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RESUMO 

 

O presente relatório de campanha inclui o trabalho efetuado e os resultados preliminares 

obtidos durante o cruzeiro CONDOR‐51‐O18 realizado a bordo do N/I Arquipélago, que decorreu 

durante o Outono de 2018 (entre 4 e 20 de outubro). Este cruzeiro teve como objetivo a 

obtenção de índices de abundância e o estudo das espécies demersais no monte submarino 

Condor localizado a 10 mn a sudoeste da ilha do Faial. Os seis lances realizaram‐se ao longo de 

um gradiente de profundidade dos 191 aos 1193 m. Neste cruzeiro utilizou-se o mesmo desenho 

de palangre de fundo usado em campanhas anteriores para a captura de espécies demersais. 

No total capturaram-se 21 espécies de teleósteos e 7 de elasmobrânquios. Recolheram-se ainda 

diversos dados sobre o esforço de pesca, capturas, biologia e procedeu-se à marcação de um 

número significativo de animais. Foram ainda realizadas 5 imersões com o “Image Lander” a 

uma profundidade média de 275 m. 

 

 
 
 

ABSTRACT 

 

This report presents the work done and the preliminary results obtained during the cruise survey 

“CONDOR‐51‐O18” onboard of the R/V Arquipélago, during the autumn 2018 (between 4 and 

20 October). The cruise aimed to estimate abundance indices and to study the demersal and 

deep‐water fish species on the Condor seamount located at 10 nm southwest of Faial Island. 

The six longline sets were deployed between 191 and 1193 meters depth. Demersal species 

were collected using a longline gear with the same design used in previous surveys. The number 

of species collected was 21 for teleosts e 7 for elasmobranchs. During the cruise survey data on 

the fishing effort, catches by species and various biological material and data were collected. A 

significant number of fishes were also tagged and released on the seamount. A total of 5 

deployments of the Image Lander were also made at an average depth of around 275 m. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os montes submarinos são estruturas topográficas que se elevam acima dos fundos 

marinhos circundantes. Apresentam uma estrutura cónica e são, geralmente, de origem 

vulcânica (Wessel, 2007). Nos Açores (ZEE) estão descritos um total de 63 montes submarinos 

de grandes dimensões e 398 de pequenas dimensões (Morato et al., 2008). 

Estes habitats apresentam comunidades pelágicas e bentónicas bastante ricas e por essa 

razão têm um papel crucial na ecologia e biodiversidade dos oceanos. No entanto, tal 

concentração de vida marinha torna estas áreas locais preferenciais para a pesca comercial 

tornando‐as potencialmente vulneráveis. 

O monte submarino Condor situa‐se a apenas 10 milhas náuticas (18,5 km) a sudoeste 

da Ilha do Faial, o que significa que o seu acesso é extremamente fácil e rápido. É constituído 

por duas coroas, apresentando uma orientação no sentido Este‐Oeste. É um monte submarino 

de grandes dimensões (>  1km) com 39 km de comprimento e 23 km de largura. A coroa menos 

profunda encontra‐se a cerca de 185 m e a batimetria do monte desce até aos 2000 m (Tempera 

et al., 2013). Neste intervalo de profundidade são várias as comunidades biológicas encontradas 

cuja distribuição está dependente da profundidade (Tempera et al., 2012). Para além disso, este 

monte submarino é representativo dos ecossistemas encontrados noutros montes submarinos 

nos Açores e a sua área é relativamente pequena, o que permite uma amostragem minuciosa 

dos diferentes habitats e comunidades. Este monte foi uma área importante para a frota de 

pesca local que possibilita o estudo dos impactos da pesca. Por estas razões o monte submarino 

Condor foi considerado uma área excelente para a implementação do observatório científico 

Condor, suportado pelo projecto CONDOR e inúmeros projectos nacionais e internacionais 

(Giacomello et al., 2013).  

A gestão dos recursos marinhos, baseada numa abordagem ecossistémica, exige a 

compreensão de todo o ecossistema e esforços de monitorização e investigação de longo prazo. 

Esta estação de investigação foi implementada no banco Condor desde 2008 para a realização 

de um estudo integrado e multidisciplinar deste ecossistema. Actualmente, o banco está vedado 

à pesca demersal até final de 2020, e o acesso regulamentado pela Portaria Regional n.º 94/2017 

de 28 de dezembro de 2017, estando assim maioritariamente dedicado à investigação. 

O cruzeiro CONDOR‐51‐O18 está integrado neste plano de trabalhos e tem como 

objetivo a obtenção de índices de abundância a recolha de amostras e outra informação 

biológica relevante, relativamente às comunidades de peixes demersais com ou sem interesse 

comercial. O facto de o monte submarino Condor se encontrar fechado pelo menos até final de 
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2020, constitui uma oportunidade única de investigação permitindo continuar a monitorizar as 

espécies demersais do local, de modo a aumentarmos o conhecimento sobre a dinâmica e 

resiliência das populações demersais exploradas, estudar a variabilidade das abundâncias e os 

fatores que mais influenciam essa variabilidade.  

