N 25 Julho 2015
o

InForMar

Um show de imagens subaquáticas e informações sobre o mundo marinho

ISSN 2238-4383

Projeto Garoupa
Confira a entrevista com o
coordenador geral do projeto
Maurício da Mata

Mergulho para a vida na
escuridão
Uma pesquisa nas profundezas
do mar

MUNDO AZUL
Mar de água ou de plástico ?

POR TRÁS DAS LENTES
O fotógrafo Ary Amarante nos traz
lindas imagens do Arquipélago de
Revillagigedo

E MAIS...
Aproveite as dicas e descubra
“Que bicho é esse ?”
Foto curiosa do leitor

Raquel Neves

Simone Marques

Raquel Neves é bióloga marinha (UFRJ) com mestrado
e doutorado em Ecologia (PPGE-UFRJ). Atualmente é
bióloga do departamento de Ecologia e Recursos
Marinhos da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO).

Bióloga com mestrado em zoologia pela PUC Minas e
doutorado em oceanografia pela Universidade Federal
de Pernambuco. Atualmente é sócia fundadora e secretária do Instituto Mar Adentro (IMA).

(neves.raf@hotmail.com)

Instituto Mar Adentro
www.maradentro.org.br
maradentro@maradentro.org.br
A revista eletrônica InForMar é uma publicação do Instituto
Mar Adentro.

O Instituto Mar Adentro: Promoção e gestão do
conhecimento de ecossistemas aquáticos, é
uma associação civil, de direito privado, sem fins
lucrativos e econômicos, com sede na cidade do
Rio de Janeiro - RJ.

(simonemarbio@gmail.com)

Yeda Aguiar

João Paulo Machado

Engenheira eletrônica. Atua no conselho fiscal do
Instituto Mar Adentro e colabora como voluntária
dos eventos de divulgação dos projetos realizados
pelo Instituto.

Bacharel em ecologia pelo Instituto de BiologiaUFRJ, mestre e doutor pelo Instituto de Biofísica
Carlos Chagas Filho - UFRJ, fez pós-doutorado no
Instituto Francês de Estudos para a Exploração do
Mar (Ifremer) em Nantes.

(yeda.aguiar@gmail.com)

(jptorres@biof.ufrj.br)

Editor Chefe:
Yeda Aguiar
Corpo Editorial:
Aline Aguiar
João Paulo Machado Torres
Marcos Lucena
Raquel Neves
Simone Marques
Arte e Design:
Alexandre Arrigoni (arrigoni@konzeptstudios.com)

Marcos Lucena

Aline Aguiar

Biólogo graduado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Atualmente atua
como voluntário na edição da revista InForMar e
nos eventos de divulgação do Instituto Mar Adentro.

Bióloga marinha com mestrado em zoologia e
doutora em ecologia. Também é sócia fundadora
e atualmente é vice-presidente do Instituto Mar
Adentro.

(boucasdelucena@hotmail.com)

(a_a_aguiar@yahoo.com.br)

Amigos leitores,
Nesta edição apresentamos novas curiosidades do mundo marinho. Fique por
dentro do “Projeto Garoupa”, que estuda as populações naturais da garoupa
verdadeira na costa do Sudeste do Brasil, visando ampliar da base de conhecimento sobre sua ecologia e a avaliação de soltura de alevinos e juvenis produzidos em cativeiro, como ferramenta de reposição de populações
degradadas. Conheça detalhes de uma interessante expedição científica às
profundezas do mundo submarino, a mais de 2.500m de profundidade! Já na
seção “Mundo Azul” a novidade não é tão boa, e mostra o impacto nos nossos oceanos causados pelo lixo plástico ainda gerado incessantemente pela
população mundial. Finalmente, na temática de fotografia, trazemos as belezas da natureza do Arquipélago de Revillagigedo, registradas pelas lentes do
profissional Ary Amarante!
A equipe da Revista InForMar aproveita para convidar vocês leitores para
participarem de nossas seções! Conheçam as instruções para submissão de
textos e fotografias em www.informar.org.br. Não percam a oportunidade de
divulgar também o seu trabalho através de nossas páginas.

Então aproveitem 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.

