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Editorial
Amigo leitor, aqui no InForMar você tem a oportunidade de entrar
em contato com pesquisadores e mergulhar a fundo no conhecimento, de forma
descontraída, mas com muita arte e informação científica. Nesta edição levaremos
você para dois pontos longínquos, onde há brasileiros realizando atividades de
pesquisa: Arquipélago de São Pedro e São Paulo e Antártica.
Sempre buscando despertar em todos os leitores um sentimento de admiração em relação ao mundo aquático, visamos envolver cada vez mais pessoas no
compromisso de preservar os ecossistemas marinhos.
Nós do Instituto Mar Adentro queremos interagir com você, amigo leitor. Por isso, não deixe de usar os canais dedicados que estão disponíveis no corpo
de nossa revista. Então, divirta-se com o espetáculo de imagens deslumbrantes!
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Curiosidades Sub
A cada visita ao mundo subaquático, algo novo nos desperta a curiosidade. Este é
um dos grandes prazeres de quem pratica o “mergulho”. Iniciamos o seu InForMar,
oferecendo-lhe a oportunidade de desvendar alguns temas intrigantes. A cada edição, um pesquisador é convidado a apresentar questões instigantes sobre vida marinha.

Moreias no Arquipélago de São Pedro e
São Paulo
Por: Igor Emiliano Gomes Pinheiro (oceigor@yahoo.com.br)
Arquipélago de São Pedro e
São Paulo.
crédito: Igor Pinheiro.

Larva de caranguejo.
Apesar de ser um filhote,
pode ser um importante
carnívoro do plâncton.

InForMar \ 8

Enseada do Arquipélago de São Pedro
e São Paulo e Ilha
São Pedro, onde
fica o ponto mais
alto.
crédito: Igor
Pinheiro

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP)

O

Arquipélago de São Pedro e São
Paulo (ASPSP) é um dos menores e mais isolados grupos de ilhas
oceânicas do mundo, sendo o único arquipélago oceânico brasileiro no Hemisfério Norte.
Distante cerca de 1.100 km do litoral do Rio
Grande do Norte e 1.890 km do Senegal, na
costa africana, o ASPSP é o ponto do Brasil
mais próximo da África. Este pequeno arquipélago, que atinge no máximo 20 metros
acima do nível do mar, é formado por quatro
ilhas maiores, quatro menores e várias pontas
de rocha, apresentando uma área total emersa
de aproximadamente 17.000 m2, sendo considerado um dos lugares mais inóspitos do país.
Apesar do interesse científico por áreas remotas em geral ter ganho maior vulto somente na metade do século XX, principalmente
no que se refere à preservação ambiental, o
ASPSP sempre despertou grande curiosidade
nos pesquisadores. Passaram pelo arquipélago, por exemplo, Darwin, a bordo do Beagle,
em 1931, e o irlandês Shackleton, em 1921, a
bordo do Quest. Tal motivação científica se dá
principalmente pelo alto grau de isolamento
geográfico, que propicia condições para a redução do fluxo gênico com outras populações
e, por conseguinte, um cenário apropriado
para o surgimento de novas espécies e adap-

tações. Além disso, a presença de espécies de
passagem, como atuns, tubarões e outras de
importância comercial, trouxeram também
um apelo econômico para este Arquipélago.
Sob a coordenação da Secretaria da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) e motivado por aspectos estratégicos,
tecnológicos, geopolíticos e científicos, foi
inaugurada em 25 de junho de 1998 a estação
científica do Arquipélago de São Pedro e São
Paulo, dando início ao Programa Arquipélago
de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPÉLAGO). Desde então, a presença permanente de
quatro pesquisadores na Estação Científica,
além de viabilizar a realização de pesquisas de
alto nível em diversos ramos da ciência, confere ao Brasil o direito a 450.000 km2 de Zona
Econômica Exclusiva em torno do Arquipélago, área equivalente a cerca de 15% de toda a
ZEE brasileira ou 6% do território nacional.

