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Amigos leitores,
A Revista Eletrônica InForMar mais uma vez vem cumprir
sua missão de divulgar o conhecimento científico sobre os
ecossistemas marinhos de maneira prazerosa e acessível para
o grande público. Nesta edição temos a satisfação de apresentar as descobertas sobre a fauna e flora do Monumento
Natural das Ilhas Cagarras resultantes das pesquisas do Projeto Ilhas do Rio, que neste mês de abril completa dois anos
de atividades na Unidade de Conservação. Trazemos também
neste volume duas interessantes matérias sobre a biologia reprodutiva de peixes. Além disso, você leitor conhecerá como
identificar as espécies de poliquetas, e ainda poderá apreciar
o portfólio sobre Galápagos do fotógrafo profissional Ary
Amarante.

Então aproveite e Boa Leitura !

Crédito: Marcia Camisão.
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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.

Peixes recifais que mudam de
sexo: uma estratégia reprodutiva?
Por Simone Marques (simonemarbio@gmail.com)
a literatura o termo hermafrodita é designado a um único animal que possui os dois
sexos. A origem da palavra hermafrodita
é derivada da mitologia grega de Hermafroditos, o
deus Grego que tem a sexualidade de macho e fêmea ao mesmo tempo. Para suprir a curiosidade de
como esse termo surgiu: aos 15 anos Hermafrodi-

tece? A mudança de sexo ocorre tanto entre plantas,
como em invertebrados e peixes. Reconstruções
evolutivas realizadas por pesquisadores que estudam
a mudança de sexo em peixes avaliam que o hermafroditismo é uma função antiga e que muitas espécies têm apresentado diversas estratégias de mudança de sexo, podendo se manter como hermafroditas
ou evoluir como machos e fêmeas separadamente.
As espécies que evoluíram para funcionarem com os
dois sexos separados (machos e fêmeas) são também
conhecidas na ciência como dioicas ou gonocoristas.

Garoupa Sapé - Alphestes afer

Garoupa Coral - Plectropomus leopardus

abordado um dia por uma adorável ninfa – deusa
Salmacis, que o abraçou e envolveu, beijando-o, e
rezou para que os deuses os unissem para sempre. O
desejo de Salmacis foi concedido e Hermafroditos
depois disso tornou-se macho e fêmea, simultaneamente. Tiresias – um padre cego, profeta de Zeus Em estudos comportamentais de peixes recifais her– foi outro tipo de hermafrodita que nesse cenário mafroditas descobriu-se que fatores sociais externos
começou quando Tiresias por acaso estava em cima
de um par de serpentes copulando e cegamente as
enfrentou com uma vara e venceu. Hera, a esposa de
do-o em uma mulher. Sete anos depois, Tireasias deparou-se novamente com duas serpentes copulando,
mas nesse momento afastou-se e deixou-as sozinhas.
Assim, como recompensa, Hera permitiu que Tiresias voltasse novamente à condição de macho. Ao

sexo na fase adulta dos peixes. Entretanto, devido à
enorme plasticidade nos padrões sexuais dos peixes
tectada nos peixes na fase juvenil. Em ecossistemas
marinhos, principalmente nas regiões tropicais e
subtropicais, várias espécies de peixes recifais mudam de sexo, dentre eles: garoupas, badejos (Família
Epinephelidae), budiões (Família Labridae), peixes-papagaios (Família Scaridae), peixes-palhaços (Família Pomacentridae) e peixes-neon (Família Gobihermafroditismo passou a ser adotado para designar dae), ente outros.
as espécies que mudam de sexo em alguma fase do
ciclo de vida.
O hermafroditismo em peixes recifais pode ocorrer
de forma simultânea, no qual o peixe apresenta os
- dois sexos durante toda a sua fase reprodutiva; ou de
dem se adaptar aos recursos ambientais disponíveis forma sequencial, no qual os peixes mudam de sexo
e funcionar como machos e fêmeas ao mesmo tem- começando como fêmeas e transformando-se para
po, InForMar
ou começarem \como
8 fêmeas e mudarem para machos após atingirem a maturidade sexual. Entre

Budião-papagaio - Bolbometopon muricatum

Peixe-Palhaço - Amphiprion clarkii

Chellinus undulatus
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Peixe-Palhaço - Amphiprion melanopus
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Chlorurus microrhinos
a fase de mudança de sexo. A fêmea é menor e está em fase de transição da cor mais escura para a cor do

Luiz Jr. (foto do Thalassoma pavo macho).

