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Amigos leitores,
A revista eletrônica InForMar, uma publicação do Instituto Mar Adentro,
comemora este mês seu terceiro aniversário! E em sua primeira edição
de 2012 apresentamos, com o visual totalmente renovado, uma edição
especial dedicada à Baía de Guanabara!
Empenhado em sua missão de levar a informação científica sobre os
ecossistemas marinhos ao grande público, o InForMar oferece aos
leitores, nesta 13a edição, uma radiografia desse nosso cartão postal.
Cantada em prosa e verso por artistas e poetas, que desenharam suas
obras inebriados pela profunda beleza de suas paisagens, a Baía de
Guanabara ainda deslumbra aquele que repousa o olhar sobre suas
plácidas águas. Emoldurada por montanhas, ela abriga, ainda hoje,
uma biodiversidade que surpreende os mais desatentos. E, para
gerir tanta riqueza natural, somente com o envolvimento de todos os
segmentos da sociedade, como preconizado pela Agenda 21.
Em 2012 será realizada a Rio+20, que além de ser o marco dos vinte
anos do evento que se deu no Rio de Janeiro, a chamada Rio-92, quando
líderes mundiais discutiram o futuro do meio-ambiente na Terra, também
celebramos os dez anos da assinatura dos compromissos com a Agenda
21 no Brasil, instrumento de gestão participativa para o desenvolvimento
sustentável do país.
Como podem ver, 2012 promete ser um ano especial, cujas conquistas
esperamos comemorar ao seu lado!
Aproveitem!
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A Baía de Guanabara sob o olhar do pesquisador
Jean Louis Valentin

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.

Tem peixe na rede!
A pesca na Baía de Guanabara
Por Beatriz Freitas (correa.bf@gmail.com)

N

a maioria das vezes em que escutamos notícias sobre a Baía de Guanabara, ouvimos seu nome associado às palavras ‘poluição’ e ‘degradação ambiental’.
De fato, esse ecossistema é palco de uma longa história de
agressão ambiental, iniciada desde os primórdios da nossa
colonização, onde os principais atores são o esgoto doméstico, os rejeitos das indústrias, os derrames de óleo, o lixo
e o assoreamento. O resultado dessa combinação desastrosa de fatores não podia ser outro: um quadro de poluição
e eutrofização (poluição orgânica) intensos. Mesmo assim,
uma importante atividade pesqueira é mantida na região e
um número impressionante de pescadores sobrevive com os
frutos extraídos dessa baía generosa.
A Atividade Pesqueira

Embarcação que opera com rede de arrasto de fundo na captura de camarão e fauna
acompanhante.
Crédito: Beatriz Corrêa.
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As primeiras pescarias de maior porte na Baía de Guanabara
datam do final do século XVI, quando as baleias, que entre
maio e agosto procuravam as águas calmas da região para
dar à luz e criar seus filhotes, eram caçadas intensamente.
Essa modalidade durou até o início do século XIX, quando
finalmente foi extinta devido ao desaparecimento desses mamíferos da baía. Com o fim da pesca da baleia, a atividade
pesqueira na região só retoma grandes proporções a partir
da década de 1930, com a pesca da sardinha e a instalação de
fábricas, para seu enlatamento, no entorno da Baía de Guanabara. Segundo relatos da época, a quantidade de sardinha
nas águas era tão grande que, em determinados períodos do
ano, os enormes cardumes chegavam a dificultar a navegação
dos barcos pela baía!
Atualmente, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) reconhece pelo
menos seis diferentes “sistemas” pesqueiros na Baía de Guanabara: a pesca da sardinha boca-torta e da savelha, com
destinação industrial e realizada com o emprego de redes
de cerco; as diferentes pescarias artesanais voltadas para a
tainha, corvina, bagre, espada, parati e outros peixes (que envolve a maioria dos barcos, empregando principalmente rede
de emalhe, espinhel ou linha de mão, e todos os currais da
região); a pesca do camarão, realizada principalmente com o
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Pescados normalmente capturados como fauna acompanhante pela pesca de arrasto de fundo. No centro da foto vemos um
pontinho de plástico, proveniente de lixo descartado na baía.
Crédito: Marcelo Vianna.

auxílio de redes de arrasto; a coleta dos caranguejos
nos manguezais; a pesca do siri, com auxílio de puçás, tendo como objetivo o processamento da carne
pelas “descarnadeiras”, e a coleta de mexilhões nos
costões rochosos (veja a definição de cada arte de
pesca no quadro em destaque). Como vemos, a baía
comporta uma grande diversidade de artes de pesca (petrechos), indo desde aquela em que a captura
pode ser feita sem o uso de embarcações (como a coleta dos caranguejos) até a atividade que necessita do
emprego de barcos maiores, de um maior número de
tripulantes e de petrechos mais complexos (pesca de
cerco). Além dessas, outras artes de pesca também
são encontradas no estuário. Dentre os petrechos
existentes na baía, o curral se destaca por ser extremamente interessante e popular entre os pescadores,
e ao mesmo tempo desconhecido para a maioria
das pessoas. Ele funciona como uma armadilha fixa
formada por uma “parede” de bambus, chamada de
espia, que termina em um cercado circular feito do
mesmo material. A espia representa um obstáculo

aos cardumes de peixe, que ao encontrá-la nadam
paralelamente a ela até chegar ao centro do curral.
Uma vez no interior da armadilha, os peixes não
encontram a saída, ficando presos até a chegada de
um pescador que irá capturá-los com o auxílio de
uma rede, atividade conhecida como “despesca”.
Na Baía de Guanabara existem cerca de 600 currais, muitos deles localizados no interior da Área
de Proteção Ambiental de Guapimirim (prática
permitida), que contribuem com uma importante
parcela da produção pesqueira local.
A Pesca em Números
O número de pescadores presentes na Baía de Guanabara é impreciso, sendo estimado entre 5.000 e
18.000, incluindo pescadores registrados e não registrados. Eles estão organizados entre as cinco Colônias de Pescadores (um tipo de entidade sindical)
existentes na região e desembarcam suas produções
nos mais de 40 pontos de desembarque às margens

