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Amigos leitores,
A curiosidade que temos sobre o mundo marinho é enorme. Para muitas pessoas, é um ambiente quase que
desconhecido, apesar de muitas vezes fazer parte do nosso cotidiano. Mesmo aqueles que hoje conseguem se
aventurar e desbravar águas abaixo da superfície têm incontáveis dúvidas sobre as espécies e suas inter-relações
dentro dos ecossistemas marinhos. São exatamente essas curiosidades a força motriz para publicarmos artigos
de divulgação científica na Revista InForMar!
Buscando sempre assuntos da atualidade, trazemos nesta edição diferentes questões, como: “por que será que
devemos nos preocupar com quem come quem no fundo do mar”, “o que são as florações e seus efeitos nos
ecossistemas” e “qual a importância dos documentários como ferramenta de divulgação científica”. Estes e
outros assuntos sobre biologia marinha, mergulho e foto-sub são aqui abordados, de modo que haja uma grande
interação entre você leitor e nossos pesquisadores convidados!

Então aproveite e Boa Leitura !
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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.

Porque é importante saber
quem come quem no fundo
do mar?
Gisela Mandali de Figueiredo (gmandali@biologia.ufrj.br)
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Ao lado: Exemplo de predação entre organismos marinhos, moluscos nudibrânquios,
espécie Roboastra luteolineata consumindo
Tambja tentaculata. Crédito: Graham Abbott.

Peixe papagaio, Sparisoma amplum, se
alimentando de macroalgas e corais
nos costões rochosos do Arquipélago
de Fernando de Noronha. Crédito:
Athila Bertoncini

O

mar desperta diferentes sentimentos, tais como paz,
contemplação, curiosidade e até medo, uma vez que
pouco se via ou conhecia desse ecossistema. Porém
a curiosidade do homem foi maior e os mares foram desbravados através das navegações, pesca e ciência. De fato, os
primeiros estudos em Biologia Marinha iniciaram no século
IV AC com a catalogação de espécies marinhas por Aristóteles. As grandes expedições marinhas ocorreram nos século
XV e XVI, porém os estudos mais modernos iniciaram no
século XIX. Já naquela época se sabia da existência de organismos em grandes profundidades e a maior preocupação era
conhecer e descrever as espécies que viviam nos oceanos.
Somente no século passado é que um maior enfoque foi dado
para Ecologia Marinha, isto é, estudos que integram dados
biológicos com as propriedades físicas e químicas do mar.
Em 1963 foi publicado o livro sobre cadeias alimentares nos
oceanos, intitulado “Theory of food chain relations in the
oceans” de G. Riley. Podemos dizer então que a Oceanografia Biológica iniciou como uma ciência descritiva, e com
o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos (sonares,
mergulhos sofisticados, submersíveis, amostradores automatizados, satélites, sensoriamento remoto, robô submarino e
muitos outros) houve um grande avanço na forma e escala
dos estudos. Apesar da inacessibilidade marinha e da necessidade de equipamentos mais sofisticados para o desenvolvimento de pesquisas neste ecossistema, hoje podemos dizer
que são imensos os avanços da pesquisa em Biologia Marinha, mas, como em qualquer área do conhecimento, ainda
temos muito a descobrir.
Diante de tantas perguntas a serem respondidas, porque
será que devemos nos preocupar com “quem come quem
no fundo do mar”? São vários os ecossistemas marinhos:
manguezais, estuários, recifes de corais, regiões costeiras e
oceânicas. Apesar de muito diferentes, todos esses ecossistemas têm algo em comum: os grupos dos produtores, consumidores e decompositores. Como em nossa sociedade, nas
comunidades biológicas cada um exerce funções e, graças a
estes organismos, o sistema “funciona”. Os ecossistemas são
como máquinas que precisam de: entrada de energia, peças
para que esta energia seja transferida e sistemas de reciclagem de resíduos e resfriamento, porque toda transformação
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de energia gera calor. A energia entra nos ecossistemas através dos raios luminosos do sol que atingem
as células fotossintetizantes e transformam a energia
luminosa em energia química (ex. compostos de
carbono). Através da energia obtida em reações químicas por bactérias quimiossintetizantes, também é
possível produzir esses compostos. Os organismos
e células foto- e quimiossintetizantes são chamados
de produtores primários. A partir deles, todos os
outros organismos vão se alimentar, havendo uma

transferência de energia através dos níveis tróficos.
As teias tróficas terão número limitado de níveis
tróficos, pois a energia, à medida que é transferida,
vai também sendo transformada em calor através
da respiração das células. Finalmente, os decompositores irão transformar a matéria orgânica morta ou resíduos do corpo (fezes, carapaças, mucos e
etc) em nutrientes que, posteriormente, serão reutilizados pelos produtores. É importante lembrar que
todos os seres excretam resíduos de seu metabo-

O Krill Antártico, Euphausia superba. Crédito: WoRMS for SMEBD.

