Caracterizaçção daa activiidade da pessca no
eestuárrio do Sado
S
e avaliação de
d poteenciaiss
im
mpacto
os na p
populaação de
e roazees

Relatório final
f

Juulho 201
12

Estte estudo inte
egra o plano dde acção paraa a salvaguard
da e monitori zação da pop
pulação de
roaazes do estuário do Sado e é financiado pela Tróia‐Natura, S.A.

Equipa técnica:
Henrique Cabral (Coordenador)
Marina Laborde
Rita Gamito
Patrícia Ferreira
Maria Solanou

ii

ÍNDICE

1. Introdução ............................................................................................................................1
2. Metodologia .........................................................................................................................5
2.1. Área de estudo .............................................................................................................................................. 5
2.2. Caracterização dos padrões de variação espacial e temporal da abundância dos principais recursos
pesqueiros do estuário do Sado ........................................................................................................................... 6
2.3. Caracterização da frota e da actividade da pesca ......................................................................................... 6
2.4. Caracterização do esforço de pesca .............................................................................................................. 7
2.5. Capturas e rejeições da pesca ....................................................................................................................... 9
2.6. Avaliação de potenciais impactos da actividade da pesca sobre a população de roazes e indicação de
medidas mitigadoras ............................................................................................................................................ 10

3. Caracterização dos padrões de variação espacial e temporal da abundância dos
principais recursos pesqueiros no estuário do Sado................................................................11
4. Caracterização da actividade da pesca no estuário do Sado ...............................................17
4.1. Caracterização da frota e da actividade da pesca ......................................................................................... 17
4.2. Caracterização do esforço de pesca .............................................................................................................. 27
4.3. Capturas e rejeições da pesca ....................................................................................................................... 31

5. Avaliação de potenciais impactos da actividade da pesca sobre a população de roazes e
indicação de medidas mitigadoras ...........................................................................................34
6. Proposta de um plano de monitorização .............................................................................40
7. Considerações finais .............................................................................................................42
8. Referências ...........................................................................................................................43

iii

iv

1. Introdução

O estuário do Sado está localizado na costa Oeste de Portugal e tem uma área de
aproximadamente 210 km2. É um estuário mesotidal, com um regime de maré semidiurno, e tem
uma profundidade média de 6 m. O caudal anual médio é de ca. 40 m3 s‐1 e apresenta uma forte
variação sazonal. O sedimento é dominado por substrato móvel, bancos de vasa intertidais e
sapais.

Embora o uso do território da região seja muito intensivo e diversificado, e inclua um dos principais
portos da costa portuguesa – Setúbal – a maior parte do estuário está classificada como reserva
natural desde 1980. A Reserva Natural do Estuário do Sado foi criada pelo Decreto‐Lei n.º 430/80,
de 1 de Outubro, visando fundamentalmente assegurar a manutenção da vocação natural do
estuário, o desenvolvimento de actividades compatíveis com o equilíbrio do ecossistema estuarino
ou que possam aumentar a produtividade dos processos naturais, a correcta exploração dos
recursos, a defesa de valores de ordem cultural ou científica, bem como a promoção do recreio ao
ar livre.

O Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado (PORNES) (Resolução de
Conselho de Ministros nº 182/2008 de 24 de Novembro) abrange parte dos municípios de Alcácer
do Sal, Grândola, Palmela e Setúbal e “estabelece os regimes de salvaguarda de recursos e valores
naturais e fixa os usos e o regime de gestão a observar na sua área de intervenção, com vista a
garantir a conservação da natureza e da biodiversidade e a manutenção e valorização das
características das paisagens naturais e seminaturais”.

Entre os mútiplos objectivos do PORNES, destacam‐se: a conservação, promoção e divulgação dos
valores naturais, paisagísticos, culturais e científicos da área; o correcto ordenamento do território
da Reserva Natural do Estuário do Sado para fins recreativos; o desenvolvimento económico e o
bem‐estar das populações em harmonia com a conservação dos valores naturais e paisagísticos; a
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participação activa das entidades públicas e privadas e das populações residentes na conservação
dos valores naturais e no desenvolvimento sustentável da região.

No âmbito do PORNES foram desenvolvidos estudos com o objectivo de se materializarem em
acções de conservação dirigidas, em particular, a espécies com elevado valor regional, como é o
caso do golfinho‐roaz Tursiops truncatus (Montagu, 1821). A população de roazes no estuário do
Sado é a única população residente desta espécie de que se tem conhecimento em Portugal
Continental e uma das poucas na Europa. Esta espécie está protegida por vários acordos e
convenções, nomeadamente o anexo II da Convenção de Berna e o anexo II da Directiva Habitats
(92/43/CEE). Tem‐se verificado um declínio gradual desta população: na década de 1980 era
composta por pelo menos 40 indivíduos (dos Santos & Lacerda, 1987), enquanto que, em 2010,
registou‐se um grupo de apenas 25 animais (dos Santos et al., 2010). A taxa de mortalidade dos
juvenis desta população é bastante elevada (Gaspar, 2003), não só devido a aspectos relacionados
com a biologia da espécie, mas também devido a impactos antropogénicos: desenvolvimento
urbano, industrial e portuário; poluição decorrente de actividades agrícolas e industriais; intenso
tráfego marítimo e pesca (Silva, 2008; Caeiro et al., 2009). Por esta razão, torna‐se essencial
identificar quais os potenciais impactos sobre a viabilidade da população dos roazes do estuário do
Sado. A dieta dos roazes inclui diversas espécies de peixes pelágicos e bentónicos, cefalópodes e
crustáceos, sendo que o consumo diário de um indivíduo adulto pode atingir entre 4% a 6% do seu
peso corporal, o que equivale a cerca de 12 kg de alimento (Shane, 1990).

O estuário do Sado apresenta uma comunidade biológica de elevada riqueza e complexidade
(Cabral, 1999). A fauna ictiológica apresenta elevada riqueza específica, tendo sido inventariadas
111 espécies de peixes (Cabral, 1999), incluindo algumas que utilizam o estuário como viveiro.
Segundo Lopes da Cunha (1994) e Cabral (1999), a diversidade específica, no que respeita à
comunidade ictiológica, é mais elevada no Canal Sul, zona do estuário referenciada por vários
autores como área de alimentação privilegiada para a população de roazes (Harzen, 1998; Nunes,
2001; Gaspar, 2003). Entre os macroinvertebrados, há várias espécies de anelídeos (Bruxelas et al.,
1992), crustáceos (Antunes et al., 1991) e moluscos (Rosado et al., 1993) com elevado valor
comercial.
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As potenciais fontes antropogénicas de ameaça para a população de roazes são várias e, entre
estas, inclui‐se a pesca no estuário. Os impactos da pesca poderão decorrer, nomeadamente, da
mortalidade directa causada pelo aprisionamento de animais nas redes, da diminuição da
disponibilidade de espécies‐presa, da movimentação das embarcações de pesca e ainda de artes
de pesca activas ou fundeadas, que poderão alterar ou mesmo destruir habitats vitais, não apenas
para os roazes, mas também para as suas presas. Neste âmbito, considera‐se de extrema
importância avaliar o impacto da pesca na população de roazes do estuário do Sado.

