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Amigos leitores,
No último dia 13 de dezembro o Instituto Mar Adentro completou 7 anos de história de trabalho buscando cumprir nossa
missão de “Promover, participar e fomentar ações para geração e difusão de conhecimento sobre os ecossistemas aquáticos e outros associados, visando garantir a integridade dos
processos naturais, o equilíbrio ambiental e o benefício dos
cidadãos de hoje e das futuras gerações”. Durante esses anos,
com muita dedicação de diversos pesquisadores e mergulhadores da costa brasileira, o Instituto promoveu uma série
de eventos, ações e projetos. Dentre nossas iniciativas, está
a publicação da Revista Eletrônica InForMar, com conteúdo
voltado para divulgação do conhecimento científico sobre os
ecossistemas marinhos para o grande público, e que ainda
possibilita que haja uma ampla interação entre você, leitor, e
nossos pesquisadores convidados.
Buscando sempre levar a informação científica de maneira
prazerosa e acessível, trazemos neste volume diferentes matérias, como: “As aves marinhas das ilhas Cagarras”, “A situação
atual dos recursos pesqueiros no mundo”, “O trabalho de um
biólogo em atividades de licenciamento ambiental”, “Técnicas
de fotografia subaquática em naufrágios”, “Dicas para identificar espécies de tubarões de nossos mares”, e muito mais.
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A cada visita ao mundo subaquático, algo novo nos desperta a curiosidade.
Este é
9\ InForMar
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.

As verdadeiras donas do
pedaço
Por Larissa Schmauder Teixeira da Cunha (larissacunha@biof.ufrj.br)

Femêa e filhote de atobá-marrom (Sula leucogaster), uma ave de distribuição global, ocorrendo em
todos os mares ao redor do globo, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. No Brasil ocorrem desde o litoral de Santa Catarina até o litoral da Bahia. Mais ao norte são encontradas apenas em ilhas
mais distantes da costa como os arquipélagos de Fernando de Noronha e São Pedro e São Paulo. Da
família Sulidae é a espécie mais numerosa e que mais se aproxima da costa. Crédito: Andre Lanna
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A

s Ilhas Cagarras, como são mais conhecidas, compõem o Monumento Natural das Ilhas Cagarras
(MoNa Cagarras), primeira unidade de conservação
integral marinha da cidade do Rio de Janeiro. Ele é composto pelas ilhas Cagarra, Comprida, Palmas e Redonda, as
ilhotas Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda, e as lages
Matias e Praça Onze. Ao contemplar a beleza e a paz transmitidas pelas Ilhas Cagarras, localizadas a 4 km da praia de
Ipanema, o observador comum não pode imaginar a agitação
e as pequenas batalhas travadas ali diariamente por atobás-marrons (Sula leucogaster) e fragatas (Fregata magnificens). Estas aves marinhas utilizam as ilhas para nidificar
aos milhares (mais de 5.000 fragatas e quase 2.000 atobás),
formam ali a segunda maior colônia destas espécies na costa
brasileira, e são as verdadeiras donas do pedaço.
Apesar de sua proximidade da costa carioca pouco se sabe
sobre estas colônias. O Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo
Instituto Mar Adentro e patrocinado pela Petrobras, através
do Programa Petrobras Ambiental, está fazendo o primeiro
estudo destas duas populações, gerando informações inéditas sobre a sua reprodução, dieta, biometria e os impactos
aos quais estas aves estão expostas. Uma vez concluídos,
estes estudos serão uma importante fonte de consulta para a
elaboração do plano de manejo da unidade de conservação.
Uma das principais dificuldades para a realização deste trabalho é o acesso às ilhas. Nenhuma ilha do MoNa das Cagarras possui praia, o que impossibilita a aproximação com
bote. Para chegar à ilha é necessário mergulhar, com todo o
equipamento dentro de mochilas estanques (impermeáveis),
e nadar até o costão rochoso. Luvas, joelheiras e sapatos são
fundamentais para subir com segurança e evitar os cortes por
mexilhões, cracas e ouriços. Com toda essa proteção ainda
é necessário passar pelo limo formado por uma fina camada
de algas que, quando está molhado, é muito escorregadio.
O desembarque só é possível quando o mar e o tempo estão
bons, pois se torna muito arriscado subir pelo costão com o
mar agitado e chuva.
O trabalho dentro do ninhal deve ser feito com muito cuidado e agilidade, a fim de reduzir ao limite o impacto de
nosso estudo. A equipe, de no máximo três pessoas, deve
permanecer sempre junta, realizando movimentos lentos e
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falando pouco e baixo. Pessoas perambulando pelo
ninhal podem provocar o abandono do ninho pelas
aves adultas, deixando seus ovos ou filhotes expostos a predação, insolação ou frio. Outro cuidado importante é em relação aos ninhos de atobá-marrom e
gaivotão, que são feitos no solo e podem facilmente
ser pisoteados por acidente.
Para o acompanhamento da reprodução do atobá-marrom os ninhos foram marcados com lacres
numerados e seus ovos e filhotes foram pesados e