Esquema simplificado da teia trófica Antártica. Organismos ocupam níveis tróficos e setas indicam
transferência de matéria e energia. Em destaque setas vermelhas indicam os grupos relevantes na estrutura da teia (espécies-chave). Note o Krill como o principal intermediário entre os produtores primários e os consumidores de diversos níveis tróficos. Esquema modificado de Classroom@sea.
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lismo e por isto também atuam na reciclagem de
nutrientes, isto é, devolvem os nutrientes inorgânicos para o ecossistema. Em resumo, os produtores
fixam energia em matéria orgânica que poderá ser
consumida por inúmeros organismos, até que essa
matéria orgânica seja transformada em inorgânica
e novamente absorvida pelos produtores, fechando
assim o ciclo dos nutrientes. O conhecimento destes mecanismos nos permite compreender o funcionamento dos ecossistemas e prever os efeitos da
alteração em qualquer um dos compartimentos das
teias tróficas.
Para conhecer uma teia trófica é preciso inicialmente descrever os organismos que fazem parte do
ecossistema e as interações alimentares entre eles.
Em outras palavras, conhecer a dieta dos organismos ou saber quem come quem. Esta não é uma
tarefa fácil para os pesquisadores, principalmente
porque existe uma grande diversidade de funções
dos organismos aquáticos. Por exemplo, existem
dinoflagelados que exercem funções de fotossintetizantes e consumidores, sendo conhecidos
como mixotróficos e organismos onívoros, isto é,

se alimentam de vegetais e animais. Em ambos os
casos estes grupos ocupam mais de um nível trófico nas teias alimentares. Alguns organismos fazem
canibalismo, como os quetognatas ou copépodes,
estes ingerindo seus próprios ovos. Além disto, hoje
se sabe que parasitas e vírus podem ter um maior
controle na população de seus hospedeiros que os
predadores. Outra relação alimentar demonstrada
recentemente é a importância dos microorganismos
para metazoários, como bactérias que servem de
alimento para larvas de crustáceos e protozoários,
considerados fundamentais para a sobrevivência de
algumas larvas de peixes. Enfim, são inúmeras as interações alimentares entre os organismos, o que torna os ecossistemas marinhos mais estáveis, devido
à plasticidade de função que um determinado grupo
pode exercer dentro da comunidade. A grande biodiversidade marinha resulta em uma “miscelânea”
de funções que tornam os estudos de teias tróficas
fascinantes.
Em geral, estudos descrevendo dieta dos grupos são
realizados através da identificação das presas dentro
do trato alimentar. Esta análise, assim como qual-
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O Ctenófora Mnemiopsis leidyi espécie introduzida através
da água de lastro no Mar Negro e parece ter sido responsável
pelo colapso pesqueiro por um longo período, uma vez que
é um predador voraz tanto de larvas de peixes como de seu
principal alimento, os copépodes. Crédito: WoRMS Image.

Krill congelado para uso na alimentação humana e de peixes, aumentando a exploração pesqueira deste recurso. Crédito:
cestories.exploratorium.edu

quer outra, apresenta limitações. Os itens alimentares que são mais rapidamente digeridos por não
apresentarem partes duras, acabam sendo negligenciados ou subestimados em relação àqueles que
permanecem mais tempo no trato e, por isso, têm
maior chance de serem descritos na dieta. Para alguns grupos, como os componentes do plâncton e
bentos, é possível realizar experimentos de remoção de presa onde o predador é exposto a potenciais
presas em condições controladas. Estas estimativas
permitem também identificar quais são as presas
ingeridas pelo predador. Outras metodologias vêm
sendo aplicadas nos estudos de dieta, como a de-
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terminação de elementos ou compostos inertes, que
funcionam como marcadores do tipo de presa no
tecido de seus predadores. Alguns exemplos são as
análises de isótopos estáveis tais como δ13 C e δ15 N
e de compostos como ácidos graxos. A combinação
destas metodologias com análises de dietas tem-se
mostrado de grande eficiência. Aqui suponho que o
leitor já pode imaginar como os cientistas descrevem uma teia trófica, primeiramente descrevendo
quem são os organismos presentes nos ecossistemas
(caixinhas), e depois como estes estão interligados
(setas).
A descrição das teias, não é suficiente para a com-

preensão dos ecossistemas. É como se conhecêssemos as peças de uma máquina, mas ainda precisamos saber como ela funciona, qual é a eficiência
do motor. As próximas etapas dos estudos de teias
tróficas são quantificar: 1) a energia convertida
em carbono (biomassa) pelos produtores, 2) a
biomassa consumida e incorporada (crescimento
corporal e reprodução) pelos consumidores e 3) a
reciclagem pelos decompositores. Pesquisas nesta
área demandam estudos experimentais em diversas
escalas e, principalmente, a combinação de experimentos com amostragens no ambiente natural.
Muitos destes estudos abordam aspectos fisiológi-

