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Amigos leitores,
No mês de maio a Revista Eletrônica InForMar completa oito anos de publicações sobre o mundo marinho. Como presente para você leitor, nesta edição
apresentamos novidades sobre a importância do uso de métodos sustentáveis
no cultivo de organismos em meio aquático, a aquacultura marinha, técnica
milenar que vem se tornando cada vez mais atual. Surpreenda-se com detalhes de canais submersos do nordeste brasileiro, esculpidos pelos rios e
afogados pelo mar na Seção “Curiosidades Sub” e, na seção “Mundo Azul”,
observe que os resultados não tão positivos, obtidos nas medições de bactérias indicadoras fecais nas praias cariocas, apesar dos esforços para despoluição da Baía de Guanabara. Para finalizar, deleite-se na seção “Por Trás
das Lentes” com as imagens capturadas ao longo dos trabalhos de campo na
Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, realizados pelo pesquisador e premiado
fotógrafo sub Áthila Bertoncini .
Isso e muito mais vocês encontram em 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.

Canais submersos do Nordeste
brasileiro e Recifes profundos
as marcas de um tempo em que o mar secou
Por João Marcello Ribeiro de Camargo (jcamargocn@hotmail.com)

Recifes na borda da plataforma continental de Pernambuco.
Crédito: Henrique Maranhão.

Composição de mapa altimétrico e batimétrico
para o litoral nordeste do Brasil, indicando o Planalto da Borborema e a estreita e rasa plataforma
continental.

Outro apelo turístico são suas praias
com areias brancas e geralmente compostas por
fragmentos de conchas e algas, compostos de carbonato de cálcio, um dos muitos sais dissolvidos na
água do mar. Esse tipo de areia de origem biológica
é classificado como areias carbonáticas e conferem
um tom alvo às praias tropicais, onde os recifes
abrigam um grande número de organismos com
parte do corpo formado por carbonato de cálcio
(algas, moluscos, crustáceos).
A hidrografia deste trecho do litoral
brasileiro é bastante influenciada pela presença
do Planalto da Borborema, que consiste em um
conjunto de terras altas, contínuas e relativamente
próximas ao litoral. O Planalto da Borborema define os limites entre a Zona da Mata e o Agreste,
influenciando o regime de chuvas e a drenagem
continental em direção ao mar. Dessa forma, os
rios são relativamente curtos, com destaque para
o Rio Paraíba com 316 quilômetros de extensão.
Além disto, é neste trecho de litoral que a plataforma continental brasileira é estreita e rasa, com seus
limites situados a até 50 quilômetros da costa, entre
40 e 80 metros de profundidade.

O

Nordeste do Brasil, entre os litorais do
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, é conhecido por suas belas
praias, clima tropical, águas quentes e claras. A
transparência da água durante o verão é um atrativo bastante explorado pela indústria do turismo
e essa característica da costa nordestina deve-se
em grande parte ao pequeno aporte de sedimentos
transportados pelos rios da região.
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Imagens do litoral nordestino em material publicitário da indústria do turismo nacional.
Recifes na borda da plataforma continental de Pernambuco.
Crédito: Henrique Maranhão
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Recifes na borda da plataforma
continental de Pernambuco.
Crédito: Fernando Clark.