medidos, a cada 15 dias, até o momento em que
deixaram o ninho. Ao completarem um mês de vida
os filhotes foram anilhados. Os adultos também foram capturados, anilhados, medidos, e tiveram algumas penas coletadas. Diversas espécies de aves,
quando ameaçadas, regurgitam seu alimento como
estratégia de defesa. Assim a atenção do predador é
desviada para a regurgitação enquanto a ave foge.
Sempre que as aves regurgitaram, o alimento foi
coletado para a identificação das espécies de peixes

Filhote de atobá-marrom (Sula leucogaster) recebendo um anel de alumínio com uma numeração única para identificação de
cada indivíduo, a anilha. Crédito: Gustavo Pedro.

Casal de fragata (Fregata magnificens). A fêmea tem a plumagem toda preta com o peito branco. O macho possui a plumagem totalmente preta com tons violáceos no dorso. Durante o período reprodutivo
o macho infla o saco gular vermelho para atrair as fêmeas. Após a formação do par o saco gular se retrai
lentamente até ficar oculto pelas penas. Crédito: Andre Lanna.
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e lulas que compõem a dieta destas aves.
As penas e as regurgitações também serão utilizadas para verificar se estas aves estão expostas à
algum poluente orgânico persistente (POP), quais
poluentes e suas concentrações. Concentrações
elevadas de alguns POPs podem causar alterações
no comportamento reprodutivo, redução da espessura da casca do ovo, morte ou má formação dos
embriões.
Machos jovens de fragatas, que não conseguiram
formar um ninho, tentam constantemente roubar
ninhos deixados desprotegidos por seus donos. Um

ovo ou filhote pequeno deixado sozinho será prontamente derrubado, caso um novo macho ocupe o
ninho. Assim, para evitar que ninhos em estágios
iniciais ficassem desprotegidos, somente ninhos
com filhotes maiores, com mais de um mês de vida,
foram acompanhados. Para reduzir ainda mais o
estresse na colônia reprodutiva de fragatas, apenas
filhotes foram anilhados.
O anilhamento foi realizado com anilhas fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE). Após a
utilização das anilhas, relatórios com a espécie,
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Tomada de medidas biométricas de filhote de fragata (Fregata magnificens). Crédito: Gustavo Pedro.

sexo, idade, data e local de cada ave anilhada, são
enviados ao CEMAVE, que centraliza essas informações e disponibiliza para a consulta por outros
pesquisadores. As anilhas possuem uma numeração
única, que não se repete, e funcionam como uma
identidade para cada indivíduo anilhado. Através
deste procedimento é possível obter uma série de
informações muito importantes para a conservação
e manejo de populações de aves. No caso dos atobás
e fragatas, após o anilhamento de um grande número
de indivíduos e um monitoramento de longo prazo,
será possível obter informações como: quantos anos
estas aves podem viver, qual a distância que os jovens percorrem ao abandonar a colônia natal, se eles
retornam para o local de origem para se reproduzir,
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se são fiéis ao ninho e aos parceiros. No estudo desenvolvido no MoNa Cagarras o anilhamento possibilita o reconhecimento dos pais e filhotes durante o
acompanhamento de cada ninho.
Mas não são apenas atobás e fragatas que habitam
estas ilhas. Além do trabalho nas colônias reprodutivas, foram realizados censos e visitas específicas
para o levantamento de toda a avifauna do MoNa
Cagarras. Até o momento já foram registradas 51
espécies de aves entre marinhas (10), aquáticas (12)
(que estão associadas à água doce) e terrestres (29).
Algumas espécies foram observadas apenas uma
vez e provavelmente estavam de passagem, utilizan-