Mergulho para a vida na escuridão:
uma pesquisa nas profundezas do mar
Camila Negrão Signori (camilasignori@hotmail.com)

Camila Negrão Signori observando a vida no oceano
profundo através de uma das cinco escotilhas do Alvin.
Crédito: Stefan Sievert

E
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Alvin sendo preparado para a descida,
com os dois mergulhadores no topo e
um bote no mar para oferecer apoio.
Crédito: Camila Negrão Signori

star em uma expedição científica a bordo do
navio de pesquisa norte-americano Atlantis,
com a presença do submersível Alvin, sob
responsabilidade do Woods Hole Oceanographic
Institution, prestigiado instituto oceanográfico da
costa leste dos EUA, foi por si só uma experiência
bastante diferente e enriquecedora, mesmo estando acostumada a participar de embarques de pesquisa (já embarquei algumas vezes na plataforma
continental e talude do litoral sul e sudeste brasileiro, atravessei o Oceano Atlântico Sul - desde a
África até o Brasil, e também naveguei três vezes
em águas do Oceano Austral, no entorno da Península Antártica).
Essa experiência só foi possível pelo convite do
Dr. Stefan Sievert, meu supervisor de Doutorado
Sanduíche (quando desenvolvi parte de minha pesquisa de com amostras polares, no Woods Hole, financiada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior), com quem
mantenho a parceria após o Doutorado. Dr. Stefan
foi o coordenador científico desse embarque, com
o Projeto “Estudo integrado: energia metabólica,
fixação do carbono, e mecanismos de coloniza-

ção em comunidades microbianas quimiossintéticas
nas fontes hidrotermais profundas”, financiado pela
norte-americana NSF (National Science Foundation).
Minha função foi ajudar Stefan e Jesse McNichol
(meu amigo e doutorando do Programa MIT-WHOI,
cuja tese está diretamente relacionada a esse projeto)
em todas as tarefas a bordo. As razões de tanta diferença para os demais embarques foram várias: minha
primeira vez em águas do Oceano Pacífico e primeiro
embarque em um navio administrado por um instituto
de pesquisa e com tripulação bastante reduzi da, com
cerca de 25 pessoas incluindo a tripulação do Alvin
(os demais navios em que estive sempre foram administrados pela Marinha do Brasil, com tripulação de
cerca de 50-60 pessoas). Foi um embarque internacional, com 23 pesquisadores de diferentes partes do
mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa
(Alemanha, Itália e Espanha), Japão, China, e eu, do
Brasil.
As diferenças não param por aí. Ao invés de navegarmos para distintas estações oceanográficas (com
diferentes latitudes e longitudes, a fim de explorarmos espacialmente os estudos de Oceanografia Física, Química, Biológica e Geológica), permanecemos
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na mesma área amostral (9°Norte) por quase um
mês. Nossa paisagem – um oceano sem fim, distante cerca de 4-5 dias de navegação de qualquer
terra firme – foi muito parecida ao longo desses
dias. Afinal, os objetivos do projeto estavam todos
relacionados com o oceano profundo, nas fontes
hidrotermais.
Ao invés das tradicionais garrafas de Niskin – normalmente acopladas ao sistema CTD-Rosette, que
nos permite coletar águas de diferentes profundidades, selecionadas de acordo com as diferentes
massas d’água –, para este embarque utilizamos o
famoso submersível Alvin, com mergulhos diários
a mais de 2.500 m de profundidade. Com o auxílio de dois braços robóticos capazes de manipular
instrumentos, e de uma “cesta biológica” capaz
de carregar mais de 180 kg de material do fundo,
tornou-se possível coletar nossas amostras, como
fluidos provenientes das fontes hidrotermais, microrganismos associados às fontes, invertebrados
anelídeos e colonizadores. Para as análises químicas e microbiológicas das amostras, ao invés de

usarmos a água coletada pelas garrafas de Niskin ao
chegar a bordo do navio, utilizamos os fluidos coletados por equipamentos especiais, chamados de “IGTs”
(Isobaric Gas Tight samplers, ou amostradores isobáricos de gás comprimido), que foram desenvolvidos
pelo instituto Woods Hole e mantêm a pressão e condições ambientais das fontes profundas.
Trabalhar no laboratório do navio com as amostras
não foi uma tarefa trivial, não por causa do balanço
do mar (que apesar de estar prevista a passagem de
um furacão perto da nossa área, o mar esteve calmo
durante todo o embarque), mas sim para a retirada dos
fluidos a partir dos “IGTs”. Precisávamos ter todo o
cuidado para a altíssima pressão, ao abrir e fechar o
sistema, trabalhando com ferramentas (cujos nomes
nem sei em português), e muitas vezes de noite e de
madrugada (depois do retorno do Alvin a bordo). Era
muita engenhoca para retirarmos 150 ml de líquido
hidrotermal para depois seguirmos os tradicionais
protocolos de laboratório, para diferentes objetivos,
como a extração de DNA dos microrganismos, medição de gases (como hidrogênio e sulfeto), medições
Grupo de cientistas embarcados no convés
do Atlantis, em frente à garagem do Alvin.
Crédito: Camila Negrão Signori.