O Regulamento da Pesca no Rio Sado (Portaria nº 562/90 de 19 de Julho) autoriza a actividade da
pesca no interior do estuário para as artes das redes de tresmalho (branqueiras e solheiras),
aparelhos de anzol, toneiras, covos e alcatruzes. As redes de tresmalho são utilizadas
principalmente para capturar linguados Solea solea (Linnaeus, 1758) e Solea senegalensis Kaup,
1858 e choco Sepia officinalis Linnaeus, 1758, ainda que sejam igualmente obtidas outras espécies
como o xarroco Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801), o salmonete Mullus
surmuletus Linnaeus, 1758, a choupa Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) e a dourada
Sparus aurata Linnaeus, 1758. As toneiras são também utilizadas na pesca de choco e os alcatruzes
e covos na captura de polvo Octopus vulgaris Cuvier, 1797, e caranguejo Carcinus maenas
(Linnaeus, 1758), respectivamente. Ainda que ilegais, são frequentemente utilizadas outras artes,
designadamente o arrasto, de vara e de portas, e a tapada. Há ainda a referir a actividade de
marisqueio que visa a apanha de bivalves e de poliquetas e que apresenta grande relevância
localmente.

Neste contexto, a equipa do Centro de Oceanografia da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa desenvolveu actividades de investigação com os seguintes objectivos:
(1) Caracterizar a actividade piscatória no estuário do Sado e os padrões de variação espacial e
temporal da abundância dos principais recursos pesqueiros;
(2) Obter estimativas de esforço de pesca, capturas e rejeições para os principais segmentos da
frota a operar no interior do estuário;
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(3) Avaliar a magnitude dos principais impactos da pesca sobre a população de roazes e identificar
medidas mitigadoras;
(4) Propor um plano de monitorização da actividade da pesca no estuário do Sado que permita
avaliar, numa base temporal longa, a sua interferência com a população de roazes.
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2.2. Caracterização dos padrões de variação espacial e temporal da abundância dos
principais recursos pesqueiros do estuário do Sado

A avaliação espacial e temporal da abundância dos principais recursos pesqueiros do estuário do
Sado baseou‐se nos dados existentes na literatura (Neves et al., 2009) e em dados não publicados
do Centro de Oceanografia. Os dados analisados dizem respeito a campanhas de amostragem
realizadas entre Abril de 1994 e Março de 1995, e entre Maio de 2001 e Abril de 2002. Nestas
campanhas foi utilizada a mesma arte de pesca, i.e. um arrasto de vara com 4 m de largura e uma
malha da rede de 5 mm, no fundo do saco. A duração dos arrastos variou entre 15 e 20 minutos, e
a velocidade entre 1 e 1,5 nós. Todos os indivíduos capturados foram identificados ao nível da
espécie e contados. A densidade foi determinada e expressa em número de indivíduos por
1000 m2. As espécies estudadas foram as de maior importância na pesca do estuário do Sado:
choco (Sepia officinalis), linguados (Solea senegalensis e Solea solea), robalo (Dicentrarchus labrax)
e salmonete (Mullus surmuletus). O polvo é também um recurso pesqueiro importante no interior
do estuário, mas em virtude da arte de pesca utilizada nos trabalhos que serviram de base a esta
análise não ser eficaz na sua captura, este não foi considerado.

2.3. Caracterização da frota e da actividade da pesca

Esta componente do trabalho foi efectuada com recurso a inquéritos por questionário à
comunidade piscatória do estuário do Sado, tendo como universo de amostragem os pescadores
cuja área de pesca é o estuário do Sado (o questionário utilizado é apresentado em Anexo). Os
inquéritos foram realizados num sistema presencial, tendo sido inquirido apenas um pescador por
embarcação, sendo este, na maioria das vezes, o mestre da embarcação.
A população alvo da amostragem foi dividida em estratos, correspondentes às comunidades
piscatórias distribuídas pelo interior do estuário. Foram realizados 51 inquéritos nestas
comunidades, tendo em conta o número de embarcações de cada uma (Tabela I). Sendo assim,
foram realizados mais inquéritos nas duas comunidades mais importantes, Gâmbia (17 inquéritos)
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e Carrasqueira (15 inquéritos), do que em Setúbal (11 inquéritos), Faralhão/Mouriscas (3
inquéritos) e Possanco (5 inquéritos).

O inquérito foi dividido em 8 secções temáticas: identificação da pessoa inquirida, características
técnicas da embarcação, artes de pesca utilizadas e suas características, caracterização das
capturas, rotina de pesca, rendimento económico da actividade, conhecimento da legislação e
fiscalização, opinião e incidentes relativamente aos roazes e, finalmente, uma secção de opinião
sobre o estuário do Sado e a sua gestão.

As respostas a cada questão foram analisadas, tendo sido calculadas as respectivas frequências
para cada um dos estratos, e estimada a média ponderada para o conjunto das embarcações a
operar no estuário do Sado.

2.4. Caracterização do esforço de pesca

De forma a avaliar a actual intensidade e os padrões da pesca profissional na área de estudo,
foram efectuados percursos de barco ao longo de todo o estuário do Sado, com periodicidade
mensal, de Abril de 2011 a Março de 2012. Em cada mês, as amostragens decorreram em um ou
em dois dias conforme a intensidade do esforço de pesca, as condições de maré e o estado do mar.

Em cada uma das campanhas de amostragem foram marcadas as posições de todas as bóias de
identificação de artes de pesca passiva encontradas à superfície, recorrendo‐se para isso a um
aparelho com um Sistema de Posicionamento Global (GPSmap Garmin 60Cx). Foram também
registadas, sempre que presentes, a identificação da embarcação de pesca e da arte sinalizada
(Figuras 2 e 3).
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Figura 2 – Embarcaação utilizada nos censo
os visuais de artes de pesca fundeeadas, e invvestigadores a
efectuareem o registo
o da sua localização.

Figura 3 – Bóia de sinalização dum
ma arte de peesca fundead
da.
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de covos correspondeu a um covo (face à informação obtida nos inquéritos e às observações feitas
nas campanhas de amostragem); no caso das redes, considerou‐se que cada duas bóias observadas
corresponderam a 1000 metros de rede (estimativa obtida de forma idêntica à referida para os
covos).

2.5. Capturas e rejeições da pesca

Para o estudo das capturas e rejeições da pesca no estuário do Sado, foram efectuados embarques
de observação de pesca em várias embarcações locais que operam com covos e redes de
tresmalho.

As embarcações de pesca onde decorreram as observações a bordo têm características muito
próximas e semelhantes à generalidade das embarcações a operar no estuário . No total foram
efectuados 15 embarques, essencialmente na Primavera de 2012, por ser esta a época do ano de
maior actividade de pesca (dirigida ao choco). Em cada operação de pesca foram lançadas as
redes, tendo as mesmas sido recolhidas após cerca de 2 horas. A duração das operações de pesca é
bastante variável, dependendo principalmente das capturas de cada rede e do número de redes de
cada embarcação.

Todas as capturas foram identificadas e pesadas a bordo, com recurso a um dinamómetro digital
(precisão de 5 g). No caso dos peixes, foi também medido o comprimento total, no dos crustáceos,
o comprimento e largura da carapaça, e no dos cefalópodes, o comprimento do manto, utilizando
uma régua ou craveira (precisão de 1 mm). Os organismos capturados foram classificados em duas
categorias, consoante o seu destino: pescado aproveitado (para venda ou consumo próprio) e
rejeição. Neste último caso foi ainda apontado o motivo da rejeição: tamanho inferior ao mínimo
permitido pela legislação ou pescado sem valor comercial. Sempre que possível, os organismos
rejeitados, após serem pesados e medidos, foram devolvidos ao mar com vida.
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Com base nos resultados da amostragem, foi calculado o total capturado por espécie, em biomassa
(g) e número de indivíduos (N), tendo estes resultados sido padronizados em capturas por 1000
metros de rede. Foram ainda estimados os quantitativos de rejeição ao mar, para cada espécie.