A campanha de 2018 foi a décima campanha de palangre de fundo realizada no local na 

sequência das  realizadas no âmbito do anterior projeto Condor, cofinanciado pelos fundos EEA 

Grants (Menezes &Giacomello, 2013), do projecto SMART (“Seamount Management and 

Research Tools – the Condor Case Study”) aprovado em 2012 e financiado pela Secretaria 

Regional de Ciência Tecnologia e Equipamentos (DRCT), e das apoiadas por fundos do Governo 

Regional dos Açores, através de protocolos celebrados entre o IMAR- Instituto do Mar, e a 

Secretaria Regional dos Recursos Naturais e a Secretaria Regional do Mar Ciência e Tecnologias. 

Nesta campanha utilizou-se o palangre-de-fundo de modo a capturar espécies 

demersais e de profundidade, e o “Image Lander”, para recolha de imagens subaquáticas. 

Recolheu-se diversa informação sobre o esforço de pesca, capturas, biologia, e capturas 

acessórias. Uma vez que as análises dos dados e os diversos estudos se encontram ainda a 

decorrer, o presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho efetuado e os resultados 

preliminares obtidos no referido cruzeiro. 
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2. METODOLOGIAS 

 

O cruzeiro CONDOR‐51‐O18 decorreu entre 4 e 20 de outubro de 2018 e foi realizado a bordo 

do N/I Arquipélago. A metodologia usada foi semelhante à utilizada nos cruzeiros anteriores 

(Catarino et al., 2007, 2008, 2009, 2010) com ligeiras alterações, envolvendo uma equipa que já 

com experiência nestas campanhas (Anexo – lista de participantes).  

2.1. Navio 

O N/I Arquipélago (Figura 1) constitui uma das unidades móveis de investigação ao 

serviço do Instituto do Mar e da Universidade dos Açores. Possui um comprimento de 25,4 m o 

seu desenho foi concebido de forma a garantir trabalhos de biologia pesqueira e de oceanografia 

(química, física e biológica), em separado ou em simultâneo. Tem lotação para 7 tripulantes e 6 

cientistas. Está em operação desde o verão de 1993. 

Figura 1. Navio de Investigação Arquipélago. 

 

2.2. Arte de Pesca 

Durante a campanha o palangre pedra‐boia foi a arte de pesca utilizada. Nos lances 

cobriu-se os estratos de profundidade de 191 a 1193 m (Tabela 1). 
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O aparelho (Figura 2) é constituído pela linha principal (linha madre), em monofilamento 

de nylon de 1,80 mm de diâmetro, ao longo da qual estão presas linhas secundárias (estralhos 

ou paradas) também em monofilamento de nylon, mas de 0,80 mm de diâmetro. Cada estralho 

(com um comprimento de 40 cm) tem fixo 1 anzol número 9 (marca STEEL) na extremidade livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Cobertura de estratos de profundidade. 

 

Figura 2. Representação esquemática do palangre‐pedra‐boia utilizado no cruzeiro (.LC – Cabo de 
cabeceira (polifilamento) e linha livre, BS - Boia de sinalização; BL - Balona; A – Poita de pedra; BX – 
baixada (polifilamento), LM – Linha madre (monofilamento); PP – pequenas pedras de afundamento; 
R - Retenida; AL - Alfinete; PB – pequenas boias de flutuação intermédias. (Ilustrações de: Nuno Brito 
©ImagDOP). 
 

Lance 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951 1001 1051 1101 1151
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O aparelho é arrumado em “gamelas” (ou “celhas”) com 4 “talas” (lados), tendo cada 

tala entre 25 a 30 anzóis e 25 braças de comprimento ( 1 braça = 1,67 m). 

A largada inicia‐se pela “cabeceira” (cabo de nylon entrelaçado de 10 mm de diâmetro) 

levando no extremo emerso uma boia com emissor rádio e luz e uma balona (boia grande). No 

extremo oposto é então ligada a “retenida”, fixando‐se logo na primeira “baixada” uma poita 

(lastro de ± 40 Kg). O comprimento das “cabeceiras” é determinado pela profundidade da 

posição da largada ou da profundidade a que se pretende que o aparelho pesque, sendo esse 

comprimento ajustado pela junção ou não de mais cabo (bandas da cabeceira) que se encontra 

separado em comprimentos de 50 ou 100 braças. A “retenida” é constituída pelo mesmo tipo 

de cabo das “cabeceiras” com 10 mm de diâmetro, e vai sendo largada juntamente com a 

“madre”. A “madre” liga‐se à “retenida” através das “baixadas” de duas em duas talas por meio 

de um alfinete. Para que a contagem dos anzóis durante a alagem seja facilitada foi colocada 

uma boia numerada em cada tala ímpar e uma pedra em cada tala par, para que o aparelho 

afunde. Utilizou‐se como isco sardinha salgada cortada em pedaços. 