Budião - Thalassoma pavo fêmea

Budião - Thalassoma pavo macho
Peixe-papagaio - Chlorurus microrhinos fêmea em
mudança de sexo para macho

ram que a retirada de machos de uma população
estimula a mudança de sexo de fêmeas maiores, especialmente aquelas que teriam maior capacidade
reprodutiva.

Budião - Coris juli fêmea

Budião - Coris juli macho

as espécies que mudam de sexo de forma sequencial, o peixe também pode começar como macho e
mudar de sexo para fêmea. As espécies de peixes
que mudam de sexo de fêmeas para machos são conhecidas como hermafroditas protogínicas (garoupas, budiões, peixes-papagaios), enquanto aquelas
que mudam de machos para fêmeas são conhecidas
como hermafroditas protândricas (peixes-palhaço).

-gato - Epinephelus adscensionis, sirigado – Mycteroperca bonaci), em que as fêmeas mudam de
sexo quando atingem um tamanho maior e quando
tratégia reprodutiva dessas espécies ocorre quando
os machos encontram-se ausentes e uma das fêmeas maiores e mais velhas inicia a mudança de sexo
antes do período reprodutivo. Durante a fase de
mudança de sexo o comportamento social do futuro macho é agressivo e territorialista. Experimentos realizados com a população de peixe-papagaio
(Sparisoma radians) na região do Caribe indica-

Exemplos bem interessantes de hermafroditismos
sequenciais ocorrem em espécies de garoupas
(exemplos: piraúna - Cephalopholis fulva, peixe-
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gias reprodutivas, muitos estudos têm se baseado
em “modelos de tamanhos vantajosos de mudanças de sexo” sobre o tamanho das fêmeas ou dos
machos. Esses estudos revelam que a seleção pela
mudança de sexo existe quando o sucesso reprodutivo aumenta com o tamanho do peixe ou com a
idade. Após a mudança de sexo em peixes, machos
maiores apresentam uma vantagem no sucesso reprodutivo com as fêmeas durante o acasalamento. A
intensidade da seleção sexual pelos peixes que mudaram de sexo varia inversamente com o tamanho
da população e a habilidade de pequenos machos
acessarem as fêmeas no acasalamento. O contrário
acontece para as espécies de peixes que não mudam de sexo, em que é comum ter mais machos
nas populações e, assim, os machos maiores têm
menos vantagens e oportunidades de monopolizar

Peixe-papagaio - Chlorurus microrhinos macho

de espermatozóides produzidos pelos machos é
para fertilizarem os ovos de uma fêmea. Isto ocorre em populações de numerosos machos e assim
diminui-se a vantagem dos machos maiores sobre
as fêmeas.
Diante dessa diversidade de estratégias de altee machos em peixes recifais nem sempre é uma
tarefa fácil. A diversidade de cores de várias espécies de peixes recifais é um dos principais fatores
de proteção, estratégias de predação e reprodução
nos recifes de corais. Várias espécies de peixes
hermafroditas (budiões, peixes-papagaios) nesses
as fêmeas e quem são os machos de uma mesma
tas espécies de peixes recifais (garoupas, badejos,
11\ InForMar -
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Espécie de garoupa hermafrodita (piraúna - Cephalopholis fulva) e corte histológico de um fragmento de
gônada dessa espécie mostrando a mudança de sexo. As células redondas de cor rosa são ovócitos (tecido
feminino) e as células diminutas de cor azulada são espermatozoides (tecido masculino).