2.6. Avaliação de potenciais impactos da actividade da pesca sobre a população de
roazes e indicação de medidas mitigadoras

A avaliação de potenciais impactos da actividade da pesca sobre a população de roazes teve
essencialmente por base os inquéritos efectuados à comunidade piscatória e os resultados das
campanhas de amostragem com vista à caracterização do esforço de pesca e das capturas e
rejeições. Recorreu‐se ainda à bibliografia disponível, principalmente no que se refere às medidas
mitigadoras propostas. No presente relatório procurou‐se efectuar sugestões e propostas no
sentido da manutenção e desenvolvimento sustentável da actividade da pesca.
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3. Caracterização dos padrões de variação espacial e temporal
da abundância dos principais recursos pesqueiros no estuário do
Sado

Os resultados relativos à abundância dos principais recursos pesqueiros do estuário do Sado foram
agrupados por época do ano e por anos de amostragem. A análise dos seus padrões de variação
deverá ser interpretada com cautela, uma vez que poderão não reflectir uma verdeira tendência,
mas antes a situação nos anos ou períodos nos quais foram efectuadas as amostragens.
Independentemente destes aspectos, verificou‐se, para a generalidade das espécies, uma grande
diferença nos padrões de distribuição e abundância no estuário nas várias épocas do ano e para as
campanhas efectuadas em 1994/1995 e 2001/2002.

Outro aspecto que deverá ser tido em consideração é referente à selectividade e capturabilidade
da arte de pesca utilizada, as quais variam consideravelmente consoante a espécie. Entre os
principais recursos pesqueiros do estuário do Sado, avaliados neste trabalho, o arrasto de vara é
uma técnica adequada para o choco, os linguados, o robalo e o salmonete, especialmente os
indivíduos de menores dimensões, mas não é um bom método para as taínhas, razão pela qual
estas espécies não são avaliadas.

O choco foi o recurso que apresentou densidades mais elevadas, comparativamente aos outros
considerados neste estudo. As densidades foram mais elevadas no Verão, e mais baixas no Inverno
(Figura 4). As áreas do estuário com densidades mais elevadas variaram em função do período de
estudo: em 1994/1995 a abundância foi mais elevada nas áreas B, C e D, enquanto que em
2001/2002 as densidades mais elevadas foram registadas nas áreas A e C. Verificou‐se também um
decréscimo significativo da abundância entre as campanhas de 1994/1995 e 2001/2002 (Figura 4).
Este decréscimo é reforçado quando integrados os resultados obtidos por Lopes da Cunha (1994),
em campanhas efectuadas entre 1987 e 1989, sendo indicados por este autor valores de
abundância superiores aos verificados em 1994/1995.
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O padrão de variação espacial e temporal das densidades de linguados, Solea solea e Solea
senegalensis, foi bastante diferente consoante o período. Em 1995/1995, as densidades mais
elevadas foram registadas no Outono, principalmente na zona interior do estuário (Figura 5). Em
2001/2002, verificou‐se uma maior abundância no Verão, em duas áreas do estuário: na zona da
embocadura e na zona mais interior (Gâmbia/Faralhão) (Figura 5). As densidades em 2001/2002
foram consideravelmente mais baixas do que as registadas em 1994/1995, e mesmo do que as
indicadas por Lopes da Cunha (1994) para o período 1987/1989.

O robalo, Dicentrarchus labrax, apresentou densidades relativamente baixas nos dois períodos
considerados, especialmente em 2001/2002. A sua variação sazonal não foi muito marcada,
ocorrendo durante todo o ano. Os valores mais elevados de abundância foram registados nas áreas
médias do estuário (áreas B e C) (Figura 6).

Quanto ao salmonete, as densidades mais elevadas registaram‐se no período 1994/1995, no Canal
Norte (Outono) e no Canal Sul (Inverno) (Figura 7). Também para esta espécie foi verificado um
decréscimo na densidade no período 2001/2002 (Figura 7).
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Figura 7 – Densidadees médias (indivíduos po
or 1000 m2) de salmonete, Mullus su
urmuletus, no
n estuário d
do
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4. Caracterização da actividade da pesca no estuário do Sado

4.1. Caracterização da frota e da actividade da pesca

A pesca no estuário do Sado é realizada por pescadores de Setúbal, Faralhão/Mouriscas, Gâmbia,
Carrasqueira e Possanco. Com base nos inquéritos realizados, estima‐se que o número de
embarcações em operação no interior do estuário seja próximo de 80, sendo a sua alocação por
localidade apresentada na Tabela I.

Tabela I – Número de embarcações de pesca a operar no estuário do Sado e respectivos comprimento fora‐
a‐fora médio e potência média.

Setúbal
Faralhão/Mouriscas
Gâmbia
Carrasqueira
Possanco
*TOTAL/**MÉDIA

Estimativa do número
de embarcações por
localidade
11
8
19
35
6
78*

Comprimento
fora‐a‐fora médio (m)

Potência
média (HP)

6,56
7,67
7,09
7,12
7,55
7,06**

29,56
28,67
23,22
27,54
20,00
25,94**

Quase todas as embarcações em actividade são de madeira, à excepção de 4 embarcações de fibra
em Setúbal (Figuras 8 e 9). O comprimento fora‐a‐fora médio das embarcações é de 7,06 m (Tabela
I), sendo o comprimento menor correspondente a uma embarcação de Setúbal (5,80 m), e o maior
a uma embarcação de Possanco (8,70 m). O número de tripulantes por embarcação é quase
sempre 1 (51% das embarcações) ou 2 (47% das embarcações) (Figura 10). Somente 2% das
embarcações têm uma tripulação de 3 pessoas (Figura 10). Nos casos em que existe mais do que
um tripulante, estes são geralmente familiares (Figura 11).
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Figura 8 – Material de construção
o das embarccações de peesca que operam no estuáário do Sado.

Figuraa 9 – Embarcaações de pessca do estuárrio do Sado.

18 / 4
46

100
90

Percentagem (%)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 tripulante

2 tripulantes

3 tripulantes

Figura 10 – Número de tripulantes por embarcação, nas embarcações de pesca que operam no estuário do
Sado.
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Figura 11 – Grau de parentesco entre os tripulantes das embarcações de pesca que operam no estuário do
Sado.
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Quase todos os inquiridos foram homens, à excepção de uma inquirida na Carrasqueira. No
entanto, é de referir que muitos pescadores pescam com a esposa como tripulante. A idade média
dos inquidos foi de 55 anos (Tabela II), sendo que a média mais baixa foi registada no
Faralhão/Mouriscas (49 anos) e a mais alta na Gâmbia (61 anos). A idade média de início da
actividade da pesca foi de 16 anos, tendo‐se registado o valor mais baixo (14 anos) na Gâmbia e o
mais alto no Faralhão/Mouriscas (22 anos). Globalmente, a comunidade de pescadores que
operam no estuário do Sado é bastante envelhecida.

Tabela II – Idade média actual dos pescadores no estuário do Sado e idade média de início da actividade da
pesca.

Idade média
Setúbal
Faralhão/Mouriscas
Gâmbia
Carrasqueira
Possanco
Média

51
49
61
55
50
55

Idade média
no início da actividade
16
23
14
15
17
16

Quanto à escolaridade dos inquiridos, 80% concluiu o 1º ciclo e 13% concluiu o 2º ciclo (Figura 12).
Um dos inquiridos concluiu o 3º ciclo (Possanco) e outro o ensino Secundário (Setúbal). Só um dos
inquiridos é analfabeto (Gâmbia).