2.3. Planeamento e Desenho do Cruzeiro 

O cruzeiro de 2018 vem no seguimento dos cruzeiros realizados nos anos anteriores 

(CONDOR‐31‐V09, CONDOR‐34‐O10, CONDOR‐36‐O11, Catarino et al., 2009, 2010 e 2011; 

CONDOR-39-O12, Rosa et al., 2012; CONDOR-41-O13, CONDOR-42-O14, Inácio et al., 2013; 

2014, CONDOR-45-O15, CONDOR-47-O16, CONDOR-49-O17, Rosa et al., 2015, 2017, 2018). A 

presente campanha de investigação teve como objetivo principal estimar abundâncias e 

rendimentos de pesca para aferir os efeitos do fecho deste monte submarino à pesca comercial. 

Assim o desenho de amostragem foi desenvolvido com o objetivo de obter índices de 

abundância relativa das espécies capturadas demersais e de profundidade com ou sem interesse 

comercial que ocorrem no monte submarino Condor. Optou‐se por um desenho estratificado 

em profundidade, ou seja, o aparelho foi largado ao longo de um gradiente de profundidade, 

conseguindo‐se deste modo um número de anzóis ou esforço de pesca por estrato de 

profundidade, proporcional à área ou dimensão de cada estrato. 

Desde 2009 que se optou por uma estratégia de amostragem com estações fixas, as 

quais têm vindo a ser anualmente amostradas de modo a evitar a possível influência de outros 

fatores não controláveis que pudessem influenciar os rendimentos caso a localização das 

estações fosse aleatória, tais como diferenças no substrato ou na exposição às correntes 

dominantes por exemplo. Os locais de pesca no monte submarino foram selecionados de modo 

a abrangerem as profundidades desejadas, entre a menor batimetria possível (185 m) e os 1200 

m, partindo das zonas de menor profundidade existentes (duas coroas nas extremidades Este e 
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Oeste e a área central do banco). Três desses lances seguem um rumo para a vertente Sul e os 

outros três para a vertente Norte (Figura 3).  

2.4. Operações de Pesca 

Previamente à realização de cada lance de pesca, procedeu‐se à localização de cada 

estação e à caracterização do transepto, registando‐se o perfil batimétrico do fundo mediante 

sondagem. A operação de largada do aparelho iniciou‐se cerca de uma hora antes do alvorecer, 

tendo uma duração de aproximadamente 1 hora, conforme a extensão do lance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados referentes à posição geográfica (latitude e longitude), profundidade e hora de 

largada das cabeceiras, gamelas e respetivas boias e pedras, foram recolhidos em tempo real 

durante esta fase, mediante suporte informático ligado aos instrumentos de navegação do 

navio.  

Deste modo, foi possível dividir o perfil do lance nos respetivos estratos de 

profundidade, de 50 em 50 m, para posterior organização do pescado capturado pelo aparelho 

(estratificação da amostra; Tabela 2). 

Tabela 2. Estratos de profundidade considerados. 

Intervalos dos estratos batimétricos (m) Código

151-200 4

201-250 5

251-300 6

301-350 7

351-400 8

401-450 9

451-500 10

501-550 11

551-600 12

601-650 13

651-700 14

701-750 15

751-800 16

801-850 17

851-900 18

901-950 19

951-1000 20

1001-1050 21

1051-1100 22

1101-1150 23

1151-1200 24
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Tabela 3. Características principais dos lances de pesca realizados no cruzeiro CONDOR-51-O18. 
 

 

Terminada a largada, o aparelho fino permaneceu a pescar sensivelmente durante três 

horas, passando-se em seguida à alagem do mesmo. Sempre que possível, o aparelho foi alado 

no mesmo sentido que havia sido largado. A operação de alagem demorou entre 3-5 horas, 

dependendo principalmente de fatores como a extensão do aparelho (número de gamelas), o 

estado do mar ou eventuais embaraços do aparelho no fundo. 

No total realizaram‐se 6 lances no monte submarino Condor (Tabela 3 e Figura 3). 

 

 

Figura 3. Localização geográfica das operações realizadas no monte submarino Condor durante o cruzeiro 

com indicação dos respetivos lances de pesca e dos locais de imersão do Lander. 