Principais artes de pesca na Baía de Guanabara:
Curral = Arte de pesca fixa feita de bambus e madeira.
Emalhe = Arte de pesca passiva. A rede possui boias na parte superior e pesos na parte inferior, de modo que quando
lançada na água forma uma barreira para os organismos.
Espinhel = Arte de pesca de linha. Constituída por uma linha principal paralela à linha d’água, de onde saem outras linhas
secundárias mais curtas e perpendiculares à primeira, a intervalos regulares. Cada linha secundária termina num anzol.
Existem variações para esse modelo geral.
Linha de Mão = Outra arte de pesca de linha, mas feita com uma linha simples, anzol e isca. É segura diretamente na mão
do pescador ou presa a uma vara, com ou sem molinete.
Puçá = Rede presa em um aro funcionando como uma peneira. A isca é colocada no centro do petrecho e são feitos
movimentos verticais curtos e repetidos, que induzem o pescado para o fundo da rede, onde fica retido.
Rede de Cerco = É basicamente uma rede de emalhar que cerca o cardume. Possui argolas na linha de fundo, por onde
passa um cabo que permite fechar a rede por baixo, formando um saco onde o cardume fica retido.
Rede de Arrasto = Tipo de rede de pesca em forma de saco que é puxada continuamente para que o pescado fique
retido nela.

Detalhe da rede de arrasto sendo recolhida pelos
pescadores.
Crédito: Marcelo Vianna.
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Vista aérea dos currais de pesca concentrados na porção
mais interna da Baía de Guanabara.
Crédito: Marco Aurélio Louzada.

Vista aérea de um curral de pesca feito de
bambus e madeira.
Crédito: Marco Aurélio Louzada.
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do estuário. Uma pesquisa realizada em 2006
na UERJ, estima uma produção anual total
de 18 mil toneladas de pescado na Baía de
Guanabara. Isso mesmo!!! São quase 20 mil
toneladas de pescado que a cada ano movimentam cerca de 4,5 milhões de dólares (ou
8,3 milhões de reais). Entre os pescados mais
importantes estão a sardinha boca-torta (Cetengraulis edentulus), a savelha (Brevoortia
sp.), a corvina (Micropogonias furnieri), a
tainha (Mugil sp.), a sardinha-verdadeira
(Sardinella brasiliensis) e o camarão (Farfantepeneus sp. e Litopenaeus scmitti). O
bagre (Genidens genidens) e o peixe-espada
(Trichiurus lepturus) também aparecem
como espécies importantes em termos de
quantidade, mas não economicamente. Grupos mais raros como raias e polvos também
costumam ser capturados como fauna acompanhante da pesca de arrasto. Grande parte
de toda essa produção é vendida no CEASA
(Centrais de Abastecimento S/A) do Rio de
Janeiro e no Mercado de São Pedro, em Niterói, mas uma parcela importante também
abastece peixarias e feiras locais.
Agora você deve estar se perguntando: “Mas
se a Baía de Guanabara é considerada tão
poluída, é seguro comer o que é pescado
nela?”. A maioria dos estudos referentes
à contaminação dos pescados na Baía de
Guanabara demonstra haver concentração
de substâncias como metais pesados e organoclorados (substâncias químicas de origem
agrícola ou industrial) nesses animais, porém em níveis inferiores ao máximo permissível para o consumo humano segundo a legislação brasileira. A baixa concentração de
poluentes no pescado, em relação ao esperado, está provavelmente correlacionada com
as condições eutróficas locais, os elevados
índices de partículas em suspensão e a alta
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produtividade local. Nessa condição os poluentes ficam adsorvidos pelo material particulado e logo decantam para o sedimento,
diminuindo a sua disponibilidade para os
organismos marinhos. Assim, o consumo
de pescados da Baía de Guanabara pode ser
feito sem muitas restrições, lembrando apenas que algumas espécies, como o bagre, o
espada e o mexilhão de determinadas áreas,
podem apresentar concentrações mais elevadas de poluentes.
Muitos fatores contribuíram para a diminuição da diversidade de espécies e abundância
de cada pescado encontrado na Baía de Guanabara. Além disso, as condições de trabalho
dos pescadores, como pontos de atracação,
desembarque e comercialização, são consideradas muito ruins. Apesar de todos os problemas, a atividade pesqueira é mantida na
região, gerando renda, alimento e proporcionado a preservação de uma cultura tão rica e
fundamental como é a do núcleo pesqueiro.

Embarcação a remo operando com rede de emalhe, com currais de
pesca ao fundo.
Crédito: Magda Tubino.
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Detalhe de uma embarcação camaroneira que opera com rede de arrasto de
fundo, em frente ao Pão de Açúcar, Baía de Guanabara.
Crédito: Marcelo Vianna.

Embarcações a remo reunidas antes da saída para a pesca com rede de
emalhe.
Crédito: Magda Tubino.
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Parte da produção de um dos currais de pesca da Baía de
Guanabara, nesse caso composta por corvinas, robalos e
tainhas.
Crédito: Beatriz Corrêa.
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
17\ InForMar
além de “InForMar” como se faz um registro fotográfico para fins científicos.
Participe!
Confira o tema da próxima edição e envie sua foto para publicação. Em conjunto com
a identificação do animal marinho, daremos algumas informações interessantes sobre
a sua biologia e ecologia.