A actividade da pesca é sazonal para 73,4% dos inquiridos e ocorre durante todo o ano apenas
para 26,5%. Verificaram‐se algumas diferenças quanto à sazonalidade da actividade consoante a
localidade: na Carrasqueira e Faralhão/Mouriscas todos os pescadores referem ter uma actividade
claramente sazonal, na Gâmbia e Possanco a maioria dos inquiridos refere também ter este tipo de
actividade, enquanto, em Setúbal, a maioria dos inquiridos exerce a actividade durante todo o ano
(Figura 13).
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Figura 12 – Nível de escolaridade dos pescadores do estuário do Sado.
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Figura 13 – Sazonalidade da actividade da pesca no estuário do Sado.

Na Carrasqueira, a actividade da pesca decorre na Primavera/Verão e as principais espécies‐alvo
são o choco e os linguados, pescados com redes de tresmalho (Tabela III). Como espécies
acessórias desta arte de pesca, os inquiridos indicaram o robalo, a dourada, o xarroco, a salema,
Sarpa salpa (Linneaus, 1758), a savelha, Alosa fallax (Lacepède, 1803), e as taínhas, Liza spp.. Para
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a captura de choco são também utilizados covos. Cerca de 20% dos inquiridos utiliza ainda
alcatruzes para a captura de polvo no Inverno.

A actividade da pesca no Possanco é semelhante à da Carrasqueira, com redes de tresmalho para a
captura de choco, na Primavera/Verão, e alcatruzes, para polvo, no Inverno. No Inverno verifica‐se
ainda a captura de caranguejo com covos.

Tabela III – Artes de pesca e espécies‐alvo das cinco comunidades piscatórias do estuário do Sado.

Época

Arte de pesca

Espécie‐alvo

Espécies acessórias

Setúbal

Primavera/Verão
Outono/Inverno

Tresmalho
Tresmalho

S. aurata; D. labrax

Faralhão/Mouriscas
Gâmbia

Primavera/Verão
Outono/Inverno
Primavera/Verão

Tresmalho
Tresmalho
Tresmalho

S. officinalis
Solea sp.; S. aurata;
M. surmuletus
S. officinalis
Solea sp.
S. officinalis

Carrasqueira

Primavera/Verão
Primavera/Verão

Covos
Tresmalho

S. officinalis
S. officinalis; Solea sp.

Primavera/Verão
Inverno
Primavera/Verão
Inverno
Inverno

Covos
Alcatruzes
Tresmalho
Alcatruzes
Covos

S. officinalis
O. vulgaris
S. officinalis; Solea sp.
O. vulgaris
C. maenas

Possanco

Solea sp.; S. aurata
Solea sp.; S. aurata;
D. labrax; Liza spp.
D. labrax; S. aurata;
S. salpa; A. fallax;
H. didactylus; Liza spp.

D. labrax; S. aurata

A actividade da pesca na Gâmbia também decorre na Primavera/Verão para a captura de choco e
linguados. Neste caso, a arte de pesca utilizada é também a redes de tresmalho, embora 18% dos
inquiridos a conjuguem com os covos. As espécies acessórias são a dourada e taínhas. No
Faralhão/Mouriscas a arte de pesca utilizada é o tresmalho. Na Primavera/Verão a espécie‐alvo é o
choco, enquanto no Inverno são os linguados. Quanto a Setúbal, a pesca é realizada
essencialmente com redes de tresmalho, para a captura de choco na Primavera/Verão. No
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Outono/Inverno estes pescadores dirigem as suas capturas para os linguados, a dourada e o
salmonete (Tabela III).

No que respeita às rejeições, todos os pescadores inquiridos responderam que as devolviam
imediatamente ao mar e que estas são principalmente constituídas por indivíduos que não
atingiram o comprimento mínimo de captura.

Todos os pescadores afirmaram ter um rendimento médio mensal inferior a 500 €, e a a maioria
(54%) afirma obter um rendimento médio mensal entre 250 € e 500 € (Figura 14).
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Entre 250€ e 500€

Figura 14 – Rendimento mensal médio dos pescadores do estuário do Sado.

Quanto à frequência com que são habitualmente abordados pelas autoridades, 80% afirmaram ser
abordados semanalmente pela Polícia Marítima, enquanto 20% diz serem abordados mensalmente
(Figura 15). Cerca de 33% dos inquiridos nunca sofreu qualquer multa. Entre os que já foram
multados, os principais motivos das multas foram o uso de artes ilegais ou a presença de
tripulantes não autorizados, ou ainda falta de documentos e/ou de colete salva‐vidas.
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Figura 15 – Frequência com que os pescadores do estuário do Sado são abordados pelas autoridades
(Polícia Marítima).

Dos pescadores inquiridos, 33% não pertencem a nenhuma associação de pescadores, enquanto os
restantes 67% pertencem à Associação de Pescadores de Setúbal. É de referir que na Gâmbia todos
os pescadores inquiridos pertencem a esta associação. Todos os pescadores afirmaram ter um bom
conhecimento da legislação referente às artes de pesca que utilizam. Quanto à legislação relativa à
pesca no estuário do Sado, 90% dos pescadores afirmaram ter um bom conhecimento sobre a
mesma, enquanto 10% responderam conhecê‐la parcialmente (Figura 16).
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Figura 16 – Percepção que os pescadores têm sobre o conhecimento da legislação. Frequência das várias
respostas à pergunta “Conhece a legislação da pesca no estuário do Sado?”

Em relação à legislação da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), 84% afirmaram que
concordam com a legislação, 6% responderam que concordam parcialmente e 10% discordam
(Figura 17). As principais razões de discordância têm que ver com o tamanho das redes (referem
que deveria ser permitido a utilização de redes de tresmalho com comprimento superior a 150m) e
a utilização dos covos. Esta arte de pesca é “iscada” com pequenos ramos nos quais as fêmeas
efectuam as suas posturas. Quando os indivíduos são recolhidos pelos pescadores, as posturas são
frequentemente destruídas. Por esta razão, os pescadores consideram os covos bastante lesivos
para as posturas de choco, defendendo a sua interdição.
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Figura 17 – Concordância dos pescadores quanto à existência da Reserva Natural do Estuário do Sado.
Frequência das várias respostas à pergunta “Concorda com a legislação da Reserva Natural do Estuário do
Sado?”

Ainda em relação à RNES, apenas 14% dos pescadores não concorda com a sua preservação,
devido a não poderem pescar em todas as áreas. No entanto, a maioria dos pescadores, apesar de
concordar com a preservação da RNES, refere que é preciso fazer mais para combater a poluição
causada pela indústria. De facto, este tipo de poluição e a decorrente de descargas dos arrozais são
as principais ameaças à RNES identificadas pelos pescadores.

A maioria dos pescadores refere ter conhecimento da existência do plano de acção para a
salvaguarda e monitorização da população de roazes do estuário do Sado, e 12% não concorda
com o mesmo. Os restantes, embora concordem com o plano e afirmem gostar de ver os roazes no
estuário, afirmam que por vezes os roazes retiram peixe das redes, danificando‐as.
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4.2. Caaracterizaçção do esfforço de p
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A pesca com redes de tresmalho ocorre d
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A pesca com alcatruzes, que tem como espécie‐alvo o polvo, ocorre no estuário do Sado apenas no
Inverno. No entanto, durante os percursos efectuados no presente trabalho, só foram observadas
três bóias indicadoras de alcatruzes, no canal Sul, em Maio de 2011. O recurso a esta arte de pesca
é menos expressivo comparativamente aos covos.