Dr. Stefan Sievert (à esquerda), piloto Phil Forte (no centro) e Camila Negrão
Signori (à direita) na esfera do Alvin, em uma breve pausa para a foto, durante o mergulho a 2.514 m de profundidade. Crédito: Camila Negrão Signori.
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do processo de quimiossíntese e contagem e cultivo
de microrganismos, além de outros experimentos
de incubações utilizando diferentes temperaturas e
adição de nutrientes.
Ter a chance de mergulhar tão profundo era um de
meus sonhos (quase impossível) como oceanógrafa, que se tornou realidade em 14 de novembro de
2014. Logo que o Alvin foi lançado na água através
do guincho do Atlantis e suspenso por um gigantesco e robusto cabo, sentimos um leve balanço nas
águas superficiais do Pacífico. E após a última checagem dos dois mergulhadores que descem junto ao
topo do submersível, e um breve adeus e desejo de

“boa sorte” acenado pelas escotilhas, começamos a
travessia para o mar profundo. Os primeiros 100 m
de coluna d’água eram de cor turquesa belíssima e,
logo após os 300 m de profundidade, tudo se tornou completamente escuro e calmo. Ao passarmos
a Zona de Mínimo de Oxigênio (de 300 até cerca
de 800 m, local na coluna d’água onde a concentração de oxigênio é mínima, devido principalmente
ao processo de respiração), organismos bioluminescentes apareceram flutuando em contraste com
a água negra. Após uma hora e meia de descida
muito suave (como se eu estivesse sentada no sofá
da sala!), o piloto Phil Forte – tão sereno quanto a
nossa descida – acendeu os holofotes de LED do
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Alvin e um novo mundo surgiu sob nossos olhos.
Aterrissamos sobre a crosta oceânica – que constitui
o fundo dos oceanos, de cerca de 200 ma – onde a
rocha basáltica escura, por vezes, se mostrou mais
brilhante, indicando uma formação mais recente de
uma área tipicamente mais ativa. E assim, com o auxílio do GPS, começamos a explorar a área de estudo
para que as metas do mergulho fossem cumpridas em
6 horas, para depois retornarmos em mais uma hora e
meia de subida até a superfície.
Pelos trabalhos científicos, imagens e vídeos na Internet e relatos de quem já mergulhara nestas fontes
hidrotermais do Pacífico, eu já esperava encontrar
bastante vida. Mas, no fundo, a gente sempre fica
com aquela pulguinha atrás da orelha... será que essas
pessoas realmente viram tudo aquilo mesmo? E sim!
Vimos a vida abundante no oceano profundo: muitos
caranguejos pequenos e brancos (justificando o nome
dessa região “Crab Spa”); diversos invertebrados
anelídeos (Tube warms) da espécie Riftia pachyptila,
que podem chegar a quase 2 m de altura e possuem
uma cor avermelhada nas pontas, caracterizando a
presença de um complexo de hemoglobinas adaptadas à presença de sulfetos, tóxicos para nós humanos;
peixes albinos e cegos nadando pela área, medindo
cerca de 30 cm de comprimento, e caracterizados
pela ausência de escamas e por se assemelharem às
enguias (por isso chamados de Eelpout). Vimos ainda
moluscos bivalves amarelados e pequenos camarões
e lagostas nos arredores das fontes, além dos famosos
tapetes microbianos. Mas confesso que, mesmo sendo uma pesquisadora da Oceanografia Microbiana, o
que mais me impressionou foi a estrutura geológica,
que parecia artisticamente esculpida, cercada pelas
fumarolas negras (ricas em sulfetos metálicos). Foi
simplesmente impressionante “pisar” na crosta oceânica, onde a Terra se formou e vivenciar as fontes
em plena atividade.
Como eu me senti depois desse mergulho? Bem, além
de maravilhada com tanta vida e beleza, com toda a
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tecnologia para a exploração de uma das fronteiras
do conhecimento, e muito abençoada com a oportunidade de estar embarcada com pessoas muito
competentes das mais diferentes nacionalidades...
me senti muito pequena. Tão pequena quanto uma
gota d’água no vasto oceano, ou uma minúscula
célula microbiana brilhando no microscópio! Ainda temos muito o que aprender sobre os mistérios
do mar.
Mergulho 4769: uma experiência que eu jamais
vou esquecer! Às vezes, quando me pego pensando sobre esse mergulho, custa-me acreditar que
um dia eu estive lá. Sou extremamente grata ao Dr.
Stefan Sievert, que confiou em meu trabalho e me
deu essa chance de embarcar e aprender muito a
bordo do Atlantis e do Alvin. Também agradeço a
todos os colegas cientistas e à competente tripulação, por compartilharem essa experiência comigo
e por todos os esforços e duro trabalho para conseguirmos desbravar a vida na escuridão.

