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Amigos leitores,
Nesta edição especial da Revista Eletrônica
InForMar apresentamos algumas ações do
Projeto Ilhas do Rio, uma iniciativa de realização do Instituto Mar Adentro com patrocínio Petrobras.
O Projeto atualmente desenvolve estudos
sobre a biodiversidade das ilhas costeiras do
Rio de Janeiro: Cagarra, Filhote da Cagarra,
Comprida, das Palmas, Redonda, Filhote da
Redonda, Tijucas, Rasa e Maricás. Realiza
ainda atividades de Mobilização Social para
envolver a sociedade no apoio às regulamentações que estão sendo implementadas pelo
ICMBio para o manejo do Monumento Natural das Ilhas Cagarras – MoNa Cagarras,
primeira unidade de conservação marinha
de proteção integral do Rio de Janeiro.
O Projeto se preocupa, dentre outros aspectos, com os impactos negativos sobre o
MoNa Cagarras causados pela poluição por
esgoto e resíduos sólidos que tanto aflige a
população fluminense e também é um dos
principais problemas nesses ambientes costeiros.
Mas a capacidade de resiliência das ilhas
brinda moradores, turistas e visitantes com
belas paisagens e uma rica sociobiodiversidade! Então, para descobrir espécies nativas, e até raras, que ocorrem na região,
convidamos você leitor a conhecer detalhes
e curiosidades sobre uma espécie de esponja
marinha, endêmica da costa carioca, que foi
recentemente observada no MoNa Cagarras.

Fique por dentro das atividades desenvolvidas pela equipe de Educação e Mobilização
Social junto à comunidade e aos parceiros do
Projeto, como a Colônia de Pescadores Z-13
em Copacabana. Deslumbre-se com as lindas
fotos da biodiversidade da região e entorno
registradas pelo fotógrafo Áthila Bertoncini.
São de perder o fôlego! E, finalmente, conheça o que o Projeto vem desenvolvendo para
monitorar a qualidade da água da Baía de
Guanabara e da praia de Ipanema, que sofre
diretamente os impactos do material despejado pelo emissário submarino ali existente,
bem como os mutirões de limpeza que são
realizados nas ilhas, em consonância com o
Dia Mundial de Limpeza de Praias.

Aproveitem a leitura e conheçam melhor as ilhas cariocas, que
além de cartão postal, são uma das
maiores riquezas da cidade do Rio
de Janeiro!!!
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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.

O impacto do lixo marinho no Monumento Natural
das Ilhas Cagarras
Por Camila Meireles (ea@ilhasdorio.org.br)
e Elisabetta Silva (cv@ilhasdorio.org.br)

N

os ambientes costeiros e marinhos o lixo é
um dos principais tipos de poluição, a ponto
de ser classificado em uma categoria à parte. Por definição, é considerado lixo marinho todo
material sólido processado pelo homem e descartado
na costa ou no mar, de forma direta ou indireta através dos rios, esgotos, vento e águas pluviais.
Cientistas estimam que cerca de oito milhões de
toneladas de lixo são lançados por ano no mar, sendo que cerca de 80% é de origem terrestre e 20% é
proveniente de fontes com base oceânica. Dos diversos materiais que compõem esse lixo, 60 a 80% são
constituídos por plásticos e o restante por materiais
como vidro, papel, metal e têxteis. Como esses materiais demoram muito para se decompor, causam
sérios danos à vida marinha. Os principais problemas registrados são ingestão e emaranhamento, que
podem levar animais à morte.
No Monumento Natural das Ilhas Cagarras (MoNa
Cagarras), unidade de conservação marinha de proteção integral da cidade do Rio de Janeiro, o lixo
marinho ameaça direta e indiretamente a biodiversidade local. O lixo que atinge as ilhas do MoNa
Cagarras provavelmente tem relação com a sua
localização, distante cerca de 10 km da entrada da
Baía de Guanabara e 5 km das praias mais populosas da cidade. Somam-se a isso os resíduos deixados
por visitantes que fazem acampamentos ilegais na
unidade de conservação.
A presença do Emissário Submarino de Esgoto de
Ipanema também contribui para o problema, porque
lança efluentes no entorno da unidade de conservação sem o devido tratamento. Com o esgoto, seguem
vários
resíduos descartados
indevidamente pelo
InForMar
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Peixe capturado por “rede fantasma” no Arquipélago das
Cagarras, RJ. Crédito:
Áthila Bertoncini
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vaso sanitário, como cotonetes e absorventes, que
passam direto pelas redes de contenção.
Com toda essa problemática que envolve as ilhas, o
Projeto Ilhas do Rio, iniciativa socioambiental realizada pelo Instituto Mar Adentro, faz um estudo do
lixo marinho encontrado no MoNa Cagarras, através
dos seus eventos de Mutirão de Limpeza. A atividade é baseada no Dia Mundial de Limpeza de Praias,
conhecido como Coastal Clean up Day, coordenado
pela ONG norte-americana Center for Marine Conservation desde 1989, em que voluntários se unem a
cada ano para coletar e quantificar os dejetos sólidos
das praias de todo o planeta durante um dia. A ideia
é ajudar a Organização das Nações Unidas a fazer
um retrato da situação da poluição por resíduos sólidos nos oceanos. Nesse sentido, o Projeto tem como
objetivo sensibilizar a população sobre os impactos
da poluição por resíduos sólidos nos ambientes costeiros e marinhos e incentivar uma participação mais
ativa na conservação do MoNa Cagarras.
Desde 2012, o Projeto já realizou cinco edições do

Mutirão de Limpeza de Lixo, em diferentes épocas
do ano. As coletas foram realizadas nos ambientes
terrestre e subaquático, por grupos de voluntários
inscritos pelo Projeto, em diferentes pontos selecionados no MoNa Cagarras. As limpezas subaquáticas
foram realizadas através de mergulho autônomo
e livre, e as coletas nos ambientes terrestres foram
realizadas nas trilhas existentes e costões rochosos.
Cada evento de mutirão tem dois dias de duração: o
primeiro para a coleta de lixo nas ilhas e o segundo
para as atividades de educação ambiental abertas ao
público, como palestras, exposições e análise quali-quantitativa do lixo.
Em geral as coletas são realizadas em dois pontos
terrestres da Ilha Comprida, um ponto terrestre na
Ilha das Palmas e alguns pontos de mergulho no entorno das ilhas.
O lixo coletado é levado para o Centro de Visitantes
da Colônia de Pescadores de Copacabana (Z-13),
parceira do Projeto, para ser triado e contabilizado por voluntários. Os resíduos são separados nas

Localização dos pontos terrestres (A, B
e C) e subaquáticos (D, E, F e G) selecionados para o Mutirão de Limpeza de
Lixo nas Ilhas Cagarras, Rio de Janeiro
(RJ). Fonte: Google Earth, 2015.