MOLUSCOS

Nudibrânquios

Nome vulgar: Nudibrânquio
Nome científico: Spurilla neopolitana
Fotógrafo: Áthila Bertoncini
Por: Aline Aguiar

O

s moluscos formam o grupo
com maior número de espécies
marinhas do que qualquer outro filo. O nome Mollusca tem origem
no latim e significa “corpo mole”, pois
estes animais não possuem um esqueleto verdadeiro. O corpo dos moluscos é
coberto por um tecido especial chamado
de manto, e a maioria das espécies apresenta uma concha calcária externa para
proteção, que é produzida pelo próprio
animal. Oito classes dividem o filo, mas
as espécies mais conhecidas pelos mergulhadores se encontram em apenas
quatro delas (ex: cefalópodes – polvos;
bivalves – mexilhões; gastrópodes – lesmas; poliplacóforas - quitons). A classe
dos gastrópodes é a maior, mais diversificada, e tem as espécies mais conhecidas
dentro do filo, por ter muitos representantes em terra firme e água doce. Estes
animais possuem um musculoso pé, sobre o qual se deslocam no substrato. As
espécies marinhas se adaptaram à vida
em todo tipo de fundo, como também
existem animais pelágicos. Os caramujos
têm uma concha típica em espiral e forma de cone. Já alguns gastrópodes, como
as lesmas, nudibrânquios e lebres do

mar (ou aplísias) têm a concha ausente
ou vestigial. Os moluscos nudibrânquios
podem ser reconhecidos pela ausência
de conchas e presença de brânquias externas e desprotegidas na superfície do
corpo. Algumas espécies também desenvolveram apêndices na superfície dorsal
do corpo que aumentam a área da pele
para absorção de oxigênio, utilizado na
respiração. Estas estruturas podem estar
agrupadas formando projeções em forma de franja, conhecidas como “cerata”.
Os nudibrânquios possuem ainda um
par de tentáculos sensoriais na cabeça,
chamados de rinóforos. São geralmente
brilhantes e coloridos, o que oferece a
esses animais uma camuflagem com o
substrato. Outros possuem uma coloração de “aviso”, com cores fortes, para
evitar serem predadas. Estas espécies são
normalmente produtoras de toxinas, ou
retém substâncias e células urticantes de
suas próprias presas (ex: nematocistos
de corais). Os nudibrânquios são carnívoros e muitos animais têm uma dieta
especializada, na qual se alimentam de
uma única espécie de invertebrado marinho. Portanto, encontrar sua presa no
ambiente pode ser uma boa estratégia

Foto: Áthila Bertoncini
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TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO SUB ID: ESPONJAS

para localizar algumas espécies. A identificação da
maioria dos nudibrânquios pode ser feita visualmente
com base na coloração do animal. No entanto, alguns
animais possuem uma grande variação de cor, o que
pode dificultar o reconhecimento da espécie sem um
conhecimento prévio. Um exemplo interessante é a
espécie Spurilla neopolitana. O corpo deste animal
varia do rosa ao laranja e possui ainda partes do cerata e do manto de cor entre cinza até marrom escuro.
Alguns indivíduos podem apresentar ainda manchas
esbranquiçadas dispersas no corpo. Observa-se também que os rinóforos são lamelados e o cerata é achatado. A espécie se alimenta de cnidários (ex: anêmonas) e é capaz de incorporar os nematocistos de suas
presas nos seus próprios ceratas, que serve também na
proteção contra predadores. S. neopolitana cresce até
70mm e é encontrada em águas quentes, incluindo registros no Mediterrâneo, oceano Atlântico Ocidental
e no Pacífico Leste. No Brasil, a espécie é observada
desde o Amapá até Santa Catarina.

A identificação das espécies de esponjas não é uma tarefa fácil, pois muitas possuem cor e forma similares. Nesse caso, a obtenção de cortes histológicos é necessária para visualização das
espículas que constituem o esqueleto interno destes animais. No entanto, algumas espécies mais
comuns são fáceis de serem identificadas visualmente. Para tal, características como tamanho,
coloração, textura e forma corporal e do ósculo (maior orifício corporal e por onde sai a água)
são importantes!
Uma dica: Faça uma foto onde apareça a esponja inteira e, se possível, coloque algum objeto ao
lado que sirva de referência de medida (ex: moeda ou lápis). Adicionalmente, registre uma foto
com a função macro para destacar textura e forma corporal e do ósculo. Não se esqueça de
acionar o flash para obter a coloração real do indivíduo!

A foto escolhida foi feita pelo mergulhador e fotógrafo Áthila Bertoncini nos costões rochosos da Laje da
Cagarra – RJ, em agosto de 2011. Essa ilha faz parte do
Monumento Natural das Ilhas Cagarras e a imagem
provavelmente é o primeiro registro de S. neopolitana
nesta unidade de conservação!

COMO ENVIAR SUA FOTO SUB
Você está querendo saber qual é a espécie de
um interessante animal que fotografou durante
um mergulho?
Envie sua imagem para
fotosubid@maradentro.org.br
(formato jpeg em alta resolução) e sua foto
poderá ser publicada na revista InForMar.
Junto com o arquivo conte-nos um pouco da história da foto (máximo de 5 linhas).
Foto ilustrativa de uma espécie de esponja.
Foto: Aline Aguiar

Foto ilustrativa de uma

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

Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

E

sse bicho realiza movimentos lentos sobre fundos de rocha ou recifes de
corais onde se alimentam de algas e esponjas no período noturno. Durante o dia utiliza suas estruturas locomotoras em forma de caneta para se
ancorarem sobre rochas ou fendas. É frequentemente encontrado em ambientes
costeiros rasos, mas pode habitar até 50 metros de profundidade. Sua ocorrência
é ampla no oceano Atlântico. Na região oriental tem registros nas Ilhas do Cabo
Verde, nos Açores e Ilhas de Ascensão, e na região ocidental tem registros desde
Carolina do Norte (EUA) até o Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil. Que bicho
é esse?
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o nome
popular e/ou científico do bicho. Os cinco primeiros leitores que acertarem terão
seus nomes celebrados na próxima edição do InForMar .