cos como taxas de ingestão, assimilação e crescimento dos grupos. O conhecimento de quanto de
biomassa e energia é transferido entre os níveis
tróficos indica quais as espécies são fundamentais
para o funcionamento do sistema (espécies chave).
Percebe-se que quanto mais se conhece os componentes de um ecossistema, mais interações entre
eles são esperadas. É justamente o número e intensidade das interações que determinam a “fragilidade”, resistência ou resiliência (capacidade do
sistema retornar ao estado inicial ou semelhante
ao inicial após alguma perturbação) dos ecossisInForMar
temas. Através de estudos13\
de teias
tróficas é pos-

15\ InForMar

sível não só o reconhecimento das espécies chaves,
como a previsão do que poderá ocorrer ao ecossistema se ocorrer qualquer alteração da densidade
populacional de alguma espécie. Um ótimo exemplo é a teia trófica Antártica, que pode ser considerada simples em relação às de regiões temperadas e
tropicais, mas é extremamente produtiva durante o
curto verão da região. Esta teia é quase totalmente
dependente do Krill (Euphausia superba), consumidor intermediário entre os produtores primários
e os níveis tróficos superiores. Este crustáceo sustenta a alimentação de outros crustáceos, peixes,
mamíferos marinhos, aves e o homem, e qualquer
alteração populacional, seja por fatores naturais ou
antrópicos, irá gerar um efeito cascata na teia trófica Antártica. Esta sofrerá transformações drásticas,
que poderão causar desde substituição de espécies
e o rearranjo da teia, até o colapso do ecossistema.
O efeito será o mesmo em outros ecossistemas que
sofram a entrada de nutrientes, remoção ou entrada
de espécies. Aumento de nutrientes (eutrofização)
acarreta no aumento do fitoplâncton, muitas vezes
de espécies oportunistas e nocivas que podem causar alterações em todos os níveis tróficos superiores
(controle de base). A remoção de espécies de topo,
principalmente por causa da sobrepesca, também
terá um efeito na cadeia trófica abaixo (controle de
topo). As entradas de espécies através de água de
lastro poderão ter efeitos na teia, tanto no controle
de base, como de topo, dependendo do nível trófico
da espécie introduzida. Enfim, variações populacionais, desaparecimento e substituição de espécies
raramente resultam em efeitos pontuais. Geralmente essas alterações terão efeito amplificado e difuso
nos ecossistemas devido as interação tróficas, podendo influenciar espécies que não tenham relação
direta com a espécie impactada. O impacto em uma
única espécie pode ter efeitos catastróficos em um
ecossistema.
São inúmeras as formas de impacto sobre os ecos-
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sistemas: 1) poluição através da eutrofização, metais pesados e pesticidas; 2) destruição de regiões
costeiras eliminando ecossistemas inteiros, como
manguezais e região de marisma; 3) introdução
de espécies através da água de lastro e remoção
de espécies através da pesca; 4) mudanças climáticas que causam o aquecimento e acidificação
das águas marinhas. Inegavelmente, todos estes
fatores têm efeito nas espécies marinhas e, consequentemente, nas teias tróficas e funcionamento
dos ecossistemas. É necessário que conheçamos as
teias tróficas para podermos, através de modelos,
prever quais serão os efeitos sobre os ecossistemas
em detrimento a estes impactos. É importante também reconhecermos que alterações nos ecossistemas influenciam áreas vizinhas. Despejos químicos
e orgânicos lançados em águas continentais, cedo
ou tarde, atingirão o mar. O mesmo pode-se dizer
sobre a poluição do ar que atinge o mar através
de trocas de elementos químicos ar – água. Hoje
a pesquisa em Biologia Marinha demanda que conhecimentos científicos gerados nos últimos anos,
frutos de uma grande especialização, seja integrado, para que tenhamos uma melhor compreensão
dos ecossistemas. Somente através de projetos
multidisciplinares, fazendo com que cientistas de
diversas áreas se comuniquem, é que poderemos
descrever modelos preditivos e propor planos de
preservação e manejo para servirem de base para
políticas ambientais mais realísticas. Mais do que
nunca é preciso que a ciência forneça informações
para a preservação de um dos nossos maiores bem
coletivos – o mar.

Ao lado: Peixe trilha, Pseudupeneus maculatus, uma espécie zoobentívora, procurando presas dentro no substrato arenoso de Fernando de Noronha. Crédito: Athila Bertoncini.
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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.