Os peixes recifais e a família
Muraenidae.
Dentre todos os componentes da fauna do
Arquipélago, os peixes recifais representam
sem dúvida o grupo mais peculiar. Dentre as
60 espécies registradas, cinco são endêmicas
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Estação Científica do
Arquipélago de São
Pedro e São Paulo.
crédito: Igor Pinheiro.

ao arquipélago, representando uma taxa relativamente alta de endemismo de 8,3%. Apenas
as ilhas de Ascensão e Santa Helena (na costa
africana) possuem maiores taxas de endemismo para peixes recifais no Oceano Atlântico, com 11% e 13,2%, respectivamente.
Uma característica intrigante evidenciada por
pesquisadores e mergulhadores que tiveram a
oportunidade de mergulhar nas águas desse
remoto arquipélago, é a elevada abundância
de espécies de moreias, principalmente da
espécie Muraena pavonina. No ASPSP há
registro de sete espécies que fazem parte da
família Muraenidae, valendo ressaltar que a
moreia M. pavonina tem distribuição restrita à costa brasileira e suas ilhas oceânicas,
ocorrendo também na Ilha de Santa Helena.
No Arquipélago de Fernando de Noronha, grupo de ilhas oceânicas mais próximo do ASPSP,
também ocorrem sete espécies pertencentes a
esse grupo, sendo que, dentre elas, três ocorrem em ambos os arquipélagos. No entanto,

InForMar \ 10

nas ilhas de Fernando de Noronha não há
ocorrência de moreias em grande abundância.
Quais serão os motivos que proporcionam o
sucesso da família Muraenidae em um ambiente com tamanha limitação espacial para
ocorrência dessas espécies, particularmente
no caso do ASPSP, onde o relevo submarino
é extremamente íngreme, restringindo substancialmente a faixa de substrato submetido a uma mesma profundidade? Da mesma
forma, permanecem ainda desconhecidas
para a comunidade científica as respostas
para outras perguntas como: Porquê ocorrem
aglomerações da moreia M. pavonina em
determinados locais? Que tipo de interação
ocorre entre as diferentes espécies de moreia?
Um estudo que está sendo desenvolvido em
parceria entre a Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN) tem como
um de seus objetivos elucidar e entender os fatores que propiciam o sucesso desses animais

no ASPSP. As respostas para
as perguntas acima agregarão
conhecimento sobre esse ecossistema, que constitui uma das
últimas, e certamente mais
importantes e fascinantes,
fronteiras oceânicas brasileiras. Futuramente traremos as
respostas para essas questões.

Acima:Espécie de moreia mais abundante (Muraena
pavonina) no Arquipélago. Crédito: Igor Pinheiro

Mauro de Melo Júnior

Abaixo: Mergulhador observando aglomerado de
Muraena pavonina. Crédito: Zaira Matheus.
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Aglomerado de Muraena
pavonina.
Crédito: Zaira Matheus.

Duas espécies de moreia
compartilhando a mesma
toca.
Crédito: Zaira Matheus
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Ataque de copépodes (pequenos
crustáceos) carnívoros sobre
quetognatos.

Você também pode colaborar
com a preservação dos
ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS!
Conheça MAIS o Instituto Mar Adentro
e faça parte do nosso time!
Acesse www.maradentro.org.br ou entre em contato
conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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FOTO SUB ID

Peixes Ósseos

Donzela

Por Aline Aguiar

Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
além de “InForMar” como se faz um registro fotográfico para fins científicos. Participe! Confira o
tema da próxima edição e envie sua foto para publicação. Em conjunto com a identificação
do animal marinho, daremos algumas informações interessantes sobre a sua biologia e ecologia.
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Nome vulgar: Donzela Bicolor
Nome Científico: Stegastes pictus
Fotógrafo: Áthila Bertoncini