“Que bicho é esse ?” da edição anterior do InForMar:

Paru verde ou Paru branco
nome científico – Holacanthus ciliaris
Leitora vencedora:

Adriane Mendes Vieira Mota
Crédito: Simone Marques

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
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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).

Emblemariopsis signifera sobre uma
colônia de coral da espécie
Montastrea cavernosa.
Foto feita no dia 24/12/2010 no Iate
Clube da Bahia - Salvador/BA por
Pedro Meirelles.

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

A

Baía de Guanabara (BG), um dos
cartões postais da cidade do Rio
de Janeiro e por isso conhecida
mundialmente, imagem de beleza e de
importância histórica, econômica, cultural, científica, social e ambiental, é um
ambiente costeiro bastante impactado. Os
impactos são consequência de diversos
processos que tiveram início com a colonização e que se acentuaram com o modelo de desenvolvimento urbano-industrial.
Antes de pensarmos na condição atual da
BG, é interessante citarmos processos históricos mais relevantes à baía.
• Colonização baseada na exaustão dos
recursos naturais: desmatamento da floresta tropical para plantação de cana de
açúcar e café.
• Diversos aterros da baía: construção da
praça XV e aeroportos; além de grandes
obras como a Av. Brasil, Aterro do Flamengo, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Niterói-Manilha e a Linha Vermelha.
• Aumento da população do entorno:
comprometimento da qualidade de suas
águas. A expansão urbana e populacional,
não acompanhada de saneamento básico,
sendo responsável pela poluição por esgoto doméstico.
• Obras de drenagem, dragagens, retificações e canalizações dos rios culminando
na destruição de todos os ecossistemas
fluviais com aceleramento do assoreamento na baía. O assoreamento é um
processo natural na baía, entretanto modificações em sua estrutura física podem
acelerar muito o processo e dificultar a
circulação de água.
• Expansão das indústrias poluidoras,
principalmente químicas, farmacêuticas
e ligadas ao petróleo (refinarias). Efluen-

Baía de Guanabara:

programas de despoluição e cenário atual
Por: Raquel Neves

Emblemariopsis signifera sobre uma colônia de coral da espécie
Montastrea cavernosa.
Foto feita no dia 24/12/2010 no Iate Clube da Bahia - Salvador/BA.
Crédito: Pedro Meirelles

Baía de Guanabara sob o Cristo Redentor, vista do Iate Clube do Rio
de Janeiro - Urca.
Crédito: Raquel Neves
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tes industriais, em escala cada vez maior, passaram a
contaminar a baía com óleos e graxas, metais pesados, substâncias tóxicas e carga orgânica.
Com os desmatamentos, aterros, ocupação irregular,
modificações da rede de drenagem, lixo e esgotos
domésticos e industriais, a BG sofreu uma mudança
radical na flora, fauna, balneabilidade das praias e declínio da pesca; além da progressiva perda de profundidade por assoreamento responsável por restrições
nas atividades portuárias, estaleiros e navegação.
Como ainda há vida na BG?
A BG possui uma capacidade de autodepuração proveniente principalmente de trocas de água com o
oceano, garantindo uma melhoria na qualidade das
águas. A água oceânica (mais pobre em matéria orgânica) dilui parte da carga orgânica lançada diretamente (esgoto in natura ou previamente tratados) na baía,
ou por rios e canais de drenagem (principalmente
regiões internas da baía).
Ações de recuperação da BG
Criação da APA de Guapimirim (1984)

A criação da área de proteção ambiental (APA) passou a proteger os manguezais remanescentes distribuídos nos litorais das cidades de Magé, Itaboraí e São
Gonçalo, ao fundo da baía. Além dos manguezais, a
APA compreende regiões ocupadas por atividades
agrícolas e zonas urbanas, que são compostas por
pequenos núcleos de pescadores, agricultores e população de baixa renda.
Início dos projetos de recuperação
A preocupação com a recuperação da BG dá início
a projetos iniciados na década de 80; o primeiro já
previa construção das estações de tratamento de esgoto, desativação de aterros sanitários na orla da baía,
melhorias nas docas, programa de controle de erosão
e de enchentes na Serra dos Órgãos e Baixada Fluminense, aterros, dragagens e correções do assoreamento. Entretanto, apenas os aterros do Projeto-Rio foram

realizados deixando de lado a questão sanitária e
ambiental.
Atualmente estão em execução projetos visando a
despoluição e recuperação da baía, além dos diversos projetos de cunho científico. Os projetos de
despoluição, agora mais do que nunca, são impulsionados pela pressão social e política tendo em
vista os grandes eventos internacionais que acontecerão na cidade do Rio de Janeiro nos próximos
anos. As principais metas para a despoluição são a
questão do saneamento (coleta e tratamento de esgotos sanitários e racionalização do abastecimento
de água), melhoria na coleta de lixo, controle de
inundações e mapeamento digital da região. Projetos de recuperação estão associados ao replantio
dos manguezais, atividades de educação ambiental
e outras ações mais imediatas.
Ações necessárias para a real recuperação da
BG
Garantir as trocas de água com o sistema marinho,
monitorando o assoreamento e impedindo o desmatamento do entorno, e o tratamento efetivo dos
esgotos domésticos e industriais, principalmente
relacionado à carga orgânica onde o controle pelas
agências de fiscalização é menos efetivo. A ampliação do tratamento de esgoto está sendo desenvolvida pelo “Programa de Despoluição da Baía
de Guanabara” iniciado na década 90 e ainda em
desenvolvimento. Entretanto, é necessária a instalação e implementação de um número maior de
estações de tratamento para garantir o tratamento
de todo resíduo gerado. Além da contínua fiscalização dos resíduos industriais que devem ser de
responsabilidade da empresa.
Vamos deixar a Baía viver!
Faça você também a sua parte:

