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Amigos leitores,

O

s editores da Revista Eletrônica InForMar, incansáveis na divulgação do conhecimento científico sobre
os ecossistemas marinhos, trazem nesta edição assuntos de grande importância, mas muitas vezes deixados de
lado por aqueles que frequentam nossos mares. Este é o caso
de uma de nossas seções, sobre as macroalgas, que costumam
apenas fazer parte como coadjuvantes, emoldurando o cenário subaquático. No entanto, esses vegetais são extremamente
relevantes para o ambiente costeiro, pois compõem a base
da cadeia alimentar e apresentam um papel de destaque na
economia mundial. Além deste exemplo, apresentamos informações sobre o coral pétreo Favia gravida, muito comum em
águas rasas do Brasil e que, até recentemente, acreditava-se
tratar de uma espécie endêmica. Na outra ponta da cadeia
alimentar, evidenciamos a importância do porquê proteger
as espécies de tubarões! Trazemos ainda, para os leitores
desportistas, novidades na seção “Mergulhando com a Ciência”, que aborda a temática da prática do surfe, estudada por
pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Aproveitamos também para divulgar o portfólio sobre Baja
Califórnia, no México, registrado pelas lentes do fotógrafo
profissional Ary Amarante.

Então aproveite e Boa Leitura !

Crédito: Marcia Camisão.
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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.

Algas Marinhas: Panorama do Cultivo no Brasil
Por Vinícius Peruzzi de Oliveira (vinicius@biologia.ufrj.br)

A

s macroalgas marinhas são extremamente
importantes para o ambiente costeiro, uma
vez que compõem a base da cadeia alimenteção contra erosão, e abrigo e berçário para diversas
espécies aquáticas.
Além da importância ecológica, as macroalgas apresentam um papel de destaque na economia mundial.
Apesar de serem pouco conhecidos, os produtos
derivados de macroalgas como os sais de alginatos,
géis de agar-agar e carragenana estão presentes em
diversos compostos da indústria alimentícia (ex.:
fertilizantes, corantes e espessantes) e farmacêutica
(ex.: anticoagulantes e antioxidantes), movimentando aproximadamente US$ 12 bilhões por ano. Dessa
forma, podemos encontrar derivados de macroalgas
nos sorvetes, pastas de dente e até mesmo na cerveja!
Embora o Brasil apresente um vasto litoral, com
aproximadamente 9.000 km de extensão, a exploração desse recurso biológico ainda é pequena e restrita, o que implica na importação de 80% da matéria
algácea utilizável no país, denotando, assim, um
revés na economia brasileira.
Atualmente, pesquisadores vêm tentando minimizar esse revés econômico com o desenvolvimento
de estudos e cultivo de algas em diversas regiões
costeiras do país. Um dos cultivos mais rentáveis
e polêmicos envolve a alga vermelha Kappaphycus
alvarezzi,
tropical) que, embora apresente alta capacidade de
produção do gel carragenana, tem seu cultivo restrito apenas aos estados do Rio de Janeiro e São
Paulo,
entre Sepetiba
InForMar
\ 8e Ilhabela. Diversas universi-

Cultivo de Gracilaria birdiae por comunidade pesqueira no Rio Grande do Norte para extração de Agar9\ InForMar
-agar. Crédito: Vinícius Peruzzi
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Banco de macroalgas verdes do gênero Ulva, fonte do polissacarídeo
Ulvana para produção de etanol e metano. Crédito: Vinícius Peruzzi

dades brasileiras, centros de pesquisa e órgãos ambientais ainda
prática da aquicultura desta espécie em águas brasileiras.
Em outra vertente, o cultivo de macroalgas nativas tem sido
uma opção bastante promissora. Apesar de não apresentarem o
origem algácea) que Kappaphycus alvarezzi, o cultivo de algas
pertencentes aos gêneros Ulva, Hypnea e Gracilaria tem a seu
favor a ampla distribuição de diversas espécies ao longo da
costa brasileira. Além do aspecto econômico, uma preocupação
inerente à pesquisa é a inclusão socioambiental das comunidades pesqueiras. Dessa forma, também são inseridas atividades
educacionais acerca do manejo de bancos naturais de algas, evitando o esgotamento do recurso local. A aquicultura de macroalgas em comunidades pesqueiras também tem fornecido uma
fonte renda complementar à pesca artesanal, principalmente
durante o período de baixa produtividade pesqueira ou defeso.
Embora já exista essa perspectiva bastante promissora, pode-se
considerar que o Brasil ainda está iniciando uma cultura que
inclui as macroalgas no âmbito econômico, político e social. Ascimento acerca desse recurso para, quem sabe um dia, colocar Abaixo: Cultivo comercial de Kappao Brasil como um dos principais produtores de macroalgas no phycus alvarezzi em Sepetiba/RJ para
mundo.
extração de carragenana. Crédito: Algaebase/ Renata Perpétuo Reis
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Hypnea musciformis cultivada para extração de carragenana. É utilizada em tinturas para cabelo, cremes e
maquiagens.
Crédito:
Algaebase
InForMar
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
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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
CORAIS PÉTREOS
Nome vulgar: Coral
Nome científico: Favia gravida
Fotógrafa: Simone Marques
Por Aline Aguiar