Podemos classificar os peixes primeiramente em dois agrupamentos que refletem a composição do esqueleto interno desses animais,
sendo eles: os peixes cartilaginosos, que incluem os tubarões, raias
e quimeras, e ocorrem principalmente em ambientes marinhos; e os
peixes ósseos, que compõem as espécies mais comuns no cotidiano
dos mergulhadores, tanto em água salgada como doce. Vamos focar
neste último grupo, que é o tema da foto escolhida. Os peixes ósseos formam o maior grupo entre animais vertebrados, com mais de
24.000 espécies já identificadas. E devido à grande diversidade, a
classificação é muito extensa e complexa. Para facilitar a identificação, muitas vezes são agrupados por forma, tamanho, cor e habitat.
As espécies conhecidas como donzelas (família Pomacentridae)
são pequenas e possuem corpo ovalado e comprimido lateralmente. Estes peixes normalmente habitam áreas recifais rasas ou costões rochosos. Uma característica que chama atenção é que, apesar
do pequeno tamanho e o nome delicado, as donzelas são territorialistas. Muitas espécies passam o dia patrulhando seu “terreno”
e podem ser bastante agressivas caso algum intruso se aproxime
demais. A donzela bicolor, Stegastes pictus, segue as principais
características da família e pode ser facilmente identificada pela
coloração marrom escura, com uma área bem demarcada no final
do corpo, de cor amarela. Alimenta-se principalmente de algas
bentônicas e tem distribuição no Oceano Atlântico Sul Ocidental,
das Guianas à região Sul do Brasil, incluindo as ilhas oceânicas.
A foto escolhida foi feita pelo mergulhador e fotógrafo Áthila
Bertoncini Andrade no Arquipélago de Fernando de Noronha –
PE, em julho de 2008. Numa região recifal com aproximadamente 12m, a donzelinha estava bem atenta protegendo seu espaço!
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Aguiar
Aline

Aline Aguiar

Foto ilustrativa de uma
espécie de tartaruga
marinha.
Crédito: Aline Aguiar.

Tema da próxima edição
da foto Sub ID:
Tartarugas Marinhas
Para
podermos
identificar
as espécies de tartarugas marinhas e fazermos um registro científico confiável, algumas características deverão estar
evidentes na fotografia. As partes mais importantes são o casco e a cabeça, mas a presença de unhas nas nadadeiras peitorais também pode ser utilizada para identificação.

Uma dica:

A fotografia feita da parte dorsal da tartaruga evidencia bem o
casco, mas pode não mostrar detalhes da
cabeça e nadadeiras. Dessa forma, tente
fotografar o animal mais lateralmente, possibilitando incluir praticamente todas as características
importantes para identificação.
Dasyatis
americana com
detalhes da membrana
caudal.
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Como enviar sua foto Sub
Você está querendo saber qual é a espécie
de um interessante animal que fotografou
durante um mergulho? Envie sua imagem
para fotosubid@maradentro.org.br (formato jpeg em alta resolução) e sua foto
poderá ser publicada na revista InForMar.
Junto com o arquivo conte-nos um pouco
da história da foto (máximo de 5 linhas).

Conheça o novo BLOG do

Simone Marques

Instituto Mar Adentro:

Olho De Biólogo

Com atualizações semanais, o blog leva as informações
ao público sob o olhar de pesquisadores que se
dedicam à vida marinha.

Acesse já e deixe seu ponto de vista!
www.maradentro.org.br
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Que bicho é esse?

Esta é uma seção de desafios! Em cada edição do InForMar, você leitor terá a oportunidade de
tentar identificar diferentes animais marinhos.

Por: Simone Marques

E

sse bicho, comum em águas rasas e
profundas do mar do Caribe à costa
brasileira, parece uma planta, mas não
é. Essa espécie é bastante frágil, mas possui
um sistema de defesa capaz tde queimar os
mergulhadores distraídos. Seu corpo é composto de um esqueleto calcáreo e também
muito importante na construção dos ecossistemas recifais. Além de ser um bom cons-
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trutor, oferece abrigo a diversos organismos
marinhos. Esses organismos têm uma interação ecológica positiva com algas, bastante
conhecida como simbiose. Essa interação é
importante para a saúde desse bicho, evitando
possíveis danos à sua cor e crescimento. Uma
dica importante é que esse animal marinho
vive em colônia, preso no substrato, e cresce
em forma de galhos. Que bicho é esse?

Simone Marques

Mande sua resposta para o email
quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular e científico do bicho. Os primeiros leitores que acertarem terão seus nomes
celebrados na próxima edição do InForMar.

Que bicho é esse ?
da edição anterior do InForMar:

Cavalo Marinho
Nome científico:

Hippocampus reidi.

