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• Maioria do oceano é habitat pelágico/remoto
• ZEE’s abrangem parcialmente o oceano
• Difícil estudar, monitorizar, vigilância

- complexidade logística e financeira

• Alberga maior biodiversidade e biomassa
• Incluindo megafauna marinha - cetáceos

• sequestração CO2, estimulam prod. fitopl.
• 2 milhões USD (IMF 2019)
• ‘engenheiros dos oceanos’
• Topo cad. ali., sentinelas do ecossistema
• >⅓ espécies ameaçadas de extinção
• Espécies bandeira!

Chami et al. 2019



Sabendo que
.o conhecimento dos padrões biogeográficos de uma espécie é importante

.tal conhecimento é escasso para a maioria dos cetáceos na Macaronésia

Objetivo
.Conetividade de cetáceos na Macaronésia 

.identificar afinidades a determinadas áreas, corredores offshore, ou hotspots

Metodologia
1) Comparação catálogos foto-ID MAC (>9000 IDs)

2) Telemetria-satélite cet. Madeira (20 marcações)
.disponíveis no Movebank & OOM

3) Revisão literatura outras espécies



Madeira

.12 marcações, >1038 dias    
(13-175 dias)

.54% tempo na Madeira 
(20km).2 marcações (14-201 dias)
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(Steiner et al. 2012 JMBA-UK)
(Steiner et al. 2015 - Poster SMM)
(Mullin et al. 2022 Aq. Mamm.)
(unpubl. data, led by L. Steiner,
Madeira:OOM,Norway:WhaleSafari)
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(Stevick et al. 2016 JMBA-UK)
(Wenzel et al. 2020 Aq. Mamm.)
(Berrow et al. 2021 Aq. Mamm.)
(Santos et al. 2022 Polar Biol.)
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MENSAGEM

.7 espécies MAC (anualmente, uso regular, cost.-offshore, sazonalmente, passagem) … 20 ocorrem freq.?

.foto-ID & telemetria-sat. são eficientes no estudo dos padrões biogeográficos cetáceos áreas remotas … outros métodos.

.importância de estabelecer colaborações internacionais e de manter bases de dados de longo-prazo … contínuo/financ.!

.aprendemos muito … corredores? Hotspots? Padrões? Efeito sazonalidade? Alterações climáticas?

Obrigado