CNIDÁRIOS – OCTOCORAIS
GORGÔNIAS E CORAIS MOLE
Nome vulgar: Octocoral, Gorgônia, Coral Mole
Nome científico: Heterogorgia uatumani
Fotógrafo: Fernando Moraes
Por: Aline Aguiar e Fernando Moraes

O

s animais do filo Cnidaria possuem corpo em forma de pólipo,
que é caracterizado por ser um
tubo com um único orifício voltado para
cima e rodeado por tentáculos. Existem
diferentes grupos de cnidários e, dentro
da classe dos antozoários, encontramos
os famosos corais pétreos, as anêmonas
do mar, os zoantídeos e também os octocorais, que incluem as gorgônias e/
ou os corais moles, entre outros. Cada
indivíduo de octocoral é chamado de
pólipo, e é séssil, pequeno e vive principalmente em colônias. Diferentemente
dos corais pétreos, estes animais, com
poucas exceções, não têm esqueleto
interno duro composto por carbonato
de cálcio, que resulta na formação dos
recifes de corais. Na verdade, os pólipos
ficam embutidos em um tecido “gelatinoso”, conhecido como cenossarco ou
cenênquima, que une os indivíduos e
forma a maioria das colônias de octocorais. Por esse motivo, estes animais recebem genericamente o nome de “corais
mole”, mas a denominação “gorgônia”
também é comumente usada para muitas
espécies. Outra característica distintiva
é que os pólipos possuem oito tentáculos, cada um portando ramos laterais,
chamados de pínulas. Desta forma, o

termo “octo” define exatamente o grupo
de antozoários que possui pólipos com
oito tentáculos! Uma curiosidade é que a
maioria dos octocorais possui algas, denominadas zooxantelas, dentro de suas
células que são muito importantes, pois
provêm grande parte da nutrição dos pólipos. Estes animais são exclusivamente
marinhos e comumente estão associados
a recifes de corais. São encontrados
quase sempre em águas rasas de todos
os oceanos, mas também ocupam águas
profundas. Atualmente existem milhares
de espécies de octocorais descritas, e a
identificação de gorgônias e/ou corais
mole pode ser feita com base na forma
das colônias, no padrão de distribuição
e tipo de abertura dos pólipos. Contudo, essa tarefa pode não ser fácil. Para
a identificação de muitas espécies, os
detalhes do esqueleto dos pólipos ou
do tecido comum das colônias são importantes e, nesses casos, os pesquisadores precisam utilizar microscópios
para visualização. No entanto, algumas
espécies do litoral brasileiro são relativamente fáceis de reconhecer, como é o
caso de Heterogorgia uatumani. É uma
espécie cuja colônia é bastante ramificada e frequentemente em forma de leque.
Os pólipos costumam estar estendidos

Foto: Fernando Moraes
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TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO SUB ID:

e bem visíveis e destacados do tecido central que os
une. A coloração desse octocoral inclui o amarelo e
dourado para os pólipos e o vermelho e marrom para
o tecido da colônia. A espécie foi descrita em 1990 e
não existem muitas informações disponíveis na literatura sobre esses organismos, mas sabe-se que ocorrem no oceano Atlântico Sul Ocidental. Existem registros da espécie no Caribe, onde é bastante comum
na porção Noroeste, bem como na região litorânea
da Venezuela e Sudeste do Brasil, incluindo o Rio de
Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Em águas caribenhas, H. uatumani é observada em recifes profundos,
principalmente ao longo de paredões, e são comuns
em áreas abrigadas de correntezas, mas ainda são
encontradas em regiões expostas de topos recifais.
No entanto, alguns registros no Brasil mostram que
a espécie ocupa também costões rochosos em águas
relativamente rasas (entre 5 e 15m), como é o caso da
foto escolhida.
O registro foi feito pelo biólogo Fernando Moraes em
agosto de 2008 na Ilha Comprida, no litoral do Rio
de Janeiro. Esta ilha faz parte do Monumento Natural
das Ilhas Cagarras, onde H. uatumani é relativamente comum nos costões rochosos. Mas atenção, pois
na área ocorre também a espécie Carijoa riisei, que
pode confundir um mergulhador inexperiente. No entanto, esse octocoral possui os pólipos de cor branca,
enquanto os de H. uatumani apresentam coloração
amarela.

CONDRICTIES - TUBARÕES

Para podermos identificar as espécies de tubarões e fazermos um registro científico confiável, algumas características deverão estar evidentes na fotografia. A quantidade, as formas, os tamanhos
e a posição das nadadeiras são muito importantes! Mas a presença de tubérculos, quilhas e sulcos
na superfície do corpo, além da coloração do espécime, também colaboram nesse processo. Por
isso, a maior parte possível exposta do animal deve aparecer na fotografia.
Uma dica: O registro deve ser feito da região lateral do tubarão, e com uso de lente grande-angular no caso de indivíduos grandes. Faça também outras fotos das nadadeiras ou do corpo
para evidenciar os detalhes.

