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84.O Ano

Silêncio, que se vai ouvir o Oceano 
por Erica Cruz*

o WavEC juntamente com nove entida-
des parceiras, promoveu o projeto JUMP, 
uma ação conjunta para a monitorização 
do ruído em águas Portuguesas, ao abri-
go do programa de Financiamento Fundo 
Azul da Direção-Geral das Políticas do 
Mar (DGPM).

O projeto JUMP visa implementar 
ações para promover a discussão sobre 
a temática do ruído subaquático e o seu 
impacto no ambiente marinho e desen-
volver ferramentas para apoiar a aplica-
ção da Diretiva-Quadro de Estratégia 
Marinha. Alinhados com essas neces-
sidades, foram definidos seis objetivos 
específicos: 

Ao contrário do que Jacques Cous-
teau possa ter transmitido com o 
título do seu famoso documen-

tário Le Mond du silence, o oceano é 
um meio repleto de trilhas sonoras que 
resultam da atividade natural e das ativi-
dades marítimas desenvolvidas no meio 
marinho. 

Atendendo a que o som é utilizado por 
diversos animais como principal mecanis-
mo de interação com o meio, ao longo 
dos últimos anos, tem sido crescente a 
preocupação sobre os impactos que o 
ruído das atividades antropogénicas po-
de ter no ecossistema. Como reflexo des-
sa preocupação, o ruído submarino tem 
sido considerado em diversos instrumen-
tos e linhas políticas. No contexto euro-
peu, a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
(DQEM) adquire especial relevância, pois 
é o primeiro instrumento legal que implica 
a adoção de medidas para compreender 
e gerir o ruído submarino. 

A Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 
é o instrumento europeu de base para 
a política de proteção do ambiente ma-
rinho, tendo como objetivo atingir o bom 
estado ambiental das águas marinhas 
dos diferentes Estados-Membros da 
União Europeia. No âmbito desta Estra-
tégia os Estados-Membros são convida-
dos a desenvolver programas e ações 
para atingir o bom estado ambiental, que 
incluem medidas destinadas a proteger 
o ecossistema marinho e a assegurar a 
sustentabilidade das atividades económi-
cas desenvolvidas no mar. 

A avaliação do bom estado ambiental 
é feita com base em 11 descritores que 
incluem as componentes da biodiversida-
de e pressões geradas pelas atividades 
desenvolvidas no mar, referindo-se um 
deles, o Descritor 11, “Energia, incluin-
do o ruído submarino”. Considerando a 
natureza transfronteiriça do ruído sub-
marino, o qual pode ser gerado de forma 
intencional ou não, durante as atividades 
marítimas, leva a que, tal como outros 
descritores, a sua abordagem seja coor-
denada entre os diversos países, também 
de uma forma multidisciplinar. 

Considerando que Portugal identificou 
o descritor 11 como sendo um dos des-
critores que irá permitir avaliar o bom es-
tado ambiental das suas águas marinhas 
e que, até à data, os estudos sobre esta 
pressão antropogénica são reduzidos ou 
inexistentes para as águas Portuguesas, 
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partes interessadas estejam sensibiliza-
das e possam contribuir de forma ativa 
para o desenvolvimento de ações futuras.

*erica.cruz@wavec.org 

OBSERVAÇÃO:
Erica Cruz - Gestora de Projetos e Investiga-
dora em Bioacústica Marinha no WavEC. Des-
de 2010 tem estado envolvida em Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA), com particular ên-
fase nas questões relacionadas com o ruído 
submarino e cetáceos. Atualmente, participa 
em EIA para projetos marítimos, projetos de 
I&D com enfoque no impacto do ruído suba-
quático no ambiente marinho e presta apoio 
aos promotores no licenciamento para o tes-
te de tecnologias no mar.

1) Produzir um catálogo de gravações 
subaquáticas preexistentes e medições 
de ruído nas águas costeiras marinhas 
portuguesas; 

2) Caracterizar (a) o tipo e a distribuição 
de atividades humanas que produzem 
ruído, (b) as especificidades das águas 
marinhas portuguesas e (c) a distribuição 
de espécies acusticamente sensíveis;

3) Apresentar uma primeira visão da 
paisagem acústica subaquática ao longo 
da costa portuguesa; 

4) Calibrar modelos de propagação 
sonora para as águas portuguesas; 

5) Identificar as especificidades da 
monitorização do ruído subaquático nas 
águas portuguesas, discutir perspetivas 
futuras e fornecer recomendações sobre 
as melhores práticas; 

6) Promover o conhecimento sobre a 
manutenção de um bom estado ambien-
tal para o ambiente acústico marinho e 
a necessidade de regular as atividades 
humanas no mar.

Até à data já se encontram disponíveis 
alguns resultados do projeto no website 
jumpproject.pt, dos quais se destacam 
um inventário sobre dados já recolhidos 
nas águas portuguesas, as atividades 
que mais contribuem para a paisagem 
acústica e as espécies sensíveis, e um 
documento de enquadramento sobre as 
políticas relacionadas com o ruído sub-
marino. Ao longo do projeto foram ainda 
realizadas quatro campanhas para reco-
lha sistemática de dados e organizado 
um workshop. Os resultados destes tra-
balhos encontram-se em fase de proces-
samento e serão partilhados no site do 
projeto.

Embora o projeto termine no final des-
te ano, pretende-se que tenha impacto 
no futuro em trabalhos que vão para além 
da Diretiva, criando uma força motriz e 
um ponto de partida para que diferentes 