Casco de tartaruga que ficou presa em
“rede fantasma” no Arquipélago das Cagarras,
RJ. Crédito:\Áthila
InForMar
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Pesquisador retirando a “rede fantasma”
durante atividade de Mutirão de Limpeza de Lixo do Projeto Ilhas do Rio. Crédito: Áthila Bertoncini

Lixo marinho acumulado na Ilha Comprida, Monumento Natural das Ilhas Cagarras.
Crédito: Carlos Rangel.
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categorias “Plástico”, “Metal”, “Vidro”, “Papel” e
“Outros” (ex.: materiais não-recicláveis), para contagem de itens e pesagem. Ao fim da atividade os
resíduos sólidos recicláveis são doados para uma
cooperativa de reciclagem de lixo.
Para comparar os resultados entre as edições dos
mutirões, que envolvem diferentes quantidades de
voluntários e tempo de coleta, os dados são padronizados através de um cálculo de “Captura por
Unidade de Esforço”. Com esse resultado é possível utilizar testes estatísticos para verificar se existe
uma tendência de diminuição do lixo encontrado ao
longo do tempo. Até o 5º Mutirão do Projeto, realizado em julho de 2015, um total de 6.509 itens e
550 kg de resíduos sólidos (terrestre e subaquático)
foram coletados no MoNa Cagarras.
O plástico foi o principal material recolhido durante
as atividades em termos de abundância, sendo as
garrafas PET e sacos plásticos os itens mais comuns
nesta categoria na limpeza terrestre. Em relação ao
peso, o plástico correspondeu a 19% do total coletado, ficando atrás apenas da categoria “Outros”,
que correspondeu a 50%. Os plásticos constituem
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os principais tipos de materiais encontrados nas
zonas costeiras do planeta, segundo o relatório do
“International Coastal Clean Up 2014”. Tal fato
é bastante preocupante, visto que a decomposição
dos materiais plásticos demora mais de 100 anos na
natureza.
O acompanhamento feito pelo Projeto identificou
uma diminuição dos resíduos na categoria “Vidro”.
Como esse tipo de lixo é encontrado nas partes mais
altas das ilhas e associado às áreas de acampamento, que são proibidos no local, é possível que a sua
redução seja consequência da maior divulgação das
regras da unidade de conservação ou efeito da fiscalização. No entanto, os itens da categoria “Outros”
aumentaram nesse período, provavelmente por serem comuns no lixo flutuante que chega nas ilhas
através da ação das marés, como madeiras tratadas
e isopor.
Como a área do entorno do MoNa Cagarras é uti-

lizada para atividades pesqueiras, comumente são
encontrados artefatos de pesca no fundo do mar,
como redes, anzóis e iscas, entre outros. Uma vez
abandonados no fundo do mar, esses materiais viram armadilhas que causam muitos estragos, nem
sempre percebidos pela sociedade. Conhecidos
como ghost fishing (pesca-fantasma), esses materiais podem permanecer por décadas no ambiente
e gerar a morte de muitos animais. Além disso, os
primeiros animais que ficam aprisionados nessas
armadilhas ainda se transformam em iscas para animais predadores que são atraídos e acabam aprisionados também.
A fauna marinha e costeira do MoNa Cagarras sofre
de várias formas com a presença do lixo. Algumas
espécies confundem o lixo flutuante com alimento
e ficam doentes ou morrem ao ingerir esses resíduos. As aves marinhas, por exemplo, coletam por
engano o lixo flutuante encontrado no mar para a

Pesquisador retirando a “rede fantasma”
durante atividade de Mutirão de Limpeza de Lixo do Projeto Ilhas do Rio. Cré13\ InForMar
dito: Áthila Bertoncini
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de experiências e elaboração de ações educativas e
de conservação.
Nesse sentido, é preciso mobilizar o maior número
de pessoas e lideranças e gerar agentes multiplicadores de informações sobre a temática para incentivar uma participação mais ativa. Qualquer um pode
e deve participar e evitar que o lixo local vire um
problema global!

Voluntários retirando lixo marinho
da Ilha Comprida (MoNa Cagarras)
durante o 5° Mutirão de Limpeza de
Lixo do Projeto Ilhas do Rio. Crédito:
Camila Meireles.
Ouriço utilizando embalagem de preservativo
no corpo. Crédito: Fernando Moraes.

InForMar \ 14

construção de seus ninhos. Animais bentônicos, como
invertebrados marinhos e peixes recifais, podem sofrer abrasão ou ficarem presos.
Outros tipos de lixo marinho nem sempre conhecidos
são as micropartículas de plástico com menos de 5
mm, conhecidos como pellets, que se acumulam nos
mares, praias e também no corpo de muitos animais.
Esses plásticos podem ser resultado de perda acidental das indústrias durante sua produção ou transporte,
descarte após utilização em limpeza de porões e embarcações, deterioração de outros produtos plásticos
ou, até mesmo, oriundos de produtos de higiene e
cosméticos, como pastas de dente e cremes esfoliantes. As micropartículas plásticas ainda têm um agravante: não são nada fáceis de remover do ambiente
devido ao pequeno tamanho.
O problema do lixo marinho precisa ser monitorado
em todo o mundo, mesmo em lugares onde não haja
descarte de resíduos sólidos, porque eles podem ser
transportados pelas correntes marinhas por longas
distâncias e se acumular, formando verdadeiras “ilhas
de lixo”. No Brasil, a Associação Brasileira de Lixo
Marinho é uma referência no tema, pois realiza mutirões de limpeza e campanhas para combater o problema. Atualmente, várias entidades têm discutido
o assunto buscando monitorar e propor alternativas
para sua solução. Em 2016 será realizada a I Conferência Nacional de Lixo Marinho de Portugal, com o
intuito de iniciar um debate internacional e criar parcerias com os países de língua portuguesa para troca

• Simão, S.M. (1998). Coastal Clean up Day 97:
Retrato da Situação do Lixo Sólido na Costa Brasileira. Floresta e Ambiente, v.5 (1):228-235.