 

Lat. (N) Long. (W) Lat. (N) Long. (W) Inicial Final

CONDOR-01-O18 18-10-2018 38°32' 29°02' 38°30' 29°05' 191 1190 3348

CONDOR-03-O18 19-10-2018 38°31' 28°59' 38°33' 28°57' 228 1121 3484

CONDOR-04-O18 08-10-2018 38°31' 28°59' 38°28' 29°01' 219 1182 3689

CONDOR-05-O18 04-10-2018 38°32' 29°03' 38°35' 29°01' 203 1193 3272

CONDOR-06-O18 20-10-2018 38°31' 29°01' 38°30' 29°02' 233 735 1628

CONDOR-07-O18 20-10-2018 38°32' 29°00' 38°31' 29°01' 241 648 1270

Esforço           

(nº anzóis)
Lance Data

Inicial Final Profundidade (m)
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2.5. Recolha de dados 

2.5.1. Amostragem biológica 

O processo de amostragem biológica foi conduzido simultaneamente com a operação 

da pesca. Inicialmente, e à medida que o peixe ia sendo capturado, foi‐se procedendo à 

separação das capturas por estratos de profundidade. Assim, colocou‐se o pescado capturado 

em diferentes caixas, devidamente etiquetadas, consoante o estrato a que pertencia.  

De seguida procedeu‐se à determinação das capturas em número e peso total por 

espécie, por estrato de profundidade. Deste modo, para cada caixa (estrato) efetuou‐se a 

contagem do número de indivíduos por espécie e respetiva pesagem total. Esta informação foi 

registada na folha de “resumo do lance”. Terminada esta fase, o peixe foi transferido para a 

mesa de amostragem onde se determinou comprimentos e se procedeu à amostragem 

biológica. 

Na mesa de amostragem, deu‐se início à determinação de comprimentos por espécie, 

para cada estrato. Deste modo, e para todos os indivíduos capturados no lance, procedeu‐se à 

determinação de pelo menos uma medida de comprimento (total ou furcal). As espécies foram 

identificadas segundo Compagno (1984a, 1984b, 2005), Whitehead et al. (1984, 1986) e Froese 

& Pauly (2017). 

 Para os indivíduos a amostrar procedeu‐se sequencialmente à sua medição 

(comprimento e peso), recolha de otólitos (nos peixes teleósteos), observação das gónadas para 

a determinação do sexo e do respetivo estado de maturação e, para algumas espécies, recolha 

de tecido muscular para estudos de genética. A amostragem biológica de peixes 

elasmobrânquios seguiu um processo muito semelhante ao utilizado nos teleósteos, mas para 

as medições foram adotados os comprimentos total e pré‐caudal. Todas as medições foram 

efetuadas segundo o manual de Compagno (1984a). O sexo dos indivíduos foi determinado 

através da presença ou ausência de órgãos copuladores externos e o estado de maturação foi 

determinado com base na escala de maturação sexual adotada em campanhas anteriores (Silva 

et al., 1997).  

2.5.2 Esforço e Rendimentos de Pesca (CPUE) 

Para a determinação do esforço efetivo de pesca, foram selecionadas algumas talas 

durante a operação de alagem do palangre, para contagem de: 1) anzóis com isco; 2) anzóis sem 

isco; 3) anzóis com peixe; 4) anzóis perdidos. Esta tarefa foi realizada com o auxílio de um 

“datalogger” (modelo “Psion Workabout Pro”). Devido à elevada velocidade de alagem, não é 

de todo possível contabilizar o total de anzóis do aparelho, tendo‐se considerado somente 

algumas talas e extrapolando‐se para o número total de talas largadas. As restantes talas (não 



Arquivos Okeanos, Relatórios de Cruzeiros, Nº 2/2019 

9 

contadas e perdidas/”empachadas”) são também contabilizadas, de modo a perfazer o total de 

talas largadas. Estes dados são essenciais na obtenção de uma estimativa do esforço de pesca 

efetivo resultante quer por lance/estrato quer na totalidade dos lances efetuados. Estes valores 

de esforço serão utilizados no cálculo dos rendimentos de pesca (Capturas por Unidade de 

Esforço ‐ CPUE). O esforço total de pesca efetuado durante o cruzeiro CONDOR‐51‐O18 foi de 

16 691 anzóis (Tabela 3). 

 

2.5.3. Marcação 

Durante este cruzeiro deu‐se continuidade ao programa de marcação de algumas 

espécies com interesse comercial, levado a cabo pelo Departamento de Oceanografia e Pescas.  

 

2.5.4. “Image Lander” - captura de imagens subaquáticas 

Durante a campanha deste ano no banco Condor foram realizadas 5 imersões com o 

“Image Lander” entre os 251 e os 298 m de profundidade, de duração aproximada de 1 hora 

(Tabela 4). O “Image Lander” está dotado de uma câmara a cores com um sistema de iluminação 

da gama visível (luz branca) e tem autonomia energética de 6 horas a gravar em contínuo e um 

disco rígido de 160 Gb. O sistema de vídeo e iluminação foram montados num varão de aço inox 

em posição vertical, apontadas para o fundo. Por baixo da câmara, amarrada a um cabo com 

destorcedor, é amarrada uma poita com 8 kg a uma distância de 2 m, e colocada uma boia de 

massa 4 m acima do topo da estrutura para garantir que o sistema fica vertical e não interfere 

com as filmagens. O sistema levou um cesto porta-engodo com sardinha moída como isco. 