O

Filo Cnidaria agrega diversos organismos marinhos, tais como os
corais, as águas vivas e as hidras. Em
geral, o termo “coral” é utilizado para
denominar alguns cnidários que têm
corpo em forma de pólipo, o qual se
constitui em um tubo com um único
orifício voltado para cima e rodeado
os corais pétreos, ou escleractíneos,
formam o maior grupo na classe dos
antozoários, que inclui também, entre
outros animais, as anêmonas do mar, as
gorgônias e os zoantídeos. Cada indivíduo de coral pétreo é chamado de pólipo
e é séssil, normalmente pequeno, e vive
em colônias na maioria das espécies. O
pólipo é muito similar a uma anêmona,
porém, além da forma e da superfície
externa do corpo macia, estes cnidários
têm esqueleto interno duro composto
por calcário (carbonato de cálcio). Esta
característica serve para proteção dos
indivíduos e permite também que muitas espécies, chamadas de hermatípicas,
participem diretamente da construção
dos recifes de coral. Os corais pétreos se
alimentam de diminutos zooplânctons
e pequenos peixes, além de partículas
em suspensão. Para tal, como os demais
cnidários, esses animais possuem célu-

las, chamadas de cnidócitos, que liberam substâncias aderentes e urticantes e
que são capazes de paralisar, bem como
até matar suas presas. É nos tentáculos
dos pólipos que é encontrada a maior
concentração de cnidócitos e, por isso
mesmo, estas estruturas ajudam na captura e condução do alimento até a boca.
Além disso, a grande maioria dos corais
pétreos é conhecida por possuir microalgas dentro de suas células, denominadas
zooxantelas, que são muito importantes,
pois provêm também nutrientes aos pótarefa simples, já que existirem milhares
de corais pétreos descritos na literatura
e muitos deles são parecidos entre si,
assim como uma mesma espécie pode
variar na cor, tamanho e forma das colôexige bom conhecimento do padrão de
distribuição dos pólipos, da estrutura,
cor e tamanho das colônias e, muitas
vezes, é necessário utilizar microscópios
para visualizar detalhes do esqueleto interno. Porém algumas espécies comuns
em nosso litoral são plausíveis de reconhecimento, como é o caso de Favia
gravida! Este é um coral que apresenta
considerável variabilidade morfológica
de suas colônias, que podem ser sóli-
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das, esféricas ou hemiesféricas . Possui coloração marrom
clara ou amarelada. Os cálices (estruturas esqueléticas onde

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO
SUB ID: TUNICATOS - ASCÍDIAS

arredondados, ovais ou alongados, e suas formas podem
variar de acordo com a profundidade onde vivem as colônias. Até recentemente, pensava-se que era uma espécie
endêmica do Brasil. Porém um estudo publicado no ano de
F. gravida nas ilhas de Ascenção e Santa Helena, ampliando então para uma distribuição

As ascídias estão entre os invertebrados marinhos mais comuns, no entanto são pouco reconhecidas pelos mergulhadores, pois muitas vezes são confundidas com esponjas. Podemos reconhecer algumas visualmente ou por fotografia
até o nível de espécie, porém para outras há necessidade
de coleta de material para realização de cortes histológicos
e posterior identificação em laboratório, e ainda há aquelas que nem foram descritas pela ciência. As características
que podem auxiliar no processo de identificação são: tipo
de ocorrência (individual ou colônia), forma do corpo ou da
colônia, coloração e distribuição dos sifões.

da África. Em águas brasileiras, é uma espécie que ocupa
uma grande variedade de habitats rasos e é um dos corais
mais abundantes em piscinas de marés de topos recifais
emersos, além de serem encontrados também em substrato
não-recifal, como as praias.
A foto escolhida traz a imagem de uma colônia de Favia
gravida em forma esférica com os pólipos retraídos. O
registro foi feito em águas rasas dos recifes areníticos de
Tamandaré (PE), em 2010, pela bióloga Simone Marques.
A espécie é um dos corais bastante abundantes nessas águas
junto com o coral pétreo Siderastrea stellata.