FONTES CONSULTADAS:

• Sobral, P., Antunes, J., Ferraz, M., Ferro, F.,
Frias, J., Raposo, I.P., Quaresma, S., Louro, P.,
Oliveira, M. (2015). Lixo Marinho: um Problema
sem Fronteiras. Parceria Portuguesa para o Lixo
Marinho. Associação Portuguesa para o Lixo Marinho, Monte de Caparica, Portugal.

• Associação Brasileira de Lixo Marinho (2015).
Bota para Girar. Disponível em: <http://www.
botaparagirar.com/2013/11/junte-se-nos-na-ablm.
html>. Acesso: agosto de 2015.

• United Nations Environment Programme (2015).
Marine Litter. Disponível em: http://www.unep.
org/regionalseas/marinelitter/default.asp Acesso:
agosto de 2015.

• International Coastal Clean Up (2014). Disponível em: http://www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup/. Acessado em
15 de Maio de 2015.
Voluntários participando do 4° Mutirão de Limpeza de Lixo do Projeto
Ilhas do Rio. Crédito: Aline Aguiar.
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
17\ InForMar
além de “InForMar” sobre a sua biologia e ecologia

PORIFERA
Esponja Marinha
Distribuição: ilha Rasa, Redonda e Filhote da Cagarra
Nome científico: Latrunculia (Biannulata) janeirensis
Fotógrafo: Fernando Moraes
Por Fernando Moraes

N

o Brasil há cerca de 500 espécies de esponjas conhecidas.
Aproximadamente 50 espécies
de esponjas já foram identificadas nas
ilhas costeiras do Rio de Janeiro, fruto
de estudos iniciados pelo Laboratório
de Porifera do Museu Nacional-UFRJ
(2000) e que vêm sendo aprofundados
durante a realização do Projeto Ilhas do
Rio. A ampliação de levantamentos em
ilhas do entorno do MoNa Cagarras é estratégica para o conhecimento adequado
da biodiversidade insular desta área. Isto
é mais relevante ainda, pois esta é uma
região que representava uma grande lacuna para a distribuição das espécies.
A esponja marinha Latrunculia janeirensis é uma espécie rara e endêmica das
ilhas cariocas, coletada pela primeira
vez em 2009, na Ilha Rasa, e descrita em
2012, quando foi encontrada também na
Ilha Redonda. Em 2014 foi observada na
ilhota Filhote da Cagarra, durante o 3º
Mutirão de Limpeza do MoNa Cagarras,
organizado pelo Projeto Ilhas do Rio.
Neste evento, foi amostrado um novo
ponto de pesquisa científica, a face leste
desta ilhota, que se mostrou um fundo
complexo com matacões formando
grandes tocas. L. janeirensis tem como
características morfológicas a cor mar-

rom esverdeada, ósculos ligeiramente
elevados e agrupamentos de poros (crivos porais) na superfície, enquanto sua
preferência ecológica parece ser na zona
abaixo dos 18 m de profundidade sobre
rochas expostas à luz.
As esponjas são animais primitivos
filtradores, que vivem fixos ao fundo
(sésseis) e possuem, na sua maioria,
um “esqueleto” formado por pequenas
estruturas de sílica, as espículas. As espículas de L. janeirensis são divididas
em duas classes, as megascleras e as
microscleras, ou seja, as grandes (0,5
mm) e as pequenas (0,05 mm). As diminutas espículas carregam uma incrível
ornamentação de espinhos em linhas
e formam uma camada na superfície,
delimitando o contato da esponja com
a água do mar e os demais organismos.
A presença de espécies raras, endêmicas e novas para a ciência faz das ilhas
costeiras do Rio de Janeiro uma área
relevante para pesquisas científicas e
conservação da natureza. Por isso, faz-se necessário o investimento em novas
frentes de pesquisa focadas no monitoramento de longo prazo de organismos
chave para a saúde do ecossistema marinho, como as esponjas.

Latrunculia janeirensis fotografada em 2015 na Ilha
Rasa, 18 m de profundidade. Os crivos inalantes
destacam-se na superfície da esponja.
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Acima: Microscleras (anisodiscorrabdos) da esponja Latrunculia janeirensis.
A marcação de 10 µm da barra de escala corresponde a 0,01 mm de comprimento.
À esquerda: Latrunculia janeirensis fotografada em 2009 na Ilha Rasa, 22 m
de profundidade. O maior exemplar tem aproximadamente 5 cm, com muitos
crivos porais por onde a água entra no sistema aquífero e alguns ósculos por
onde ela sai filtrada. Os solitários corais verdadeiros rosados vistos na parte
de cima da foto, Corynactis sp., ocorrem em profusão junto das esponjas.

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

Que bicho é esse ?
Por Liliane Lodi

Crédito: Liliane Lodi

A

presenta uma distribuição circunglobal nas zonas tropicais e subtropicais. No Brasil existem registros
confirmados entre o Rio Grande
do Sul e a Bahia, Paraíba e Maranhão. Na região Sudeste pode ser
observada em áreas próximas da
costa ou associadas a ilhas costeiras, especialmente no outono,
primavera e verão, pois não é
uma espécie migratória. Foram
realizados vários registros dessa
espécie nos meses de verão nas
proximidades do MoNa Cagarras.
O comprimento total varia entre
13-15,6 m com uma massa corporal entre 17-20 toneladas. A
sardinha é um dos principais itens
de sua dieta. A presença de uma
quilha central proeminente e duas
quilhas laterais ou acessórias na
superfície superior da cabeça é
uma característica peculiar da espécie. Muda o curso do deslocamento com frequência e de forma
imprevisível, pois se desloca com
súbitas acelerações e mudanças
de direção em zigue-zague. Que
bicho é esse?
Você sabe o nome popular e/ou
científico do bicho? Confira a
resposta no final desta edição.
Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
23\ 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 Áthila Bertoncini (athilapeixe@gmail.com)

E

m julho de 2015, nos mergulhos de monitoramento de peixes recifais no
Monumento Natural das Ilhas Cagarras, RJ, foi registrada a presença do
peixe-trombeta (Fistularia tabacaria). Eram cinco ao todo e alguns chegaram bem perto dos mergulhadores permitindo a revelação dos belos tons de azul
na sua cabeça.