Depois de definido o local da imersão o sistema de vídeo é descido até ao fundo através 

de uma retenida, ficando sinalizados à superfície com uma boia, um emissor acústico e uma luz. 

Os locais das imersões (Figura 3) foram selecionados de forma a coincidir com os lances.  

O objetivo destas imersões foi recolher imagens para produzir estimativas de 

abundância de goraz nas zonas de pesca de forma a poder relacionar estas estimativas com as 

CPUEs obtidas no palangre de fundo. Este exercício deverá permitir, no futuro, utilizar este 

sistema como uma ferramenta de avaliação de stocks de zonas sensíveis cujo impacto deva ser 

o menor possível. As imagens foram identificadas e guardadas para análise posterior através do 

software “EventMeasure” (SeaGIS Pty Ltd).  
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Tabela 4. Características das imersões do Image Lander realizadas no cruzeiro CONDOR-51-O18.  

 

2.5.5. Capturas acessórias 

Durante a alagem vários foram os espécimes de corais, espongiários e hidrários que 

ficaram presos no aparelho e foram trazidos para bordo. Esses espécimes foram preservados e 

levados para terra para análises posteriores e confirmação da identificação. 

2.6. Processamento dos dados recolhidos 

O material biológico e informação complementar recolhida durante a campanha 

destina‐se a diversas áreas de estudo. 

Em primeiro lugar as amostras de tecido muscular serão usadas em estudos genéticos. 

A caracterização de sequências de DNA mitocondrial e genómico permitirá realizar estudos de 

filogeografia, filogenia e demografia histórica (Stefanni & Thorley, 2003; Stefanni et al., 2006; 

Stefanni & Knutsen, 2007), e o recurso a microssatélites permitirá o estudo da subestrutura 

populacional. Estes dados poderão constituir a base para a definição de unidades de gestão 

(stocks) para espécies de interesse para as pescas.  

A análise dos dados recolhidos de comprimentos permitirá estabelecer relações de 

peso‐comprimento e ainda representar a estrutura populacional das espécies através de 

histogramas de frequências de comprimentos. 

Os otólitos permitirão a realização de estudos de idade e crescimento das espécies 

capturadas através da sua leitura (método direto) e comparação com análises de frequências de 

comprimento (método indireto).  

Os dados referentes à determinação individual do sexo e estados de maturação do peixe 

destinam‐se a estudos na área da reprodução (estabelecimento de ogivas de maturação, 

cálculos de sex‐ratios e de comprimento/idade e primeira maturação, épocas de reprodução). 

Os dados referentes às capturas e respetivos rendimentos obtidos, serão utilizados para 

aferir a evolução temporal e espacial das abundâncias das várias espécies demersais de maior 

interesse comercial. Serão ainda utilizados nas análises de diversidade, e distribuição horizontal 

e vertical das várias espécies, e ainda, poderão servir de base a estudos de caracterização de 

habitats. 

CONDOR-01-O18 04-10-2018 12h10 38.32.259 29.03.385 251

CONDOR-03-O18 08-10-2018 12h40 38.31.624 28.59.341 287

CONDOR-04-O18 18-10-2018 16h17 38.31.024 28.59.482 262

CONDOR-06-O18 19-10-2018 14h25 38.31.465 29.01.495 298

CONDOR-07-O18 19-10-2018 12h45 38.32.250 29.00.990 278

Long. (W) Profundidade (m)LANDER Data Hora Lat. (N)
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3. RESULTADOS PRELIMINARES 

3.1. Capturas 

No cruzeiro CONDOR‐51‐O18 foram capturadas 28 espécies diferentes: 21 de teleósteos 

e 7 de elasmobrânquios (Tabela 5). Nos peixes teleósteos, a Família melhor representada foi a 

Moridae com 4 espécies e nos elasmobrânquios, as mais representadas foram a Etmopteridae 

e a Centrophoridae com 2 espécies cada. 

Todos os indivíduos identificados com o código EPR (Aphanopus spp.) serão sujeitos a 

um screening genético para a confirmação da espécie. Isto deve‐se ao facto de existir uma 

sobreposição na distribuição das duas espécies crípticas (A. carbo e A. intermedius) nesta área 

(Stefanni et al., 2009). 

As capturas em número e peso registadas no cruzeiro apresentam‐se na Tabela 6. No 

total capturaram‐se 1939 indivíduos, correspondendo ao peso de aproximadamente 1,8 

toneladas de pescado. Os peixes teleósteos dominaram claramente as capturas do cruzeiro, 

tanto em número como em peso (95,8% e 91,6%, respetivamente). Relativamente aos 

elasmobrânquios verificou‐se que representaram cerca de 4,3% do total em número e 8,4% do 

total em peso. 