Para maiores informações, confira também os links:
O blog da expedição “Dark Life”
para as fontes hidrotermais da Elevação Leste do Pacífico (East Pacific Rise, a 9°N) ainda está no ar:
http://web.whoi.edu/darklife/
Sobre o Woods Hole Oceanographic
Institution: http://www.whoi.edu/
Sobre minha trajetória na pesquisa:
http://agenciasn.com.br/arquivos/3010

Um amostrador “IGT” coletando, com o auxílio do braço robótico, fluidos (de 25°C) das
fontes hidrotermais a 2500 m de profundidade, no local “Crab Spa”. Nesta foto pode-se observar caranguejos, moluscos bivalves, anelídeos e tapetes microbianos. Crédito:
Camila Negrão Signori, ©WHOI.
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Fonte hidrotermal com as fumarolas negras em plena atividade, no fundo
do mar, a 2.514 m de profundidade, observadas pela escotilha do Alvin.
Crédito: Camila Negrão Signori, ©WHOI.
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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

M

uito comum nas regiões tropicais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico; é bastante observado na região da Flórida e Caribe, e tem ocorrência até a região sul do Brasil. Esse bicho nada frequentemente em
águas abertas a deriva, e ocasionalmente nada em águas rasas sobre os recifes de
corais ou costões rochosos para serem limpos por peixes limpadores. Possui um
corpo alongado com manchas vibrantes de azuis a esverdeadas que se sobrepõem
às suas cores cinza pálido ou marrom-oliva escuro ao fundo; além dos detalhes
de pequenos pontos e manchas pretos irregulares espalhados por todo o corpo. É
uma espécie de hábito diurno e com várias preferencias alimentares como crustáceos, algas gorgônias, tunicados e até anêmonas. Podendo atingir até 110 cm de
comprimento esse bicho é solitário e tímido, e geralmente fica assustado com a
aproximação dos mergulhadores. Que bicho é esse?
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular e/ou científico do bicho. Os primeiros leitores que acertarem ganharão uma foto do bicho, autografada, e também terão seus nomes celebrados
na próxima edição do InForMar.

“Que bicho é esse ?”

da edição anterior do InForMar:

Nudibrânquio

nome científico – Pleurobranchus areolatus.
Leitor Vencedor: Sabrina Aleixo.

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
19\ 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 Mônica Guimarães (monicacguimaraes@gmail.com)

E

ssa foto do caramujo-língua-de-flamingo, com manto e sem manto,
foi tirada em San Andres (Colômbia) em 09/06/2012. O interessante é que os dois caramujos estavam com o manto cobrindo a
concha, mas na tentativa de tirar uma macro, esbarrei o flash no coral, e o
caramujo do segundo plano sentindo-se ameaçado, recolheu o manto. Foi
um momento muito especial do mergulho presenciar esse acontecimento!

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos acontecimentos no
universo marinho.
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Mar de água ou plástico?
Por Raquel Neves