4.3. Capturas e rejeições da pesca

Nas campanhas de amostragem efectuadas a bordo das embarcações de pesca com redes de
tresmalho do estuário do Sado, foram identificadas 19 espécies de peixes, 1 espécie de moluscos e
1 espécie de crustáceos (Tabela IV). As espécies mais importantes em termos de número de
indivíduos capturados foram o choco e o linguado‐do‐Senegal, as espécies‐alvo desta pescaria. Em
termos de biomassa, o xarroco e o choco foram as espécies para as quais se registaram valores
mais importantes.

As rejeições representaram 20% das capturas em termos de número de indivíduos e 66% em
termos de biomassa. O sargo‐alcorraz Diplodus annularis (Linneaus, 1758), o linguado‐português
Synaptura lusitanica de Brito Capello, 1868, o cação Mustelus mustelus (Linneaus, 1758), o ratão
Myliobatis aquila (Linneaus, 1758), e as tremelgas Torpedo torpedo (Linneaus, 1758) e Torpedo
marmorata Risso, 1810, foram sempre rejeitados quando capturados. Por outro lado, os indivíduos
pertencentes às espécies S. officinalis, S. senegalensis, M. surmuletus, S. aurata, Diplodus vulgaris
(Geoffroy Saint‐Hilaire, 1817), Maja squinado (Herbst, 1788), S. cantharus, Liza ramada (Risso,
1827), S. solea, D. labrax e Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758) nunca foram rejeitados.
Apesar do xarroco nem sempre ter sido rejeitado, é de salientar que as suas rejeições constituíram
90% de toda a biomassa rejeitada e 59% do total da biomassa capturada.
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Tabela IV – Estimativas dos valores médios do número de indivíduos e da biomassa, e percentagens de
rejeição (entre parêntesis), das principais espécies capturadas na pesca com redes de tresmalho do estuário
do Sado.

Espécie

Nome vulgar

Nº indivíduos
‐1

Biomassa
‐1

(nº 1000 m rede)

(kg 1000 m rede)

Sepia officinalis

Choco‐vulgar

145,06 (0%)

34,43 (0%)

Solea senegalensis

Linguado‐do‐Senegal

50,99 (0%)

7,08 (0%)

Mullus surmuletus

Salmonete‐legítimo

45,00 (0%)

8,88 (0%)

Halobatrachus didactylus

Xarroco

42,26 (92%)

107,04 (99%)

Diplodus bellottii

Sargo‐do‐Senegal

38,27 (39%)

2,84 (59%)

Sparus aurata

Dourada

9,61 (0%)

4,69 (0%)

Diplodus vulgaris

Sargo‐safia

8,33 (0%)

0,63 (0%)

Mustelus mustelus

Cação

6,49 (100%)

4,72 (100%)

Torpedo torpedo

Tremelga

5,37 (100%)

1,93 (100%)

Maja squinado

Santola

3,78 (0%)

1,51 (0%)

Spondyliosoma cantharus

Choupa

3,33 (0%)

0,97 (0%)

Myliobatis aquila

Ratão

2,34 (100%)

2,30 (100%)

Diplodus sargus

Sargo‐legítimo

2,19 (61%)

1,17 (93%)

Alosa fallax

Savelha

1,96 (21%)

0,60 (0%)

Liza ramada

Taínha

1,67 (0%)

0,38 (0%)

Solea solea

Linguado‐legítimo

1,67 (0%)

0,17 (0%)

Torpedo marmorata

Tremelga‐marmoreada

1,67 (100%)

0,19 (100%)

Synaptura lusitanica

Linguado‐ português

1,33 (100)

0,26 (100%)

Dicentrarchus labrax

Robalo‐legítimo

1,24 (0%)

0,51 (0%)

Chelidonichthys lucernus

Cabra‐cabaço

0,41 (0%)

0,12 (0%)

Diplodus annularis

Sargo‐alcorraz

0,29 (100%)

0,04 (100%)
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É ainda de referir que nem todos os indivíduos capturados e não rejeitados correspondem a
vendas em lota. Algumas espécies, como por exemplo Diplodus bellottii (Steindachner, 1882),
H. didactylus ou C. lucernus, devido ao seu baixo valor comercial, são aproveitadas para consumo
próprio. Quando as espécies têm alto valor comercial, como é o caso de M. surmuletus, S. aurata
ou D. labrax, mas o número de indivíduos capturados é reduzido, não é compensador para os
pescadores a venda desses exemplares em lota. Nesses casos, os indivíduos são aproveitados para
consumo próprio ou vendidos fora de lota.

Para o cálculo das estimativas de capturas totais foram tidos em conta o número total de
embarcações a operar com redes de tresmalho e com covos no estuário do Sado, visto serem estes
os segmentos de frota mais significativos nesta área. As capturas relativas aos alcatruzes e a
actividades da pesca ilegal foram consideradas pouco expressivas e negligíveis, face às estimativas
das redes de tresmalho e covos.

No caso da pesca com redes de tresmalho, foi estimado um valor total anual de capturas de cerca
de 770 toneladas de pescado (60% correspondente a xarroco e 20% a choco) e no caso da pesca
com covos aproximadamente 53 toneladas (66% correspondente a caranguejo e 34% a choco).
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Figura 22
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Tendo em conta a sobreposição espacial e temporal entre as zonas de maior ocorrência de roazes
e aquelas onde se verifica maior incidência de utilização de artes de pesca, é expectável a
existência de impactos da actividade da pesca sobre os roazes. Na Tabela V são indicados estes
impactos e efectuada uma avaliação da sua magnitude.

Grande parte dos pescadores inquiridos refere que a operação das embarcações de pesca não
afecta as movimentações dos roazes. Não é detectada uma fuga sistemática, mas a maioria é
unânime em afirmar que os roazes não se aproximam das embarcações, excepto quando estas se
encontram a navegar, e sempre ocasionalmente. Por estas razões, este impacto foi avaliado como
pouco significativo, bem como o relativo às possíveis alterações comportamentais dos roazes
devido à presença de embarcações de pesca. Como medida mitigadora deste impacto, a
implementação da qual só se justificaria caso a sua magnitude fosse mais significativa, poderia ser
a interdição, ou a limitação, da pesca nas zonas do estuário mais importantes para os roazes, onde
a sua ocorrência seja mais frequente.

Relativamente ao impacto da pesca ao nível da depleção dos recursos alimentares dos roazes, as
quantidades de pescado capturado no interior do estuário pela frota que aí opera são bastante
significativas. As estimativas da abundância de algumas das espécies de presas dos roazes têm
igualmente diminuído, conforme referido no capítulo 3. Embora seja um aspecto extremamente
difícil de avaliar, o consumo de alimento por parte dos roazes poderá ser bastante significativo.
Segundo Shane (1990), o consumo diário de um adulto pode atingir entre 4% a 6% do seu peso
corporal, o que equivale a cerca de 12 kg de alimento. Fazendo uma estimativa para toda a
população de roazes do estuário Sado, obtém‐se um valor de cerca 120 toneladas.ano‐1. Tendo em
conta a preponderância do choco na dieta dos roazes, este valor é quase da mesma ordem de
grandeza do relativo às capturas de choco da frota de pesca que opera no estuário do Sado.
Embora se tenha conhecimento que os roazes também se alimentam na zona costeira fora do
estuário do Sado (Grilo, 2010), estas considerações partem, contudo, do pressuposto que a
alimentação dos roazes se verifique maioritariamente no interior do estuário. De qualquer forma,
este é, provavelmente, o impacto mais crítico a avaliar de forma mais aprofundada no futuro. Caso
se comprove a competição pelos recursos entre os roazes e a pesca, poderiam ser estabelecidos
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montantes máximos de captura (difíceis de definir e pôr em prática, mas sobretudo de fiscalizar)
ou limitar a pesca nas zonas do estuário onde as principais presas dos roazes apresentam maior
abundância e em locais preferenciais de alimentação.
Finalmente, um dos impactos negativos mais críticos é certamente a mortalidade directa por
aprisionamento nas redes de pesca ou indirecta decorrente de ferimentos efectuados por
engenhos de pesca. Segundo os inquéritos efectuados aos pescadores, os golfinhos não são
capturados nas artes de pesca fundeadas. Nos inquéritos efectuados foram referidos acidentes no
passado, mas em todos os casos ocorridos em tempos remotos, muito raros e envolvendo animais
que poderiam não fazer parte da população do estuário do Sado (por exemplo, animais doentes ou
debilitados que teriam entrado ocasionalmente no estuário do Sado).