Leitores vencedores:

Leitores vencedores:
Ana Lucia Bonini Voidella
Marcus Vinícius da Fonseca
Nogueira
Nayara Edaes U.G Martins
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FOTO CURIOSA
Por Pedro Henrique Cipresso Pereira
Está aqui a sua chance de nos “InForMar”
sobre algo inusitado e curioso que sua
câmera tenha registrado! Envie sua foto
sub

para

fotocuriosa@maradentro.org.br,

(formato jpeg em alta resolução) contando
onde e como foi o registro (até 5 linhas).
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O

registro de predação foi obtido durante um mergulho realizado nos recifes
de Tamandaré - Pernambuco (APA Costa dos Corais), no qual estavam sendo
realizadas observações de peixes associados a colônias de corais. Um dos indivíduos juvenis de Epinephelus adscensionis (peixe gato) estava se alimentando
de um peixe críptico (Ophioblennius trinitatis). O curioso é que os dois possuíam
praticamente o mesmo tamanho, no entanto o peixe gato engoliu a presa inteira.

InForMar \ 21

Mundo Azul

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos
acontecimentos no universo marinho.

Por Raquel Neves

Tartaruga na Ilha Comprida – Arquipélago das Cagarras (RJ)
Crédito: Carlos Rangel

Como operações de dragagem
podem afetar sistemas marinhos

O

termo dragagem pode ser definido como a remoção de sedimento
ou substrato do fundo de rios, lagos, baías e outros corpos d’água através
de equipamentos, como as dragas. Essas
operações são utilizadas em construção e
manutenção de canais navegáveis, principalmente para entrada e saída de navios de
portos, que geralmente sofrem algum processo de diminuição em sua profundidade.
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Os principais portos brasileiros localizam-se
em ambientes estuarinos que naturalmente acumulam sedimento de origem marinha e continental. Esta condição explica o
assoreamento, que resulta na redução da
profundidade de canais navegáveis, forçando a realização de dragagens periódicas.
Os impactos sociais e ambientais associados
ao processo de dragagem e disposição do
material dragado podem causar efeitos dire-

tos sobre os organismos e o habitat, ou indiretos relacionados às alterações na qualidade
da água. Distúrbios físicos, relacionados à
retirada e despejo de sedimentos, provocam
o aumento da mortalidade de organismos
bentônicos por asfixia (sufocamento) ou ferimentos causados por ação mecânica. Quanto
ao efeito indireto, a ressuspensão de partículas reduz a entrada de luz na coluna d’água
afetando diretamente a produção primária.
O material dragado em portos ou estuários
sujeitos à lançamento de resíduos domésticos e industriais pode conter quantidades
expressivas de compostos orgânicos, metais
pesados e outros contaminantes, que podem
ser transferidos e remobilizados para o local de despejo, afetando a qualidade da água
e a química global do ambiente marinho.
A degradação dos compostos orgânicos liberados na coluna d’água reduz o oxigênio
disponível, podendo causar mortandade de

peixes. As substâncias nocivas liberadas
pelos sedimentos perturbados podem contaminar os organismos, se acumulando nos
tecidos e sendo transferidos pela cadeia
alimentar, oferecendo riscos a grandes predadores, como peixes carnívoros de importância pesqueira, e aos humanos que
consomem recursos marinhos da região.
Para avaliar os possíveis impactos causados pela retirada e realocação do sedimento,
torna-se necessária uma análise integrada
de características hidrológicas, meteorológicas, geológicas e ambientais, de forma a
estabelecer parâmetros essenciais ao processo de planejamento, seleção dos métodos
de dragagem e sítio de despejo (bota-fora).
Além da avaliação prévia, torna-se imprescindível o monitoramento constante das
operações para verificar uma possível liberação de metais e compostos orgânicos
e inorgânicos para o meio hídrico e biota.

Embarcação para dragagem no porto
do Rio de Janeiro(24/07/2010)
Crédito: www.flickr.com/photos/
mpirada/
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Yoshihiro Fujiwara/ JAMSTEC.

