Re: Estudo Unusual high coral cover in a Southwestern Atlantic subtropical reef.
1 mensagem
Guilherme Longo <guilherme.o.longo@gmail.com>
15 de outubro de 2021 08:56
Para: conselho@pescasubaquatica.org, Ana Carolina Grillo Monteiro <a.grillomonteiro@gmail.com>, Vinícius Giglio
<vj.giglio@gmail.com>
Prezado Richote,
Agradecemos o contato. É muito importante ver esta mobilização da Associação.
Copio nesta mensagem os co-autores do trabalho, que é fruto de um esforço coletivo, para que possam participar da
conversa caso desejem.
Esclarecemos que em nenhum momento nos manifestamos em favor do “fechamento integral” ou de tornar a área
um “playground do mergulho”, como expressado na carta encaminhada no email anterior. Não é possível sustentar
nenhuma dessas afirmações apenas com base nos dados apresentados no nosso trabalho. A proposta do trabalho
está claramente apresentada em seu título e foi o registro de alta cobertura de corais na região, considerando que a
cobertura média de corais na costa brasileira é muito inferior à encontrada nesta área onde fizemos o estudo. Essa
informação se soma aos excelentes esforços de outros grupos de pesquisa na região como o da UNIFESP, por
exemplo. A partir dessas e diversas outras informações necessárias, cabe aos múltiplos usuários locais decidirem
coletivamente e em comum acordo com as autoridades competentes de esfera estadual e federal como proceder
com o zoneamento, gestão e uso. Esse processo, sem dúvidas, deve levar em conta todas essas questões
indicadas na carta e envolvê-los plenamente nas decisões.
Nossa contribuição foi apenas tornar pública as nossas observações sobre a abundância dos corais nessas áreas.
Mais uma vez agradecemos o contato.
Atenciosamente,
Guilherme
Em qui., 14 de out. de 2021 às 11:55, UABPS - DEFESA <defesa@pescasubaquatica.org> escreveu:
Prezado Guilherme,
A APPS-SP - Associação Paulista de Pesca Submarina, membro da UABPS - União das
Associações Brasileiras de Pesca Subaquática, em conjunto com mais de 200 proprietários de
embarcações no município de Itanhaém/SP, entre eles da pesca artesanal, pesca amadora e
esportiva, e proprietários de marinas e clubes, vem através desta expressar a sua preocupação com
relação ao estudo dos recifes de corais da ilha da Queimada Grande no litoral do Estado de São
Paulo.
Nossa carta segue anexo a este e-mail, mas também pode ser acessada através do link abaixo:
https://pescasubaquatica.org/notas/esclarecimento/estudo_qg_guilherme_longo/CARTA_
GUILHERME_O_LONGO_ASSINADA.pdf .
Atenciosamente,

-Dr. Guilherme O. Longo
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Dep. Oceanografia e Limnologia - DOL
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