Há cerca de 20 mil anos atrás, um
piscar de olhos em termos de tempo geológico, a
paisagem do Nordeste brasileiro não era bem essa.
Nessa época, o planeta Terra vivenciava um período de intensa glaciação e grandes volumes de geleiras continentais no hemisfério norte determinaram uma redução de 120 metros no nível médio do
mar. Isto quer dizer que as praias estavam localizadas há dezenas de quilômetros mar adentro e a plataforma continental estava completamente emersa
e exposta aos processos de erosão pelos rios, vento
e chuva. Por mais estranho que pareça, esta foi a
situação mais comum ao litoral nordestino, nos últimos um milhão de anos. Durante essas variações
do nível médio do mar, a linha de costa, as praias
e os rios acompanharam as subidas e descidas do
mar, conhecidas como transgressões e regressões
marinhas, respectivamente. Nas regressões, os rios
cresceram em tamanho e esculpiram canais fluviais
que desembocavam num mar que secava gradativamente, conforme mais gelo era formado nos continentes, aprisionando a água em seu estado sólido.
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Levantamentos batimétricos realizados na costa de Pernambuco pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e na costa de Alagoas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM)
revelaram que os canais fluviais relacionados às
últimas regressões se encontram em bom estado de
preservação, sendo claramente detectados em mapas. Essa preservação está relacionada ao rápido
aumento do nível do mar após a última glaciação e
quer dizer que a quantidade de sedimentos trazidos
pelos rios e produzidos pelos organismos (areias
carbonáticas) ainda não foi suficiente para preencher os canais.
Para se ter uma ideia do tamanho
desses canais, eles apresentam desníveis de até
40 metros entre sua borda e o fundo do canal, ou
seja, dimensões de um edifício com 10 andares! O
mapeamento desses antigos canais fluviais, hoje
submersos, revelou sua relação com as principais
bacias hidrográficas da região, ou seja, com os
maiores rios. Alguns canais já foram mapeados por
completo, outros parcialmente e alguns são conhecidos por pescadores artesanais, porém ainda não
foram mapeados.

Afloramento rochoso nas bordas de um canal submersos.
Crédito: Laboratório de Bentos (DOCEAN/UFPE).

Imaginar a paisagem da época em que
o mar literalmente secou é um bom exercício para
compreender a dinâmica do planeta Terra, planeta
este do qual dependemos. Contudo, existem pessoas com pouca imaginação e até mesmo incrédulas de que eventos como as glaciações realmente
ocorreram. Diante disso, nas últimas décadas a utilização de imagens subaquáticas têm se consagrado como método de exploração do fundo do mar,
principalmente em profundidades maiores que 40
metros, onde o mergulho autônomo torna-se mais
complexo, caro e perigoso. Afinal de contas, o clichê ainda é valido: uma imagem vale mais que mil
palavras!
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Recentemente, mergulhadores técnicos de Recife - PE registraram estruturas recifais
com um formato de cogumelo, localizadas a 70
metros de profundidade, na borda da plataforma
continental. Apesar da ausência de uma amostra
dessas estruturas e, portanto, a confirmação sobre
sua origem, o seu formato e tamanho sugerem que
se trata de antigas colônias de coral, hoje mortas
e recolonizadas por uma gama de organismos incrustantes. Isto é mais uma evidência de que o mar
secou e que a borda da plataforma já foi um ambiente bem mais raso, propício à formação destas
estruturas recifais.

Diversidade de peixes recifais nas bordas de
um canal submersos. Crédito: Laboratório
de Bentos (DOCEAN/UFPE).
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A Revista Eletrônica InForMar
difunde
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de maneira prazerosa e acessível o conhecimento científico sobre o mundo
marinho para o grande público.
Além disso, um canal submerso localizado no litoral sul de Pernambuco, foi investigado
com o uso de um sistema de câmeras desenvolvido
pelo Laboratório de Bentos do Departamento de
Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (DOCEAN/UFPE). As imagens revelaram
grandes afloramentos rochosos e uma biodiversidade significativa, ilustrando o saber tradicional
dos pescadores artesanais, que diz que os canais e a
borda da plataforma são bons lugares para se pescar
peixes recifais. Sem sombra de dúvidas, as bordas e
paredes dos canais submersos do Nordeste não foram ainda recobertas de areia e abrigam ambientes
recifais explorados pela pesca artesanal há décadas.
O intenso uso dos canais submersos e da borda da

plataforma como áreas de pesca de linha e mão é
uma evidência de sua produtividade biológica e,
portanto, importância ambiental e socioeconômica.
Todavia, a sustentabilidade desse tipo de pescaria,
bem como a integridade do ecossistema, depende de
investimentos no mapeamento, proteção e monitoramento dos canais submersos do nordeste brasileiro,
esculpidos pelos rios e afogados pelo mar.