Filhote de atobá-marrom (Sula leucogaster) com cerca de 4
dias de vida. Esta espécie coloca dois ovos, porém apenas um
filhote e criado. Com um intervalo de 4 a 5 dias entre a postura
dos dois ovos, quando o segundo filhote eclode, o irmão mais
velho comete o fratricídio, expulsando o mais novo para fora
do ninho. Este é ignorado pelos pais e acaba morrendo de fome
e frio. Crédito: Andre Lanna.

do o local apenas para descanso. Outras aparecem
anualmente, como os pinguins-de-magalhães (Spheniscus magellanicus), visitantes do Cone Sul, que
quando se aproximam da costa na maioria das vezes
estão perdidos e debilitados pela falta de alimento
e exaustão.
Oito espécies registradas são visitantes do hemisfério norte e utilizaram as ilhas apenas como local de
descanso: águia-pescadora (Pandion haliaetus), falcão-peregrino (Falco peregrinus), batuíra-de-bando
(Charadrius semipalmatus), vira-pedras (Arenaria

interpres), maçarico (Tringa sp.), maçarico-pintado
(Actitis macularius), maçarico-de-sobre-branco (Calidris fuscicollis) e gaivota-rapineira (Stercorarius
sp.).
Apenas cinco espécies foram vistas com ninhos,
ovos ou filhotes nas ilhas: fragata (Fregata magnificens), atobá-marrom (Sula leucogaster), savacu
(Nycticorax nycticorax), urubu-de cabeça-preta
(Coragyps atratus) e gaivotão (Larus dominicanus).
Porém, é provável que outras espécies de aves marinhas, aquáticas e terrestres também estejam se reproduzindo no local.
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Entre as aves terrestres mais observadas está o
urubu-de-cabeça-preta, provavelmente atraído
pelo lixo deixado nas ilhas por turistas e pescadores. Outras espécies, embora em menor número,
também são frequentemente observadas: a saracura-três-potes (Aramides cajanea), o tiê-sangue
(Ramphocelus bresilius), o saí-canário (Thlypopsis sordida) e a corruíra (Troglodytes musculus).
Provavelmente o tiê-sangue desempenha um papel
importante como agente dispersor de sementes das
diversas espécies de plantas das quais se alimenta.
Como representantes de aves aquáticas podemos
citar os biguás (Phalacrocorax brasilianus) e a
garça-branca-pequena (Egretta thula) observados
utilizando as ilhas como local de alimentação, descanso ou dormitório.
A cada atividade de campo aumenta a quantidade
de informações sobre a avifauna desta unidade
de conservação, tão próxima e tão desconhecida.
Porém, somente um esforço de longo prazo, com
visitas periódicas, será capaz de gerar o volume
de informações necessário para a conservação e o
manejo adequados desta área, um santuário para as
populações de atobá-marrom e fragata, “ as verdadeiras donas do pedaço”.
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Equipes de trabalho do Projeto Ilhas do Rio aguardando melhor
momento para retornar ao mar e para a embarcação de apoio.
Crédito: Igor Camacho
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Ovo de gaivotão (Larus dominicanus) eclodindo. Seus
filhotes são nidífugos, assim que eclodem saem do ninho
para se esconder na vegetação. Ao contrário dos filhotes de
atobás e fragatas que ao nascer ainda não tem condições de
se deslocar e permanecem meses no ninho. Crédito: Igor
Camacho.
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Carcaça de fragata (Fregata magnificens) presa a uma árvore por uma
linha de pesca. Esta é uma cena bem comum no MoNa Cagarras. As aves
são atraídas pelas iscas, ficam presas a elas (que podem estar soltas no
mar ou são cortadas no ato pelos pescadores para liberar as aves), voam
para a ilha com a isca e a linha, e acabam presas à vegetação onde a linha
se enrosca. Crédito: Larissa Cunha.
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
19\ InForMar
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.

