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Relatório de Atividades 2016

1. Introdução:
Ao longo do ano corrente, a Fundação Rebikoff-Niggeler (FRN) alargou ainda a

sua área geográfica de atuação. Em agosto, o submersível LULA1000 foi

transportado - a bordo do seu catamaran de apoio -para o grupo oriental do

Arquipélago, onde se realizou um número de mergulhos nas vertentes da ilha de

Santa Maria. O sistema LULA1000 provou ser apto para operar nas zonas

marítimas de todo o arquipélago. 

Quanto a colaborações com estações de televisão no âmbito de documentários

sobre a natureza, nomeadamentea com a British Broadcast Corporation (BBC),

realizaram-se mais 2 mergulhos para a série Oceans – Blue Planet.

No entanto, a FRN – durante o ano de 2016 – focou mais na recolha de dados

de vídeo no âmbito do mapeamento de habitats (seabed mapping) nas vertentes

das ilhas, nomeadamente em Pico, São Jorge e Santa Maria.

Além disso, finalizou com sucesso a primeira fase do projeto arqueológico

“busca do naufrágio do U-581”. O naufrágio foi localizado a 13 de setembro, em

quase 900 metros de profundidade a sul da ilha do Pico.

Representantes da FRN estiveram novamente presentes na conferência

internacional de filmes sobre a natureza Wildscreen Festival em outubro, em

Bristol/Inglaterra. Desta vez, a FRN teve um stand próprio na área dos

expositores, tendo assim a possibilidade de mostrar as suas potencialidades

tecnológicas e cinematográficas a representantes do sector cinematográfico.
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2. As atividades ao longo do ano de 2016, em concreto:
Ao longo do ano, o submarino LULA1000 foi usado em várias áreas de

intervenção:

1- intervenções de mergulho a nível de produções de televisão

/documentários sobre a natureza e o mar dos Açores;

2- intervenções no âmbito da colaboração com o Governo Regional dos

Açores, entre outros no âmbito de um protocolo de colaboração sobre a

monotorização e documentação de lixo marinho de fundo (Ajuste direto no

2/DRAM/2016); 

3- seabed mapping: documentação de habitats até à data não

documentados, nas vertentes das ilhas dos Açores;

4- intervenções  de mergulho no âmbito do projeto cachalote;

5- intervenções com equipamentos acústicos no âmbito do projeto seabed

mapping nas vertentes das ilhas;

6- intervenções com equipamentos acústicos (sonar multifeixe e sonar de

varrimento lateral) e de mergulho no âmbito do projeto U-581;

7- parceria com a empresa Evonik Industries;

8- açoes de divulgação;

9- projetos a destacar, com continuação em 2017.

As intervenções de mar decorreram nas vertentes das ilhas: Faial, Pico, São

Jorge e Santa Maria.

1- Documentários:

Destaca-se a colaboração nas seguintes realizações televisivas, através de

intervenções de mergulho e filmagens feitas com o submarino LULA1000:

1.1. filme sobre a natureza dos Açores, para os canais: ORF (Áustria), National

Geographic (EUA), NDR/ARD, (Alemanha), ARTE (Alemanha, França), emissão

em novembro de 2016. Esta produção teve um impacto importante para a

divulgação da natureza e do mar dos Açores, na Áustria, Alemanha, na França e

nos Estados Unidos.
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1.2. Além disso, foram realizados mais dois mergulhos de recolha de imagens,

no âmbito de contrato de colaboração com a BBC. As imagens foram

disponibilizados à BBC, para o documentário Ocean – Blue Planet, a estreiar em

2017. 

A participação nestes projetos tem dado à FRN a oportunidade de divulgar o seu

trabalho e as suas possibilidades tecnológicas, bem como de divulgar os Açores

e o mar dos Açores.

2- Colaboração com o Governo Regional dos Açores:

Parte das intervenções realizou-se no âmbito do protocolo de cooperação em

vigor com o a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT) do

Governo Regional dos Açores.

Foi celebrado, em junho, um contrato de colaboração para a implementação de

um projeto de "monotorização de lixo marinho de fundo" - Ajuste direto no

2/DRAM/2016. 

O projeto visa:

2.1. a extração e disponibilização de informação sobre lixo do fundo existente no

banco de imagens/dados da FRN, relativamente a transectos realizados nas

vertentes das ilhas com o antigo submarino LULA500 nos anos 2001 a 2009, e

com  o LULA1000 nos anos 2013 a 2015 - entre 200 e 1000 metros de

profundidade.

2.2. a disponibilização de informação/imagens sobre lixo de fundo a serem

recolhidos durante intervenções de habitat mapping com o submersível tripulado

LULA1000, a realizar nas vertentes das ilhas Faial, Pico e São Jorge ao longo

do projeto (profundidades entre 200 e 1000 metros);

No âmbito deste trabalho, a FRN regista e documenta - em todos os mergulhos -

qualquer observação sobre a existência de lixo marinho de fundo. 
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Além disso, é disponibilizada informação sobre registos de lixo resultante do

arquivo de imagem da FRN. 