Piraúna - Cephalopholis fulva

meas e machos de uma população. Para solucionar
essa incógnita, estudos e técnicas de histologia de
gônadas de peixes hermafroditas são utilizados
car os sexos, como também para encontrar as fases
de mudanças de sexo dentro de uma população. Em
lâminas histológicas – cortes de fragmentos de tecidos das gônadas de peixes – é possível observar
o ciclo da ovogênese (transformação das células
reprodutivas femininas), o ciclo da espermatogênese (transformação das células reprodutivas masculinas) e a fase da mudança de sexo quando há
o surgimento de células masculinas e/ou femininas
no mesmo peixe. Esses estudos são, dessa forma,
dicando o tipo de hermafroditismo como também
quais são as estratégias reprodutivas da espécie de
peixe que for analisada.

InForMar \ 12

Corte histológico de uma fêmea mudando de sexo

Os padrões de mudanças de sexo em peixes recivelar espécies que mudam de sexo na fase juvenil
e adulta, espécies que mudam de sexo somente na
fase juvenil, espécies que mudam de sexo e voltam
para o sexo anterior (fêmea => macho => fêmea) e
até mesmo espécies que deixam de ser hermafroditas e tornam-se gonocoristas ao longo da evolução.
sobre os peixes hermafroditas, a curiosidade cienam sem respostas sobre os padrões de mudança de
sexo e as estratégias reprodutivas desse grupo tão
diverso nos ecossistemas aquáticos. Será que isso
pode ser uma estratégia reprodutiva? Pense nisso e
aprecie esses peixes hermafroditas nos seus próximos mergulhos!

13\ InForMar

Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
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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.

ANELÍDEOS
POLIQUETAS
Nome vulgar: Poliqueta Árvore de Natal
Nome científico: Spirobranchus giganteus
Fotógrafa: Márcia Camisão
Por Aline Aguiar & Rômulo Barroso

O

dos anelídeos, assim como as
minhocas e as sanguessugas.
Uma curiosidade é que hoje em dia acredita-se que estes últimos são poliquetas
que invadiram o ambiente terrestre. O
corpo segmentado por anéis. Os poliquetas abrangem os vermes segmentapécies. Estes anelídeos, em sua maioria,
possuem corpo longo e cilíndrico, mas
podem apresentar uma enorme diversidade de formas e cores. Variam de menos de 1 mm até 3 m de comprimento.
Os poliquetas se diferenciam dos demais
anelídeos por possuírem “pernas”, chamadas de parapódios, que são projeções
laterais carnosas da parede do corpo.
Cada segmento possui um par de parapódios que normalmente é provido de
cerdas que são, principalmente, utilizadas para aumentar a tração durante a locomoção destes animais. Existem muitos tipos de cerdas, como as em forma de
ou arpão, entre muitos outros. Os detalhes dessas estruturas, vistos ao microsção das espécies. Os poliquetas podem
ser encontrados em todos os habitats

marinhos, desde a linha de maré até as
profundidades abissais. Como existem
muitas espécies e as formas encontravida, evolutivamente e ecologicamente
podemos dividir os poliquetas em dois
grandes grupos: os móveis ou errantes,
e aqueles que são sedentários e normalmente vivem dentro de tubos construídos por eles mesmos. Das muitas
espécies, a grande maioria é cavadora e
vive enterrada no sedimento e, portanto,
não podem ser observadas durante um
mergulho. Os poliquetas errantes rastejam pelo substrato, perfuram conchas
e rochas, e alguns até nadam quando
necessário, enquanto outros são exclusivamente pelágicos, ou seja, vivem na
massa d’agua. Além disso, como dito
antes, existem as espécies que secretam
Os poliquetas possuem uma diversidade de hábitos alimentares, podendo ser
predadores, herbívoros e detritívoros.
Já os sedentários, que vivem em tubos,
são suspensívoros e se alimentam por
seus tentáculos branquiais, em forma
de penas. Como são muito vulneráveis
à predação por outros animais, algumas
espécies se especializaram no modo
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de vida ou possuem adaptações corporais para defesa. Os
vermes em tubos se retraem dentro dos mesmos quando
ameaçados, já os errantes usam cerdas urticantes (como os
poliquetas de fogo) ou até mesmo mordem como defesa,
enquanto outros de forma livre possuem hábito noturno!
os mergulhos e frequentemente os indivíduos precisam ser
ma prática é possivel reconhecer características distintivas
dos animais mais aparentes em nosso litoral. Este é o caso
do poliqueta árvore de natal, da espécie Spirobranchus giganteus, que pertence à família Serpulidae. Este verme tem
corpo bastante alongado e vive dentro de um tubo calcário,
secretado por ele mesmo e perfurado em colônias de corais
e hidrocorais. A única parte visível do animal são as duas
coroas de tentáculos em espiral que parecem pequenos pinheirinhos de natal, e cuja coloração é bastante variável e
inclui as cores azul, amarelo, vermelho, laranja, marrom e
branco. Além disso, este órgão é utilizado tanto para respirapartículas em suspenção como plâncton e detritos. As poliquetas árvores de natal são encontradas em todos os mares
Bahia, embora tenha sido recentemente encontrada em Arraial do Cabo, onde é considerada invasora e foi observada
pela primeira vez sem associação com corais. São bastante
e, em uma única colônia de coral, podem ser observados
muitos vermes. São animais pequenos e, entre uma coroa e

