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Breve Nota Biográfica 

 

Sofia Santos Patrício é licenciada em Engenharia 

do Ambiente pela Escola Superior de Tecnologia 

de Setúbal. Iniciou a sua actividade no Wave 

Energy Center em 2005, na área de licenciamen-

to e avaliação de impactes ambientais.  

Colabora em vários projectos europeus na área 

ambiental, do qual se destacam o AQUARET, 

FAME e SOWFIA.  

É responsável pela execução e gestão das activi-

dades do projecto WEAM, de monitorização 

acústica submarina de dispositivos de energia 

das ondas, projecto financiado pela FCT.  

Actualmente é finalista de Mestrado em Tecno-

logia Ambiental. 

O ruído submarino e seus efei-
tos na fauna marinha 

O efeito do ruído sobre mamíferos marinhos, 

tais como baleias e golfinhos, assim como 

sobre outras espécies marinhas é um tópico 

de crescente interesse científico e da generali-

dade do público, reflectindo-se no aumento 

de notícias da media sobre esta temática, e 

em tomadas de decisão. Existem vários inte-

resses envolvidos e implicações em como o 

uso do som no ambiente marinho deverá ser 

regulado, facto que é sujeito a consideráveis 

discussões a nível internacional. 

 

Assim como a luz e outras formas de radiação 

electromagnética, o som (especialmente o de 

baixa frequência) é fracamente atenuado na 

água e pode percorrer grandes distâncias. Sen-

do o som o "sentido" mais importante para os 

cetáceos (baleias, golfinhos e botos) e pinípe-

des (focas, leões-marinhos, etc.) que o usam 

para a navegação, comunicação e procura de 

alimento, qualquer perturbação significativa 

no campo do som subaquático poderá ter efei-

tos adversos nestes indivíduos.  

 

Além dos cetáceos, outras espécies, como os 

peixes, também apresentam uma capacidade 

auditiva bastante desenvolvida e utilizam o 

som para comunicação, particularmente 

durante o acasalamento. Outras espécies 

marinhas, como os crustáceos e possivelmen-

te as tartarugas e cefalópodes, poderão igual-

mente ser afectadas por som antropogénico, 

no entanto o seu estudo não se encontra tão 

aprofundado. 

 

O Ser Humano tem introduzido cada vez mais 

ruído no ambiente marinho através de múlti-

plas actividades, incluindo prospecção sísmica 

de hidrocarbonetos, navegação, parques eóli-

cos offshore, sonares militares e investigação 

científica, entre outras. 

 

A palestra focará a problemática do aumento 

do ruído submarino no oceano, suas caracte-

rísticas e conceitos. Numa segunda parte abor-

dará mais especificamente os efeitos do ruído 

submarino na fauna marinha, em especial os 

mamíferos marinhos.   