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT), Fausto Brito e

Abreu, participou num mergulho a sul da ilha do Pico, em julho de 2016.

3- Seabed mapping:

a equipa do LULA1000 continuou a coleção de dados e imagens no âmbito do

mapeamento de habitats das vertentes das ilhas. Foram realizadas 20

intervenções de mergulho neste âmbito. 

Estes mergulhos levaram à descoberta de novos sítios de interesse ecológico,

por exemplo: concentrações de corais de água fria junto a paredes verticais a sul

da ilha de S. Jorge, ou aggregações de esponjas nas vertentes de Pico e Santa

Maria. A equipa conseguiu, pela primeira vez, registar imagens de vídeo de uma

enguia pelicano viva e de uma espécie não identificada de devil fish. 

O Diretor Regional dos Assuntos do Mar, Dr. Filipe Mora Porteiro, participou

numa intervenção de mergulho na vertente da ilha de Santa Maria, em agosto de

2016. 

4- O projeto do cachalote:

Sendo que a Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) decidira na altura

do afundamento da carcaça de cachalote se deverá destinar a ser utilizada não

só para fins de divulgação científica, no âmbito de um documentário sobre a vida

marinha nos Açores, atualmente em rodagem pela cadeia britânica de televisão

BBC, mas devendo este processo ter acompanhamento científico adequado pelo

DOP-IMAR, a FRN convidou uma investigadora do DOP/IMAR para participar

num mergulho.
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Este mergulho com a investigadora Dra. Daphne Cuvelier foi realizado em

agosto de 2016. Durante o mergulho foram recolhidas amostras em sítio, para

fins de qualificação e quantificação de macrofauna.

A FRN também disponibilizou à respetiva equipa do DOP/IMAR imagens de todo

o processo observado no âmbito do projeto cachalote, para fins de

acompanhamento e análise científico.

5- intervenções com equipamentos acústicos no âmbito do projeto 

seabed mapping:

O sonar multifeixe (Multibeam Sonar) instalado a bordo da embarcação de apoio

ADA REBIKOFF foi utilizado para a recolha de dados batimétricos em várias

zonas de intervenção. Nomeadamente foram feitas sondagens batimétricas nas

costas sul de S. Jorge e Pico, em Santa Maria e entre Santa Maria e S. Miguel

bem como em algumas zonas entre S. Jorge e Santa Maria. 

Os dados recolhidos foram processados a bordo da embarcação, para obter

mapas batimétricos. Estes mapas são usados para planear mergulhos de

submersível, nomeadamente para identificar zonas de interesse ecológico

(montes submarinos, falésias etc.).

6- o projeto do U-581:

A FRN, em janeiro de 2016, obteve, a autorização da Direção Regional da

Cultura do Governo Regional dos Açores para os trabalhos de localização e

documentação do naufrágio do U-581.

Em fevereiro, começaram os trabalhos de busca sistemática. Para este fim, foi

definida uma área de busca com recurso aos vários relatórios sobre o

afundamento e às publicações existentes. 
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Dados de batimetria foram recolhidos na área, usando o sonar multifeixe. Um

mapa batimétrico foi produzido através destes dados, para visualizar a batimetria

e o relevo na área de busca.O sistema de sonar de varrimento lateral com 2.200

metros de cabo, que já tinha sido testado para o fim, foi utilizado para a recolha

sistemática de imagens acústicas na área de busca. 

Os destroços do U-581 encontram-se em quase 900 metros de profundidade e

representam uma oportunidade científica sem par, sendo que o naufrágio se

transformou num verdadeiro recife artificial em grande profundidade colonizado

por corais de águas frias.

Numa primeira fase decorrida entre março e setembro de 2016, a equipa da

Fundação Rebikoff-Niggeler localizou o sítio dos destroços do U-581, primeiro

estudando os relatórios sobre o afundamento e, a seguir, usando equipamentos

de alta tecnologia,  incluindo métodos de deteção remota com sonar multifeixe e

sonar de varrimento lateral, numa área de busca com cerca 4 x 8 milhas

náuticas. Os relatórios do afundamento eram contraditórios quanto à posição do

afundamento. 

Os operadores do submersível LULA1000, Kirsten e Joachim Jakobsen,

verificaram a posição do naufrágio, no dia 13 de setembro de 2016, através do

submersível tripulado LULA1000, encontrando-se numa profundidade de 870

metros, a sul de S. Mateus, Ilha do Pico. O achamento foi comunicado à Direção

Regional da Cultura. A seguir, a FRN realizou trabalhos de documentação do

sítio, através do seu submersível tripulado LULA1000.