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO
SUB ID: CORAIS VERDADEIROS OU PÉTREOS
Aproveitando o tema sobre o ambiente onde o poliqueta
árvore de natal constrói seu tubo calcário, vamos aprender a reconhecer os corais pétreos. Entretanto, essa tarefa
pode não ser fácil! A identificação das espécies de corais
verdadeiros é feita com base no padrão de distribuição dos
pólipos, forma, cor e tamanho das colônias. Mas em muitos casos, o esqueleto interno calcário é importante para a
identificação das espécies e muitas vezes os pesquisadores
precisam utilizar microscópios para visualizar detalhes. Não
desanime, com um pouco de prática você será capaz de
reconhecer algumas das espécies mais comuns em nosso
litoral!
Dica: Faça registros tanto da colônia inteira (ou indivíduo no
caso dos solitários), quanto dos pólipos na função macro.
Use o flash para ressaltar a cor e, se possível, utilize algum
objeto para servir como referência de medida.

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).

do tamanho, essas diminutas árvores de natal são facilmente
se retraem rapidamente para dentro do tubo quando alguém
se aproxima.
A foto escolhida traz o registro de Spirobranchus giganteus

poliqueta construiu seu tubo numa colônia de coral cérebro
do gênero Mussismilia, muito comum no arquipélago.

Foto ilustrativa de um coral verdadeiro
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

C

om a cabeça coberta por pequenas manchas azuis e suas nadadeiras peitorais com uma mancha negra na base, esse bicho pode chegar a 12 cm
de comprimento. Defendendo seu território, essa espécie pode ser encontrada em áreas recifais rasas e costões rochosos da costa brasileira. Estudos
ecológicos recentes em comunidades recifais consideram essa espécie com papel
chave nas comunidades recifais, por afetarem a composição dos organismos bentônicos. Que bicho é esse?
nharão uma foto do bicho, autografada, e terão seus nomes celebrados na próxima edição do InFor

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

Caranguejo-aratu

nome científico – Grapsus grapsus.
Leitor vencedor:
Bárbara Ramos Pinheiro

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
21\ InForMar
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 Márcia Camisão

E

como Los Islotes, mergulhando com os leões-marinhos, quando capturei a
licadamente pegava a estrela com a boca, jogava para o alto e, quando ela estava
no movimento de queda, voltava a pegá-la para repetir a brincadeira.

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

Espécies marinhas e terrestres do Monumento
Natural das Ilhas Cagarras
Por Raquel Neves

C

om apenas dois anos de realização, as pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Ilhas

bosa. Uma nova espécie da família Ipomoea foi

-

extinção, ressaltando a importância da conservação

unidade de conservação (UC) marinha de proteção
integral criada na cidade do Rio de Janeiro (abril de
Comprida, Redonda, Filhote da Cagarra, Filhote da
Redonda, bem como as áreas ao redor num raio de
apenas 5 km da praia de Ipanema, até o início das
atividades do projeto, eram praticamente desconhecidas pelos moradores da cidade e muito pouco se
sabia a respeito da sua diversidade biológica.
uma necessidade ainda maior por dados biológicos
sobre a área para a criação do plano de manejo da
UC. Este documento é importante para o gerenciamento de atividades e ações necessárias para a
conservação biológica. O projeto Ilhas do Rio tem
das ilhas Cagarras, tanto marinho quanto terrestre.