- Não jogue lixo nas ruas e em sistemas aquáticos,
grande parte do lixo urbano vai parar na BG. Além

de evitarmos o entupimento de bueiros e inundações de rios nas chuvas.
- Fique atento ao sistema de saneamento da sua região. Caso desconfie que o esgoto é desviado para
sistemas aquáticos, denuncie entrando em contato
com a empresa responsável e com órgãos de fiscalização ambiental.
- Use água potável de forma consciente.
Outras informações
www.portalbaiadeguanabara.org.br
Bibliografia
AMADOR, E.S.1997. Baía de Guanabara e ecossistemas periféricos: homem e natureza, Brasil.
Reporte Gráfica e Editora LTDA.539p.

Lixo na praia do Catalão, foto publicada no livro “Baía de Guanabara –
Biografia de uma paisagem” de Eliane Pinheiro.
Crédito: Custódio Coimbra.

Estação de tratamento de esgoto Alegria, uma das principais obras do
Programa de Despoluição da Baía de Guanabara.
Crédito: CEDAE

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

Fotos panorâmicas com câmeras compactas
Parte 2 – Cuidados antes de adquirir seu equipamento,
se tiver planos de fazer fotos grande-angulares
Por: Ary Amarante

N

o ritmo atual de lançamento de câmeras digitais compactas no mercado, qualquer aquisição pode ser
considerada obsoleta com menos de um ano
de uso; muitas vezes a qualidade das fotos
mal muda de um modelo para outro mais
novo, mas a pressão dos fabricantes sobre os
consumidores é tremenda... No caso da foto
sub essa estratégia acaba sendo um problema, pois as caixas-estanques são dedicadas a
modelos específicos, e a cada troca de câmera
deve-se também trocar de caixa; e nem sempre os fabricantes de caixas acompanham o
ritmo voraz dos produtores de equipamentos
de foto, o que deixa os fotógrafos sub atados
aos seus apetrechos por mais tempo. Então, já
que é uma compra que precisa durar bastante,
vamos ver como fazê-la com mais cuidados,
caso se pretenda usar lentes acessórias para
fotos panorâmicas ou grande-angulares.
Parodiando um ditado muito usado para outros fins: “Na foto sub não importa o tamanho do zoom, e sim a qualidade que a lente
proporciona”...
Uma característica importantíssima a observar nas câmeras para uso sub é a variação de
comprimento de suas lentes quando se altera
a distância focal (usa-se o zoom). Câmeras
que apregoam zoom poderosíssimo geralmente não servem para fotos panorâmicas,
por causa da variação de comprimento de
suas lentes. Explicarei melhor o porquê:

Autorretrato em Angra, Canon A540 + Grande angular (GA) + 1 flash externo;
a câmera está na minha mão esquerda, no máximo a dois palmos do meu rosto;
e o enquadramento é de praticamente meio corpo. A esponja está quase “colada”
na lente e está em foco, assim como meu rosto um pouco atrás. A excelente
profundidade de campo (zona de foco) é uma das vantagens de se usar GA para
objetos em planos distintos.
Crédito: Ary Amarante
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Quanto mais perto a lente grande-angular
estiver da lente primária (a da câmera),
melhor será o resultado em termos de foco
e nitidez da imagem; se a lente de um determinado modelo de câmera “estica” muito, o “bico” da caixa tem que ser mais longo
para permitir essa variação; quando se usa
lente grande-angular, o zoom da câmera
deve estar recolhido, ou seja, deve estar na
posição que oferece o maior ângulo possível, justamente a posição que deixa a lente
o mais longe possível da frente da caixa-estanque. Assim sendo, fica um espaço vazio
entre a lente externa e a lente interna que
degrada em demasia a qualidade da imagem. Se o zoom for “puxado” a foto ficará
boa, mas a vantagem do ângulo aberto irá
desaparecer, e o uso da grande-angular se
tornará inócuo.
Então, ao se escolher uma câmera compacta já pensando em incrementar seu
equipamento futuramente para foto sub
panorâmica, pense que zoom longo tem
pouca utilidade “sub”, e que é importante
saber se a lente varia muito de tamanho
quando este é acionado. Em geral câmeras com zoom de 4x não apresentam este
tipo de problema, e aceitam bem as lentes
grande-angulares.
Alguns fabricantes de caixas-estanques
para modelos de câmeras compactas “topo
de linha” que tem zoom longo oferecem a
alternativa de “bicos de caixa”, chamados
tecnicamente de “portas planas”, intercambiáveis. Há a opção padrão, bico longo, que
permite o uso completo do zoom; e a opção bico curto, que inibe o uso do zoom,
mas deixa a lente acessória externa bem
perto da lente interna, o que viabiliza o uso
de grande-angular. São caixas mais caras e

sofisticadas do que as caixas originais
dos fabricantes de câmeras, mas que
atendem melhor os mergulhadores
que pretendem expandir suas possibilidades fotográficas.
Em todo caso há vários modelos mais
simples de câmeras compactas que
mesmo com as caixas originais atendem bem o uso “sub” com grande-angular, com a adição de um suporte
de lentes industrializado ou feito por
encomenda. A falta de suporte de lentes produzido industrialmente não é o
problema, isso se resolve; o problema
é a sintonia entre câmera, caixa estanque e a lente grande-angular.
Observe a diferença de tamanho entre a tartaruga no primeiro plano e o mergulhador poucos metros abaixo: efeito do grande ângulo de cobertura obtido com câmera
Canon S80 (que já tem ótimo ângulo de cobertura sem adição de lentes) e grande
angular específica para ela. Com dois flashes, em Pedras Secas, Arquipélago de Fernando de Noronha.
Crédito: Ary Amarante

DICA:
Lentes grande-angulares tendem a
distorcer linhas retas que estejam próximas às bordas da foto. Em corais,
esponjas e peixes em movimento esse
fato não é muito notado, mas em naufrágios, piers ou outros objetos com
linhas retas procure colocar as linhas
que não deseja distorcer mais para
dentro da foto, quando fizer seu enquadramento.