Exatamente 75 anos mais tarde, o naufrágio representa um sítio precioso para

estudar as condições que levam à formação de recifes de corais em grande

profundidade. Estes são considerados ecossistemas vulneráveis. Até agora,

ainda se sabe muito pouco sobre as taxas de crescimento de corais de águas

frias. É conhecido que algumas espécies têm uma taxa de crescimento

extramemente lenta e que podem viver várias centenas de anos, algumas

espécies até vários milhares de anos.
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O sítio dos destroços de U-581 representa uma oportunidade científica para se

poder estudar a formação de um recife de corais de águas frias, sendo que a

data exata do afundamento e - consequentemente - a idade máxima dos

organismos que colonizaram o naufrágio, é conhecido. 

A equipa da Fundação Rebikoff-Niggeler já produziu imagens de vídeo em alta

resolução do naufrágio. No entanto, a exploração científica ainda se encontra

numa fase muito inicial. No âmbito do projeto, será também elaborado um

fotomosáico em 3D, para visualizar o naufrágio completo e o seu

enquadramento no ambiente natural. 

O projeto conta com a colaboração da arqueóloga Dr.a Catarina Garcia (CHAM -

Centro de História d'a Aquém e d' Além-Mar). Esta participou num mergulho para

inspeção dos destroços, em setembro de 2016.

Em novembro de 2016, foi entregue, junto da Direção Regional da Cultura, um

pedido de apoio financeiro para a realização de uma exposição sobre o contexto

da localização do sítio de naufrágio do U-581, o seu enquadramento histórico-

social e trabalhos científicos a decorrer.

 

7- Parceria com a empresa Evonik Industries:

A empresa “Evonik Industries” continua patrocinadora da FRN. Em dezembro de

2016, foi celebrado um contrato de colaboração adicional por mais um ano,  que

visa a divulgação medial e a produção de um documentário sobre a história e

contexto da localização dos destroços do submarino U-581.

A prorrogação do contrato de patrocínio deve-se ao mútuo contentamento com a

colaboração, nomeadamente a crescente internacionalização do trabalho da

FRN, incluindo novas parcerias com empresas reconhecidas internacionalmente

na área da produção de documentários sobre a natureza e conteúdos científicos.
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Realixaram-se, também, intervenções de mergulho no âmbito do contrato de

colaboração, para documentar espécies marinhas de profundidade abundantes

nas águas dos Açores. Esta parceria continua a ser ser de benefício para o

trabalho e a visibilidade das ações promovidas pela Fundação. 

8- Ações de divulgação:

8.1 Foram disponibilizadas imagens a uma investigadora da Universidade dos

Açores imagens recolhidas em várias imersões, para um artigo científico sobre a

primeira observação de uma espécie de quimera no mar dos Açores.

8.2 Semana do Mar:

A FRN novamente teve um stand na ExpoMar, na Marina da Horta, durante a

Semana do Mar. Presentaram-se vídeos e fotografiias sobre o mar profundo dos

Açores, bem como sobre o projeto do U-581. 

8.3 Madeira dezembro de 2016:
a FRN disponibilizou imagens de vídeo para uma palestra no âmbito do
workshop OOM 2016, que decorreu nos dias 2 e 3 de dezembro de 2016, no
Observatório Oceânico da Madeira, na Quinta do Lorde (Caniçal, Ilha da
Madeira). 

8.4 Associação Geoparques - produção de documentários:
FRN dispinibilizou imagens sobre algumas áreas subaquáticas do Parque Canal
Faial-Pico (campos de lava subaquáticos), para a produção de um documentário
sobre os Geoparques dos Açores.

8.5 A FRN teve um stand na conferência Wildscreen, evento acerca de filmes

sobre a natureza em Bristol/Inglaterra, que conta com a presença de todos os

global players na área de filmes/documentários sobre a natureza. Aí divulgou

imagens produzidas através do submersível LULA1000, e intensificou contactos

com representantes de estações de TV e empresas de produção de

documentários. 
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9- Projetos em desenvolvimento com início ou continuação em 2017, a destacar:

9.1 Projeto científico U-581: 

A FRN continuará a documentação em vídeo e fotografia dos destroços do U-

581, para fins de estudos científicos. Pretende-se, entre outros, elaborar um

fotomosáico do sítio. Os trabalhos arqueológicos presentemente a decorrer

revestem-se de total ineditismo no panorama nacional, pela grande profundidade

do sítio em questão e pela tecnologia e metodologia em uso. O naufrágio foi

localizado através de equipamentos de alta tecnologia (submersível tripulado,

entre outros), incluindo métodos de deteção remota com sonar multifeixe e sonar

de varrimento lateral. A criação de um registo fotogramétrico em 3D do sítio

arqueológico, à profundidade em que se encontram os destroços representa um

trabalho pioneiro e que irá requerer uma abordagem e logística não

experimentada até à data em Portugal.

9.2 Projeto do habitat mapping nas vertentes das ilhas:

Este projeto, definido com projeto prioritário será continuado ao longo do

próximo ano. Trata-se de uma monotorização e documentação sistemática de

espécies e habitats de profundidade, nas vertentes das ilhas, com o objetivo de

criar uma base de dados contendo as observações feitas.

O Presidente do Conselho de Administração:

         

Horta, 30 de Dezembro de 2016
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