P

esquisadores americanos estimam que cerca de oito milhões de toneladas de plástico
são lançados nos oceanos anualmente, sendo
que as 20 nações que descartam as maiores quantidades de plástico são responsáveis por 83% deste
lixo despejado, queimado ou arrastado para o mar.
Estima-se que o plástico representa 90% do lixo
flutuante nos oceanos, sendo um dos maiores vilões
à saúde dos ecossistemas marinhos em função do
longo período necessário para sua decomposição.
Juntos, os 192 países banhados por mares e oceanos avaliados na pesquisa, compreendendo 93%
da população global, produziram 275 milhões de
toneladas de lixo plástico em 2010. Quase 3% do
produzido pararam nos oceanos por inexistência de
descarte, coleta e tratamento adequados para este
resíduo. A China ocupou o primeiro lugar na lista
dos países poluidores, despejando mais de um milhão de toneladas de plástico por ano; já o Brasil
ocupou o 16° lugar, ficando na frente dos Estados
Unidos (20° lugar) que apesar de apresentarem um
dos maiores níveis de consumo de plástico per capita adota medidas mais eficientes para o descarte
deste resíduo.
Grande quantidade de resíduos plásticos pode
não estar visível a nós na superfície dos mares e
em praias, pois podem se depositar no fundo dos
oceanos ou mesmo se fragmentar em pequenos pedaços (microplásticos), tornando-se disponíveis ao
consumo de animais marinhos e se acumulando nas
teias tróficas. Grupos de pesquisadores de diversos
países estão reunindo esforços para avaliar os efeitos de microplásticos em organismos e ecossistemas marinhos como um todo. Além dos possíveis
efeitos negativos por eles causados, o macroplástico também pode causar efeitos negativos e mesmo
deletérios em espécies marinhas.
Mas o que fazer com todo esse plástico produzi-

Urso polar com saco plástico na boca. Crédito: David Shaw/ Plastic Oceans Foundation.

Após a remoção do anel de plástico foi possível
avaliar os danos causados ao tecido do peixe, que
provavelmente não sobreviveria por muito tempo.
Crédito: Áthila Bertoncini.

Albatroz repleto de resíduos plásticos no interior do corpo. Crédito: USFWS Headquarters
Tainha (Mugil liza) com anel de garrafa plástica preso entre
a cabeça e as nadadeiras peitorais. O espécime foi coletado
durante uma prática de campo dos alunos de Mestrado em
Biodiversidade Neotropical (UNIRIO) na Praia de Fora,
dentro da Fortaleza de São João na Urca, Rio de Janeiro.
Crédito: Áthila Bertoncini.

Crédito: Marcos de Lucena e Moysés Barbosa

do e sem destinação adequada? A primeira medida a ser tomada é viabilizar um destino adequado
a este resíduo com tratamento, reciclagem e reuso
do mesmo; outra questão importante é a redução
do consumo de produtos descartáveis e utensílios
plásticos a partir da conscientização da população
mundial. Estas medidas poderiam nos auxiliar a “ir
na contramão” das projeções futuras, já que os pesquisadores estimam que podemos alcançar a marca
de 17,5 milhões de toneladas de plásticos lançados
anualmente nos oceanos até 2025.
Com todo este plástico nos oceanos e poucas iniciativas governamentais a respeito do tema, um holandês de 19 anos desenvolveu um sistema capaz de
coletar 65 metros cúbicos de lixo por dia, o mesmo
recolhido a cada 45 dias por um navio, a uma profundidade de até 3 metros e sem causar impactos à
vida marinha. O projeto contou com uma equipe de
mais de 100 pessoas e com financiamento coletivo
na internet para captar recursos necessários para
a montagem e implementação do sistema, sendo
que a manutenção do mesmo será financiada com
recursos provenientes da reciclagem do material
coletado. O projeto, que agora conta com o apoio
de empresas e institutos para redução dos custos,
conseguiu arrecadar 2,1 milhões de dólares com o
financiamento coletivo e continua arrecadando verba que será destinada à fase piloto do projeto, com
estimativa para duração de três a quatro anos. Que
venham mais iniciativas inovadoras como esta!
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Informações complementares:
•
Jenna R. Jambeck, Roland Geyer,
Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam
Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law. “Plastic waste
inputs from land into the ocean”, artigo
científico publicado na edição 347 da Science (2015): http://www.sciencemag.org/content/347/6223/768.full
•
Eduardo Araia, “Mar de Lixo” publicada na edição 427 da revista Planeta Ciência (2008) http://revistaplaneta.terra.com.br/
secao/meio-ambiente/mar-de-lixo
•
Página do workshop internacional
realizado em 2014 sobre o destino e efeito dos
microplásticos em ecossistemas marinhos:
http://micro2014.sciencesconf.org/
•
Página da Fundação Plastic
Oceans: http://www.plasticoceans.net/
•
Página e vídeo do projeto “Ocean
Clean Up” desenvolvido pelo holandês
Boyant Slat: http://www.theoceancleanup.
com/donate.html http://www.youtube.com/
watch?v=6IjaZ2g-21E

A Revista Eletrônica InForMar difunde de25\maneira
InForMar
prazerosa e acessível o conhecimento científico
sobre o mundo marinho para o grande público.
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INFORMAR
www.maradentro.org.br/informar

Mapa global com países coloridos de acordo com a massa estimada de lixo plástico
(milhões de toneladas métricas) gerada em
2010 por populações que habitam região
próxima a costa, considerando o limite de
até 50 km da costa.
Banner de conscientização popular do Instituto EcoFaxina. Crédito: Instituto EcoFaxina.
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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

Crédito: Marcia Camisão.