Ary Amarante é instrutor
de foto-sub, criador das
especialidades exclusivas
PADI ADVANCED DIGITAL
UW PHOTOGRAPHER, PADI
MARINE LIFE PHOTOGRAPHER e PADI FISH PHOTOGRAPHER, além dos
livros FOTO-SUB BÁSICA &
AVANÇADA e GUIA DE
IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES
BRASIL-CARIBE, disponiveis
para venda em www.pomacanthus.com.br, onde
há também a agenda
de cursos de foto sub.

A mergulhadora do primeiro plano está a aproximadamente a um metro de distância da lente, e a luz do flash fica bastante efetiva. Note que a segunda mergulhadora
está um pouco atrás, também em foco, porém não tão bem iluminada e nem tão
nítida, por causa da absorção da luz do flash pela água e pela difusão da luz nas
partículas em suspensão. Sem a grande angular a mergulhadora em primeiro plano
ficaria deste jeito, e a do segundo mal seria vista. Angra, Canon A540+GA+1 flash
externo.
Crédito: Ary Amarante

Pode-se usar o zoom sem tirar a lente GA do seu suporte, pra se obter ângulos
mais fechados em caso de objetos menores, como esta garoupa no Pinguino em
Angra; deve-se neste caso acionar a opção “macro” da câmera. Canon A540+GA+1
flash externo.
Crédito: Ary Amarante

Água limpa mais paisagem bonita = grande-angular! Para mostrar cenas panorâmicas, que dão ideia
do ambiente do mergulho, a grande angular é essencial. Como nesta foto com o mesmo equipamento
da foto 04, no Cabeço Submarino, Arquipélago de Fernando de Noronha.
Crédito: Ary Amarante

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

J

ean Louis Valentin é biólogo, formado na Universidade Aix-Marseille (França), doutor em Ciências nessa
mesma universidade. Atualmente é Professor Associado do Departamento de Biologia Marinha da UFRJ,
Pesquisador Nível 1A do CNPq, e coordena diversos projetos ligados à ecologia marinha, em especial o
Programa de Estudos Ecológicos de longa Duração da Baía de Guanabara - PELD Guanabara, financiado
pelo MEC/CNPq. Suas áreas de atuação são ecologia do plâncton marinho, análise de dados multivariados e
modelagem ecológica.
Por: Petrus Galvão

InForMar – Uma equipe de pesquisadores, sob sua coordenação, iniciou um
novo projeto de pesquisa enfocando a
Baía da Guanabara (Pesquisas Ecológicas de Longa Duração - PELD da
Guanabara). É certo afirmar que ainda
há pouco conhecimento científico a respeito deste ecossistema?
Jean Valentin - Dizer que pouco se sabe
sobre o ecossistema da Baía de Guanabara não é bem verdade, pois já fazem
décadas que diversas instituições e grupos de pesquisas estão investigando os
diversos aspectos dessa baía que nos
cerca. Entretanto, esse conhecimento
é bastante fragmentado, desconecto e
muito incompleto, além de pouco acessível para a sociedade e para os órgãos
responsáveis pela sua proteção. Não
quero dizer com isso que esses dados
não têm valor, pelo contrário, qualquer
informação é preciosa e deve ser resgatada e analisada como testemunho
histórico da baía. Porém, até o momento, continuamos com dificuldades
em responder às tradicionais perguntas
que o povo se faz: “a nossa baía está
melhorando, ou piorando? O Programa
de Despoluição iniciado já faz mais de
uma década está surtindo efeito?”.

InForMar – Qual a principal diferença
do PELD da Guanabara, para os demais
projetos de pesquisa que se dedicaram à
Guanabara até o momento?
Jean Valentin - Então, como explicar
nossa incapacidade em formular respostas a essa legítima cobrança da sociedade? É tão somente uma questão de estratégia amostral. Os dados ambientais,
de flora e fauna, foram, ao longo dessas
últimas décadas, adquiridos, como eu
disse, de maneira descontínua. São informações importantes, porém insuficientes para traçar um quadro evolutivo
do ecossistema. Para verificar se alguma
ação mitigadora pode surtir efeitos sobre
a melhoria da qualidade das suas águas e
a reposição da sua biodiversidade é preciso dispor de um referencial, de dados
pretéritos, ou seja, de séries temporais
suficientemente longas para detectar
uma eventual tendência evolutiva da
situação. É este o objetivo principal do
Programa de Pesquisas Ecológicas de
Longa Duração. Vale a pena me deter
um pouco sobre este importante programa de pesquisa.
O PELD foi criado pelo MCT/CNPq em
1996. Ele consiste de uma rede de sítios
de pesquisas dos diferentes ecossistemas
brasileiros com objetivo de compreender

A dominância de macroalgas verdes (alface do mar) nos
costões é um indicador de poluição.
Crédito: Andrea Junqueira

