complexa
chegue a vários segmentos do público-alvo de uma forma visualmente apelativa.
O objectivo das acções de divulgação é sensibilizar as pessoas para a noção de que é
preciso conhecer para proteger a biodiversidade marinha.
Desde Outubro de 2010, foram realizadas 11 palestras, slideshows, mostras de
fotografias e de filmes, e acções de divulgação sobre o projecto Deep Reefs em
associações de mergulho, escolas, Universidades, Institutos Politécnicos, Câmaras
Municipais, em cruzeiros oceanográficos nacionais (EMAM) e internacionais
(IFREMER) e no Congresso Mundial de Biodiversidade Marinha (WCMB,
Aberdeen).
Periodicamente, são realizados quizzes de fotoidentificação de organismos marinhos
através da Internet para os mergulhadores da equipa do projecto Deep Reefs.

No âmbito da divulgação dos objectivos deste projecto, foi produzida uma brochura
em português sobre a biodiversidade marinha, que está disponível em suporte
digital no blog, com link no Facebook, e que será traduzida para inglês em 2012.
Foi escrito um artigo de divulgação do projecto dirigido à comunidade internacional
de mergulhadores na revista Quest da Global Underwater Explorers, em suporte
digital e em papel (em inglês; disponível através de subscrição; para consulta existem
exemplares no CCMar e no CPAS).
Em todos os artigos da responsabilidade do projecto Deep Reefs são mencionados
todos os parceiros. O projecto esteve presente nos programas de rádio Portugal em
Directo da Antena 1, em 2010, e Científica Mente da jornalista Ana Paula Gomes da
RDP África, em 2011, (disponível em http://www.rtp.pt/rdpafrica/). Foi mencionado
duas vezes em programas da Rádio Universitária do Algarve.
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6.

Resumo dos deliverables

Indicadores parciais (foram acrescentados os indicadores 6 e 7):
1. Número de actualizações do blog do sítio http://www.deepreefs.com – 18;
2. Número de pessoas participantes nas palestras – cerca de 25 em cada,
>200 no total;
3. Número de mergulhos realizados (com sucesso) – 14;
4. Número de minutos de vídeo total – 800;
5. Número de jornais, revistas e sítios na Internet em que o projecto saiu – 15;
6. Número de estudantes com teses/projectos concluídos no projecto – 1;
7. Número de estudantes a participar no projecto – 6.

Foram produzidos 500 autocolantes em vinil e 85 t-shirts para distribuição pelos
parceiros e participantes do projecto nas campanhas de 2012.

Os indicadores finais serão concluídos e apresentados no final do projecto.
Desde o final de 2010 o sítio do projecto recebeu 169 visitas de 17 países, com uma
média de 5,45 visitas por dia. Os números máximos de visitas correspondem aos
dias em que são colocados novos posts e anunciados no Facebook.

Todos os filmes apresentados estão disponíveis na Web, através do blog no sítio
http://www.deepreefs.com, ou através do Facebook. O filme apresentado no WCMB
em Aberdeen encontra-se disponível na plataforma online de comunicação científica
Scivee, através da ligação http://www.scivee.tv/node/33839. Uma das apresentações
realizadas a estudantes sobre o projecto encontra-se disponível através da ligação
http://prezi.com/yxgcaidjtuge/test-1/.
O projecto Deep Reefs foi ainda tema de trabalho final de Mestrado em Jornalismo
Científico do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO).
Foram estabelecidas novas parcerias e conseguidos mais apoios ao projecto,
nomeadamente com o CPAS, a NGS/Waitt Foundation, a FCT, o ISR/IST, o
IFREMER, o HBO, e colaboração de mais taxónomos (especialistas em briozoários
e hidrozoários), estudantes de licenciatura (1) e de mestrado (4).

Figura 3 – 169 visitas de 17 países (fonte: Google Analytics).
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7.

Problemas encontrados

8.
As principais condicionantes à
realização e sucesso das imersões
são o estado do mar e do vento,
sendo o Inverno a época com maior
número de campanhas abortadas
devido à imprevisibilidade do
tempo, e o bom funcionamento do
equipamento electrónico.

Devido ao número de campanhas
abortadas devido ao súbito mau
estado do mar ou do vento no Inverno de 2010/2011, com consequente gasto
desperdiçado em deslocações, este ano (2011/2012) foi decidido não realizar
campanhas durante esta estação.
Outra condicionante à realização de mergulhos é a dependência de um biólogo
para fazer as morosas triagens de campo (tab. 2) e a correcta fixação das amostras.
Uma das ideias iniciais do projecto era tornar a equipa de mergulhadores e outros
voluntários totalmente autónoma para a realização dos mergulhos do projecto Deep
Reefs. Contudo, uma vez que fauna e flora são preservadas em fixadores diferentes,
é necessário fazer a sua correcta separação. Em organismos marinhos esta separação
não é sempre evidente, sendo necessário conhecimento e treino. Actualmente
apenas a estudante de doutoramento (Joana Boavida) participa nesta tarefa, após
alguns estudantes e voluntários terem participado num teste sem supervisão, do
qual resultaram alguns erros e desmotivação pelas horas de trabalho intenso.
Na zona de estudo das Berlengas o projecto contava com o apoio logístico do centro
de mergulho Scuba Aquática. Devido ao súbito falecimento do seu dono é necessário
estabelecer novo plano de colaboração, através de outros operadores na região, do
CPAS, IPL, ou outros.