Uma dica: Faça registros da colônia inteira ou do indivíduo,
no caso dos solitários, bem como de detalhes do sifão na
função macro. Use o flash para ressaltar a cor e, se possível,
utilize algum objeto para servir como referência de medida.

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).

Detalhes do esqueleto de uma colônia de F. gravida.
Créditos: Simone Marques
Legenda - Foto ilustrativa de uma espécie de ascídia
Crédito: Áthila Bertoncini.

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

E

spécie recentemente descrita pela sua ocorrência na região sudeste do Brasil nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e na região sul no estado
de Santa Catarina. Para quem tem olhos clínicos, durante os mergulhos
em costões rochosos é possível encontrá-la rastejando sobre algas. Com o corpo
alongado e cores fortes, destacando-se do azul ao violeta escuro, e com linhas
amarelas dispostas longitudinalmente, esse bicho atinge 50 mm de comprimento.
Que bicho é esse?
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nharão uma foto do bicho, autografada, e terão seus nomes celebrados na próxima edição do InForMar.

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

Donzela

nome científico – Stegastes fuscus.
Leitores vencedores:
Isabelle de Mendonça Sales Russi e Simone Maria de Albuquerque Lira.

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
21\ InForMar
câmera tenha registrado! Envie sua foto sub para fotocuriosa@maradentro.org.br,
(formato jpeg em alta resolução) contando onde e como foi o registro (até 5 linhas).

Por Mirian Nashiro

E

m Baja California, em novembro de 2012, tive a oportunidade de mergulhar com dois Tubarões Baleia! Tinham mais ou menos 12 e 8 metros, res-

comportamento tranquilo permitiu a minha aproximação a ponto de tocá-los, para
minha euforia! Esta foto retrata bem um desses momentos especiais, quando pude
acabava de realizar um dos desejos da minha lista.

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

23\ InForMar

Entenda a importância da proteção de novas espécies de tubarão.
Temido por alguns e iguaria de luxo em comércio internacional. Por que protegê-los?
Por Raquel Neves
rimeiramente, tubarões são peixes cartilaginosos da classe dos condrícties, a qual
possui mais de 400 espécies dentre tubarões
(cações), raias e quimeras. Caso tenha interesse em

P

Foto Sub ID na edição n° 16 (Dezembro/ 2012) da
InForMar.
No início deste ano, os tubarões foram ponto de
pauta, tanto em âmbito internacional quanto nacional. Começando pelo cenário internacional, a
Convenção para a Regulamentação do Comércio
Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestre Ameaçadas de Extinção (CITES) aprovou a limitação do comércio de cinco espécies de tubarões:
o tubarão-de-pontas-brancas-oceânico (Carcharhinus longimanus), o tubarão-sardo (Lamna nasus)
e os tubarões-martelo recortado (Sphyrna lewini),
gigante (Sphyrna mokarran) e liso (Sphyrna zygaena). Esses tubarões foram incluídos na lista
de espécies que precisam de regulação, que é uma
medida preventiva para que o status de preservação
de suas populações não se agrave a ponto entrarem
em risco de extinção. Portanto, essas espécies não
estão proibidas de serem comercializadas, porém
existirá um maior controle para a comercialização.
Antes da inserção das cinco espécies citadas, apenas três espécies de tubarão constavam da lista do
apêndice II da CITES: o tubarão-branco, o tubarão-baleia e o tubarão-frade.
O comércio de barbatanas de tubarão movimenta
milhões de dólares. De acordo com relatório da organização Oceana, as importações de Hong Kong
somam até 10 milhões de quilos de barbatanas, o
que representa até 73 milhões de tubarões por ano.

Uma das espécies a entrar na lista da Cites com a nova
regulamentação, tubarão- martelo recortado (Sphyrna
lewini). Crédito: Ary Amarante.