37\ InForMar

e prever mudanças ambientais. O CNPq
está financiando atualmente pesquisas
em 28 sítios brasileiros (www.icb.ufmg.
br/big/peld), o que permitiu que o Brasil
se tornasse membro da Rede Internacional de Pesquisas Ecológicas de Longa
Duração – ILTER, que reúne 48 países.
Aprovado no edital 59/2009 do CNPq
o projeto “Estrutura e Funções do ecossistema da Baía de Guanabara: uma
Pesquisa Ecológica de Longa Duração” permitiu a incorporação da Baía
de Guanabara ao Programa Ecológico
de Longa Duração – PELD. Neste contexto, o PELD GUANABARA visa um
melhor entendimento da estrutura e do
funcionamento do ecossistema da Baía
de Guanabara e de suas respostas aos
impactos antrópicos e climáticos.
InForMar – Qual é o grande gol esperado para o final dos trabalhos?

evolução frente às diversas agressões
antrópicas, sejam elas de curto prazo
(impacto agudo de poluentes, do tipo
derramamento de óleo), médio prazo
(ação crônica dos efluentes domésticos
e industriais), ou longo prazo (aquecimento global).
Constitui assim um objetivo geral estabelecer, por meio de estudo contínuo de
longo prazo, e de experimentos in situ
(no ambiente) e in vitro (no laboratório)
um prognóstico da tendência evolutiva
desse ecossistema a partir da elaboração
de uma base de dados relacional e de um
modelo ecológico de previsão.

Crédito: Andrea Junqueira

Jean Valentin - Além da contribuição
para ecologia marinha, este projeto também avaliará se as medidas mitigadoras
que estão sendo tomadas para a Baía de
Guanabara com o Programa de Despoluição serão suficientes para atender as
exigências do comitê organizador da
Olimpíada em 2016.
Dentro dessa ótica, torna-se essencial
que o elenco de variáveis bióticas e
abióticas que serão introduzidas na pesquisa proposta seja analisado de maneira
contínua ao longo de séries temporais
suficientemente extensas. Somente uma
pesquisa de longa duração permitirá
alcançar um conhecimento suficiente
da variabilidade dos sistemas e sua

Crédito: Andrea Junqueira

InForMar – Na ocasião do acidente de
2000 (1,3 milhão de litros de óleo vazaram das instalações da PETROBRÁS),
as autoridades públicas tiveram enorme
dificuldade em cobrar verbas indenizatórias dos responsáveis pelos estragos,
justamente por falta de uma base sólida
de dados científicos. Atualmente está
para se instalar mais um complexo petroquímico (COMPERJ) e um porto
(Porto da Beira) na região. O PELD poderá ser um aliado das pessoas que dependem da integridade dos ecossistemas
da Baía da Guanabara, no caso de outro
desastre ambiental? Em que sentido?
Jean Valentin - Sem dúvida. Em caso de
impacto agudo do tipo derrame, não é
apenas o preço, de difícil avaliação, de
tal ou tal organismo do plâncton ou do
bentos afetados pelo evento que deve ser
levado em conta, mas sim as consequências decorrentes da redução dos recursos
vivos de interesse econômico, tais como

peixes, crustáceos e moluscos. O pleno
desenvolvimento dessas populações de
animais depende da integridade dos sistemas em que vivem, se alimentam, se
reproduzem e crescem. Neste sentido,
o PELD Guanabara fornecerá informações, não apenas sobre a situação pré-impacto do ecossistema, mas também
sobre as relações entre diversos compartimentos da rede trófica por meio de
experimentos e da elaboração de modelos ecológicos de simulação e previsão.
Teremos assim uma ferramenta valiosa
para elaborar um balanço quali-quantitativo dos efeitos de um impacto sobre
o ecossistema e seus recursos naturais.
InForMar – Afinal, a Baía de Guanabara é uma poça de água suja e lamacenta,
ou ainda há muita vida por baixo desse
imenso espelho d’água? O que é possível
dizer sobre a biodiversidade da Baía da
Guanabara?
Jean Valentin - As atividades do PELD
ainda estão no seu início e não podemos
formular conclusões a partir dos primeiros dados reunidos, sem contar que
o material biológico coletado necessita
de tempo para ser analisado. Entretanto,
baseando-se nas últimas pesquisas realizadas por outros projetos, podemos ter
uma ideia de como se encontra a Baía
de Guanabara: se ela é uma poça d´água
suja ou se existe vida e biodiversidade.
Por exemplo, já são disponíveis na
mídia
(http://oglobo.globo.com/ciencia/estudo-revela-biodiversidade-surpreendente-na-baia-de-guanabara-2833697#ixzz1hSZnytcj) as primeiras
constatações oriundas das pesquisas ela-
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boradas durante três anos pelo CENPES (Centro
de Pesquisa da Petrobrás) no âmbito de projeto
“Avaliação ambiental da Baía de Guanabara”. Ao
contrário do que se costuma pensar, a Baía de Guanabara não é uma “poça d’água suja”. Existe vida e
sua biota se encontra ainda bastante diversificada.
A principal razão para isso é a própria topografia
da baía, a qual se caracteriza por um canal central
bastante profundo que possibilita os intercâmbios
com as águas oceânicas, pelo efeito das marés. A
presença de espécies marinhas costeiras, tais como
peixes (bagres, corvinas, linguados e até tubarões)
e camarões, além de espécies de plâncton, constitui
uma prova da vitalidade da baía, pelo menos dentro das áreas de maior profundidade e sob efeito da
maré. É verdade que a Baía de Guanabara apresenta uma grande heterogeneidade de ambientes. Se
certas regiões mais rasas e com maiores impactos
antrópicos, tal como sua porção noroeste, revelam
condições bem mais críticas, com queda da taxa de

oxigênio, aumento dos poluentes e a consequente
redução da biomassa, por outro lado existem áreas ainda protegidas, tal com o manguezal na Área
de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, que
constitui verdadeiro berçário na porção nordeste do
fundo da baía.
InForMar – Já existem dados sólidos sobre a redução da diversidade de espécies neste ambiente?
Quais seriam os principais fatores que ameaçam a
integridade desta baía?
Jean Valentin - Sei, de fonte e dados seguros, que
a diversidade das populações macroalgais nos costões da Baía de Guanabara diminuiu bastante. Os
primeiros levantamentos feitos na década de 60
mostravam a ocorrência de algas pardas e vermelhas
na Ilha de Paquetá. Essas algas, dentre elas várias
são de importância econômica, desapareceram por
completo, deixando a dominância às algas verdes