Relatório financeiro intercalar

Desde o início do projecto até data contabilística de 30/11/2011, regista-se uma
taxa de execução financeira de aproximadamente 92,9% relativamente à primeira
tranche recebida (7.344€) no âmbito do Fundo de Conservação InAqua atribuído
ao projecto Deep Reefs.
À data do presente relatório encontram-se em trânsito algumas despesas que
serão contabilizadas no mês de Dezembro/2011 e que não constam do total de
despesa registada contabilisticamente à data de 30/11/2011. Esta última ascende
a 6.820,31€.
A taxa de execução acima mencionada reflecte a decisão de utilizar o estudo-piloto
como ferramenta para ajudar a determinar os equipamentos realmente necessários
e mais adequados aos objectivos do projecto. O estudo-piloto foi realizado com os
recursos existentes e definiram se já todos os equipamentos que serão necessários
adquirir em 2012. Desta forma evitou-se a aquisição de equipamentos desadequados,
no sentido de uma utilização e gestão mais eficiente da verba.
A tabela seguinte apresenta o resumo das despesas efectuadas e contabilizadas à
data de 30/11/2011:
Rubrica

Montante (€)

Transferências internas

734,40

Aquisição de serviços e manutenção

3334,13

Despesas correntes

1351,29

Equipamento

166,83

Missões

1198,7

1ª tranche InAqua:

7344,00

Despesas Até 31 de Outubro de 2011

6820,31

Saldo INAQUA:

523,69

As despesas são contabilizadas em conformidade com as rubricas de despesa
utilizadas pelo CCMar para classificação e cabimentação de documentos.
Sempre que possível utilizaram-se os transportes públicos e foram conjugadas boleias
para evitar gastos desnecessários e diminuir a pegada ecológica do projecto.
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Todos os documentos de despesa e de quitação, notas de encomenda e relatórios de
missão encontram se disponíveis para consulta, estando devidamente arquivados
nas instalações dos serviços administrativos do CCMar.

do Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha e área adjacente e Berlengas. A sua
calendarização e planeamento irão ser feitos em breve. Esta acção tem apoio da
UAlg, do ISR/IST, do IPL e do ICNB.

9.

Está previsto durante estas campanhas obter imagens de alta qualidade em vídeo
e em fotografia para divulgação do projecto e também para o documentário e livro finais.
vii) Novo ciclo de palestras de divul-gação vai ter lugar durante 2012, a partir de
Março, em escolas, Universidades e associações por todo o país. O contacto com
potenciais inte-ressados e calendarização das acções de divulgação estão em curso.

Acções planeadas
i) Em Janeiro de 2012 vai ser realizado
um workshop de análise e anotação de
vídeo na Universidade do Algarve com o
software COVER v0.7.1 beta.
ii) No início de 2012 vai decorrer a
primeira campanha com o ROV miniLBV
para testes, vídeo-transectos e recolha
de amostras nos recifes de Sagres, com
o apoio da Universidade do Algarve e do
projecto europeu Mesh Atlantic.

iii) Durante os meses seguintes irá
terminar-se a análise dos resutados
dos levantamentos com SONAR de
varrimento lateral e multifeixe realizados em Portimão e Sagres (Mesh Atlantic) e
continuar a identificação de espécies em laboratório.
iv) Em Março/Abril de 2012 está planeada uma viagem ao IFREMER-LEP
(Laboratoire Environnement Profond) em Brest para aprendizagem de algumas
técnicas de identificação molecular de organismos de zonas profundas e análise
e tratamento de dados de vídeo, com o apoio de uma bolsa de doutoramento FCT.
v) Em 2012 está previsto o início das campanhas de mergulho para Maio e o fim
para Novembro. Nestas campanhas serão comparados diferentes equipamentos
e técnicas de amostragem nos recifes do Algarve. Serão visitados também os recifes
profundos das Berlengas para mapeamento e recolha de amostras. Estas acções têm
apoio de todos os parceiros.
vi) Nova campanha de hidroacústica estão planeadas para decorrer nos recifes

No decorrer das acções do projecto Deep Reefs surgiu interesse e necessidade de
incluir outras acções, que se encontram em fase de planeamento ou de execução:
a) Questionários à população sobre ocorrência e distribuição de corais na costa
portuguesa, dirigidos a mergulhadores e pescadores.
Encontra-se em fase de execução, a ser realizado com colaboração de estudantes
de licenciatura;
b) Estudo de quantificação de capturas acessórias de organismos bentónicos na pesca
da lagosta nos recifes >30m de profundidade no Algarve. Em fase de planeamento,
a ser desenvolvido com colaboração de estudantes de mestrado;
c) Estudo de genética populacional de crinóides e comparação com populações de
outras regiões do Atlântico Nordeste (apoio do projecto europeu CoralFISH).
Em fase de execução;
d) Inclusão de recifes em Sagres com apoio do projecto europeu Mesh Atlantic.
Em fase de execução.
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Anexo

Tipo
de Actividade

Nº Estimado
Local

Data

de
Participantes

Apresentação

C. M. de Sesimbra

02.11.2010

Apresentação

C. M. de Peniche

12.11.2010

Mostra de slides

Centro de Ciência Viva - Tavira

11. 2010

n.d.

Semana Subaquática - UAlg

07 a 12.02.2011

n.d.

11 e 12.12.2011

n.d.

16.04.2011

50

04.2011

30

21.09.2011

25

24.09.2011

25

26 a 30.09.2011

n.d.

10.11.2011

30

Mostra de slides
Mostra de slides

Semana Subaquática
- Bar da Praia de Faro

2
4

Encontro Nacional
Apresentação

de Estudantes de Biologia
Marinha

Apresentação
Apresentação

CCMAR
BobEco navio oceanográfico,
IFREMER - Baía da Biscaia

Apresentação

CPAS

Digital object/

World Conference of Marine

vídeo

Biology - Aberdeen

Apresentação

UAlg
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