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 do Arquipélago de
Revillagigedo
Por Ary Amarante

O

Arquipélago de Revillagigedo, mais comumente chamado de Ilhas Socorro, é um
grupo de quatro ilhas no Pacífico Oriental,
a aproximadamente um dia de navegação a partir
de Los Cabos, Extremo Sul da Península de Baja
California, México. Estas ilhas são comparadas
a Galápagos e a Cocos por causa dos encontros
com grandes animais marinhos. Dentre elas está
San Benedicto, uma ilha vulcânica não habitada
onde aconteceu uma erupção relativamente recente, 1952/1953. Ao largo desta ilha está o ponto de
mergulho conhecido como “The Boiler”, uma laje
submersa com topo a aproximadamente quatro
metros de profundidade, e fundo a algumas centenas de metros mais. A maior atração deste ponto
de mergulho é a interação que as raias mantas têm
com os mergulhadores, se aproximando sem medo,
dando voltas, e permanecendo próximas ao longo
dos mergulhos. Além das mantas, golfinhos ocasionalmente interagem também, e ainda podem ser
vistas algumas espécies de tubarões, como silks,
galapaguenhos, galhas brancas de recife e martelos,
estes últimos mais ariscos e que costumam ficar
mais fundo. A água não é muito clara, há correntes
que trazem nutrientes das águas mais profundas,
mas é por isso que se encontram tantos peixes interessantes; águas pobres de vida teriam mais apelo
fotográfico, mas de que adiantaria fotografar o azul

A

ry Amarante é instrutor de mergulho
e fotografia subaquática e convencional. Através de sua empresa Phototravel, Ary organiza workshops fotográficos
nacionais e internacionais. Mais detalhes
e contato via www.aryamarante.com.br.

sem as gentis mantas gigantes ...

A grande atração dos mergulhos no Arquipélago de Revillagigedo, a raia-manta.
Crédito: Ary Amarante

Dragãozinho (Callionymus bairdi) – Ilha Redonda, RJ
Canon S90, macro, zoom total, dois flashes; única forma
de enquadrar bem o peixe sem que ele fugisse; um peixe
muito difícil de se achar e fácil de se perder por causa da
coloração bem parecida com o ambiente em que vive.
Crédito: Ary Amarante

Grandes cardumes e um pequeno tubarão-galha-branca de recife.
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Crédito: Ary Amarante

Moreia se camuflando no substrato rochoso.
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Crédito: Ary Amarante

33\ InForMar

Raia-manta em primeiro plano e, ao fundo,
pode-se ver um mergulhador fotografando.
Crédito: Ary Amarante
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Raia-manta gigante, que nesta região pode atingir até
6 metros de envergadura, parece não se assustar com
a proximidade do mergulhador. Na imagem é possível
ver dois peixes comensais aderidos à região ventral
da raia, que aproveitam para “pegar uma carona” e se
alimentar de restos de alimento das raias.
Crédito: Ary Amarante

Tubarões-galhas-brancas de recife se exibindo para a
fotografia, estes tubarões não costumam apresentar
comportamento agressivo com humanos.
Crédito: Ary Amarante
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O incansável balé das raias-manta gigantes em
meio aos mergulhadores neste incrível arquipélago.
Crédito: Ary Amarante
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Moreia pronta para “dar o bote” camuflada próxima à fendas do substrato rochoso.
Crédito: Ary Amarante

Crédito: Ary Amarante

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!