CONDRICTIES
TUBARÕES

Foto: Renato Freitas

Nome vulgar: Tubarão-limão
Nome científico: Negaprion brevirostris
Fotógrafo: Renato Freitas
Por: Aline Aguiar & Renato Freitas

O

s peixes cartilaginosos, da classe
dos Chondrichthyes, também chamados de condrícties, incluem aproximadamente 405 espécies de tubarões
(ou cações), 547 de raias (ou arraias) e
34 de quimeras viventes na atualidade.
São animais considerados “primitivos”,
pois sua origem é datada em mais de
400 milhões de anos. O grupo é essencialmente caracterizado por possuir um
esqueleto interno feito de cartilagem.
Além disso, apresentam “escamas”
diferenciadas, que na verdade são minúsculos dentes chamados de dentículos
dérmicos, conferindo-lhes um aspecto áspero. Possuem ainda um sistema
sensorial denominado de “Ampolas de
Lorenzini” que serve para percepção de
campos elétricos. Em sua maioria, são
caçadores carnívoros, porém existem
animais necrófagos, parasitas e até filtradores que se alimentam de plâncton,
como o grande tubarão-baleia. Vamos
nos restringir aos condrictíes que são
comumente encontrados pelos mergulhadores, os tubarões e raias, conhecidos
como “elasmobrânquios”. A teoria mais
aceita pelos pesquisadores indica que
as raias evoluíram a partir de espécies
de tubarões ancestrais. Apesar disso,
existem algumas características gerais

do corpo destes animais que permitem
diferenciá-los prontamente. O corpo dos
tubarões pode ser facilmente delimitado
em cabeça, tronco e cauda e, em sua
maioria, é fusiforme. Já as raias, são
deprimidas dorso-ventralmente (como
se fosse um “tubarão achatado”), e as
nadadeiras peitorais são fusionadas à
cabeça formando um grande disco. Outra característica importante é a posição
das fendas branquiais (5 a 7 pares), sendo estas laterais nos tubarões e ventrais
nas raias. A maioria destes animais é
restrita a ambientes marinhos, porém
existem espécies que têm capacidade
de tolerar águas salobras e doces. Vale
ressaltar também que existe um grupo
de raias exclusivo de ambiente dulcícola que só ocorre na América do Sul.
Os condrícties são encontrados desde as
partes mais profundas dos oceanos até
águas superficiais ou rasas, bem como
espécies costeiras e outras estritamente
oceânicas. A maioria habita os trópicos,
mas há também espécies de águas polares. Existem oito grandes agrupamentos
taxonômicos de tubarões, que incluem
uma grande variedade de espécies. Uma
das ordens, a dos “Carcharhiniformes”,
abrange muitos tubarões conhecidos pelos mergulhadores, como os tigres, lixa,
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martelos, galhas-branca e o limão. Este grupo, junto com os
“Lamniformes” (branco, anequim, mangona, por exemplo),
apresenta um padrão corporal bem típico dos tubarões com
corpo fusiforme e presença de cinco fendas branquiais, duas
nadadeiras dorsais e uma anal. A diferença entre as duas
ordens é a membrana nictitante que recobre os olhos dos
Carcharhiniformes. Os tubarões deste último grupo podem
ser muito parecidos entre si e a identificação das espécies é
baseada principalmente na forma, tamanho e a posição das
nadadeiras, além da coloração e presença de quilhas e sulcos
na superfície do corpo. Um bom exemplo é o tubarão-limão,
Negaprion brevirostris, que possui a segunda nadadeira
dorsal quase do mesmo tamanho da primeira. São animais
que possuem coloração amarronzada-esverdeada e podem
passar de três metros de comprimento. A espécie tem distribuição costeira e em ilhas oceânicas no Atlântico Ocidental
(Nova Jersey-EUA, passando por todo o Mar do Caribe até
Brasil) e Oriental (Senegal até Angola), além do Pacífico
Oriental (Golfo da Califórnia até Norte do Peru). O tubarão-limão vive bastante associado ao substrato, principalmente
em águas quentes, que vão desde regiões rasas até 90 m de
profundidade. Sua dieta é composta principalmente de peixes, crustáceos e moluscos. No Brasil, é encontrado desde o
Estado do Pará até o Rio de Janeiro, além de ilhas costeiras
como o Arquipélago dos Abrolhos e regiões oceânicas como
Atol das Rocas e Arquipélago de Fernando de Noronha.
Uma curiosidade é que estes animais costumam usar baías,
desembocaduras de rios e manguezais como áreas berçário,
tanto para parir seus filhotes quanto para os jovens crescerem. Essas áreas são importantes para a conservação dos
tubarões-limão que são considerados como ameaçados de
extinção! Como muitos tubarões, apresentam crescimento
lento e maturação sexual tardia (em torno de 12 anos para
essa espécie), características estas que dificultam ainda mais
a recuperação de populações que estão ameaçadas.
A foto escolhida traz o registro feito pelo biólogo Renato
Freitas em águas rasas no Atol das Rocas no ano de 2003
quando desenvolvia seu mestrado. O local é conhecido por
abrigar tanto jovens quanto adultos de N. brevirostris, sendo
um dos importantes berçários da espécie no Oceano Atlântico.