Camarões e peixes são facilmente capturados por arrastos e dentro dos currais que são instalados no fundo da baía.
Crédito: Laboratório de Benthos/ UFRJ

Garrafa Van Dorn para coletar água em profundidade
Crédito: Fabiana Mendes

Baía de Guanabara no início do século passado.
Crédito: Marc Ferrez

A abundância dos pássaros marinhos é sinal de uma vida ainda preservada
na Baía de Guanabara.
Crédito: Fabiana Mendes

indicadoras de poluição. Nesse caso das algas,
é o fator “aumento dos compostos nitrogenados”
que é responsável pela queda de diversidade e as
mudanças de populações.
Sem dúvida essas mudanças devem ocorrer
também nos diversos compartimentos da fauna.
Por exemplo, dificilmente um mergulhador terá
oportunidade de encontrar os equinodermas (estrelas do mar, ouriços) que outrora povoavam a
baía. Eles praticamente sumiram.
Os fatores que ameaçam a integridade da baía
são diversos e dependem do organismo alvo. Todos são, porém, decorrentes da ação antrópica:
aumento da concentração em sais minerais, principalmente em amônio, processo chamado de
eutrofização, da quantidade de matéria orgânica
cuja oxidação provoca a redução do oxigênio da
água (anoxia), alterações no sedimento devido às
dragagens e assoreamentos contínuos, sem contar os riscos de impacto agudo sobre os costões
e áreas sensíveis (manguezais) provocados por
derramamento de óleo.
InForMar – E no cenário internacional? Podemos nos espelhar em algum exemplo de gestão
ambiental bem sucedido em outro lugar, para nos
inspirar e superar nossas dificuldades? Algum
exemplo de uma baía que era poluída e passou a
ser melhor aproveitada, por exemplo?
Jean Valentin - O exemplo mais conhecido é o
da Baía de Tóquio. O plano anunciado para a
despoluição da Baía de Guanabara é inspirado
no programa de despoluição da Baía de Tóquio,
que já foi uma das mais poluídas do mundo. O
elevado crescimento econômico do Japão após
o final da Segunda Guerra Mundial desencadeou
em uma crescente poluição desta baía.
Em consequência de graves e frequentes incidentes de poluição na década de 1970, o governo
aplicou medidas incluindo a criação de normas
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de qualidade ambiental, a regulamentação dos
efluentes, o rápido desenvolvimento de sistemas de
esgoto e ampliação das instalações de tratamento de
resíduos de óleo. Os resultados positivos foram alcançados em menos de dez anos com a redução de
50% dos índices de poluição.
Programa semelhante foi aplicado com excelentes
resultados em outros ecossistemas aquáticos, tais
como as Baías de São Francisco e de Cheasepeake nos EUA, as lagunas de Veneza e o estuário do
Reno.
É preciso salientar, porém, que cada sistema tem
suas características próprias e reagem diferentemente aos programas de despoluição, dependendo
principalmente do tipo de poluente envolvido. As
baías de Tóquio (Japão) e de São Francisco (EUA)
sofrem uma forte atividade industrial com poluentes decorrentes de contaminantes químicos, metais
pesados, pesticidas e outros, que não podem ser
comparadas à Baía de Guanabara, onde a maior carga poluente é de origem orgânica, responsável por

uma excessiva eutrofização, comparável a da Baía
de Cheasepeake (EUA), onde o nitrogênio e o fósforo, dois tipos de nutrientes, são a principal causa
de má saúde dessa baía. Nas lagunas de Veneza, a
aplicação do programa de preservação já proporcionou uma redução da carga de nutrientes e do grau de
eutrofização das suas águas.
Em suma, a problemática de preservação dos ambientes aquáticos é comum a todos os países do
mundo: industrializados, desenvolvidos e em desenvolvimento. Os programas adotados têm estratégias parecidas, porém com resultados diferenciados
em prazos e eficiência.

lado a baía revela através das trocas com o oceano
fortes condições de autodepuração que preservam
sua biota de um irreversível comprometimento. Ou
seja, a preocupação essencial dos órgãos de defesa e
tomadores de decisões deve ser garantir essas trocas
com o oceano, preservando o acesso das correntes de
marés às áreas mais internas da baía, através do seu
canal central, além de, obviamente, uma política mais
agressiva de saneamento básico da bacia hidrográfica
da baía. Não adianta despoluir se a poluição continuar. Basta parar de poluir e a própria natureza se encarregará em despoluir.

Logotipo do Projeto PELD Guanabara (MCT/CNPq)

InForMar – O Sr. poderia nos oferecer um cenário
mais positivo para o futuro da Baía da Guanabara?
Jean Valentin - O que se pode concluir sobre o
futuro da Baía de Guanabara é que, se o aumento
do impacto antrópico sobre o ecossistema é uma
constatação estatisticamente comprovada, por outro

O plâncton, grande quantidade de organismos microscópicos que flutuam nas águas da baía, coletado com redes e analisado em laboratório. Organismos planctônicos são a base da cadeia alimentar em sistemas aquáticos.
Crédito: Fabiana Mendes

Pequenos moluscos, como o gastrópode Heleobia
australis, habitam o sedimento no fundo da baía.
Crédito: Raquel Neves

A modelagem numérica é uma ferramenta importante para fazer previsões sobre o futuro da Baía de Guanabara.
Crédito: Frédéric Valentin
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