Operações de
dragagem no Rio
Guaíba
Crédito:
www.popa.com.br

Mesmo com regulamentação ambiental específica para realização de operações de dragagem, desde o ano 2000, obras foram iniciadas
no Porto do Rio de Janeiro e adjacências, na
Baía de Guanabara (BG), sem a elaboração
prévia de um Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) exigido por lei. Além da retirada de
sedimento em áreas da BG que são altamente
contaminadas, os despejos do material dragado são realizados nas proximidades das ilhas
de Niterói e a 10 km do arquipélago das Cagarras, primeira área de conservação marinha
do litoral do Rio de Janeiro. A colônia de pescadores artesanais de Niterói denunciou uma
redução em cerca de 90% da pesca na região
das Ilhas do Pai e da Mãe (Niterói), fato que
pode ser reflexo do efeito do despejo de material contaminado na saúde dos organismos
marinhos, afetando diretamente a arrecadação
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dessa população. Denúncias como estas trazem à tona questões importantes relacionadas
ao manejo, tratamento e sítio de disposição
dos rejeitos de dragagem, que devem ser
feitos de maneira segura no aspecto ambiental, e de forma aceitável no âmbito social.

Saiba mais:
•
Reportagem sobre despejo irregular
em Niterói (13/11/2010)
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/
despejo-irregular-de-residuo-no-mar-afetaarea-preservada-em-niteroi-20101113.html
•
Leitura complementar
Resolução n° 237/ 1997: Licenciamento
Ambiental
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/
res97/res23797.html

•
Lei Estadual 1.356/ 1988: Estudos
de Impacto Ambiental
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0
900025feef6032564ec0060dfff/9469909dacf3
91bc0325653a007da634?OpenDocument
•
Lei Estadual 5.000/ 2007: Altera a
lei anterior adicionando parágrafo sobre
obras de dragagem.
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d9c69f00526
cf92b832572990064fd96?OpenDocument

C

aro leitor InForMar, o
Mergulhamos é um site
voltado para quem gosta de
obter descontos. Pensando em
você, todo leitor que se associar ao Mergulhamos terá 20%
de desconto e ainda concorrerá
a um kit básico de mergulho.

Acesse nosso site e inscrevase.

www.mergulhamos.com.br

Foto subaquática na Ilha Comprida – Arquipélago das
Cagarras (RJ)
Crédito: Carlos Rangel
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Divulgue sua MARCA, PRODUTOS e
CURSOS na revista eletrônica

InForMar.
Através do conteúdo instigante
sobre o mundo marinho, belas
imagens e interatividade com
os leitores, InForMar é o veículo
certo de divulgação para sua
empresa.
Entre em contato com nossa
equipe e saiba como!

Escreva para
maradentro@maradentro.org.br
InForMar \ 27

POR TRÁS DAS LENTES
Texto e fotos por: Ary Amarante
Com

inúmeras

horas

de

mergulho,

o

experiente

e

renomado

fotógrafo Ary Amarante traz para você leitor não só dicas, mas também muitas informações técnicas sobre fotografia e filmagem subaquática. Aproveite!

PARTE 1
Câmera compacta com flash embutido, sem acessórios

J

á vimos em edições anteriores que um
dos mandamentos mais importantes da
foto sub é “quanto mais perto melhor”.
E essa regra é especialmente importante no
caso de quem tem câmera digital compacta
e não possui flash externo. Os flashes embutidos nessas câmeras são projetados como
auxílio para fotos em ambiente aéreo, onde
a sua luz, mesmo sendo relativamente fraca
comparada com flashes acessórios, não sofre a
tremenda resistência oferecida pela água. Na
foto sub a luz dos flashes embutidos dificilmente conseguirá iluminar um objeto a mais
de um metro de distância, e mesmo assim irá
deixar uma grande quantidade de partículas
(suspensão) iluminadas pelo caminho. A solução é adaptar o tipo de foto ao equipamento...
Para a fotografia de aproximação, ou macrofotografia, as câmeras compactas dispõem da
função “macro”, caracterizada pelo símbolo
de uma flor (tulipa) junto ao botão de comando
e também exibida na tela de cristal líquido traseira (na maioria das câmeras). Ao se acionar
esta função a câmera ganha a habilidade de fo-