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

Um santuário em ameaça
Por Carolina Borges, Marianne Pataro, Fernando N. Pinto, Anderson S. Cabral &
Rodolfo Paranhos – Instituto de Biologia – UFRJ (ufrj.rodolfo@gmail.com)

A

necessidade de se dar um destino aos
efluentes domésticos sempre foi uma
grande questão social e uma problemática
em discussão, ainda mais com o crescimento desordenado da população. A prática de despejo ao
mar se especializou com os anos e deu origem aos
emissários submarinos de esgoto. Em 1975 era finalizada a construção do Emissário Submarino de
Esgoto de Ipanema (ESEI). O emissário, feito de
tubos de concreto, possui 4.326 m de comprimento
e 2,4 m de diâmetro, sendo os últimos 449 m de
difusor. Esse difusor descarrega a uma profundidade de aproximadamente 27 m, sendo responsável
pelo despejo de 6,0 m³.s-1 de esgoto in natura diretamente no mar. Nos esgotos, além de microrganismos potencialmente patogênicos, há também os
nutrientes. Os compostos fosfatados, assim como
os nitrogenados (amônia e nitrito), em altas concentrações são indicadores de poluição recente.
Já parâmetros como nitrato e oxigênio dissolvido
podem indicar uma boa qualidade de água. Sabe-se que o lançamento de efluentes domésticos pode
modificar a qualidade da água em áreas costeiras
e nos últimos anos inúmeros questionamentos têm
sido levantados sobre a real eficiência de emissários submarinos e um possível impacto ambiental
causado pelo lançamento de seus efluentes no local. Sabe-se que a Disposição Oceânica de Esgotos
Sanitários (DOES) é conhecida por causar diferentes tipos de distúrbios que podem alterar de alguma
forma a qualidade da água nas proximidades do
lançamento. Entre as modificações relatadas na
literatura podemos destacar aumentos significativos na concentração de nutrientes (principalmente
amônia e fosfato) durante períodos de mar calmo.
O Monumento Natural das Ilhas Cagarras (MoNa

Uma
das espécies
a entrar
listapara
da Cites
com a nova
Coleta
de amostra
de na
água
determinaregulamentação, tubarão- martelo recortado (Sphyrna
ção daCrédito:
concentração
de oxigênio dissolvido
lewini).
Ary Amarante.

(OD), no ponto de descarga do Emissário
Submarino de Esgoto de Ipanema (P4).
O afloramento do esgoto é bem nítido!
Crédito: Fernando Moraes
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Cagarras) tornou-se a 1ª unidade de conservação marinha de
proteção integral da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2010. O
Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro e patrocinado pela Petrobras, iniciou suas atividades em 2011 com o
objetivo de gerar o maior número de informações possíveis que
contribuíssem para a criação do plano de manejo da região, tanto
na sua parte terrestre como na sua parte marinha. Para avaliar a
qualidade da água da região foi realizado um monitoramento
que ocorreu em duas fases: (1) agosto de 2011 a julho de 2012;
composto por quatro pontos amostrais: Ponto 01, próximo à
entrada da Baía de Guanabara (BG); Ponto 02, próximo à Ilha
Redonda; Ponto 03, próximo à Ilha de Palmas; e Ponto 04, próximo ao ESEI; e (2) janeiro de 2014 a dezembro de 2014 com
a inclusão dos pontos Rasa, próximo à Ilha Rasa, e Praia, próximo à praia de Ipanema. Foram realizadas expedições mensais
e obtidas amostras na superfície e fundo de cada local. Após
a coleta as amostras foram imediatamente transportadas para o
Laboratório de Hidrobiologia na UFRJ. Foram analisados temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, nutrientes, pigmentos
e bacterioplâncton, pelos métodos convencionais em oceanografia, em um laboratório que participa de exercícios internacionais
de intercalibração.
A Ilha das Palmas é uma das ilhas que compõem o MoNa Cagarras e está localizada a 2 km de distância a sudeste da saída
do difusor do emissário de Ipanema. Por ser uma área sensível
e de grande interesse ambiental e social, o monitoramento da
qualidade das águas fez-se necessário na região do MoNa e no
seu entorno.
A eutrofização é um processo que ocorre pelo excesso de nutrientes, em especial compostos nitrogenados e fosfatados no
ambiente, resultando na proliferação de organismos produtores
que proporcionam o aumento da produtividade primária local.
Como consequência a esse fenômeno tem-se alteração da qualidade da água, modificando a coloração e causando mau cheiro
proveniente da decomposição de animais que morrem com a
possível falta de oxigênio no ambiente. Além disso, pode haver
proliferação de algas tóxicas, causando a mortandade da fauna e
flora local. A BG e o ESEI são duas principais fontes de poluição, responsáveis por um grande aporte de nutrientes, resultando na eutrofização do ambiente marinho. Isso explica a concentração de OD observada ser mais baixa na camada de fundo, em

Mapa com a área de estudo da 2ª fase do Projeto
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Ilhas do Rio, com os dois novos pontos de coleta
de amostras de água (Rasa e Praia).
Fonte: Google Earth

Fonte: Moraes et. al, 2013

especial no entorno do ESEI, onde apenas 4,35%
dos registros ficou acima do mínimo estabelecido
pela legislação ambiental vigente (CONAMA 357).
Variações de temperatura entre a superfície e o
fundo dos pontos causam estratificação da coluna
d’água, resultando na separação dessas camadas