Aves
As populações de Atobás-marrons (Sula leucogaster) e Fragatas (
) são a segunda
maior em número de indivíduos de toda costa brasileira. As ilhas são de grande valor para a reprodução e manutenção de populações de aves marinhas
do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as aves
das Cagarras, leia a matéria “As verdadeiras donas
do pedaço” de Larissa Cunha publicada na seção
Curiosidades Sub da edição n°16 da InFor

Organismos marinhos de
fundos rochosos

grupos de trabalho e alguns resultados expressivos
já foram obtidos.

Invertebrados
As pesquisas com invertebrados marinhos já regis-

Flora terrestre

Porifera (37 espécies), Cnidaria (16 espécies),
cies), Platyelminthes (1 espécie) e Urochordata (11
espécies). Dentre elas, oito estão na lista vermelha
de espécies ameaçadas de extinção e três são consideradas invasoras. A ocorrência destas últimas nas
ilhas Cagarras deve ser monitorada com atenção,

de plantas terrestres, sendo quatro espécies restritas
(endêmicas) ao estado do Rio de Janeiro: Abutilon
esculentum, Alcantarea glaziouiana, Lochocarpus
virgilioides, Maranta divaricata e Sinningia bul-
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uma vez que costumam apresentar comportamento
oportunista e alto potencial reprodutivo.

11 da InFor
Recentemente o Projeto Ilhas do Rio publicou em
seu website

Algas
Até o momento foram registradas 35 espécies de
macroalgas marinhas, sendo que seis foram mais
representativas em todas as ilhas: Plocamium brasiliense, Colpomenia sinuosa, Ulva spp., Chaetomorpha anteninna, Gelidium pusillum e Dictyota
spp.

Ictiofauna recifal
gistradas nos censos, sendo seis mais abundantes e
Abudefduf saxatilis
(Sargentinho), Haemulon aurolineatum (Cocoroca), Chromis multilineata (Tesourinha), Diplodus
argenteus
Holocentrus adscensionis
(Jaguareça) e Stephanolepsis hispidus (Porquinho). Além de resultados importantes a respeito
da biodiversidade, dados de abundância e tamanho
dos indivíduos sugerem alta pressão de pesca, em
especial a caça submarina predatória, por focar em
espécies maiores de topo de cadeia (como os meros). O impacto da caça submarina também é um
fator importante que será levado em consideração
no plano de manejo das ilhas.

Cetáceos
Tursiops truncatus), espécie que
sofre alta pressão antrópica na costa brasileira, utiliza a região para alimentação, dencanso e criação
Ilhas Cagarras, leia a matéria “Visitantes sazonais
do Arquipélago das Cagarras” de Liliane Lodi,
publicado na seção Curiosidades Sub da edição n°

útil tanto para pesquisa quanto turistas, crianças
ser obtidas no Centro de Visitantes da Colônia de
Pescadores Z-13, localizado no posto 6 da praia
de Copacabana. A entrada é gratuita e o espaço
posição de painéis informativos, minibiblioteca e
aquário com espécies marinhas, o Centro de Visitantes também oferece palestras e cursos de capacitação. Outras informações estão disponíveis
diretamente no website do projeto:
www.maradentro.org.br/ilhasdorio
O Projeto Ilhas do Rio é constituído por uma
através do programa Petrobras Ambiental.

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!!!