InForMar \ 28

car objetos a distâncias muito reduzidas, como
Exemplo de fotografia de nau3 cm.
importante
frágioUm
comdetalhe
uso de luz
artificial a observar é que
normalmente a distância mínima de foco muda
conforme se utiliza o zoom da câmera. Quanto
menos zoom, ou mais aberto o ângulo da imagem, mais perto pode-se chegar do objeto e
manter o foco. Usar zoom para aumentar o tamanho do objeto em fotos de aproximação não
funciona, porque para usar o zoom tem que se
afastar do objeto, e no final ficam elas por elas.
Vale a pena usar o zoom para macrofotografia? A princípio não, já que se o tamanho que
o objeto ocupar na foto for o mesmo do que
sem zoom, quanto mais perto melhor. Mas
há situações em que chegar perto não é possível, e é melhor ficar um pouco afastado e
conseguir a foto do que não tê-la. Por exemplo, um peixe arisco que não permita uma
aproximação radical. Nesse caso, a melhor
solução é ficar no limite da zona de conforto
do objeto da foto, e usar o zoom para compor o quadro. Ao invés de se fazer a foto a 10
cm, ela será feita, por exemplo, a 50 cm, mas
mesmo assim ainda estará dentro do alcance

Curso1: Aluna em uma das turmas de foto
sub do autor, fotografando com câmera
compacta e flash externo. Note a placa
difusora sobre o bico da caixa, usada para
suavizar sombras e espalhar melhor a luz
do flash.

do flash, embora com alguma perda de cor.
Um problema comum no uso de câmeras
compactas com flash embutido é a sombra
causada pelo bico da caixa, projetada sobre o
objeto quando este está muito próximo. Vários
modelos de caixa já vêm com a solução, que é
uma peça de plástico opaco branco, chamada
de difusor, que deve ser colocada à frente do
flash para espalhar e suavizar sua luz. Caso
sua caixa estanque não possua difusor e suas
fotos tenham sombra, é possível criar um difusor com um pedaço de plástico de alguma
embalagem, uma peça de acrílico bem fininha,
até mesmo um copo plástico de água pode
ser partido e improvisado numa emergência.
Câmeras compactas usadas no automático têm
o flash também controlado automaticamente; a
câmera emite um primeiro flash curtinho (pré

flash) e analisa o resultado retornado; a partir
daí calcula a intensidade do flash para efetivar
a foto; por isso se notam duas piscadas rápidas
do flash... com a câmera na opção de ajuste
manual há apenas um flash emitido, e o ajuste de intensidade deve ser também manual.
Em termos de regulagem de exposição: as
câmeras variam de recursos, e não há como
dar aqui uma “receita de bolo”. Mas vale dizer que quanto mais a câmera se beneficiar
da luz do flash será melhor, mais colorido
ficará o objeto. Na próxima edição falaremos
sobre as diversas possibilidades de regulagem para macrofotografia, em câmeras automáticas e com ajuste manual de exposição.
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Dica do Mês:
Procure conhecer os animais
marinhos, pois eles serão os modelos mais
constantes nas suas aventuras fotográficas
submarinas. Os pequenos invertebrados
que vivem no fundo merecem uma atenção
especial, já que são os mais desconhecidos
e talvez os mais bonitos seres, em termos
de coloridos e formas exóticas. E é comum
vermos mergulhadores desatentos fazendoos sofrer com toques, voluntários ou involuntários, facilmente evitados com prática
e conhecimento de causa. Faça um curso
sobre vida marinha que, além de mostrar
os donos da casa, dê dicas sobre seu comportamento e sobre a melhor maneira de
fotografá-los sem danos ao meio ambiente.
Sugestão: Marine Life Photographer,
veja
em
www.pomacanthus.com.br.

A

ry Amarante é instrutor de foto sub, e ministra
em diversas escolas de mergulho cursos próprios

e exclusivos homologados junto às certificadoras PADI e
PDIC, como o ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRAPHER e MARINE LIFE PHOTOGRAPHER. Detalhes em
www.aryamarante.com.br.
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Estação Antártica
Comandante Ferraz
Crédito: Armando Hadano

MERGULHANDO COM A
CIÊNCIAA
Por: Petrus Galvão
Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores, iremos explorar
e compartilhar com você novas facetas do mundo marinho. Além de “InForMar”, queremos também proporcionar-lhe a oportunidade de mergulhar no ambiente científico. Então, bons mergulhos!