As capturas de Pagellus bogaraveo, Helicolenus dactylopterus e Mora moro, atingiram 

84,2% (1632 indivíduos) da captura total em número da campanha (correspondentes a 74,1% 

da captura em peso). As espécies de elasmobrânquios mais capturadas em número foram 

Deania profundorum, Deania calcea e Etmopterus pusillus,com 37, 24 e 12 indivíduos, 

respetivamente. Estas espécies representam apenas 3,8% da captura total do cruzeiro em 

número (73 indivíduos) e 6,9% em peso (123,4 kg). 

3.2. Amostragem Biológica e Frequência de Comprimentos 

A Tabela 7 apresenta um resumo da amostragem biológica efetuada durante o cruzeiro. 

No total, determinaram‐se os comprimentos de 1895 espécimes (correspondendo a 97,7% do 

número total de espécimes capturados). 

Procedeu‐se à amostragem biológica de 703 indivíduos (36,3% da captura total). Para 

esta amostra, determinou‐se o sexo de 703 indivíduos e os estados de maturação de 698 

indivíduos, tendo‐se recolhido 615 pares de otólitos de teleósteos. No que respeita à recolha de 

tecidos para estudos de genética, foram amostrados 64 indivíduos. Este ano recolheu-se 

também informação sobre parasitas internos, tendo-se observado cerca de 625 indivíduos com  

a presença destes. 
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3.3. Marcação 

 

 Durante este cruzeiro foram marcados um total de 703 indivíduos, pertencentes a 5 

espécies. As espécies com mais espécimes marcados foram Pagellus bogaraveo (492) e 

Helicolenus dactylopterus (204) (Tabela 8). Estas perfizeram 99,0% do número total de 

indivíduos marcados.  

 

 

Tabela 5. Espécies capturadas durante o cruzeiro CONDOR‐51‐O18. 

Código Família Espécie Autor

Teleósteos

ALF   Berycidae             Beryx splendens                  Lowe (1839)                         

IMP   Beryx decadactylus               Cuvier (1829)                       

CHI   Carangidae            Trachurus picturatus             Bowdich (1825)                      

CGR   Congridae             Conger conger                    Linnaeus (1758)                     

TAB   Lophiidae Lophius piscatorius Linnaeus (1758)                     

RAT1  Macrouridae           Coelorinchus caelorhincus Risso (1810)                        

GAD   Moridae               Gadella maraldi Risso (1810)                        

MMO   Mora moro                        Risso (1810)                        

MMO1  Lepidion eques

MMO3  Lepidion guentheri               Giglioli (1880)                     

MOR   Muraenidae            Muraena helena                   Linnaeus (1758)                     

ABR1  Phycidae              Phycis phycis                    Linnaeus (1758)                     

ABR2  Phycis blennoides

CHE   Polyprionidae         Polyprion americanus             Schneider (1801)                    

CAV   Scombridae Scomber colias Gmelin, 1789

BAG   Scorpaenidae Pontinus kuhlii                  Bowdich (1825)                      

BCN   Helicolenus dactylopterus        Delaroche (1809)                    

GOR   Sparidae              Pagellus bogaraveo               Brünnich (1768)                     

CGI   Synaphobranchidae     Synaphobranchus kaupii           Johnson (1862)                      

EPR   Trichiuridae          Aphanopus spp.                   -

ESP   Lepidopus caudatus               Euphrasen (1758)                    

Elasmobrânquios

SAP1  Centrophoridae        Deania calcea                    Lowe (1839)                         

SAP2  Deania profundorum               Smith & Radcliffe (1912)            

GAT   Dalatiidae Dalatias licha Bonnaterre (1788)

LIX1  Etmopteridae          Etmopterus spinax                Linnaeus (1758)                     

LIX2  Etmopterus pusillus              Lowe (1839)                         

RAI2  Rajidae Dipturus batis Linnaeus (1758)                     

SAP3  Somniosidae           Centroscymnus crepidater (Barbosa du Bocage & Capello, 1864) 
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Tabela 6. Capturas em número e peso por espécie registadas no cruzeiro. 

Número 

(nº ind.)