Portfólio sobre Galápagos.
Por Ary Amarante

ergulhar em Galápagos é uma experiência diferente; não só pela fauna, mas por toda a magia que
cerca estas ilhas onde a evolução seguiu um caminho bem peculiar. Para fotografar, então, nem se
liveaboard
Sea&Sea.
Este é o Arco de Darwin, principal ponto de mergulho
para observação de tubarões-baleias em Galápagos.
Crédito: Ary Amarante.
A estrela mais cobiçada da festa: O tubarão-baleia. Os de Galápagos
são bem grandes, e passam rápido; são poucos momentos de interação com cada indivíduo. Crédito: Ary Amarante.

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.

Grandes cardumes de xaréus aparecem de repente e envolvem os
mergulhadores por alguns momentos. Crédito: Ary Amarante.
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Galápagos é uma região famosa pela incidência de cardumes
de tubarões-martelo Sphyrna lewini. credito: Ary Amarante.

Peixe pedra (Scorpaenosis oxycephala).
Crédito: Ary Amarante.
garoupas, embora este peixe sejá da família Cirrithidae (Cirrhitus rivulatus). Crédito: Ary Amarante.

A velha tartaruga é seguida de perto por peixes
que usam seu casco como lixa para a remoção de
parasitas. Crédito: Ary Amarante.
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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!

Por Marcos Lucena

M

atheus Freitas é biólogo com mestrado em Ecologia e atualmente é doutorando no Programa
de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR. Atua principalmente nas áreas de
Ictiologia e Pesca, com ênfase em biologia reprodutiva de peixes, desembarques pesqueiros

À esquerda e abaixo: Pesquisador realizando
amostragem biológica de garoupa Epinephelus
morio a bordo de embarcação no Banco do
Abrolhos.
Crédito: Enrico Marone

artesanais, conhecimento ecológico de pescadores sobre peixes recifais ameaçados e/ou comercialmente
importantes, e manejo e gestão de recursos naturais marinhos.

InFor
– Fale-nos um pouco de seu
trabalho!
Matheus Freitas
desenvolvendo trabalhos focados na
biologia de espécies de peixes comerciais e/ou ameaçadas, com o intuito
de gerar informação para políticas
públicas de manejo e conservação destes recursos pesqueiros. As pesquisas
correspondem ao monitoramento de
desembarques e estudos sobre alimentação natural, reprodução, idade e crescimento. Atualmente meu foco de pesquisa é o Banco de Abrolhos e litorais
do Paraná e Santa Catarina, além das
ao longo da costa brasileira.
InFor
encontradas para a realização do estudo, por se tratar de espécies importantes
comercialmente?
Matheus Freitas
dade diz respeito ao acesso às vísceras
e otólitos dos peixes. Por se tratar de
espécies com alto valor agregado, que
normalmente são vendidas sem evisceração, em muitos momentos tive
que comprar os peixes, coletar todo o

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.
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material biológico necessário e revender o peixe.
Ou seja, além de ser pesquisador, é necessário
que atue também como peixeiro. Outro problema
é que estas espécies, alvo dos estudos, estão cada
vez mais raras nos mares brasileiros, o que intendesenvolver pesquisas na qual o animal não seja
InFor
– Explique a importância do conhecimento da biologia reprodutiva dos peixes em
questão.
- O estudo está focado em três
famílias de peixes: os Epinephelidae (Garoupas,
badejos, meros), Lutjanidae (Vermelhos, caranhas e ciobas) e Scaridae (Budiões ou peixes papagaio). Para a grande maioria das espécies não
existia nenhuma informação da biologia básica,
como a época e locais de reprodução e o tamanho
que estes animais iniciam o ciclo reprodutivo. O
conhecimento destas informações é fundamental
para traçar medidas de gestão e ordenamento
pesqueiro, como delimitação de áreas prioritárias
para a conservação, estabelecimento de períodos
de defeso e determinação de tamanhos mínimos
de captura. Claro que estas medidas devem estar
aliadas a outras ações de gestão e conservação,

Acima e a esquerda: Pesquisador realizando amostragem biológica de peixes
recifais a bordo de embarcação no Banco do Abrolhos.
Crédito: Enrico Marone (acima) Herton Escobar (esquerda).

tes estoques.
InFor
- Diga para os nossos leitores a importância ecológica das espécies estudadas para os
ecossistemas marinhos!
-