E

rli Schneider Costa é pesquisadora
do projeto “Estudos bioecológicos
em Pinguins e Skuas: determinação de micropoluentes e níveis de estresse
através de métodos de amostragem não-destrutivos” (CNPq/MCT: 557049/2009-1);
aluna de doutorado do Programa de PósGraduação em Ecologia da UFRJ. É pesquisadora do Laboratório de Ecologia de Aves
da UERJ e do Laboratório de Radioisótopos
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Eduardo Penna Franca. Também é membro
do Conselho da Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira (APECS)
do Brasil e internacional (www.apecs.is).
InForMar - Qual a importância de uma estação
de pesquisa brasileira no continente Antártico?
Erli Costa – A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), localizada na Ilha Rei

Estação Antártica Comandante Ferraz
Crédito: Armando Hadano

variação de populações e comunidades de
aves e mamíferos e bioquímica de peixes,
buscando avaliar adaptações destes e de
outros organismos ao clima frio e a outras
alterações ambientais. Esta variedade de
atividade científica é indispensável para
a compreensão dos processos físicos, químicos, biológicos e ambientais do planeta
como um todo. O conhecimento gerado
por estas pesquisas faz com que o Brasil
seja representado internacionalmente fazendo parte de um seleto grupo de pesquisadores que contribuem significativamente
para o desenvolvimento da ciência. Como
o Brasil é membro consultivo do Tratado
Antártico, as pesquisas no Continente Antártico também são decisivas para a participação do país nos processos de decisão
sobre o futuro do Continente Antártico.
George, Península Antártica, tem capacidade
para cerca de 30 pesquisadores, além do grupo
base (15 militares da Marinha que apoiam a
pesquisa e a manutenção da Estação) e cerca
de 20 representantes do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro, que são responsáveis por
reparos, obras e manutenção. O grupo de
pesquisadores e do Arsenal permanece entre 30 e 45 dias na EACF, quando são substituídos por outros para dar continuidade às
pesquisas ou às atividades de manutenção.
A EACF permite que pesquisadores brasileiros desenvolvam pesquisas inéditas e de alta
qualidade na Antártica, há 28 anos. São realizados estudos que vão desde biologia básica
e ecologia, até influência do clima da Antártica sobre o planeta, contaminação ambiental,

InForMar - Contextualize sua linha de pesquisa dentro do plano de conservação da Antártica.
Erli Costa - O principal objetivo do projeto é determinar, através de métodos não
invasivos de amostragem (coleta de penas,
por exemplo), as concentrações de subsEstação Antártica
Comandante Ferraz
Crédito: Armando Hadano
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Hasteamento da Bandeira Nacional na Estação Antártica
Comandante Ferraz - Crédito Armando Hadano

tâncias tóxicas persistentes (STPs), mercúrio,
cádmio e selênio, além dos níveis de estresse
(níveis de corticosterona nas fezes) de aves
da Baía do Almirantado e de outras áreas da
Península Antártica, especialmente para skuas
e pinguins. Também serão realizadas análises
no ambiente (solo) para determinar a concentração destas substâncias em áreas próximas
das colônias de reprodução das aves em comparação com áreas mais distantes. A integração de vários grupos de pesquisa (Brasil, Argentina, Chile, Equador, Alemanha e Espanha)
de diferentes áreas do conhecimento irá ajudar
a entender melhor a ecologia das espécies estudadas, especialmente em relação à contaminação ambiental e aos níveis de estresse. As
informações geradas pelo grupo de pesquisa
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poderão servir para auxiliar na elaboração de
políticas de conservação direcionadas para as
populações e comunidades e para os ambientes
nos quais elas estão inseridas, bem como ajudar a entender melhor a resposta destes organismos às alterações ambientais, colaborando
para conservação do ambiente como um todo.
InForMar - O que são os contaminantes
que vocês estudam, como eles chegam na
Antártica, e o que os levou a estudar essas
espécies de aves (três espécies de pinguins
e duas de skuas) para avaliar a presença
dessas substâncias no continente gelado?
Erli Costa - As substâncias tóxicas persistentes (STPs) compreendem diversos grupos