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
espécie de tubarão.
Foto:ilustrativa
Aline Aguiar
Crédito: 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

Crédito: Simone Marques

B

icho que se camufla e altera tanto de cor quanto sua posição na coluna
d’água para enganar suas presas. Possui hábito solitário e é comumente
observado imitando gorgônias, corais, para não ser percebido. Suas cores variam de acordo com os peixes que costumam acompanhar, como badejos
amarelados e budiões esverdeados. Geralmente se alimentam de pequenos peixes
e crustáceos com sua boca sugadora. Ocorrem entre 1 a 30 metros de profundidades em ambientes recifais e costões rochosos. Sua distribuição geográfica abrange o oceano Atlântico Tropical da Flórida, Caribe, Golfo do México, Bermudas
até a região nordeste 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:

Tubarão Baleia

nome científico – Ryncodon typus.
Leitor vencedor:

Marina Cartaxo

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).

Por Leandro A. Pessoa (pessoa_ufrj@yahoo.com.br)

E

m mais uma operação de mergulho atuando como guia, a fim de encontrar
curiosidades subaquáticas para a alegria de todos os mergulhadores, observo uma interessante estação de limpeza, caracterizada pelo comportamento do juvenil de peixe Frade (Pomacanthus paru) removendo parasitas do peixe
Olho de Cão (Priacanthus arenatus). Essa foto foi tirada em Arraial do Cabo
– RJ, especificamente no ponto de mergulho chamado Saco do Cardeiro. O fato
curioso é o tamanho do limpador, 2/3 aproximadamente em relação a sua “espécie
cliente”, essa interação só é observada em indivíduos juvenis de peixe Frade, pois
tal comportamento é perdido quando se chega à fase adulta.

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

Entenda o que são as florações
de algas tóxicas e seus efeitos
nos sistemas marinhos e seres
humanos.
Por Raquel Neves
ntes de pensarmos nos efeitos de um fenômeno que se tornou mais comum nas últimas décadas, principalmente em função da
poluição antropogênica, nesse caso notadamente o
lançamento de esgotos domésticos e industriais em
sistemas marinhos, gerando um aumento na disponibilidade de matéria orgânica (nutrientes), temos
que definir alguns termos fundamentais para entendermos o processo.

A

O que são florações? As florações são definidas
como um intenso aumento, em número, de populações de microalgas. As microalgas fazem parte
do fitoplâncton, organismos conhecidos como
produtores primários por fazerem fotossíntese, e
o equilíbrio dessas populações garante o bom funcionamento de todo o sistema já que são a base da
cadeia trófica de sistemas aquáticos. Apesar de um
grande número de florações estarem relacionadas à
poluição antropogênica, as florações podem ocorrer naturalmente nos oceanos de forma sazonal,
associadas ao regime de luz solar, disponibilidade
de nutrientes e condições que modificam a estabilidade da coluna d’água, como o regime de ventos.
O crescimento desordenado de microalgas altera o
equilíbrio do sistema, os consumidores não são suficientes para controlar a população de microalgas
ao se alimentarem delas, gerando perda da qualidade de água com odor e gosto desagradável. Quando
em períodos de florações, fica restrita a balneabilidade das praias para recreação e a pesca nas regiões

afetadas é suspensa, mas esse fenômeno pode ocorrer
também em mananciais, lagoas costeiras e reservatórios de água para abastecimento humano.
Os efeitos mais graves de florações são os ocasionados por toxinas liberadas por algumas espécies de microalgas quando as células se rompem. Essas toxinas
não são removidas da água por tratamentos convencionais e podem causar danos ao homem e aos outros
animais por se acumularem nos tecidos e serem transmitidas pela cadeia trófica. Existem diversos grupos
que podem produzir toxina, dentre eles os dinoflagelados, ciliados, diatomáceas e as cianobactérias. Algumas florações são popularmente conhecidas como
marés vermelhas, em função da coloração da água,
que pode variar de acordo com a tonalidade dos organismos, podendo estar marrom (algumas cianobactérias) ou vermelha (alguns ciliados e dinoflagelados).
As toxinas podem chegar ao homem principalmente
pelo consumo de ostras e mariscos, como as neurotoxinas do tipo paralisantes (PSP), podem ser produzidas durante as marés vermelhas de dinoflagelados. As
toxinas do tipo PSP estão entre as mais potentes, pois
agem rapidamente, inibindo a condução de impulsos
nervosos e causando a morte por parada respiratória.
Os primeiros efeitos de intoxicação, no homem, podem aparecer imediatamente ou até 24 horas após o
consumo de peixes ou frutos do mar contaminados.
Os sintomas mais comuns são dormência na boca,
perturbações gastrintestinais, diarreia, fraqueza, paraMaré vermelha na praia de São Conrado, Rio de Janeiro. Crédito: Agência o Globo.