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO
SUB ID: ANELÍDEOS – POLIQUETAS
Existe uma grande variedade de poliquetas. As formas encontradas normalmente refletem o hábito de vida e para
facilitar podemos dividir ecologicamente em dois grandes
grupos: os poliquetas móveis ou errantes, e aqueles que são
sésseis e vivem dentro de tubos. É muito dificil reconhecer a
maioria das espécies durante os mergulhos e frequentemente os indivíduos precisam ser coletados para identificação
em laboratório! Mas com alguma prática é possivel reconhecer características distintivas dos animais comuns em
nosso litoral, que permite a identificação no nível de família, gênero ou até espécie. O uso de uma lente close-up é
ideal para registrar os detalhes da superfície corporal das
espécies.
Uma dica: As espécies tubícolas costumam retrair sua coroa
de tentáculos com a aproximação do mergulhador. Para
fotografar, aguarde alguns instantes sem fazer movimentos
bruscos ou sombra até que o animal se estenda novamente.

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).

Foto ilustrativa de uma espécie de poliqueta errante
Crédito: Aline Aguiar.

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

Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques

V

ive no oceano Atlântico Oeste com registros de ocorrência desde Flórida
até o Brasil. No oceano Pacífico tem registros desde Baja Califórnia até o
Chile, nas Ilhas de Galápagos e também na costa da África. Pode atingir
até 10 cm de largura. Ocorre em praias e costões rochosos onde é muito ágil
e apresenta uma grande variedade de cores. Frequentemente alimenta-se entre
ondas que atingem os costões rochosos e achatam-se entre fendas rochosas para
se proteger das ondas. O alimento preferencial desse bicho são algas, mas pode
se alimentar também de restos alimentares e fezes de outros bichos que usam o
mesmo habitat. Que bicho é esse?
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular e/ou científico do bicho. Os cinco primeiros leitores que acertarem
terão seus nomes celebrados na próxima edição do InForMar .

“Que bicho é esse ?” da edição anterior do InForMar:

Peixe trombeta

nome científico – Aulostomus maculatus.
Leitores vencedores:
Edvaldo Nascimento
Alexandre Aschenbrenner

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
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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).

Por Pedro Henrique Pereira (pedrohcp2@yahoo.com.br)

A

estrela do mar conhecida como “coroa-de-espinhos” (crown-of-thorns
starfish) alimenta-se de corais polipoides e duros. É considerada como a
principal ameaça física para os recifes de corais, sendo responsável pela
destruição (predação) de extensas áreas recifais. A foto ilustrada foi feita em
Lizard Island (Nordeste da Austrália) e evidencia um exemplar da estrela do mar,
Acanthaster planci, com mais de 60 cm de diâmetro alimentando-se de corais.

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

Situação atual dos
recursos pesqueiros.
Por Raquel Neves
atividade pesqueira é constantemente discutida no que diz respeito a legislações (período de defeso/ espécies-alvo/ embarcações) e a produção dessa atividade importante tanto
do ponto de vista econômico quanto social. Mas o
que se pode avaliar do ponto de vista ecológico, é
viável ou não? O status da atividade pesqueira é baseado principalmente em dados de biomassa (matéria orgânica disponível), dados de captura (peso)
e esforço de pesca (medida de trabalho - energia).
Esses dados podem apresentar diferenças em função de variações entre estoques (espécie-alvo) e
entre os padrões de cada região.
Recentemente, foram avaliados os perfis de biomassa pesqueira utilizando-se uma base de dados
com 331 estoques pesqueiros (RAM Legacy). Apesar de um grande número de estoques e da tentativa
de se abranger ampla distribuição espacial, 90%
destes são provenientes da América do Norte, Europa e Oceania e somente 20-25% correspondem à
captura global. O padrão encontrado para os últimos anos foi de baixa biomassa, porém estabilizada, remetendo aos países desenvolvidos que após
um longo histórico de intensa atividade de pesca
industrial houve redução de captura em diversas
regiões numa tentativa de recuperar os estoques
a longo prazo. È importante ressaltar que mesmo
após mais de 10 anos de declínio na pesca, os estoques ainda não atingiram o estágio de recuperação.
Uma análise global do padrão de biomassa pesqueira baseado nos dados da FAO (Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), 445 estoques de grande porte com ampla distribuição, mostra um declínio contínuo, ao invés da
estabilização anteriormente encontrada, onde 15%

A

Pesca industrial do Paloco do Pacífico (Theragra
chalcogramma), espécie da família do bacalhau, em
Kona Coast - Havaí. Crédito: Allen Shimada - Noaa
Photo Library.