Este tipo de impactos da pesca sobre populações de mamíferos marinhos tem sido documentado
por todo o mundo. As embarcações de arrasto e com redes de emalhar são as que afectam mais os
pequenos cetáceos (Du Fresne et al. 2007). Segundo López et al. (2003), num estudo efectuado na
costa da Galiza, em Espanha, através de inquéritos realizados a pescadores, as actividades da pesca
afectam principalmente o golfinho Delphinus delphis Linnaeus, 1758, embora o roaz T. truncatus
tenha também sido referido como sendo ocasionalmente capturado em redes de emalhar
fundeadas junto à costa. Palka e Rossman (2001) e Diaz‐López (2006) referem igualmente a
captura de indivíduos de T. truncatus em redes de pesca, no Atlântico Norte e na costa nordeste da
Sardenha (Itália), respectivamente.
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Tabela V – Principais impactos da actividade da pesca no estuário do Sado sobre a população de roazes,
com indicação do seu sentido e magnitude e de indicadores que poderiam ser utilizados para a sua
avaliação.

Descrição do impacto

Sentido do impacto

Magnitude do impacto

Indicadores de
avaliação dos impactos

Afugentamento

Negativo

Pouco significativo

Observações do
comportamento dos
golfinhos face a
embarcações da pesca

Alterações comportamentais

Negativo

Pouco significativo

Observações do
comportamento dos
golfinhos face a
embarcações da pesca

Diminuição

dos

recursos

Negativo

Significativo

alimentares

Observações que
permitam avaliar o
tempo despendido na
obtenção de alimento
por parte dos golfinhos,
bem como as áreas de
alimentação;
Obtenção de
estimativas das capturas
da pesca

Disponibilização de alimento

Positivo

Negligenciável

através das rejeições

Observações do
comportamento dos
golfinhos face a
embarcações da pesca

Ferimentos/Mortalidade
directa

Negativo

Pouco significativo

Registo de ocorrências
junto dos pescadores
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Existem dispositivos acústicos de dissuasão dos cetáceos das redes de pesca que podem ser
utilizados na prevenção deste tipo de acidentes, nomeadamente alarmes acústicos ("pingers"), que
se fixam às redes de pesca, visando o afastamento dos golfinhos das mesmas. Contudo, vários
estudos têm verificado que a eficácia destes dispositivos é muito variável consoante a espécie, a
área geográfica e a pescaria em questão (Brotons et al., 2008). Na costa este dos Estados Unidos da
América, Cox et al. (2003) não encontraram diferenças significativas no comportamento de T.
truncatus na presença de "pingers" instalados em redes de emalhar. No entanto, um estudo
realizado na ilha de Maiorca (Espanha) revelou que os danos causados por indivíduos de T.
truncatus nas redes de tresmalho, sofreram uma redução de 87% quando estas estavam equipadas
com "pingers" (Gazo et al., 2008). Mesmo nos casos em que estes dispositivos são eficazes, é
necessário ter em consideração o risco de habituação ao estímulo acústico, por parte dos
golfinhos, (Brotons et al., 2008), bem como os potenciais impactos que esta medida terá ao nível
da poluição acústica do meio.

O único impacto potencialmente positivo decorrente da actividade da pesca poderá ser o
acréscimo de alimento disponível através das rejeições de pescado, i.e. parte da captura da pesca
que é devolvida às águas estuarinas, por não ter valor comercial ou interesse para os pescadores.
No entanto, quer por razões que se referem ao comportamento alimentar dos roazes, quer pelo
facto das principais presas dos roazes não serem rejeitadas, senão ocasionalmente, este impacto
poderá ser negligenciável.

Na perspectiva da pesca, e por forma a melhor compreender a argumentação e receios
apresentados pelos pescadores, é possível analisar o impacto da população de golfinhos na pesca.
Estes impactos são apresentados de forma sintética na Tabela VI.
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Tabela VI – Principais impactos da população de roazes na actividade da pesca no estuário do Sado, com
indicação do seu sentido e magnitude e de indicadores que poderiam ser utilizados para a sua avaliação.

Descrição do impacto

Sentido do impacto

Magnitude do impacto

Indicadores de
avaliação dos impactos

Predação de pescado nas

Negativo

Pouco significativo

redes
Danificação das redes de

junto dos pescadores
Negativo

Pouco significativo

pesca
Diminuição do rendimento

Registo de ocorrências

Registo de ocorrências
junto dos pescadores

Negativo

Pouco significativo

da pesca

Obtenção de
estimativas das capturas
da pesca

Com base nos inquéritos efectuados à comunidade piscatória do estuário do Sado, a predação de
pescado nas redes pelos golfinhos é relativamente frequente, mas os prejuízos pequenos. A
danificação das redes por parte dos golfinhos é bastante rara. Apenas um reduzido número de
pescadores refere este problema e indica que é muito raro, havendo, no entanto, prejuízos mais
avultados que na situação anterior.

A diminuição dos rendimentos da pesca devido à predação dos golfinhos não deverá ser muito
significativa. A própria pesca deverá ter um impacto bem mais significativo como causa desta
delapidação dos recursos, bem como outros factores, designadamente a poluição. Segundo a
opinião dos pescadores a predação pelos golfinhos dos recursos da pesca não é muito significativa.
O esforço de pesca de cada pescador encontra‐se próximo ou acima do valor máximo permitido
por lei, no que se refere ao número e dimensão das artes de pesca.
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6. Proposta de um plano de monitorização

Tendo em consideração a avaliação de impactos referidos anteriormente (Tabelas V e VI), um
plano de monitorização relativo ao efeito da pesca sobre a população de roazes do estuário do
Sado poderia contemplar duas componentes principais: uma referente à actividade da pesca e
outra a aspectos da ecologia e etologia dos roazes.

Seria importante efectuar a monitorização da actividade da pesca no sentido de obter estimativas
de captura de diversos recursos, as quais poderiam servir igualmente, com algumas reservas, de
indicadores de abundância. Esta componente do plano de monitorização poderia ser efectuada
com recurso a embarques nas embarcações da pesca profissional que operam no interior do
estuário, sendo os dois segmentos de frota mais relevantes os relativos à pesca com covos e com
redes de tresmalho. A incidência espacial deveria ser alargada para conseguir estimativas de
grande parte da área estuarina, bem como a frequência temporal, a qual deveria ser durante todo
o período de actuação destas pescarias. Propõe‐se uma base mensal da amostragem, para estas
duas componentes da frota.