Na página ao lado: Floração de cianobactérias tóxicas as margens do Rio
Tapajós no Pará (A e B), cianobactérias do gênero Anabaena, aumento de 10x, (C
e D) e Microcystys, aumento de 40x (E e F). Sá et al. (2010) Ocorrência de uma
floração de cianobactérias tóxicas na margem direita do rio Tapajós, no município
de Santarém (Pará, Brasil). Revista Pan-Amazônica de Saúde 1, 159-166.
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Proliferação de microalgas tóxicas do gênero
Chrysochromulina causou a mortandade de 86,8
toneladas de peixes na lagoa Rodrigo de Freitas,
Rio de Janeiro, em 12 de março de 2010. Crédito:
Fábio Motta/ agência Estado.

lisia respiratória ou cardiovascular e, dependendo
da quantidade de toxinas ingeridas, a morte.
As florações terminam quando o ambiente volta às
condições normais, o que pode estar associado à
dispersão das microalgas pelo regime de ventos.
Entretanto, os organismos expostos a estas florações devem ser avaliados quanto ao grau de contaminação, principalmente os moluscos, por serem
filtradores que acumulam as toxinas diretamente
pelo consumo das microalgas.
Atualmente estão sendo desenvolvidos programas
de monitoramento de algas nocivas e controle de
níveis de toxinas em frutos do mar, para se evitar
o envenenamento acidental. Alguns casos de envenenamento já foram relatados no Brasil como,
por exemplo, o acidente em Caruaru (Pernambu-

co) em 1996, onde a água utilizada no hospital para
tratamento de hemodiálise estava contaminada por
microcistina-LR (toxinas produzidas por cianobactérias), que por ter entrado em contato direto com
a corrente sanguínea teve efeito potencializado e
vitimou mais de 50 pessoas. Além desse acidente
registrado por uso de água contaminada, já foram
registradas ocorrências de florações tóxicas produzidas por cianobactérias produtoras de microcistina
(hepatotóxicas) e anatoxina (neurotóxicas) na Lagoa
dos Patos (Rio Grande do Sul) e nas Lagoas de Jacarepaguá (Rio de Janeiro), cianobactérias produtoras
de saxitoxina e neosaxitoxina (neurotóxicas) no litoral de São Paulo, e houve uma floração de rafidoficeas que causou mortandade massiva de peixes e contaminação de ostras na Baía de Paranaguá (Paraná).

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!!!

Fotografia noturna com
câmeras compactas
Por Ary Amarante

O

fascínio do mergulho em naufrágios
tem diversas razões, como a sua história, a exploração, a aventura, a fauna
que neles se abriga... mas é na fotografia submarina que praticamente todas estas vertentes
terminam; seja no registro do que foi visto, do
que foi achado, ou em visões artísticas e pessoais dos fotógrafos. Acredito que um navio
afundado tem muito mais a dar a um fotógrafo sub do que simplesmente as suas próprias
imagens; há diversas formas de olhar para os
destroços e ver sua beleza, tanto pelo naufrágio
em si como em função dos elementos a eles
agregados.
Naufrágios como o Vapor Bahia em Pernambuco e o Itapajé em Alagoas, tem seu apelo pela
história a eles atrelado, envolvendo acidentes
misteriosos, ações de guerra... outros como
a Corveta Ipiranga em Noronha, embora de
afundamento acidental, não tem o charme das
histórias mais drásticas ou nebulosas, mas tem
o atrativo da água limpa e quente, da profundidade... E mesmo os naufrágios provocados
como o Victory em Guarapari (que não conheço pessoalmente) e os rebocadores em Recife
tem o seu apelo para os exploradores, como
recifes artificiais, agregadores de vida. As fotos que ilustram esta coluna mostram como explorar diferentes visões de um mesmo motivo
maior, no caso o naufrágio e seus elementos
correlatos.

O denso cardume de xiras parece cobrir o naufrágio, que fica assim em segundo plano, como um coadjuvante em uma foto onde
a força é transmitida pelos peixes; a exposição usada dá um clima
alegre, por causa do sol, do brilho dos peixes, do brilho da areia.
Crédito: Ary Amarante
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Este naufrágio de madeira foi fotografado em 2004 em Bonaire, ainda inteiro. Hoje os destroços estão bem
desmantelados e não há mais a visão poética do navio iluminado pela luz do sol; as fotos servem pra contar
uma história, se apresentadas cronologicamente. Crédito: Ary Amarante

A

ry Amarante é instrutor de foto-sub e sócio na escola e agência de viagens temáticas PHOTOTRAVEL; é
também criador das especialidades exclusivas PADI ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRAPHER, PADI MARINE LIFE
PHOTOGRAPHER e PADI FISH PHOTOGRAPHER, além dos
livros VIDA MARINHA, FOTO-SUB BÁSICA & AVANÇADA, e
GUIA DE IDENTIFICAÇÃO E FOTOGRAFIA DE PEIXES MARINHOS – BRASIL E CARIBE, já disponíveis para venda. Para
detalhes, livros e agenda de cursos e eventos consulte
www.phototravel.com.br ou www.aryamarante.com.br.