Pesquisador realizando palestra sobre tamanhos mínimos de captura de
peixes na reunião do conselho deliberativo da RESEX Corumbau, BA.
Crédito: Jeronimo Amaral
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garoupas e meros. Estas espécies ainda podem ser utilizadas como bons indicadores ambientais, já que sua
presença em uma determinada área pode sugerir que
bodiões ou peixes papagaio, muitos desses animais
na conservação e manutenção de ambientes recifais.
Algumas espécies são herbívoras de grande porte e
fazem o controle do crescimento de algas, que competem por espaço com corais e outros organismos nos
recifes. Sem a presença destes peixes, os ambientes
recifais podem colapsar e, consequentemente, em
casos mais extremos, virar um grande banco de algas, o que resulta na perda de habitat, de diversidade
e também de importantes recursos pesqueiros, que
dependem de ambientes recifais relativamente saudáveis para coexistir.
InFor
– Como a população que não está envolvida diretamente com este impacto (causado pela pesca
de tamanhos menores dos recomendados) poderia
ajudar o estudo e o meio ambiente?
- Acredito que a sociedade civil organizada tem um papel fundamental no processo, principalmente no que diz respeito à cobrança e adoção de
práticas sustentáveis. Um bom exemplo seria buscar
informações sobre quais espécies estão ameaçadas ou
que possuem regras de manejo, e cobrar estas regulamentações na hora de consumir os pescados, seja
nas peixarias ou mesmo em restaurantes. Peixes ameaçados, abaixo do tamanho mínimo e capturados em
épocas ou locais irregulares somente são comercializados porque alguém os compra. Claro que a falta de
parcela de culpa. Entretanto, se cada vez mais o mercado consumidor destes produtos “ilegais” reduzir o
consumo e cobrar a aplicação das leis, os infratores
serão desestimulados a pescar e comercializar estes
peixes.

Pesquisador realizando soltura de
mero após pesquisa de biometria e
marcação no estuário do rio Formoso, Tamandaré-PE.
Crédito: Manoel Pedroza

Esquerda: Pesquisador com budiões-azuis (Scarus trispinosus) em entreposto
pesqueiro em Alcobaça, BA.
Crédito: Marillia Previero

InFor
– Quais foram os resultados encontrados e qual será o próximo passo?
- Os principais resultados dizem respeito aos tamanhos mínimos de reprodução e às
épocas e áreas de desova das principais espécies de peixes capturadas
pelas frotas de linha de mão e pesca
subaquática no Banco dos Abrolhos.
Conservação de uso sustentável, as
Reservas Extrativistas do Cassurubá
do Corumbau. Além destas, existe
dos Abrolhos. A estratégia adotada
foi propor inicialmente os tamanhos
mínimos de captura dos peixes dentro das UCs de uso sustentável. Para
réguas adesivas que foram distribuídas nas comunidades de pescadores.
Em um segundo momento, pretendemos discutir com os atores locais a
ampliação destas medidas para todo
o Banco de Abrolhos e o estabelecimento de novas medidas, como a
exclusão da pesca de algumas espécies em determinadas áreas e locais
(defesos) e a ampliação da rede de
Estas atividades são desenvolvidas
com o apoio de diversos parceiros,
como a Conservação InternacioGPIC, UFPR e Conservation Leadership Programme.

Abaixo: Pesquisador coletando amostras
biológicas de dentão (Lutjanus jocu) em
Caravelas, BA.
Crédito: Ronaldo Bastos Francini Filho
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À esquerda: Pôster com tamanhos mínimos de captura das espécies estudadas., distribuído nas comunidades pesqueiras do Banco dos Abrolhos.
1ª foto abaixo - Réguas adesivas para barcos distribuídas para os pescadores do Banco dos Abrolhos.
2ª foto abaixo: Tamanhos mínimos de captura das espécies estudadas no Banco dos Abrolhos. Os
tamanhos correspondem ao comprimento padrão (extremidade da cabeça até a extremidade da coluna
vertebral). Arte: Conservação Internacional do Brasil.

Crédito: Marcia Camisão.
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