e restringindo o fluxo de matéria orgânica entre
elas. Porém o padrão de estratificação não é prevalente, e quando a coluna d’água é mais homogênea observa-se a pluma do ESEI na superfície.
Os valores registrados de amônia foram em sua
maioria baixos. Entretanto, foram observados
altos valores desse parâmetro na superfície na
entrada da BG e no ESEI, ultrapassando o limite
estabelecido pelo CONAMA 357 para águas salinas de classe 1. Altas concentrações de amônia
foram registradas na superfície do emissário nos
meses de maio, julho e dezembro de 2014. Esses
valores são justificados pela ocorrência de pluma.
Os valores de fósforo total foram menores na
superfície do ponto do emissário quando comparados a sua camada de fundo, onde ocorre o
despejo de efluente doméstico formados por, entre outros, detergentes (uma das fontes de fósforo
no ambiente). A maioria dos valores observados
estão dentro dos limites do CONAMA para águas
de classe 1, com exceções de valores encontradas
na Baía de Guanabara em novembro e dezembro
de 2011 e fevereiro e junho de 2012, e no ESEI
em novembro de 2012 e maio de 2014.
Altas concentrações de amônia e fósforo total
podem indicar poluição recente, e os elevados
níveis desses nutrientes, como já mencionado
anteriormente, podem favorecer o fenômeno de
eutrofização, onde há o aumento da atividade
primária resultando em altas concentrações de
clorofila. As concentrações de clorofila tiveram
grande variação entre os meses de amostragem,
entretanto eram sempre mais elevadas na superfície quando comparadas ao fundo das estações.
Como pode ser visto nos gráficos apresentados,
o oxigênio dissolvido é o parâmetro determinante na classificação da qualidade da água, pois o
número de amostragens em que ele se encontra
fora dos limites do CONAMA é superior quando
comparado à amônia e fósforo total.
Análises estatísticas indicaram alta correlação de

nutrientes como amônia, fósforo total e clorofila,
quando comparados o ponto Praia (Ipanema) e a
Ilha das Palmas ao ponto do Emissário de Ipanema, mostrando que há semelhança entre os
pontos e caracterizando influência do emissário
nos mesmos.
Sabe-se que o Monumento Natural das Ilhas
Cagarras apresenta uma extensa biodiversidade
e alterações na qualidade da água local podem
interferir gravemente na comunidade marinha.
Através dos parâmetros analisados foi constatado que o ESEI contribui com a poluição na praia
de Ipanema e na Ilha das Palmas. Por isso, para
melhor avaliar as condições onde o esgoto não
tratado lançado pelo ESEI influencia o MoNa
Cagarras e a praia de Ipanema faz-se necessário o
contínuo monitoramento da região.
Fontes:
• Carvalho, J. L. B.; Roberts, P. J. W.; and Roldão, J. 2002. Field Observations of Ipanema Beach Outfall.J. Hydraul. Eng.128:151-160.
• CONAMA, 2005. Conselho Nacional do Meio
Ambiente, CONAMA resolução Nº 357, de 17 de

março de 2005, nº 357 – Art.24.
• Grasshoff, K.; Erhardt, M. & Kremling, K. 1999.
Methods of seawater analysis. VerlagChemie, Weinhein. 600pp.
• Moraes, F. Bertoncini, A. & Aguiar, A. 2013. História, Pesquisa e Biodiversidade do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Sério Livros 48. 299 pp.
• Parsons, T.R.; Maita, Y. &Lalli, C.M. 1984. A manual of chemical and biological methods for seawater
analysis. Oxford, Pergamon Press.173 pp.
• Subtil, E. L.; Mierzwa, J. C.; Ortiz, J. P. 2012. Influência do nível de tratamento de esgoto na qualidade
da água do mar na região de lançamento do Emissário
Submarino de Santos. Ambi-Agua, Taubaté.7:72-86.
• Wagener, A.L.R.; Bouch, C.; Figueiredo, M.; Carreira, R. & Wagener, K. 1992. Environmental impact
on coastal Waters of Rio de Janeiro due to sewage
discharge via submarine outfall. Chemistry and Ecology. 6:19-39.

À esquerda: Percentual (%) de vezes
em que o oxigênio dissolvido (OD)
esteve abaixo (cor vermelha) ou
acima (cor verde) do mínimo estabelecido pelo CONAMA 357 (maior
ou igual a 6,0 mg.L-1).
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Abaixo: Registro da pluma do
Emissário de Ipanema alcançando
a Ilha de Palmas, MoNa Cagarras
(A – Vista aérea do MoNa Cagarras
e ponta do Arpoador, RJ; B e C –
Pluma do ESEI atingindo o MoNa
Cagarras na face oeste das ilhas).
Crédito: Fernando Moraes

Acima: Classificação de acordo com CONAMA 357 para águas salinas de classe 1 para oxigênio dissolvido e amônia. A
cor verde indica o número de vezes em que os parâmetros estiveram dentro das especificações exigidas e a cor vermelha o
número de vezes em que esteve fora das mesmas especificações.
Abaixo: Classificação de acordo com CONAMA 357 para águas salinas de classe 1 para oxigênio dissolvido e fósforo total.
A cor verde indica o número de vezes em que os parâmetros estiveram dentro das especificações exigidas e a cor vermelha,
o número de vezes em que esteve fora das mesmas especificações.

Crédito: Marcia Camisão.

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

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

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

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

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

Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado fotógrafo Áthila Bertonci33\ InForMar
ni traz para você leitor não só dicas, mas também muitas informações técnicas sobre
fotografia e filmagem subaquática.
Aproveite!!!

As Ilhas do Rio e suas inúmeras possibilidades de fotografia
Texto e Fotografias por Áthila Bertoncini

A

oportunidade de visitar as ilhas do Rio
de Janeiro com uma câmera a mão
rende excelentes imagens e, com um
pouco de sorte, fotos realmente inesquecíveis.
Uma coisa é certa: após sua visita, a vontade de
voltar é garantida.
O Arquipélago das Cagarras é hoje muito mais
que um grupo de ilhas, é um Monumento Natural. Em 2010 tornou-se a primeira unidade
de conservação marinha de proteção integral,
com o nome de Monumento Natural das Ilhas
Cagarras, e a cada dia cariocas e turistas conhecem mais e mais sobre a rica biodiversidade
que o “MoNa Cagarras” abriga.
O MoNa Cagarras é formado por seis ilhas:
Cagarra, Redonda, Comprida, das Palmas,
Filhote da Cagarra e Filhote da Redonda. Sua
localização é perfeita para os amantes do mergulho e da fotografia subaquática. A apenas
cinco quilômetros ao sul da praia de Ipanema,
as ilhas são facilmente acessadas a partir do
continente através das embarcações de escolas
de mergulho ou de passeio tradicional.
A navegação até o ponto de mergulho já é repleta de boas oportunidades para a fotografia
de natureza. Antes mesmo de chegar às ilhas e
cair na água, o trajeto, que dura cerca de uma
hora, é sempre escoltado por aves marinhas
que transitam entre o continente e o arquipélago. Especialmente para quem parte de dentro
da Baía de Guanabara, é comum contar com
a companhia dos atobás-marrons. Os pequenos
bandos voam em formação e por vezes chegam
muito próximos da embarcação que, dependendo do balanço do mar e da velocidade do voo
e a do barco, ficam literalmente estáticos para
fotografia.