O Vapor Bahia é em minha opinião um dos mais belos senão o mais
belo naufrágio do litoral de Pernambuco; além do seu porte, ainda há a
história trágica do seu afundamento, com mortes, colisão com o Pirapama, lendas sobre se foi acidente ou vingança. A proa do Bahia, mostrada na foto, está de pé, em posição de navegação, como que teimando
em levar os destroços pelo leito marinho... Crédito: Ary Amarante
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A proa tomabada do Comandante Pessoa, no litoral Norte do RN, não fica
nada a dever às melhores imagens do Caribe em termos de vida, de cores.
A fauna no local é belíssima, é um naufrágio que merece vários mergulhos
para que se possa apreciar e saborear devagar o que ele tem a oferecer
em termos de fotos. Crédito: Ary Amarante

Detalhe da lanterna primária pequena presa ao flash
pelo lado direito dele, flash à esquerda da câmera.
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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!

F

ernando Moraes é biólogo marinho formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e Doutor em Zoologia pelo Museu Nacional - UFRJ. Atualmente é Pesquisador Colaborador do
Museu Nacional e consultor independente na área de meio ambiente.

Por Marcos Lucena

InForMar – Fale-nos um pouco mais
sobre sua área de trabalho.
Fernando Moraes - Minha formação
é a Biologia Marinha, com ênfase na
taxonomia de esponjas, que consiste na
identificação das espécies. No entanto,
tenho trabalhado cada vez mais também
com a parte de ecologia e divulgação
científica de espécies e ecossistemas
marinhos. É uma área muito fértil, pois
há uma grande quantidade de locais e
grupos de animais e plantas no Brasil
ainda praticamente desconhecidos para
a ciência.
InForMar – Qual a importância do documentário como ferramenta de divulgação científica?
Fernando Moraes - As produções
audiovisuais funcionam como ferramentas poderosas para se entender o
comportamento de alguns organismos
e, ao mesmo tempo, podem ser utilizadas para difundir e popularizar a ciência para um público amplo, especialista
ou não. Em países como os Estados
Unidos da América, Cuba e diversos
da Europa, a utilização de vídeos em
laboratórios de ciências e salas de aula
é algo incentivado há décadas. No Bra-

Filmagem 3D sub nas Cagarras, feita pelo cinegrafista
Fábio Borges, que vai fazer parte do extra do DVD das
Ilhas Cagarras. Crédito: Fernando Moraes.
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sil, infelizmente, a produção de vídeos na área de
pesquisa científica ainda é vista por muitos como
algo desnecessário, ou mesmo supérfluo. Na parte
de ensino, há ainda muita limitação dos professores e instituições na aquisição e operação de
equipamentos de captação e edição audiovisual.
InForMar – O que você acha sobre a importância de técnicas de filmagem para obtenção de dados para pesquisa?
Fernando Moraes - Sem dúvida são fundamentais
como instrumentos de registro, em escalas de
tempo e em situações nas quais os olhos humanos
não teriam a capacidade de enxergar e o cérebro
de analisar, consequentemente. Veja o exemplo
de imagens de ROVs (Remote Operated Vehicle)
de ecossistemas de mar profundo, do crescimento
de corais utilizando-se time-lapse (fotos sequenciais predefinidas em intervalos de tempo que
permitem reconstruir o passo a passo do desenvolvimento de colônias), da predação de esponjas
por peixes recifais (a câmera deixada no fundo
permite captar como e quais as espécies consumidas por diferentes peixes), os vídeo-transectos
(permitem fazer um levantamento de índices ecológicos básicos da comunidade marinha).
InForMar – Como você vê o cenário dos documentários científicos no Brasil?
Fernando Moraes - Na área de biologia marinha, por exemplo, vejo ainda pouco interesse em
produzir e difundir produtos audiovisuais como
ferramentas de pesquisa e ensino. O Brasil é privilegiado no cenário ambiental e uma potência
em diversas áreas de ciências. Trabalhei como
pesquisador para roteiros em uma produtora de
cinema e vídeo alemã, chamada Light&Shadow,
que rodava documentários em diversos países do
mundo, incluindo o Brasil. Aqui eles filmaram