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 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
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Afloramento rochoso nas bordas de um canal submersos.
Crédito: Laboratório de Bentos (DOCEAN/UFPE).
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Crédito:
Marcia Camisão.
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Esta é uma seção de desafios! Em cada
edição do InForMar, você leitor terá a
oportunidade de tentar identificar diferentes
animais marinhos.

Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques

C

om o topo da cabeça um pouco mais clara e com o capuz cinzento menos definido esse
bicho pode ser visto desde a região costeira do Caribe até o Brasil, incluindo também ilhas
oceânicas como Fernando de Noronha e Arquipélago São Pedro e São Paulo. Mede cerca
de 45 cm de comprimento e o corpo possui uma cor de fuligem escura. Coloniza e faz ninhos em
lugares elevados ou em pequenas árvores e arbustos. A fêmea produz somente um ovo em cada
período reprodutivo. Que bicho é esse?
Você sabe o nome popular e/ou científico do bicho? Confira a resposta no final desta edição.
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Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
17\ 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 Kathleen Absher

(kathleenabsher@yahoo.com.br)

E

sta foto foi feita em Raja Ampat, Indonésia, em 09 de março de 2014.
A Lula Pigmeu media uns 5 mm em média. É a menor das espécies
de lula e se alimenta de crustáceos.
Nesta imagem podemos notar ovos no interior do crustáceo que está sendo
predado pela lula! É indescritível a emoção que senti ao rever as fotos e
perceber esse detalhe!

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos acontecimentos no
universo marinho.
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“Nós vamos invadir sua praia”
Bactérias indicadoras fecais nas praias cariocas
Por : Natascha Krepsky (natascha@unirio.br), Alessandra Sbano, Fernanda Silva Santos
& Luiz Affonso de Paula Junior - Laboratório de Microbiologia das Águas, Departamento
de Ciências do Ambiente, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

A

relação do carioca com a praia é relativamente recente. O primeiro relato histórico de banho de mar na cidade do Rio de
Janeiro foi o de D. João VI para fins medicinais.
No final do século XIX, a praia entra no cotidiano
carioca, tornando-se espaço para a prática de esportes e lazer no início do século XX. Atualmente
as praias recebem eventos esportivos e culturais,
além de garantir a renda para um grande número
de trabalhadores. Dada esta importância, as praias
sempre foram alvo de preocupações nas políticas

públicas. Esta preocupação alcançou um ápice com
a escolha da cidade do Rio de Janeiro como anfitriã
dos Jogos Olímpicos de 2016. Apesar da proposta
de inúmeros programas de despoluição, a qualidade da água das praias cariocas continuou gerando
polêmica, principalmente na Baía de Guanabara,
palco das disputas de vela.
A Baía de Guanabara é a segunda maior baía do
Brasil e está situada no Estado do Rio de Janeiro,
com onze milhões de habitantes no entorno da sua
bacia de drenagem. As atuais condições da Baía de

Acima: Processamento das amostras no laboratório de Microbiologia das águas.
Crédito: Natascha Krepsky.
Abaixo: Técnica da fermentação de tubos múltiplos recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). Crédito: Luiz Affonso de Paula Júnior.

Amostras de sedimento e água do mar coletadas nas praias estudadas.
Crédito: Luiz Affonso de Paula Júnior.

Guanabara são decorrentes de impactos cumulativos iniciados na época da colonização Europeia.
Esforços frequentes para despoluição da Baía de
Guanabara iniciaram-se há décadas, mas sem resultados efetivos. Com os Jogos Olímpicos de
2016, os governantes assumiram o compromisso
da criação de medidas para assegurar a qualidade