Abaixo: No gráfico superior, padrão de queda na biomassa dos estoques pesqueiros ao longo dos anos. As linhas contínuas representam os dados da
RAM Legacy e a pontilhada da FAO. A faixa verde seria o limite de biomassa média do máximo sustentável para a manutenção dos estoques, a pesca
nunca foi uma atividade sustentável e a brusca redução da biomassa é simplesmente um reflexo do histórico dessa atividade. No gráfico inferior estão
o padrão de captura (linha azul) e esforço de pesca (linha vermelha), o esforço aumentou ao longo dos anos como consequência da melhoria das
embarcações e petrechos (armadilhas). Mesmo com o aumento contínuo do esforço nos últimos 20 anos, a média da captura (milhão de tonelada) se
manteve constante refletindo o colapso dos estoques. Crédito: Modificado de Worm & Branch (2012)
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Destaque para o Paloco do pacífico. Crédito: Crappy Wildlife Photography

dos estoques monitorados são pouco ou moderadamente explorados, 53% altamente explorados,
28% sobre-explorados, 3% depletados e 1% estão
em recuperação após terem sido depletados. Das
10 espécies que correspondem a 30% da produção mundial, dentre elas o Paloco do Pacífico
(Theragra chalcogramma) da família do bacalhau
e o grupo dos atuns, a maior parte dos estoques
encontra-se completamente explorada e os demais
estoques sobre-explorados.
Avaliando-se a captura e o esforço de pesca a situação parece ainda pior. Até os anos 90 a captura
(milhões de toneladas) se manteve em crescimento
contínuo, até que houve uma pequena redução com
tendência à estabilização em torno de 80 milhões
de toneladas. Entretanto, o esforço de captura está

em constante aumento, mesmo após os anos 90, o
que intuitivamente nos indica uma diminuição no
estoque onde se deve investir maior esforço para a
captura de menor quantidade de pescado quando
comparado às décadas anteriores.

Situação no Brasil
A costa brasileira apresenta uma das maiores riquezas em número de espécies de peixes, com registros entre 493-1834 espécies; e a manutenção
dessa biodiversidade é de extrema importância
tanto biológica quanto econômica. Apesar de poucas espécies serem efetivamente o alvo da pesca,
a perda ou redução das populações pode causar o
desequilíbrio de outras afetando a diversidade e
abundância na região. Com relação ao padrão de
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queira, principalmente regiões de alta diversidade,
além da restrição da pesca em período de defeso e da
determinação do tamanho mínimo de captura. O defeso é a proibição, por ato normativo do IBAMA, da
pesca de determinada espécie no seu período reprodutivo, dando maiores chances de recuperação dos
estoques. No caso da lagosta, onde duas das cinco
espécies do litoral brasileiro são altamente exploradas em função do alto valor comercial, o período de
defeso vai de dezembro a maio, e a comercialização
de lagosta fresca durante esse período é terminantemente proibida. O consumo de lagosta congelada é

permitido, desde que seja garantido que a mesma foi
pescada fora do período de defeso. O tamanho mínimo de captura, também definido em ato normativo
pelo IBAMA, garante que o indivíduo capturado
já atingiu a fase adulta e se reproduziu pelo menos
uma vez e este deve ser respeitado durante todo o
ano. O tamanho mínimo de captura da lagosta vermelha é de 13 centímetros de cauda e para a lagosta
cabo verde o mínimo é 11 centímetros.
Faça você também a sua parte e seja um consumidor
consciente, fique atento aos períodos de defeso e tamanho dos indivíduos!

Comércio de sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis). Crédito: www.ipesque.com.br.

