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Uma das observaq6es mais marcantes feitas durmte esta ExpediqiIo foi a da 
ocorrencia de elevado n b e r o  de rneros juvenis em qualquer uma das lagoas das 
Lajes do Pico, e sobretudo nas numerosas p q a s  intertidais adjacentes. Essa 
ocorr€ncia, j B  assinalada por Patzner (1990) e por Palmer ct al. (1992). nunca foi 
quantificada ou aujeita a uma ahrdagem cientffica mais aprofundada. Esta lacuna 
6 particularmente grave se atentarrnos, por urn lado, no valor econdmico desta 
espkcie e ,  por outro, no facto de que uma tal concentraqIa parece ser Inica no 
arquipClago. A amostragem da fauna ictiol6gica de urna das poqas acima referidas 
(corn uma Area estimada em 40 m2 e cujo volume nHo ultrapassard os 40 m3) 
resultou na captura de 103 exemplares desta esptcie (ver Azevedo el al., 1992). 
Embora a respectira arnostragem ainda n3o esteja completa, & objective desta 
pequena nota fornecer alguns dos dados jB obtidos. 

Corn excep~iio de urn exemplar de maiores dimensEes, todos os peixes 
capturados tinham urn cornpsimento total (CT) iguat ou inferior a 25 cm, 
encontrando-se divididos em dois grupos: urn corn CT cornpreendido entre 4 e 7 cm 
e oulro corn CT variando entre 13 e 25 cm (Fig. 1). Esta distribui~go sugere a 
presenca de pelo menos 3 grupos de idade diferentes, peEo que se ensaiou a 
avaliaq&o da idade a partir dos mQs das escarnas. 
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Figura 1. Distribuiq50 de frequencias de cornprimento de Epinephelus marginalus 
(Lowe, 1834) numa poca intertidal daa Lajes do Pico. 



0 s  exemplares de menores dimensBes apresentarn urn anel bem marcado. 
provavelmente resultante de uma pausa no crescimento durante o Inverno de 
194011991. Se aceitannos que a reprodu~iio desta esptScie se faz duranle o VerHo. 
tal corno no Meditenheo (Tortonese. 1986), estes peixes teriam assim cerca de urn 
ano de vida. No segundo pic0 da distribuipao de frequhcias de comprimento 
encontram-se individuos corn dois adis ,  mas os de maiores d i r n e d s ;  (22 a 25 cm) 
parecem apresentar 3 a d i s .  6 portanto possivel que a descontinuidade apatente 
neste segundo pico (cf. Fig. 1) seja devida & ocorrEncia de anirnais pertencentes a 
dois grupos de idade. As escamas do peixe de maiores dirnendes (CF = 36 cm) s&o 
mais dificeis de interpretar. senda no entanto possivel distinguir pelos menos 5 
ant%. 

0 crescimento iponderal destes peixes t muito dpido. apresentanda a tfpica 
relaq3o linear corn o cubo da comprimento (Fig. 2). 0 peso rngdio foi de 3,7 g 
(desvio-padrb 1,4) para os mwos cam um ano de idade, 92,5 g (d.p. 32,O) corn dais 
anos e 217,5 g (d.p. 34,3) corn trCs anos. 
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Figura 2. ReIa~Sio entre o cub do comprimento total (CTA3) e o peso (FT) em 
Epinephelus marginatus (Lowe. 1834). n m a  poca intertidal das Lages do 
f ico. 

A reduzida representativldade dos lndivlduos corn 3 ou mais anos de vida 
sugere que ha urn tamanho maxim0 para a permanencia na poFa em anAtise. 0 s  
peixes de maiores dimensfies migrariarn para o mar aberto cixcundante, for~ados 
por factores corno a ausencia de abrigos suficientemente grandes ou a cornpetiq50 
interespecffica por aliment0 ou espaqo. 0 sisterna Iagunar das tajes do Pico 
desempenha assim, para os meros, o papeI de "nursery". isto C. de urn focal de 
crescimento onde os juvenis gozam de urna maiw protecqlo do que em mar aberto e 
de onde saem para o repovoar. ExperiCncias de marcaqso e recaptura permitiriam 
araliar a imporancia (bial6gica e econ6mica) desse reporomento. 

A presente arnostra C mujto Iirnitada no tempo, abrange apenas uma pequena 
parte do complexo sistema litoraI das Lajes do Pico e necessita ainda de uma 
analise mais aprofundada lespera-se. pot exernplo, obrer dados relativos A 



alirnentagla). Mesrno assim fomece indicaq8es claras acerca do rico patrimbnio 
marinho existente nas Lajes do Pico e constitui urn apelo para que esse patrimbnio 
seja estudado em profundidade e se tomem medidas para a respectiva preserva~5o e 
valoriza@io. 
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