da água para os atletas, motivando programas para
a recuperação dessa baía.
Para verificar o panorama da contaminação por
bactérias fecais das praias urbanas cariocas este
estudo pesquisou coliformes fecais (CF) e termotolerantes (CTE) em água e sedimento arenoso
de cinco praias arenosas banhadas pelas águas da
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Localização das praias urbanas analisadas no período de 2013 a 2015. Crédito: Google Maps.
Baía de Guanabara no período de 2013 a 2015.
As coletas foram realizadas nas praias de Botafogo, Urca e nas praias de Dentro, São João e Praia
Vermelha. Em cada uma delas foram estabelecidos
três transectos, um central e um em cada extremo,
para coleta mensal de água e sedimento no período
de um ano. Amostras de água do mar (100 ml) de
cada ponto foram coletadas durante maré vazante
em frascos estéreis e acondicionadas em caixa termoestável para transporte ao laboratório. Além da
água, foram coletados em cada ponto 50g da camada superficial de sedimento úmido na zona entre
marés. As amostras foram analisadas seguindo a
metodologia da Técnica da fermentação de tubos
múltiplos recomendada pelo Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater. Para determinar a balneabilidade das praias estudadas, os
valores de CTE em NMP.100 ml-1 encontrados nas
amostras de água e sedimento de cada praia foram
comparados aos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 274.
Nas praias de Botafogo e Urca foram realizadas
nove amostragens. Estas praias apresentaram valores de CTE acima do estabelecido pela Resolu-

ção 274 de 2000. Na praia de Botafogo o maior valor encontrado na água e sedimento foi de 79 x 103
NMP.100 ml-1. Na Praia da Urca os valores encontrados na água e sedimento estiveram acima de 1,6
x 103 NMP.100 ml-1 em mais de 20% das aferições.
Na Praia de Dentro do Forte de São João foram realizadas quinze aferições. Em 80% das amostragens, os
valores encontrados na água e sedimento estiveram
abaixo de 0,24 x 103 NMP.100 ml-1.
Na praia de São João e na Praia Vermelha foram realizadas trinta e seis aferições. Na praia de Fora, os valores encontrados estão abaixo de 1,0 x 103 NMP.100
ml-1 em 80% das aferições. Na Praia Vermelha 91%
das aferições apresentaram valores até 0,25 x103
NMP.100 ml-1 caracterizando a água e sedimento
desta praia como “excelente” segundo a Resolução
274 de 2000.
A qualidade das Praias de Dentro, São João e Vermelha variou de excelente à satisfatória em uma mesma
coleta, independente da geomorfologia ou proximidade entre as praias. Os valores encontrados na Praia de
Dentro classificaram-na como “excelente”, enquanto
os da praia de Fora foi considerada como “satisfatória”.

Acima:Praia de Botafogo com Pão de Açúcar e morro da Urca ao fundo. Crédito: Natascha Krepsky.
Abaixo: Praia da Urca com a vista para a enseada de Botafogo, e o morro do Corcovado ao fundo. Crédito: Alessandra Sbano.

Praia de São João, localizada no Forte de mesmo nome.
Crédito: Google maps.
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Praia de Dentro do Forte de São João.
Crédito: Natascha Krepsky.

Ainda em acordo com a Resolução CONAMA 274, os
valores acima de 2,5 x 103 NMP.100 ml-1 na última
aferição, assim como os valores superiores a 1,6 x 103
NMP.100 ml-1 em mais de 20% das aferições, classificam as praias de Botafogo e da Urca como “impróprias”
para banho, principalmente pelo constante despejo de
esgoto.
Apesar das praias de Dentro, de São João e Praia Vermelha apresentarem valores “satisfatórios”, uma atenção redobrada deve ser dada às praias de Botafogo e
Urca, cartões postais desta cidade. Com contínuo aporte
de esgoto na enseada de Botafogo, os valores de bactérias fecais encontrados nas praias de Botafogo e Urca
contrariam a recomendação dada à D. João: uso medicinal da água do mar.
Agradecimentos: FAPERJ e UNIRIO
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Praia Vermelha vista do morro da Babilônia.
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Crédito: Natascha Krepsky

Com inúmeras horas de mergulho, o experiente fotógrafo e pesquisador
27\ InForMar
Dr. Áthila Bertoncini nos traz lindas imagens de suas deslumbrantes experiências junto
aos ambientes aquáticos. Aproveite!