Estação Antártica Comandante Ferraz
Crédito: Armando Hadano

de compostos orgânicos (como por exemplo,
o DDT), PCBs (utilizados na produção de
plásticos, tintas, etc), HPAs (resultantes da
combustão incompleta de matéria orgânica) e
metais. Com exceção de alguns HPAs, estas
substâncias têm em comum o fato de serem
muito resistentes à degradação ambiental, pois
possuem baixa reatividade no meio ambiente e
não serem solúveis em água, sendo facilmente absorvidas pelos tecidos gordurosos. Estas
características favorecem que os compostos
possam se concentrar nos organismos vivos
(bioconcentração) e, assim, se magnificarem
na cadeia alimentar (biomagnificação). A dispersão destes contaminantes pode acontecer

pelo transporte através de massas de ar, e condensação em regiões com temperaturas mais
baixas, como é o caso das regiões polares; ou
ainda pelos próprios organismos vivos contaminados que possuem hábitos migratórios.
Aves podem se contaminar em suas áreas de
migração durante o inverno do polo sul, e
depois, ao retornarem aos seus territórios de
reprodução, transportam esses contaminantes
que estão incorporados em seus organismos.
As skuas e os pinguins migram durante o inverno para regiões mais ao norte, sendo que
as skuas podem migrar até a Europa e ficar
sujeitas à contaminação durante o período de
migração. Durante o verão na Antártica, de
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Outubro a Março, estes organismos retornam
para as áreas de reprodução e podem contaminar o ambiente na Antártica, com fezes, durante a muda (troca) de pena, ou até devido à
morte destes animais. Os pinguins e as skuas
foram escolhidos como espécies principais
do projeto devido à posição que ocupam na
cadeia alimentar, e também devido à abundância desses organismos na região de estudo (em torno de 300 pares de skuas e 2500
pares de pinguins se reproduzem na Baía do
Almirantado). Além disso, são aves migratórias que podem dispersar as STPs para o con-

Estação Antártica Comandante Ferraz
Crédito: Armando Hadano
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tinente antártico, contaminando especialmente
as áreas de reprodução e de troca de penas.
Três espécies de pinguins se reproduzem na
região de estudo do projeto (Pinguim-antártico - Pygoscelis antarctica, Pinguim-papua
- Pygoscelis papua e Pinguim-Adélia –
Pygoscelis adeliae), e duas espécies de skuas
(Skua-antártica - Catharacta lonnbergii e
Skua polar do sul - Catharacta maccormicki).
Mais informações sobre o projeto podem
ser obtidas em:
http://pinguinseskuas.webnode.com.br

Estação Antártica Comandante Ferraz às margens da
baía do Almirantado
Crédito: Armando Hadano

InForMar - Quais os principais desafios para o mergulho científico nas condições ambientais extremas da Antártica?
Roberto Baracho* - A principal dificuldade
enfrentada para o mergulho em condições polares é a adaptação com a vestimenta especial,
que é muito mais pesada do que em outros
ambientes e por isso torna os movimentos
mais difíceis, provocando inclusive perda de
movimentos mais finos e precisos. De posse
da roupa adequada e de treinamento especial
para mergulho é possível permanecer submerso por cerca de 60 minutos. Vale lembrar
que a temperatura da água fica em torno de
40C, sendo muitas vezes mais agradável que
a temperatura externa. É importante ressaltar que também é imprescindível a preparação (inclusive psicológica) e o treinamento
do mergulhador para este tipo de atividade,
uma vez que o mergulho em qualquer situação exige experiência e empenho. (Mais
informações em:
www.scubasul.com.br).

InForMar - Recentemente foi anunciada a venda de água doce do polo Norte para ser engarrafada por empresas na
Índia. Existe algum recurso natural de
grande valor na Antártica que a sua exploração possa representar uma ameaça à
preservação do continente? Qual o horizonte
para esta área, em termos de preservação?
Erli Costa - De acordo com o Tratado Antártico, assinado em 1959, a Antártica só
pode ser “explorada” para fins científicos. De
acordo com o Protocolo de Madri, qualquer
exploração está suspensa até 2048. Sabe-se
que o maior valor da Antártica, além de suas
belezas naturais inigualáveis, está no papel regulador do clima do planeta. Além disso, cerca
de 70% da água doce do planeta está congelada na Antártica e, provavelmente, existem
reservas de petróleo e pedras preciosas e semipreciosas, entre outros bens, que demandariam tecnologia especial para exploração
e acarretariam devastação de extensas áreas
do continente, o que, sem sombra de dúvidas, colocaria em risco a conservação deste
ambiente único bem como de suas espécies.

* Roberto Baracho é mergulhador da SCUBASUL, responsável pelas coletas de fitoplâncton do INCT APA.
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