Atum, família Scombridae, conhecido popularmente como atum-de-olho-grande (big eye tuna). Crédito:
Angler chronicles.
captura, com base em comparações entre os períodos de 1990-1994 e 2001- 2006, houve redução de
9 a 10% de captura na costa brasileira, exceto na
região norte e nordeste onde houve aumento na captura de 26 a 50% (dados provenientes do projeto Sea
Around Us). A redução na captura poderia representar uma modificação no perfil de exploração com a
busca pela sustentabilidade pesqueira, ou seja, respeitando o limite de renovação e manutenção das
populações. Entretanto, a redução da captura parece
ser consequência da diminuição dos estoques disponíveis após anos de exploração intensa o que é mais
próximo da realidade brasileira. Uma das principais
pescarias no Brasil é a sardinha verdadeira (Sardinella brasiliensis) que distribui entre os estados do
Rio de Janeiro e Santa Catarina. Pesca muito antiga,
não havendo registro do início da exploração artesanal e a industrial já se iniciou na década de 40. O
estoque entrou em colapso a partir de 1987 (dados

do Ibama e IP/SP), sendo que o mesmo não foi
consequência de falta de informações sobre o estoque e regulações de pesca, mas da conjugação de
vários fatores dentre eles a fragilidade do poder de
fiscalização e a visão imediatista do setor econômico não atrelada a questão ambiental.

O que pode ser feito para atenuar
uma possível crise pesqueira?
A situação global nos indica que um trágico futuro
para alguns estoques pesqueiros caso não sejam
respeitados os limites de captura (sustentável para
manutenção dos estoques) com redução do esforço de pesca em áreas muito exploradas e sobre-exploradas. Uma das recomendações é a restrição
da pesca em áreas definidas para conservação pes-
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Cardume de sardinhas. Crédito: Tanaka Juuyoh

Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado fotógrafo Ary Amarante
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traz para você leitor não só dicas, mas também muitas informações técnicas sobre
fotografia e filmagem subaquática.
Aproveite!!!

Fotografia em naufrágios – parte 2.
Por Ary Amarante

N

esta edição vamos continuar explorando as diferentes
visões de naufrágios, em variados pontos de mergulho,
a partir de fotografias submarinas comentadas.

O mergulhador sobre uma das âncoras do Vapor Harlingen, naufragado junto ao costão do Pontal do Atalaia em Arraial do Cabo,
ajuda a dar dimensão à esta bela peça, bem incrustada com diversas formas de vida. É um local em que as condições de mergulho
não costumam ser propícias, por causa da água fria ou da visibilidade limitada, e do mar muitas vezes agitado.
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Nesta imagem o Vapor de Baixo, tradicional ponto de mergulho
em frente ao Porto do Recife, se mostra quase que por inteiro; suas
duas rodas de propulsão e o motor dominam a imagem, em um
dia de água muito clara.

No Atol de Lhaviyani, Ilhas Maldivas, este navio pesqueiro oferece
inúmeras possibilidades de fotos. Seja em sua parte submersa repleta de vida, ou simplesmente em sua proa enferrujada e com bela
textura que pode ser fotografada com equipamento convencional
a partir de um barco, ou então nessa imagem dividida entre sub
e seca, que explora a capacidade das lentes grande-angulares em
câmeras mais sofisticadas.
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Foto P&B da popa do Hilma Hooker, em Bonaire. O uso do PB
realça formas e texturas, elimina a distração do olhar causada pelas cores. Nesse caso o PB foi usado para mostrar a grandeza do
naufrágio, e para dar um toque de mistério.

A

ry Amarante é instrutor de foto-sub e sócio na escola e agência de viagens temáticas PHOTOTRAVEL; é
também criador das especialidades exclusivas PADI ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRAPHER, PADI MARINE LIFE
PHOTOGRAPHER e PADI FISH PHOTOGRAPHER, além dos
livros VIDA MARINHA, FOTO-SUB BÁSICA & AVANÇADA, e
GUIA DE IDENTIFICAÇÃO E FOTOGRAFIA DE PEIXES MARINHOS – BRASIL E CARIBE, já disponíveis para venda. Para
detalhes, livros e agenda de cursos e eventos consulte
www.phototravel.com.br ou www.aryamarante.com.br.

Dica do mês:
Para fotografar vida em naufrágio nem sempre o melhor horário é
o que tem mais luz. Nas primeiras horas da manhã e nas últimas da
tarde a presença e intensidade da fauna muda drasticamente, portanto busque diversificar horários, e assim obter novos assuntos
para suas fotos em um mesmo local de mergulho.
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Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores,
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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!