Escolta dos atobás (Sula leucogaster) durante a navegação para as ilhas.

Gaivota (Larus dominicanus) sobrevoa os costões das ilhas.
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A chegada às ilhas também reserva surpresas em relação às aves marinhas. Gaivotas, garças e as numerosas
fragatas estão por toda parte. Estas últimas são conhecidas como piratas do mar. Por não terem a aptidão de
mergulhar – como fazem de forma excelente os atobás – são constantemente flagradas roubando - em pleno
ar - o alimento, ou um importante fragmento de arbusto para a confecção dos seus ninhos.
Atobá (Sula leucogaster) pousado na água nas proximidades do barco.
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Comum entre os gorgônias e corais negros em profundidades acima de 20m, o peixe Oxycirrhites typus da família Cirrhitidae é
bastante arisco e um grande desafio para captura de boas imagens.
Crédito: Ary Amarante.

Gaivotas (Larus dominicanus) pousadas no costão do Filhote da Cagarra.

Garça-moura (Ardea cocoi) nos costões da Ilha Comprida.
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As Fragatas (Fregata magnificens), famosos piratas
A
Moreia joia, Muraena lentiginosa, habita fendas no recife durante

dos mares cariocas, constantemente tentam saquear
o dia, onde é facilmente fotografada, e encontrada em áreas
abertas
o alimento
de outras aves, como deste atobá-marrom
caçando durante o período noturno.Crédito: Ary Amarante.
(Sula leucogaster).

B

C
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O góbio cabeça vermelha, Elacatinus puncticulatus, é comum e um
Dentre as inesperadas surpresas fotográficas, no
bom motivo para fotos macro em águas rasas de Baja Califórnia.
período de inverno e primavera, o fotógrafo (pé
Credito: Ary Amarante.
quente!) pode se deparar com os mamíferos marinhos que visitam as ilhas. Os golfinhos-flíper
já são conhecidos por visitarem o anel interno
das ilhas em épocas passadas e parecem estar
retornando a essa área, importante refúgio para
a espécie.
O inverno pode ainda render boas avistagens
de baleias. Apesar de serem mais raras, baleias-de-bryde, baleias–franca–austral, jubartes e até
mesmo orcas podem dar o ar de sua graça para
as lentes dos fotógrafos preparados. As teleobjetivas (lentes >200 mm) são importantes nesses
momentos, pois as embarcações não podem se
aproximar desses animais e o aconselhado é
acompanhar de longe a sua trajetória, sem qualquer interferência.
Vale lembrar que as fotografias dos mamíferos marinhos podem ainda colaborar com as
pesquisas no MoNa Cagarras sobre eles. Esses
animais são identificáveis através do padrão de
marcas e cicatrizes na borda da sua nadadeira
dorsal e assim os pesquisadores conseguem
reconhecer cada indivíduo que visita a região.

Grupo de golfinhos-flíper (Tursiops truncatus) visitando as Ilhas do Rio.
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Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) com a praia de Ipanema ao fundo.

Na superfície ventral das estrelas do mar Pentaceraster cumingi,
esconde-se esse lindo camarão laranja, Periclimenes soror. Crédito: Ary Amarante.

45\ InForMar

Exposição da nadadeira caudal da baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae)
nas proximidades do MoNa Cagarras.
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Para quem chega ao MoNa Cagarras no intuito de fotografar as belezas subaquáticas,
opções não faltam. Da grande angular à macro, as ilhas abrigam uma fauna que pode ser
explorada em profundidades que vão desde
35 m ao extremo raso junto aos costões rochosos. Vale lembrar que cada local apresenta suas particularidades, o que os torna ainda
mais interessantes.
Dentre a fauna de peixes, os que se aventurarem em profundidades abaixo dos 20 m
podem encontrar as vedetes locais como a
garoupa-língua-de-lixa, o borboleta-bicuda
e a garoupinha-senhor-do-engenho. São peixes que adoram águas mais frias e que por
vezes habitam profundidades muito maiores, que ultrapassam os 200 m. Porém, as
Cagarras reúnem condições ideais para que
essas espécies se estabeleçam nos seus costões, rendendo uma oportunidade única na
costa brasileira.
Lentes macro (100 mm), ou de formato
médio (60 mm), são ótimas para fotografar
esses peixes que possuem um tamanho que
varia entre 10 e 20 cm, permitindo um bom
enquadramento por parte do fotógrafo, sem
ter que se distanciar muito deles.

Garoupa-língua-de-lixa (Pronotogrammus martinicensis).
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Borboleta-bicuda (Prognathodes brasiliensis).
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As interações ecológicas estão por toda parte no MoNa Cagarras. Basta um olhar atento
para perceber a luta pela sobrevivência em
cada canto do recife rochoso. Os peixes-pedra sempre mimetizados, assim como os
peixes-lagarto, aguardam a passagem de uma
presa para um furtivo e instantâneo ataque.
Dentre as interações mais comuns, é fácil observar a predação de ninhos de sargentinho
por espécies oportunistas, que aproveitam um
descuido dos machos (sim, são os machos que
ficam encarregados do trabalho de cuidar dos
ninhos!) e se banqueteiam sobre os ninhos.

Garoupinha-senhor-do-engenho (Acanthistius brasilianus).
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Peixe-lagarto (Synodus synodus) visto de frente, é
um voraz predador de outros peixes.

Grande peixe-pedra (Scorpaena
plumieri) sendo observado por
mergulhador.

Ovos aderentes do sargentinho (Abudefduf saxatilis),
formam grandes manchas rosadas nos costões e contém
milhares de futuros peixinhos.
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Ninho de sargentinho (Abudefduf saxatilis) sendo predado por
vorazes marias-da-toca (Parablennius pilicornis).
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Ninho de sargentinho (Abudefduf saxatilis) sendo predado por
peixes-borboleta (Chaetodon sedentarius).
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As Ilhas do Rio também rendem
boas oportunidades para quem
opta por registrar suas paisagens
subaquáticas com uma lente
grande angular (lentes <35 mm).
Lentes olho-de-peixe, que possibilitam um campo de visão de até
180 graus, têm seu lugar garantido. Os costões da Ilha Comprida,
por exemplo, abrigam grandes
matacões cobertos pelo zoantídeo conhecido como baba-de-boi,
formando um hábitat que pode
também ser amplamente explorado pela fotografia macro. Cardumes de piaba-do-mar e marimbás
também são um tema interessante
para ser retratado com lentes do
formato grande angular.
As áreas rasas são igualmente visitadas constantemente por tartarugas-verdes, que utilizam o ambiente como área de descanso e de
alimentação. Mais além, técnicas
de aproximação podem revelar a
grandeza até mesmo de espécies
de invertebrados, numa perspectiva que valoriza a sua ocupação do
ambiente, como as grandes colônias do octocoral-floco-de-neve.