Peso        

(kg)

Teleósteos

GOR   GORAZ Pagellus bogaraveo               1035 691,0

BCN   BOCA NEGRA                Helicolenus dactylopterus        382 224,8

MMO   MELGA                     Mora moro                        215 417,1

ABR1  ABRÓTEA                   Phycis phycis                    62 84,0

BAG   BAGRE                     Pontinus kuhlii                  57 24,2

CGI   CONGRINHO                 Synaphobranchus kaupii           21 4,2

ALF   ALFONSIM                  Beryx splendens                  16 7,1

IMP   IMPERADOR                 Beryx decadactylus               16 19,3

CHI   CHICHARRO                 Trachurus picturatus             13 5,7

CGR   CONGRO                    Conger conger                    9 75,8

CHE   CHERNE                    Polyprion americanus             6 81,7

ESP   PEIXE ESPADA              Lepidopus caudatus               6 2,5

RAT1  RATO-BICUDO               Coelorinchus caelorhincus 6 1,1

MOR   MOREIA                    Muraena helena                   3 2,4

CAV   CAVALA Scomber colias 2 0,3

EPR   ESPADA-PRETO              Aphanopus spp.                   2 3,3

MMO1  JULIANA PEQUENA Lepidion eques 2 1,3

ABR2  ABRÓTEA-DO-ALTO Phycis blennoides 1 0,0

GAD   GADELA Gadella maraldi 1 0,1

MMO3  -                         Lepidion guentheri               1 2,4

TAB   TAMBORIL Lophius piscatorius 1 0,0

Elasmobrânquios

SAP2  SAPATA                    Deania profundorum               37 52,7

SAP1  SAPATA                    Deania calcea                    24 67,1

LIX2  LIXINHA-DA-FUNDURA        Etmopterus pusillus              12 3,7

LIX1  LIXINHA-DA-FUNDURA        Etmopterus spinax                5 1,3

GAT   GATA-LIXA Dalatias licha 3 22,3

RAI2  RAIA MANTEIGA Dipturus batis 1 2,7

SAP3  SAPATA PRETA              Centroscymnus crepidater 1 1,3

Total 1939 1799,5

Capturas

Código Nome comum Nome científico
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Tabela 7. Resumo da amostragem biológica efetuada durante o cruzeiro. 

Tabela 8. Informação sumária relativa à marcação de espécies.   

Nome Espécie Total (n)

Goraz Pagellus bogaraveo 492

Boca negra Helicolenus dactylopterus 204

Congro Conger conger 3

Gata-lixa Dalatias licha 3

Raia manteiga Dipturus batis 1

Total 703

Otólitos DNA

Teleósteos

GOR GORAZ Pagellus bogaraveo               1023 180 180 180 179 180

BCN BOCA NEGRA                Helicolenus dactylopterus        377 166 166 164 165 166

MMO MELGA                     Mora moro                        212 110 110 110 110 110

BAG BAGRE                     Pontinus kuhlii                  57 57 57 56 57 57

ABR1 ABRÓTEA                   Phycis phycis                    53 54 54 54 54 54

CGI CONGRINHO                 Synaphobranchus kaupii           21

ALF ALFONSIM                  Beryx splendens                  16 16 16 16 16 16

IMP IMPERADOR                 Beryx decadactylus               15 15 15 13 15 15

CGR CONGRO                    Conger conger                    9

CHI CHICHARRO                 Trachurus picturatus             9 9 9 9 9

CHE CHERNE                    Polyprion americanus             6 6 6 6 6 6 5

ESP PEIXE ESPADA              Lepidopus caudatus               5 5 5 5 4 1 5

RAT1 RATO-BICUDO               Coelorinchus caelorhincus 5 5 5 5 4 5 2

CAV CAVALA Scomber colias 2 1 1 1 1

EPR ESPADA-PRETO              Aphanopus spp.                   2 2 2 2 2 1 2

MMO1 JULIANA PEQUENA Lepidion eques 2 2 2 2 2 2 2

MOR MOREIA                    Muraena helena                   2 1 1 1 1

ABR2 ABRÓTEA-DO-ALTO                Phycis blennoides 1

GAD GADELA Gadella maraldi 1 1 1 1 1 1

MMO3 - Lepidion guentheri               1 1 1 1 1 1 1

Elasmobrânquios

SAP2 SAPATA                    Deania profundorum               30 30 30 30 14

SAP1 SAPATA                    Deania calcea                    24 24 24 24 18

LIX2 LIXINHA-DA-FUNDURA        Etmopterus pusillus              12 12 12 12 11

LIX1 LIXINHA-DA-FUNDURA        Etmopterus spinax                5 5 5 5 1

GAT GATA-LIXA Dalatias licha 3

RAI2 RAIA MANTEIGA Dipturus batis 1

SAP3 SAPATA PRETA              Centroscymnus crepidater 1 1 1 1 1

Total 1895 703 703 698 625 615 64

Material biológico amostrado

Sexo Maturação
Presença 

parasitas

Mat. biol. recolhidoCódigo Nome comum Nome científico Comprimentos 
Peso total 

individual
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3.4. Image Lander – análise de imagens 

 As imagens recolhidas durante as 5 imersões do Image Lander foram guardadas para 

análise posterior (identificação e registo das espécies).  

 

3.5. Capturas acessórias 

A Tabela 9 apresenta um resumo das espécies acessórias que foram capturadas. No total 

capturaram-se 25 espécimes, dos quais as mais representativas foram as espécies Dentomuricea 

meteor (12), Porifera ni (4) e Acanthogorgia sp. (4).