Acima: Filmagem das pesquisas científicas
com aves marinhas nas Ilhas Cagarras.
Crédito: Fernando Moraes.
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algumas produções, incluindo uma grande sobre a
Amazônia, e foi premiada em vários festivais internacionais. Ou seja, o gringo veio aqui, filmou, deu a
linguagem que ele queria e divulgou para o mundo,
menos para nós! “Tem culpa ele”? Não, nós é que
deveríamos estar ocupando o vácuo que existe neste
tipo de produção no país, não os estrangeiros. Deveríamos desenvolver parcerias com eles, aprender e
importar tecnologia, e caminhar independentes. Acabamos de passar pela Rio+20: você assistiu ou ouviu
falar de algum filme brasileiro sobre meio ambiente
sendo lançado? Ou mesmo de ciências sociais, abordando a temática das relações de trabalho, ocupação
de áreas verdes, lixões e etc? Algum documentário
mostrando as belezas e ameaças que sofrem muitas
áreas protegidas no território nacional? Se chegou a
ser produzido, não houve divulgação e espaço para
exibição, principalmente em canais de televisão.
InForMar – O que você acha dos documentários hoje
veiculados nas televisões aberta e a cabo? O que poderia ser melhorado?
Fernando Moraes - Vejo muito pouco, pois não tenho
TV a cabo em casa. Acho importante termos acesso
aos bons documentários feitos no exterior. São incontestavelmente um grande aprendizado e molas que
impulsionam a coletividade em prol da valorização
da natureza e, por consequência, sua conservação. O
governo deveria regulamentar ou incentivar as TVs
Universitárias, abrindo um canal aberto para elas.
Assim haveria um fomento natural da produção de
vídeos e programas diretamente de dentro das universidades e centros de pesquisa e pós-graduação. Mesmo a TV Brasil, estatal, poderia abrir em sua grade
de programação um espaço dedicado à produção de
vídeos científicos e documentários independentes.
Atualmente, a TV Brasil exibe uma série de documentários de meio ambiente, importados...

InForMar – Qual dica você poderia dar aos nossos
leitores que gostariam de começar a fazer documentários com suas pesquisas?
Fernando Moraes - Fazer!
InForMar – Como nem tudo são flores, você poderia citar algumas dificuldades encontradas para
realização dos seus trabalhos?
Fernando Moraes - A maior dificuldade é a compra
e manutenção de equipamentos de alta qualidade
(câmeras, lentes, flashes, luzes, caixas estanque,
softwares e computadores). A dificuldade é com o
preço, importação e assistência técnica. Acho que
isso é o mais limitante para a maioria dos pesquisadores e instituições.
InForMar – Você já fez documentários de algumas ilhas oceânicas brasileiras, e dentre elas você
conseguiria escolher uma favorita?
Fernando Moraes - Não consigo dizer a favorita,
pois cada uma das cinco ilhas oceânicas brasileiras
tem sua particularidade, tanto de meio físico como
biótico. Os penedos (Arquipélago de São Pedro e
São Paulo) é o local que mais impressiona e faz
pensar na nossa diminuta existência na face da
Terra, ou melhor, na superfície do mar. É um local
lendário, assim como as demais, no entanto, a falta
de praias, de água doce, o espaço extremamente
pequeno, a grandiosidade do paredão submerso e o
isolamento fazem especial este pontinho na imensidão do Atlântico.
InForMar – Você está fazendo algum documentário no momento?

Fernando Moraes - Estou dirigindo, junto com o
amigo Maurício Salles, dois documentários aqui no
Rio de Janeiro. Um é sobre o Monumento Natural
das Ilhas Cagarras, pelo Projeto Ilhas do Rio e patrocinado pela Petrobras, registrando 15 meses de
descobertas científicas nesta nova unidade de conservação. O outro versa sobre a Baía de Guanabara.
Para este último já aprovamos a captação de recursos pelas Leis de Incentivo Cultural do ICMS e da
ANCINE. Estamos agora na busca de uma empresa
com interesse em investir no documentário, que vai
mostrar a vida desta importante baía no seu contexto histórico, cultural e ambiental. Já captamos diversas imagens e depoimentos, incluindo filmagens
submarinas de pesquisas científicas nos pilares da
Ponte Rio-Niterói, aéreas de todo o perímetro da

Baía de Guanabara, e relatos do Chefe da APA de
Guapimirim defendendo a conservação deste último
remanescente de manguezal funcional da região.
Será uma oportunidade de mostrar aos brasileiros
e estrangeiros um retrato das belezas, das espécies,
do valor cultural para os pescadores e da relevância
histórica para a ocupação da região da cidade do Rio
de Janeiro e seu entorno.

Abaixo: Filmagem de catador de caranguejo
no fundo da Baía de Guanabara. Crédito:
Fernando Moraes.

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
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