Projeto Garoupa
Por Marcos Lucena

Mauricio Roque da Mata (mauricio@projetogaroupa.org) é engenheiro de pesca,
Mestre em Biologia Marinha e coordenador geral do Projeto Garoupa
InForMar – Poderia nos dizer quais são os principais objetivos do projeto e suas linhas de pesquisa?
Mauricio da Mata – Conservação de populações naturais da garoupa verdadeira (Mycteroperca marginata)
na costa do Sudeste do Brasil. São duas as linhas de
pesquisas desenvolvidas:
a) Ampliação da base de conhecimento sobre a ecologia do M. marginata em três regiões ao longo dos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
O habitat da garoupa verdadeira e a ictiofauna das
regiões de estudo são investigados por meio de mergulho autônomo em extratos de 0-10 m e 10-20 m.
A investigação está sendo realizada com o objetivo
de estimar a influência do habitat e das comunidades
de peixes na abundância da garoupa verdadeira. Os
trabalhos do projeto são possíveis por meio do patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras
Sócio Ambiental, e tiveram início em 2013, primeiro
ano do projeto. As campanhas englobam a Região
dos Lagos – RJ (área de ressurgência), o Monumento
Natural das Cagarras – RJ (área de alto impacto) e o
litoral norte de São Paulo (área de baixo impacto).
b) Avaliação de soltura de alevinos e juvenis de M.
marginata produzidos em cativeiro, como ferramenta
de reposição de populações degradadas.
Trabalhamos o desenvolvimento de protocolo para
reprodução assistida do Mycteroperca marginata,
através do parceiro Redemar alevinos. Por meio de
indivíduos selvagens capturados em Paraty / RJ e
Ubatuba / SP são realizados ensaios de larvicultura
no município de Ilhabela / SP, como uma ferramenta

de reposição de estoques. O projeto não endossa a
possibilidade de substituir os animais selvagens;
trata-se de uma alternativa, caso as populações
naturais cheguem a um estado de colapso.
InForMar – Conte-nos sobre as dificuldades
encontradas para a realização do estudo, por se
tratar de espécies importantes comercialmente.
Mauricio da Mata - Esta espécie é considerada
um troféu na caça submarina pelo seu alto valor
comercial, levando a capturas de exemplares em
tamanhos cada vez menores. Devido ao seu crescimento lento, maturação tardia, hábitos sedentários e agregação reprodutiva, a espécie torna-se
altamente vulnerável a perturbações de ordem
natural e antrópica, respondendo negativamente.
Esses fatos promovem, no presente, um forte declínio nas populações naturais nas costas sudeste
e sul do Brasil. Portanto, as ações de Educação
Ambiental deste projeto visam não apenas conscientizar criticamente os participantes diretos e indiretos quanto à necessidade de conservação dos
recursos e meios naturais, mas também torná-los
agentes de transformação do contexto social onde
se inserem, na condição de multiplicadores, e/ou
empenhados na construção de desdobramentos
das ações. A intenção é desenvolver uma dinâmica
que contribua para a troca de ideias nas comunidades, não apenas em relação à garoupa verdadei-

ra, mas a toda interação necessária para manutenção
de ambientes equilibrados. Paralelamente, o projeto
conta com atividades pontuais nas escolas públicas
tratando de temas costeiros e marinhos diversos.
InForMar – Explique qual a importância do conhecimento da biologia reprodutiva do peixe em questão!
Mauricio da Mata – Informações básicas sobre a
biologia reprodutiva destes peixes, como tama-

Garoupa verdadeira (Mycteroperca marginata)
mostrando sua coloração típica. Crédito: Armando de Luca Junior.

nho, a primeira maturação, tamanho de reversão
sexual e tamanho máximo assintótico, são alguns
componentes importantes para o manejo da espécie. Hoje, garoupas verdadeiras abaixo de 47
cm de comprimento têm proibida a caça, porém
acima deste tamanho podem ser capturadas em
qualquer época do ano. Na prática, verificamos
que as populações naturais do M. marginata estão declinando a cada ano na costa sudeste / sul
do Brasil, sinalizando que esta medida não pro-

Garoupa jovem na Ilha das Cabras em Ilha
Bela, litoral de São Paulo. Crédito: Marlon
Moraes.