 
 
                                        Tabela 9. Espécies acessórias capturadas durante o cruzeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Espécie Nº indivíduos

Leiodermatium sp. 1

Porifera  NI 4

Antipatharia  NI 1

Viminella flagellum 1

Acanthogorgia  sp. 4

Dentomuricea aff. meteor 12

Paracalyptrophora josephinae 1

Fossil Stylasteridae 1

Total 25
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
 

A campanha de monitorização dos peixes demersais no monte submarino Condor de 2018 

decorreu como planeado, com a realização de 6 lances de pesca utilizando o palangre de fundo.  

Este relatório apresenta de forma sintética os resultados da campanha de mar, que serão 

analisados e discutidos posteriormente, para a o apoio científico para a gestão das pescas 

demersais dos Açores, bem como em artigos a publicar em revistas científicas especializadas.  

Os dados recolhidos durante esta campanha de monitorização integram a base de dados dos 

Demersais do Departamento de Oceanografia e Pescas e as amostras estão devidamente 

acondicionadas para análises futuras. 
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ANEXO  

 

Lista de Participantes  

 

Participaram neste cruzeiro, a tempo inteiro ou parcial, diversos investigadores, 

técnicos, estudantes de doutoramento do Departamento de Oceanografia e Pescas da 

Universidade dos Açores (DOP-UAç) e do IMAR. Os elementos que constituíram a equipa 

científica do cruzeiro foram: 

 
Eva Giacomello (IMAR), Chefe de cruzeiro;  

Alexandra Rosa (IMAR);  

Diana Catarino (IMAR);  

Sérgio Gomes (IMAR);  

João Neves (IMAR);  

António Godinho (IMAR);  

Meritxell Gumara (IMAR).  
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Arquivos Okeanos 
 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 
 

I - Estrutura do documento 
 
Os Arquivos Okeanos estão divididos em duas séries: Relatórios Internos (de divulgação restrita) e de Cruzeiros 
(dados básicos das campanhas marítimas das embarcações L/I –“Águas Vivas” e N/I “Arquipélago”.  
 
Tanto quanto possível cada relatório deverá ter a seguinte organização: 
 
1 - Capas rígidas: de cor azul para os Relatórios Internos e verde para Cruzeiros. Na capa frontal deverá ser indicada 
a série, a numeração e o título, podendo ainda conter uma figura ilustrativa do estudo. O verso da capa frontal deve 
ter informação geral, podendo conter informação adicional, relativa por exemplo à origem da ilustração da capa, 
arranjo gráfico ou impressão. 
 
2 - Primeira página, sem numeração, com título, nome do(s) autor(es) e afiliação complementar quando aplicável. 
 
3 - Resumos, em Português e Inglês (máx. 300 palavras cada) 
 
4 - Agradecimentos (fontes de financiamento, etc.) 
 
5 – Índices, para documentos com mais de 10 páginas; 
 
6 – Estrutura principal:  

- Introdução (com objetivos) 

- Metodologias 

- Resultados 

- Discussão e Conclusões 

- Referências 

- Anexos 
 
II - Forma do documento (Folio) 
 
1 - Mancha de texto 
 
Folha A4 com as seguintes margens: direita e esquerda com 2,5 cm, topo e inferior com 3,0 cm. Os documentos com 

mais de 12 páginas devem ser, de preferência, impressos em frente e verso. 
 
2 - Numerações 
 
Páginas - A numeração da página deverá ser em arábico para a parte textual, centrada no fundo da página e iniciar-
se na primeira página com texto (introdução). As partes antes da introdução (pré-textuais) e depois das referências 
(parte pós-textual; ex. Anexos) deverão ser numeradas em romano.  
 
Figuras e Tabelas - Numeradas também em arábico e de preferência inseridas no texto. 
 
3 - Estilo e Fontes 
 
De preferência deverá ser usada a fonte Georgia 12, com texto a uma coluna. O espaçamento deverá ser de 1,5. A 
fonte e o espaçamento poderão ser reduzidos para textos mais longos (estilo “text”).  
 
Títulos - Deverão ser em maiúsculas, fonte Tahoma, e sem numeração. Os subtítulos deverão ter uma fonte mais 
pequena que os principais. De preferência devem usar-se os estilos de fontes já preparados no template 
(“headings”).  
 
Legendas de Figuras e Tabelas - Deverão ser feitas em tamanho inferior, Georgia 10. De preferência devem usar-se 
os estilos de fontes já preparados no template (“captions”). 
 
Citações e referências – Utilizar o estilo APA disponível no software de gestão bibliográfica.   
 
4 - Língua 
 
Estes documentos podem ser redigidos em Português ou Inglês, cabendo esta opção aos autores.  
 
III - Submissão 
 
Os autores deverão submeter os relatórios para publicação por e-mail, para o secretariado: 
okeanos.secretariado@uac.pt 
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