Um mergulho na Praia Vermelha (parte 1)
Texto e imagens por: Áthila Bertoncini (athilapeixe@gmail.com)
Num primeiro momento ela pode parecer só mais uma
praia, mas sempre encanta os usuários do Bondinho do
Pão de Açúcar, que têm uma vista privilegiada já na metade da viagem, antes mesmo de chegaram na primeira
estação. A Praia Vermelha abriga inúmeras espécies que
seduzem qualquer curioso que se aventure ao longo dos
seus costões de águas tranquilas.
No ano de 2016 o Laboratório de Ictiologia Teórica e
Aplicada (LICTA) realizou o lançamento da Exposição
Fotográfica “A Praia Vermelha visita a UNIRIO”, contemplada no Edital INOVA UNIRIO. A exposição trouxe
ao público as descobertas das pesquisas realizadas pelos pesquisadores do LICTA, além das particularidades
do universo subaquático dos costões rochosos da Praia
Vermelha, um laboratório natural para os pesquisadores
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO.
Nesta reportagem trazemos a primeira parte das imagens
capturadas ao longo dos trabalhos de campo, que nos revelam um local único, caracterizado pela transição entre
o ambiente estuarino da Baía de Guanabara, e as águas
oceânicas adjacentes, que revelam as formas e cores da
rica fauna que abriga em seus costões.
Agradecimentos: Programa de Pós-graduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBio/UNIRIO) e a todos os
colaboradores do LICTA/UNIRIO.

Praia Vermelha – Ao fundo faixa de areia e Fortaleza que data de 1701. Vista de um
ângulo particular, além das belezas já conhecidas são também observadas grandes
rochas submersas. Há milhares de anos tais rochas têm servido de abrigo para uma rica
explosão de biodiversidade, pouco conhecida pelos frequentadores dessa joia carioca.
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Cavalo-marinho (Hippocampus aff. patagonicus) - Os cavalos-marinhos são conhecidos pela particularidade dos machos encubarem os ovos, como se estivessem “grávidos”. Na Praia Vermelha algumas
espécies de cavalo-marinho apresentam a coloração alaranjada, muito similar aos organismos ao qual se
prendem com sua cauda, como no caso dos briozoários (Schizoporella errata).

Antozoário - Os anthozoários são organismos coloniais do filo dos cnidários, o mesmo das águas-vivas
e dos corais. O termo “anthozoa” significa “animal em forma de flor”. Seu corpo em forma de pólipos
e bordejado por tentáculos ondulantes repletos de cnidócitos (células urticantes) servem para defesa e
captura de presas.

31\ InForMar

O olho-de-fogo (Heteropriacanthus cruentatus) é outra espécie que pode formar volumosos cardumes na coluna d’água na Praia Vermelha. Seus grandes olhos e coloração
avermelhada denotam sua preferência por hábitos noturnos e ambientes mais escuros,
como cavernas.

Localizada na entrada da Baía de Guanabara, a Praia Vermelha torna-se um am33\ InForMar
biente de transição entre a Baía e o Oceano aberto. Diversas espécies recifais ocorrem em seus ricos costões, como o paru (Pomacanthus paru), o cherne (Hyporthodus niveatus), o peixe borboleta (Chaetodon striatus), e o baiacu
(Sphoeroides greeley) observados na imagem. Essas entre outras espécies encontram
nos costões da Praia Vermelha grande disponibilidade de alimento e local de refúgio.
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Os costões rochosos da Praia Vermelha são formados
por paredões verticais bastante uniformes, com a presença de matacões e
seixos que se estendem por metros acima e abaixo da superfície.
As rochas submersas são amplamente cobertas por organismos
como algas, equinodermos (ouriços) e uma enorme gama de outros invertebrados, de onde destacam-se os bancos de mariscos (Perna perna) característicos das profundidades mais rasas.