Colônias do zoantídeo-baba-de-boi (Palythoa caribaeorum)
cobrem matacões nos ambientes rasos.

Colônias do zoantídeo-baba-de-boi
(Palythoa caribaeorum) com iluminação
seletiva, técnica conhecida como snoot,
traz um efeito mais sombrio à imagem.

Piaba-do-mar (Pempheris schomburgkii) forma cardumes que
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utilizam zonas sombreadas dos costões.

Cardumes de marimbás (Diplodus argenteus) são abundantes em
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praticamente todos os costões.
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Tartarugas-verdes (Chelonia mydas) no ambiente rochoso.
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Já para aqueles que realmente se importam
com os detalhes, as opções de fotografia
macro são sucesso tamanha a riqueza de
invertebrados diminutos, como os pólipos
do octocoral-floco-de-neve ou do coral
Madracis. Além de outros invertebrados,
como os nudibrânquios, as formas jovens
de peixes como a maria-nagô e o budião-fogueira, garantem ao fotógrafo encontrar
padrões de listras, barras e coloridos únicos.
Os padrões geométricos ficam por conta do
peixe-cofre, geralmente encontrado próximo dos bancos de baba-de-boi.

Detalhe do pólipo do octocoral-floco-de-neve
(Carijoa riisei).

Detalhes da colônia de coral (Madracis decactis).

71\ InForMar

Nudibrânquio (Felimare marci) entre as algas, próximo aos
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bancos de baba-de-boi (P. caribaeorum).

Detalhe da brânquia do nudibrânquio (Felimare lajensis).
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Jovem maria-nagô (Pareques acuminatus).
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Jovem budião-fogueira (Bodianus pulchelus), já com as cores
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similares aos adultos.
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Por falar em coloridos, para os que desejam
completar o “álbum de figurinhas”, não podem deixar de lado o peixe-anjo-pigmeu,
os cavalos-marinhos e os detalhes de um
peixe-trombeta. As magníficas colônias
do anthozoário Corynactis completam o
cenário, formando verdadeiros tapetes que
colorem o fundo das áreas mais profundas.
Por fim, as oportunidades fotográficas estão
por toda parte, seja no trajeto até as ilhas,
seja na sua porção submersa. A própria
paisagem da Ilha Cagarra tem um destaque
especial. Suas imensas marcas brancas são
o resultado do guano (produzido pelas aves
que fazem seus ninhos no topo da ilha) que,
devido à grande inclinação, escorre verticalmente pelo costão na face norte (voltada
para terra). Especialmente logo após um
período de chuva, as marcas ficam mais
destacadas, amplificando seu contraste com
a rocha escurecida.
As Ilhas do Rio guardam cenários maravilhosos de terra e mar. Qualquer um que
se atreva a desbravar com sua câmera esse
paraíso, certamente retorna para casa com
um portfolio de lembranças repleto de boas
imagens e vontade de voltar.

Peixe-cofre (Acanthostracion polygonius).

Peixe-anjo-pigmeu (Centropyge aurantonotus).
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Cavalo-marinho (Hippocampus reidi).
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Anthozoário (Corynactis sp.) chega a recobrir grandes áreas do fundo.
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Anthozoário (Corynactis sp.) chega a recobrir grandes áreas do fundo.
Ilha Cagarra e as manchas que lhe conferem o nome.

Retorno para casa oferece luzes mais quentes em um fim de tarde
ceanógrafo,
Áthila trabalha
em
prol
com destaque
para as montanhas
do Rio de
Janeiro.
da conservação marinha através
do estudo da bioecologia de peixes no
MoNa Cagarras. Para desenvolver suas
pesquisas utiliza do mergulho e da fotografia subaquática. Endereço para correspondência athilapeixe@gmail.com.

O

Retorno para casa oferece luzes mais quentes em um
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fim de tarde com destaque para as montanhas do Rio
de Janeiro.

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!

Mobilização social do Projeto Ilhas do Rio
Por Geisy Dal Bello Loureiro

C

amila Meireles é Bióloga Marinha e Mestre em Ensino de Ciências, Ambiente e Sociedade, e supervisora da área de Mobilização Social do Projeto Ilhas do Rio. Também fazem parte da equipe:
Flávia Brasil, Bióloga e Educadora Ambiental, responsável por palestras, cursos e exposições interativas
do Projeto Ilhas do Rio; Renata Gomes, Doutora em Zoologia, responsável pela coleção didático-científica
sobre o MoNa Cagarras do Museu Nacional/ UFRJ e pelas exposições itinerantes do Projeto Ilhas do Rio;
Elisabetta Santos, Bacharel e Mestre em Biologia Marinha, responsável pelo Centro de Visitantes e Mutirões de limpeza de lixo no MoNa Cagarras; Manasi Rebouças, Técnico do Centro de Visitantes e Pescador
da Colônia Z-13 de Copacabana.
InForMar – O que é o Projeto Ilhas do Rio?
Camila Meireles - O Projeto Ilhas do Rio é uma
iniciativa socioambiental realizada pelo Instituto Mar Adentro e patrocinado pela Petrobras, que
estuda a biodiversidade do Monumento Natural
das Ilhas Cagarras e ilhas adjacentes com o objetivo de fornecer informações para a elaboração do
Plano de Manejo e envolver a sociedade no apoio
às regulamentações dessa unidade de conservação
marinha do Rio de Janeiro. Para isso, conta com
uma equipe de pesquisadores e profissionais especializados para atuar na área ambiental e social.
InForMar – Quais são as atividades da área de Mobilização Social do Projeto?
Camila Meireles - O Projeto realiza atividades de
educação ambiental e divulgação didático-científica,
como palestras, cursos, mutirões de limpeza de lixo
nas ilhas e exposições. Assim, o grupo facilita o acesso de diversos públicos às informações científicas
descobertas pelos pesquisadores no MoNa Cagarras
e entorno, além de formar agentes multiplicadores
sobre a temática. Além disso, produz materiais didáticos e de divulgação, como a cartilha infantil “Descobrindo o Monumento Natural das Ilhas Cagarras”,