L

Por Marcos Lucena

ucas Hassel é Biólogo Marinho formado pela UFRJ e atualmente trabalha na empresa Shell, no
departamento de Saúde Segurança e Meio Ambiente com atividades relativas ao licenciamento
ambiental.

InForMar – Fale-nos um pouco sobre
seu trabalho durante os embarques!
Lucas Hassel - No trabalho embarcado
eu lido com os programas que precisam
ser implementados de acordo com o
processo de licenciamento ambiental
da atividade em questão. Quando a
empresa recebe uma licença para realizar qualquer atividade que possa gerar
impactos socioambientais, ela deve implementar todos os procedimentos estipulados pelo órgão regulador, no caso
o IBAMA, para monitorar e minimizar
estes impactos. Tais programas estão
relacionados ao treinamento ambiental
dos trabalhadores, gerenciamento de
resíduos, controle de emissões atmosféricas e efluentes descartados e às
inspeções periódicas relacionadas aos
requerimentos legais.
InForMar – Quais seriam as legislações
que devem ser seguidas?
Lucas Hassel - Todas as legislações
referentes ao processo de licenciamento, que estão ligadas ao gerenciamento
dos resíduos gerados, controle de emissões atmosféricas, controle de efluentes
descartados, treinamentos dos trabalhadores, etc. Em resumo, toda a legislação ambiental relacionada a atividades
como estas.

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.
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InForMar – Atualmente, quais são os investimentos feitos em pesquisa?
Lucas Hassel - No mundo inteiro a empresa que
trabalho, Shell, possui departamentos relativos a
investimentos em pesquisas ambientais. Aqui no
Brasil, a Shell tem apoiado e investido em um
projeto de monitoramento de Baleias Jubarte por
Satélite.
InForMar - Existem perigos na profissão. Quais
seriam os cuidados para evitá-los?
Lucas Hassel - Nos trabalhos de campo offshore, os riscos de acidentes são uma questão. Para
monitorar e minimizar estes riscos existem procedimentos e equipamentos que devem ser constantemente utilizados durante a realização destes
trabalhos. A segurança operacional é um dos
princípios de negócio da Shell, e está presente em
todas as suas atividades.
InForMar – Dentre todos os trabalhos já realizados, conte-nos algum que mereça ser lembrado!
Lucas Hassel - Realizei trabalhos de monitoramento de biota marinha, incluindo mamíferos,
aves e peixes durante operações de perfuração
que foram muito bons.
InForMar – Você poderia explicar sobre os trabalhos para as empresas de exploração e produção
de petróleo?
Lucas Hassel -As principais oportunidades de
trabalho para profissionais da área ambiental,
como biólogos e oceanógrafos, nas companhias
de exploração e produção de petróleo estão relacionadas aos processos de licenciamento ambiental e aos sistemas de gestão.

Treinamento ambiental dos trabalhadores
envolvidos. Crédito: Lucas Hassel.
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InForMar – Qual dica você poderia dar aos nossos
leitores que gostariam de seguir por esse caminho?

Embarcação do projeto de monitoramento de baleias por satélite. Crédito: Lucas Hassel.

Lucas Hassel - Estar sempre lendo e pesquisando
sobre uma área nova, e qual está se expandindo, etc.
Muito importante buscar sempre uma profissão que
te faça feliz, assim, você com certeza será bem sucedido.

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.
Trabalho de campo referente à aproximação de baleias. Crédito: Lucas Hassel.
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Nadadeira Caudal de baleia Jubarte. Crédito: Lucas Hassel.

A Revista Eletrônica InForMar difunde de maneira
prazerosa e acessível o conhecimento científico
sobre o mundo marinho para o grande público.
ACESSE E LEIA GRATUITAMENTE TODAS AS PUBLICAÇÕES DO
INFORMAR
www.maradentro.org.br/informar

Com edições trimestrais, divulgamos não só notícias, mas também contamos
com o envolvimento de todos na reconstrução do conhecimento.

Você leitor pode participar enviando fotos e textos, ou aprendendo a
identificar as espécies.

Pesquisadores da área marinha também são convidados e estimulados a
escrever artigos de divulgação científica.

CONHEÇA OS TERMOS DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS E DE PARTICIPAÇÃO DO
LEITOR NO INFORMAR
www.informar.org.br
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