O outro aspecto de grande relevância, a contemplar num plano de monitorização, seria referente
aos roazes. Já existe alguma informação disponível no que respeita à utilização espacial do habitat
pelos roazes (e.g. Harzen, 1998, 2002; Grilo, 2010), bem como acerca do seu ciclo diário (e.g.
Harzen, 1998; Ferreira, 2010). Há, contudo, uma lacuna de informação no que respeita aos padrões
sazonais de utilização do estuário e, o conhecimento mais detalhado e contínuo dos seus padrões
espacio‐temporais de utilização do estuário seria crucial para avaliar potenciais conflitos com a
actividade da pesca. Seria importante associar uma análise comportamental a estes estudos, sendo
o tempo dispendido na alimentação nas diferentes zonas do estuário, e ao longo do tempo, um
dos aspectos mais críticos a contemplar. Estudos anteriores abordaram esta questão (e.g. Luís,
2007; Ferreira, 2010), embora com limitações quer ao nível espacial, quer temporal, e daí a
necessidade de aprofundar este aspecto.
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Um plano de monitorização com estas duas componentes permitiria avaliar se os principais
recursos tróficos dos roazes apresentam uma tendência de decréscimo e se, consequentemente,
os seus comportamentos associados à procura de alimento estão a sofrer alterações.

Por último, é de referir que seria importante integrar num plano de monitorização outros aspectos
que não têm que ver directamente com a actividade da pesca, mas que têm o potencial de causar
impactos de maior magnitude, em particular a poluição do estuário.
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7. Considerações finais

O presente estudo permitiu caracterizar a actividade da pesca no estuário do Sado, avaliando o
esforço de pesca associado aos diferentes segmentos de frota e as respectivas capturas e rejeições.
A pesca do choco adquire especial relevância no interior do estuário, sendo esta espécie um dos
principais recursos tróficos dos roazes. Com base nos dados existentes na literatura, é possível
detectar um decréscimo na abundância deste recurso, bem como de outras presas principais dos
roazes.

A generalidade dos impactos da pesca sobre a população de roazes é de reduzida magnitude,
excepto a competição por recursos alimentares que poderá ter uma maior expressão,
especialmente num cenário de delapidação crescente dos recursos.

É importante avaliar outras causas de impacto que eventualmente terão maior relevo. Será
também de crucial relevância a implementação dum plano de monitorização, que vise a obtenção
de diversos indicadores que poderão permitir uma análise mais profunda destes impactos.

42 / 46

8. Referências

Antunes, M., Cunha, P.L. & Moura, D. 1991. Estudo do impacte dos efluentes urbano‐industriais
nas comunidades de peixes e crustáceos decápodes no estuário do Sado em 1987/1988.
Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, Lisboa. 73 pp.
Brotons, J.M., Munilla, Z., Grau, A.M. & Rendell, L. 2008. Do pingers reduce interactions between
bottlenose dolphins and nets around the Balearic Islands? Endangered Species Research 5: 301‐
308.
Bruxelas, A., Cabeçadas, L. & Rosado, C. 1992. Recursos marinhos e poluição no estuário do Sado.
Estudos de biologia e conservação da natureza, 6. Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Conservação da Natureza, Lisboa. 20 pp.
Cabral, H.N. 1999. Ictiofauna do estuário do Sado. Relatórios científicos e técnicos, 47. Instituto de
Investigação das Pescas e do Mar, Lisboa. 30 pp.
Caeiro, S., Costa, M.H., DelValls, A., Repolho, T., Gonçalves, M., Mosca, A., Coimbra, A.P., Ramos,
T.B. & M. Painho. 2009. Ecological risk assessment of sediment management areas: application to
Sado Estuary, Portugal. Ecotoxicology 18, 1165‐75.
Cascão, I. 2001. Measuring the impacts resulting from interactions between approaching boats and
resident bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), in the Sado estuary, Portugal. Relatório de
estágio profissionalizante. Universidade de Lisboa, Portugal.
Cox, T.M., Read, A.J., Swanner, D., Urian, K. & Waples, D. 2003. Behavioral responses of bottlenose
dolphins, Tursiops truncatus, to gillnets and acoustic alarms. Biological Conservation 115, 203‐212.
Díaz‐López, B. (2006). Interactions between Mediterranean bottlenose dolphins (Tursiops
truncatus) and gillnets off Sardinia, Italy. ICES Journal of Marine Science, 63: 946‐951.
dos Santos, M.E. 1985. Estudo preliminar da população sedentária de roazes, Tursiops truncatus
(Montagu, 1821) (Cetacea, Delphinidae) no estuário do rio Sado. Relatório de estágio
profissionalizante. Universidade de Lisboa, Portugal.

43 / 46

dos Santos, M.E., Couchinho, M.N., Rita Luís, A. and Gonçalves, E.J. .2010. Monitoring underwater
explosions in the habitat of resident bottlenose dolphins. The Journal of the Acoustical Society of
America 128, 3805‐3808.
dos Santos, M.E., Lacerda, M. 1987. Preliminary observations of the bottlenose dolphin (Tursiops
truncatus) in the Sado estuary (Portugal). Aquatic Mammals 13, 65‐80.
Du Fresne, S.P., Grant, A.R., Norden, W.S. and Pierre, J.P. 2007. Factors affecting cetacean bycatch
in a New Zealand trawl fishery. DOC Research & Development Series 282, Department of
Conservation, Wellington, 18 p.
ESRI. 2006. ArcGIS 9.2. Environmental Systems Research Institute, Redlands, CA.
Ferreira, C.V. 2010. Movimentos e actividades do golfinhos‐roazes (Tursiops truncatus) na zona
terminal do estuário do Sado e possíveis influências ecológicas. Tese de Mestrado. Universidade de
Lisboa, Portugal.
Freitas, A. 1995. Estudo preliminar dos padrões de utilização do habitat pela população de
golfinhos‐roazes (Tursiops truncatus) no estuário do Sado. Relatório de estágio profissionalizante.
Universidade de Lisboa, Portugal.
Gaspar, R. 2003. Status of the resident bottlenose dolphin population in the Sado estuary: past,
present and future. Tese de doutoramento. University of St. Andrews, Escócia.
Gaspar, R. 2004. O Estado de Conservação do Roaz do Sado: Passado, presente e futuro bases
científicas para acções de conservação. Instituto da Conservação da Natureza.
Gazo, M., Gonzalvo, J. & Aguilar, A. 2008. Pingers as deterrents of bottlenose dolphins interacting
with trammel nets. Fisheries Research 92, 70‐75.
Grilo, S. 2010. Estudo da utilização do território pela população de roazes (Tursiops truncatus) do
estuário do Sado, a partir de dados obtidos em embarcações de dolphin watch. Tese de Mestrado.
Universidade de Lisboa, Portugal.
Harzen, S. 1998. Habitat use by bottlenose dolphin Tursiops truncatus in the Sado estuary,
Portugal. Aquatic Mammals 28, 251‐260.
Harzen, S.E. 2002. Use of an electronic theodolite in the study of movements of the bottlenose
dolphin (Tursiops truncatus) in the Sado estuary, Portugal. Aquatic Mammals 28, 251‐260.
44 / 46