tege efetivamente as populações da espécie.
InForMar – Diga para os nossos leitores a importância ecológica da garoupa verdadeira para
os ecossistemas marinhos, e uma retrospectiva
da abundância da espécie do passado ao presente,
relacionando com a pescaria artesanal/ industrial.
Mauricio da Mata – O peixe, conhecido pelas
pessoas como o “animal da nota de cem reais”, a
garoupa verdadeira (Mycteroperca marginata), é
fundamental para a manutenção de ambientes recifais, pois causam estabilidade nesses ambientes,
regulando os níveis tróficos inferiores. Garoupas
verdadeiras estão na lista de espécies ameaçadas
de extinção devido à sobrepesca e destruição do
seu habitat. Esse animal habita tocas situadas em
costões rochosos de ambientes recifais. Vivendo na natureza em média 60 anos, esta espécie
possui característica de hermafroditismo protogínico, ou seja, na primeira maturação todas
são fêmeas, apenas algumas tornam-se machos.
Essa mudança ocorre aproximadamente após o
oitavo / nono ano de vida. A metamorfose se dá

por conta de fatores ambientais, e assim a reprodução acontece por volta do décimo segundo ano de
vida nos machos e acima de três anos nas fêmeas.
InForMar – Como a sociedade poderia ajudar no
projeto?
Mauricio da Mata - O Projeto Garoupa entende que a
biodiversidade é uma fonte de trabalho e de lucro, uma
das maiores riquezas do planeta, e, no entanto, pouco
reconhecida como tal. Graças à biodiversidade podemos obter alimentos, roupas, medicamentos e energia.
A partir destes conceitos, a proposta é despertar nas
populações inseridas nas áreas de estudo, visto que o
principal beneficiário de ambientes equilibrados é o
ser humano enquanto usuário destes recursos naturais.
InForMar – Quais foram os resultados encontrados e
qual será o próximo passo?
Mauricio da Mata - Neste período inicial, na caracterização dos habitats, foi constatada uma maior
diversidade de peixes na área de ressurgência no
extrato raso (0-10m). Essa área, além de evidenciar

Fase inicial da produção em cativeiro da espécie, ovos
embrionados de garoupas 12 horas após a fertilização.
Imagem parte dos experimentos de larvicultura do projeto em colaboração com o parceiro Redemar alevinos.
Crédito: Marlon Moraes.

Trabalho de caracterização do habitat das
garoupas feito por mergulho autônomo.
Crédito: Marlon Moraes.
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alta produtividade biológica, também demonstrou ser
importante na determinação da diversidade de peixes
da região de alto impacto. Dada a adjacência dessas
duas áreas, a hipótese é que a região de ressurgência
abastece a região de alto impacto, impedindo esta última se tornar uma região pobre em diversidade de
peixes e, possivelmente, de outros grupos de animais
e plantas marinhas. A área de ressurgência, portanto,
tem prioridade na consideração em planos de conservação de áreas marinhas.
Em relação à telemetria, foram inseridos transmissores acústicos em 25 espécimes, que foram posteriormente soltos em ambientes naturais da garoupa.
Através de apoio proporcionado pela ESEC Tamoios,
foi escolhido o município de Angra dos Reis no estado do Rio de Janeiro como área piloto de soltura
dos espécimes. Os indivíduos soltos estão sendo
acompanhados para se estimar seus padrões de movimento e taxa de mortalidade. Os peixes estão sendo
monitorados remotamente por meio de receptores
acústicos implantados no local de estudo. Os trabalhos de acompanhamento iniciaram no começo de
maio e serão estendidos ao final de julho do corrente
ano. Os resultados parciais indicam uma adaptação
plena ao habitat natural de juvenis da garoupa de
cativeiro e um padrão de movimento similar ao conhecido de espécimes produzidos na natureza. Como
continuidade dos trabalhos, serão estudadas a conectividade e a genética das populações da espécie.
Para saber mais acesse:
http://www.projetogaroupa.org/

Palestra ministrada pelo coordenador do projeto, Mauricio da Mata,
como parte do trabalho de conscientização e educação ambiental.
Crédito: Marlon Moraes.

Área de estudo do projeto sendo separada em três
regiões: Região dos Lagos – RJ (área de ressurgência), Monumento Natural das Cagarras – RJ (área
de alto impacto) e litoral norte de São Paulo (área
de baixo impacto).

Juvenil produzido em cativeiro sendo preparado para a soltura na
Estação Ecológica (ESEC) de Tamoios, Angra dos Reis, Rio de
Janeiro. Crédito: Marlon Moraes.

VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

Crédito: Marcia Camisão.

AQUÁTICOS!
CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
SUA EMPRESA TAMBÉM PODE APOIAR O
INSTITUTO MAR ADENTRO!
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as edições da
revista
InForMar.
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Acesse www.maradentro.org.br
ou entre em contato conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br

e

Conte sua história;
Envie suas Fotos,
Críticas e Sugestões
de matérias.
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