A Praia Vermelha é excelente para a prática do mergulho livre ou
autônomo devido à facilidade de acesso, sem a necessidade de
embarcação. As profundidades variam de 2 a 10m e a temperatura local entre 18° a 24° C. A visibilidade varia de acordo com a
mudança de maré devido à proximidade com a Baía de Guanabara, e
pode chegar a 10m.
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Considerada um ambiente transicional,
devido à localização, a Praia Vermelha
apresenta importante papel como área
de berçário. Nela, inúmeras espécies
podem ser observadas em suas primeiras
fases de vida. Entre elas (começando da
esquerda superior em sentido horário)
os sargentinhos (Abudefduf saxatilis), o
cherne (Hyporthodus niveatus), o peixe
borboleta (Chaetodon striatus) e a Maria
nagô (Pareques acuminatus).
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Dentre o grupo de invertebrados, os
equinodermos têm destaque na Praia
Vermelha pela diversidade: Exemplos
são os ouriços (Echinometra lucunter)
e ophiuros (ou serpente-do-mar),
estrelas-do-mar (Echinaster (Othilia)
brasiliensis) e os pepinos-do-mar
(Isostichopus bationotus e Holothuria
grisea). O pepino-do-mar-gigante
(acima à direita) é amplamente comercializado como iguaria no exterior,
porém figura como espécie protegida
nas águas brasileiras.
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Tunicados - Dentre os subfilo
Tunicata, o grupo das ascídias
é o mais rico, com aproximadamente 3.000 espécies conhecidas, sendo todas marinhas e
bentônicas. Apesar da anatomia
simples, são o grupo que mais
se aproxima dos vertebrados.
Algumas espécies comuns
na Praia Vermelha são (de
cima para baixo) Botrylloides
nigrum, Symplegma rubra e
Symplegma brakenhielmi.

As esponjas, ou poríferos,
são animais multicelulares
mais antigos do ponto de vista
evolutivo. Surgidos há mais de
600 milhões de anos, são ainda
um dos grupos mais abundantes e diversos no ambiente
aquático. Sésseis e filtradoras,
possuem ampla diversidade de
formas e cores como (acima)
a esponja-amarela (Cliona aff.
celata) e (abaixo) Polymastia
janeirensis.
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O linguado (Bothus ocellatus) é um verdadeiro mestre do
disfarce. Com a capacidade de confundir-se com o fundo onde se
encontra é um caçador voraz de pequenos invertebrados escondidos na areia e no cascalho na Praia Vermelha.

Este é um espaço onde iremos explorar e compartilhar com você novas facetas do
47\ InForMar
mundo marinho. Além de “InForMar”, queremos também proporcionar-lhe a oportunidade de mergulhar no ambiente científico. Então, bons mergulhos!

Aquacultura Marinha Sustentável
Por Eduardo Furiatti(dudufuriatti@outlook.com), Mariana Menezes(msms11@
gmail.com), Tayara Fontana(tay.c_@hotmail.com) & Rhuan Figueiredo(rhuan.
paulo06@gmail.com)

V

ocê já ouviu falar em aquacultura marinha? Esse cultivo de organismos em meio
aquático existe desde 2000 anos A.C., e
vem crescendo nas últimas décadas no Brasil e no
mundo. A técnica consiste em criar organismos,
como camarões, lagostas, peixes (salmão, atum,
corvina, linguado), bivalves (ostras, vieiras e mexilhões), ou até mesmo algas, para fins alimentícios,
cosméticos, medicinais e biotecnológicos.
A importância dessa prática se dá atualmente pelo
alto consumo proteico da população humana mundial, o que torna necessária a criação de outras
formas de produção de alimentos. Comparada às
outras atividades rurais, a aquacultura apresenta
baixo custo de produção, o que vem chamando a
Fazenda de Camarão marinho em tanques escavados
Crédito: Vinícius Peruzzi

atenção de instituições públicas e privadas, que em
conjunto vêm promovendo o desenvolvimento do
setor alimentício, buscando aprimorar as técnicas
do cultivo.
A aquacultura marinha pode ser feita em diversos
ambientes naturais, como praias, estuários, manguezais e até em mar aberto, onde são utilizados
petrechos como gaiolas, lanternas japonesas, ou
até mesmo em ambientes artificiais, como tanques
escavados no continente e tanques industriais.
Contudo, para o bom crescimento dos organismos
cultivados, o controle de fatores como luz, salinidade, temperatura e pH são fundamentais. Isso
porque cada organismo apresenta características