Lopes da Cunha, P. 1994. Estrutura e dinâmica da ictiofauna do estuário do Sado. Tese de
doutoramento, Universidade de Lisboa.
López, A., Pierce, G.J., Santos, M.B., Garcia, J. and Guerra, A. .2003. Fishery by‐catches of marine
mammals in Galician waters: results from on‐board observations and an interview survey of
fishermen. Biological Conservation 111, 25‐40.
Luís, A.R. 2007. Avaliação do impacto de construções portuárias no comportamento e no ambiente
acústico da população de golfinhos‐roazes (Tursiops truncatus) do estuário do Sado. Tese de
Mestrado. Universidade de Lisboa, Portugal.
Neves, A., Cabral, H., Sequeira, V., Figueiredo, I., Moura, T. and Gordo, L.S. 2009. Distribution
patterns and reproduction of the cuttlefish, Sepia officinalis in the Sado estuary (Portugal). Journal
of the Marine Biological Association of the United Kingdom 89, 579‐584.
Nunes, S. 2001. Estudo da utilização do habitat pela população sedentária de golfinhos‐roazes
Tursiops truncatus (Montagu, 1821), no estuário do Sado , Portugal. Relatório de estágio da
Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas. Faculdade de Ciências do Mar e Ambiente da
Universidade do Algarve.
Palka, D.L.; Rossman, M.C. 2001. Bycatch estimates of coastal bottlenose dolphin (Tursiops
truncatus) in U.S.Mid‐Atlantic gillnet fisheries for 1996 to 2000. Northeast Fisheries Science Center
Reference Document 01‐15, 77 p.
Rosado, M.C., Bruxelas, A.T. & Castro, J.J. 1993. Efeitos ecológicos da exploração comercial de
casulo e lingueirão e dinâmica da comunidade de macrofauna acompanhante numa praia arenosa
do estuário do Sado. Estudos de biologia e conservação da natureza, 9. Serviço Nacional de
Parques, Reservas e Conservação da Natureza, Lisboa. 28 pp.
Rossman, M. C. 2010. Estimated Bycatch of Small Cetaceans in Northeast US Bottom Trawl Fishing
Gear during 2000–2005. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 42, 77–101.
Shane, S.H. 1990. Behavior and ecology of the bottlenose dolphin at Sanibel Island, Florida. Pp.
254‐265. Leatherwood, S. & Reeves, R.R. (Eds.). The Bottlenose Dolphin. San Diego. Academic
Press.

45 / 46

Silva, C. 2008. A população residente de Tursiops truncatus num quadro de gestão integrada do
estuário do Sado: proposta de um acordo voluntário. Dissertação de Mestrado, Universidade de
Lisboa.

46 / 46

INQUÉRITO
PESCA NO ESTUÁRIO DO SADO

LOCAL ____________________

DATA ___ /___ /___

1. DADOS PESSOAIS

1.1 Idade : ____ anos

1.2 Sexo: M

1.3 É reformado? Sim

F

Não

1.4 Localidade onde reside: _______________________
1.5 Agregado familar: ____________________________
1.6 Nível de escolaridade:
Não sabe ler/escrever

Sabe ler/escrever sem ter ido à escola

1º Ciclo

3º Ciclo

2º Ciclo

Secundário

Ensino Superior

1.7 Desde quando exerce a actividade da pesca:___________________
1.8 Fez algum curso de formação: Não

Sim

Qual?_________________________

1.9 A pesca é uma actividade:
A tempo inteiro

Em part-time

Sazonal

1.10 Caso existam, quais as outras actividades?
Apanha

Aquacultura

Outra ligada à Pesca

Indústria conserveira

Outra que não a pesca

1.11 Situação na profissão (face à embarcação):
Patrão
Outra

Isolado

TCO

Trabalhadores familiares

Qual?______________________________

1.12 Pertence a alguma associação de pesca/ pescadores?
Não

Sim

Qual? _______________________________

Casual

2. CARACTERÍSTICAS DA EMBARCAÇÃO
2.1 Porto de registo __________________

2.4 Comprimento fora-a-fora __________

2.2 Material de Construção ___________

2.5 Potência do motor ________________

2.3 Ano de construção ________________

2.6 N.º de tripulantes: _________________
Os tripulantes são: familiares

não familiares

3. ARTE

3. Que tipo de artes utiliza?
3.1 Emalhar / Tresmalho
 Fundeadas
 Deriva

3.2 Armadilhas
 Covos
 Alcatruzes
 Outro

_____________

Emalhar
Nº
redes

Comprimento da
rede

Altura da
rede

Malha

Tempo
pesca

Tresmalho
Nº
redes

Comprimento da
rede

Altura da
rede

Malha

Tempo
pesca

Nº: ________
Malha: ______________m
Isco: __________________
Tempo de Pesca _______

3.3 Linhas e anzóis
 toneiras
 outros

_____________

Comprimento: _______________m
Nº de anzóis: ___________________
Isco: ___________________________

3.4 Arrastos

Nº: ________
Malha: ______________
Largura do arrasto: _________
Tempo de Pesca _______

 de Portas
 de Vara
 Outro

3.5 Outra

_____________

Qual?__________________________

3.6 No caso de alternar a utilização das artes, como o faz?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________
3.7 Na sua opinião, a arte que utiliza tem efeitos negativos no meio ambiente? Não

Sim

Quais?
_______________________________________________________________________________
_________

4. ACTIVIDADE
4.1 Sazonalidade da actividade:
Horário
Inverno
Primavera
Verão
Outono

N° de dias/semana

Local

4.2 Capturas:
Espécies
acessórias/Rejeições

Espécie alvo

Quantidades médias
mensais

Inverno
Primavera
Verão
Outono

4.3 Que motivos levam à rejeição de capturas?
Valor comercial baixo
Outras

Sem valor comercial

Tamanho

Más condições para consumo

Quais?

_________________________________________________________________________

4.4 Quanto às rejeições:
Ficam a bordo, devolvidas mais tarde

Devolvidas imediatamente

Levam para terra

5. VENDA
5.1 Onde vende?
Lota

Restaurantes

Mercado

Vizinhos/ Amigos

↓
Qual? ________________________________________
6. GASTOS E GANHOS
6.1 Valor médio mensal atribuído à embarcação:
Até 250€

Entre 250€ e 500€

Entre 500€ e 1000€

Entre 1000€ e 5000€

6.2 Valor médio mensal das despesas:
Até 250€

Entre 250€ e 500€

Mais de 2500€

Entre 500€ e 1000€

Entre 1000€ e 2500€

Mais de 5000€

6.3 Rendimento médio mensal de cada pescador:
Até 250

Entre 250€ e 500€

Entre 500€ e 1000€

Mais de 1000€

6.4 Existem diferenças entre os salários dos pescadores da embarcação?
Sim

Não

Quais?

_____________________________________________________________________

7. LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
7.1 Conhece a legislação que rege a arte com que trabalha? Não
7.2 Conhece a legislação da pesca no estuário do Sado?
Concorda? Não

Não

Sim

Sim

Mais ou menos

Sim

Porquê?__________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________
7.3 Conhece o tamanho mínimo permitido das espécies que captura? Não

Sim

7.3.1 Captura exemplares abaixo do tamanho mínimo permitido?
Não

Sim

De que espécie(s)?

_________________________________________________________________________________
________
7.4 Com que frequência é abordado pelas autoridades fiscalizadoras?
Semanalmente

Mensalmente

De 3 em 3 meses

7.4.1 Qual a entidade fiscalizadora? GNR (BF)

IGP

De 6 em 6 meses
Polícia marítima

Outra

__________________
7.5 Já foi multado?

Não

Sim

Porquê?
_________________________________________________________________________________

8. OPINIÃO EM RELAÇÃO À RNES E AO PASMPRES
8.1 Acha que a RNES deve ser preservada?

Não

Sim

Porquê?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________
8.2 Na sua opinião, quais as principais actividades, comportamentos ou factores que constituem
ameaças para a RNES?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________
8.3 Já ouviu falar do PASMPRES?
Concorda? Não

Não

Sim

Mais ou menos

Sim

Porquê?__________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________

* Costuma ver roazes? Onde? Já ficaram presos na rede? “Roubam-lhe” peixe? Gosta de os ter no
Sado?