e atua na manutenção de uma coleção zoológica
sobre a unidade de conservação.
InForMar – Quais são as estratégias didáticas
utilizadas para sensibilizar as pessoas sobre a unidade de conservação?
Flávia Brasil – A promoção de palestras é importante para levar as informações até as instituições
de ensino básico e superior, públicas e privadas.
O Projeto também realiza cursos para qualificar
educadores, profissionais de turismo e esporte e
voluntários, como agentes multiplicadores. Para
atingir um grande público são realizadas exposições interativas em espaços como o Museu do
Meio Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o Forte de Copacabana. Apenas nesta segunda fase do Projeto, de 2014 até o momento, já
foram mobilizadas mais de 20 mil pessoas, sendo
que mais de duas mil participaram de atividades
de capacitação e mais de três mil foram atingidas
por ação de educação ambiental.
InForMar – O Projeto mantém uma Coleção Zoológica do MoNa Cagarras na Seção de Assistência ao Ensino – SAE, do Museu Nacional/UFRJ.

Como a coleção é apresentada para o público?
Renata Gomes – Na maioria das vezes, a coleção
zoológica é apresentada ao público nas exposições
itinerantes, atividade com veículo temático, que leva
informações sobre o MoNa Cagarras a instituições
de ensino, unidades de conservação e praças públicas. De 2014 a 2015 foram realizadas dez exposições
itinerantes, que atingiram cerca de duas mil pessoas.
A coleção também é exibida em outras exposições e
cursos de qualificação do Projeto e é disponibilizada
pela SAE - MN/UFRJ para educadores em geral. Do
total de lotes emprestados em 2015 pela SAE, 40%
eram para as atividades de Mobilização Social do
Cartilha do Projeto Ilhas do Rio sobre o Monumento Natural
das Ilhas Cagarras.
Fonte: Arquivo / Projeto Ilhas do Rio

Veículo da Exposição Itinerante do Projeto Ilhas do Rio
sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Crédito:
Camila Meireles.

Projeto Ilhas do Rio. Atualmente a coleção zoológica é formada por 1500 lotes, dos quais 204
são do MoNa e estão disponíveis, através de um
banco de dados e uma galeria de imagens, no website do projeto: http://maradentro.org.br/ilhasrj/
atividades/bancodedados. A coleção zoológica do
MoNa Cagarras também pode ser vista no Museu
Nacional, através de uma vitrine que faz parte do
circuito de exposição permanente do Museu, por
onde passam 240.000 visitantes por ano.
InForMar – Como são os mutirões de limpeza de
lixo que o Projeto tem realizado no MoNa Cagarras?
Elisabetta Santos - O Projeto já realizou cinco
mutirões desde 2011 com a participação de voluntários do Projeto e de representantes da Colônia
de Pescadores de Copacabana (Z-13), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizações não-governamentais, grupos de
canoagem, operadoras de mergulho e demais parceiros. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre
a problemática do lixo terrestre e subaquático que
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Dra. Renata Gomes, zoóloga da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional/ UFRJ, atendendo visitantes durante Exposição Itinerante do Projeto Ilhas do Rio.
Crédito: Geisy Dal Bello.

Elisabetta Silva e Manasi Rebouças, equipe do Centro
de Visitantes, participando da análise quali-quantitativa
do lixo coletado durante Mutirão de Limpeza do Projeto
Ilhas do Rio no MoNa Cagarras. Crédito: Fernando
Moraes

Flávia Brasil, educadora ambiental do Projeto Ilhas
do Rio, ministrando palestra sobre o MoNa Cagarras
para alunos de ensino fundamental.
Crédito: Raquel Pinhão
afeta a biodiversidade do MoNa Cagarras e ilhas do
entorno e chamar a atenção para a importância da
preservação dos ecossistemas costeiros. Já foram
coletados mais de 500 kg de lixo nas ilhas, sendo a
maioria plástico e material não reciclável. A divulgação dos resultados do evento é sempre realizada
no Centro de Visitantes, em Copacabana, espaço em
parceria com a Colônia de Pescadores Z-13, onde
realizamos uma exposição permanente sobre o Projeto e o MoNa Cagarras.
InForMar – O Projeto conta com parcerias importantes para o sucesso de ações como o “mutirão de
limpeza”. Conte como é a parceria entre o Projeto e
a Colônia de Pescadores de Copacabana.
Manasi Rebouças - A parceria com a Colônia de
Pescadores de Copacabana (Z-13) foi feita desde a

criação do Projeto. Na sua primeira fase, eu atuava
no monitoramento do desembarque pesqueiro, integrando pescadores e pesquisadores. Atualmente
trabalho na exposição permanente do Projeto, no
Centro de Visitantes da Colônia. Assim, é possível
receber os visitantes e expor um pouco sobre a história da Colônia, bem como sobre o MoNa Cagarras. Além disso, o local abriga fotografias, aquário
marinho com espécies nativas da unidade de conservação, painéis explicativos, livros e vídeos sobre
a temática. Tudo isso atrai centenas de pessoas por
mês! Quem quiser conhecer pode ir de quinta a domingo, das 9h às 18h. O Centro de Visitantes fica no
Posto 6 da praia de Copacabana.

Para saber mais:
http://maradentro.org.br/ilhasrj/atividades/
mobilizacao-social

Centro de Visitantes da Colônia de Pescadores de Copacabana (Z-13), onde fica exposição permanente do Projeto Ilhas
do Rio. Crédito: Geisy Dal Bello.

Turma do curso de educação ambiental oferecido pelo
Projeto Ilhas do Rio no Centro de Visitantes da Colônia
de Pescadores de Copacabana. Crédito: Elisabetta Silva

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!

Acesse www.maradentro.org.br
ou entre em contato conosco pelo e-mail
maradentro@maradentro.org.br

Crédito: Marcia Camisão.

Resposta da seção

QUE BICHO É ESSE?

Baleia-de-bryde
(Balaenoptera edeni)
Crédito: Liliane Lodi
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