Camarão cinza (Litopenaeus vanammei) após 2 meses de cultivo
Crédito: Vinícius Peruzzi

distintas, necessárias ao seu crescimento. Com todo
esse manejo, torna-se possível a comercialização de
um produto final saudável e atrativo.
Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com sustentabilidade? Bem, podemos iniciar esta conexão,
nos questionando da forma na qual conseguimos
o nosso alimento: como o peixe chegou ao seu
prato? Estes questionamentos são fundamentais
para a aplicação do termo sustentabilidade, pois
durante todo o processo de obtenção de alimento por grandes corporativas até a sua chegada nas
prateleiras dos supermercados, há incontáveis relações ambientais (utilização dos recursos naturais),
econômicas (visão de mercado e objetivo de lucro)
e sociais (relações trabalhistas). Como mencionado
anteriormente, a demanda por proteína no mundo
tem aumentado e a pesca oceânica, além de ser cara
afeta fortemente outras espécies que não são alvo
da captura. Dessa forma, são perceptíveis a redução

de estoques pesqueiros naturais e a destruição dos
ecossistemas aquáticos, o que afetará em breve as
próximas gerações. É nesta etapa que o conceito de
sustentabilidade é aplicado.
A sustentabilidade na aquacultura marinha preza pelo equilíbrio entre os três conceitos básicos:
economia, sociedade e meio ambiente, e se coloca
como um o grande desafio para esse ramo. Assim,
o desenvolvimento de novos métodos de cultivos
sustentáveis, como a aquacultura multitrófica (envolve o cultivo em conjunto de organismos produtores, filtradores e consumidores) ou por técnicas
sem o uso intenso de rações e antibióticos, busca
uma maior produção, com um menor espaço utilizado e com o menor impacto ambiental, evitando
que as necessidades alimentícias das gerações humanas futuras não sejam afetadas devido ao molde
de produção atual.
Ademais, a aquacultura marinha sustentável busca
o desenvolvimento social de toda a sua região de
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atuação, englobando a comunidade local nos diferentes setores da produção, desde a mão de obra
qualificada a trabalhadores artesanais, além do
importante trabalho de educação ambiental, que
é responsável por estimular a visão crítica do cidadão acerca das questões ambientais, auxiliando,
assim, a conservação do meio ambiente e a mudança significativa da nossa postura em relação
aos recursos naturais.
Desta maneira, a inovadora Revolução Azul, que
consiste nas práticas de aquacultura, em diferentes meios aquáticos, é um dos instrumentos mais
promissores para alcançarmos o Desenvolvimento
Sustentável, que é necessário para a saúde dos sistemas naturais, dentre os quais a humanidade está
incluída. No mundo atual, em que a crescente po-

pulação humana está exigindo mais em menor tempo,
devemos ter a valiosa visão de globalização, para nos
tornarmos conscientes das nossas ações e pensarmos
não somente no presente, mas nas consequências de
nossas escolhas para o futuro, não individual, mas
sim, de todos, o qual é único e compartilhado tanto
para a nossa existência quanto para os outros seres
vivos.

Cultivo de Bivalves em fazendas de Bangladesh
Crédito: National Geographic Brasil

Inclusão da comunidade costeira (Rio do Fogo/
RN) no cultivo de algas marinhas
Crédito: Vinícius Peruzzi
Psicultura de salmão na Noruega
Crédito: Pentair.com
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Salmão norueguês após 6 meses de cultivo
Crédito: Pentair.com
Foto da vieira Nodipecten nodosus utilizada
como matriz reprodutora
Crédito: Prefeitura Angra dos Reis

VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS!
CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
SUA EMPRESA TAMBÉM PODE APOIAR O
INSTITUTO MAR ADENTRO!

Resposta da seção QUE BICHO É
ESSE?
Viuvinha marrom; nome científico –
Anous stolidus.
Crédito foto: Simone Marques

C

ontribua você
também com
as edições da
revista
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Acesse www.maradentro.org.br
ou entre em contato conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br
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Crédito: Marcia Camisão.
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