As barbatanas, importadas de pescadores de 87
países diferentes, podem custar cerca de US$ 1.3
mil cada. A sopa de barbatana de tubarão, por sua
vez, é vendida por US$ 100 por tigela, ou até mais.
O alto preço de mercado gera uma prática ilegal e
qual os pescadores retiram as barbatanas e lançam
o restante do corpo do tubarão no mar para que
possam transportar o maior número de barbatanas
na embarcação; mutilados, os tubarões não conseguem sobreviver. No Brasil, o Ibama só autoriza o
comércio de barbatanas se o pescador desembarcar
a carcaça do tubarão.
No cenário brasileiro, foi publicada uma instrução
normativa interministerial envolvendo os Ministérios de Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente.
A instrução proíbe qualquer tipo de atividade pesqueira relacionada a raias da família Mobulidae,
conhecidas como raia-manta, raia-diabo, manta-diabo, jamanta-mirim ou diabo-do-mar.
Espécies dessa família possuem características comuns a outros peixes cartilaginosos, como baixa
a três anos), crescimento lento e grande massa
corpórea, o que torna essas espécies vulneráveis
às atividades pesqueiras; todas as seis espécies
vulneráveis a extinção.
Parece que estamos avançando alguns passos no
que diz respeito aos peixes cartilaginosos de alta
importância para a manutenção do equilíbrio de
ecossistemas marinhos. Essas espécies são predadores de topo e atuam no controle das cadeias
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Caso queira conhecer mais:
http://www.cites.org/eng/news/pr/2013/20130314_cop16.php
http://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2013/ini_mpa_
mma_02_2013_proibe_captura_raias.pdf
http://www.mma.gov.br/informma/item/9153-arraias-mantas-ganham-prote%C3%A7%C3%A3o

Cardume de tubarões-martelo recortado (Sphyrna lewini).
Crédito: Ary Amarante
Tubarão baleia (Rhincodon typus) uma das espécies que já
constava na lista da CITES antes da regulamentação.
Crédito: Aline Aguiar.

Raia da família Mobulidae, conhecida como raia-manta
(Manta alfredi), com proibição de qualquer tipo de atividade
pesqueira. Crédito: Aline Aguiar.

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

Portfólio sobre Baja Califórnia.
Por Ary Amarante

Imagem do pôr do sol no deserto de Baja Califórnia. Dias claros
e de céu aberto proporcionavam um cenário ideal para fotos secas. Crédito: Ary Amarante.

E

-

de La Paz, no Mar de Cortez. O grupo de mergulhadores
teve interações fantásticas com leões marinhos, e HORAS de
snorkel com tubarões baleia, além de mergulhos deliciosos em
belos naufrágios com muita fauna interessante, principalmente
para fotógrafos sub; e fora isso, passeios noturnos à bela cidade
de La Paz, California Sur, para jantares, e drinques locais. O
mais interessante é que, embora seja uma viagem para um destino bem mais distante que os usuais do Caribe, tem um custo-benefício ótimo. Recomendo totalmente conferir! Fotos feitas
durante a expedição Pomacanthus em outubro de 2012; o equipamento utilizado foi uma Nikon D7000 com lentes 17-70mm,
10-17mm e 85mm micro com close-up subsee +10, em caixa da
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Foto macro de um camarão ovado. Apesar de a área apresentar
muitos animais grandes, ideais para o uso de lente grande angular, sempre é possível olhar com cuidado entre as rochas e corais
e encontrar ótimos temas para fotos close-up.
Crédito: Ary Amarante.
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Comum entre os gorgônias e corais negros em profundidades acima de 20m, o peixe Oxycirrhites typus da família Cirrhitidae é
Crédito: Ary Amarante.
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Moreia joia, Muraena lentiginosa, habita fendas no recife durante
o dia, onde é facilmente fotografada, e encontrada em áreas abertas
caçando durante o período noturno.Crédito: Ary Amarante.
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O góbio cabeça vermelha, Elacatinus puncticulatus, é comum e um
bom motivo para fotos macro em águas rasas de Baja Califórnia.
Credito: Ary Amarante.
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Na superfície ventral das estrelas do mar Pentaceraster cumingi,
esconde-se esse lindo camarão laranja, Periclimenes soror. Crédito: Ary Amarante.
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A

ry Amarante é autor do pioneiro livro “Foto-sub Básica & Avançada”, instrutor de foto-sub pela PADI,
que atesta seus exclusivos cursos Advanced Digital UW
Photographer e Marine Life Photographer, além do novo
cofee table book “Vida Marinha”. Ary promove regularmente viagens e eventos relacionados a foto-sub,
inclusive workshops de foto-sub em naufrágios no nordeste. Contatos através do site www.phototravel.com.br

Entre a megafauna carismática presente em Baja Califórnia, estão os brincalhões leões marinhos, Zalophus californianus. Muito
curiosos, principalmente os jovens, se aproximam bastante e fazem
a alegria dos mergulhadores e fotógrafos sub.
Crédito: Ary Amarante.
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Outra grande estrela dos mergulhos e da festa é o tubarão baleia,
Rhincodon typus. Estes animais se concentram nas águas turvas e
ricas da baia de La Paz para se alimentar, e em um passeio para
snorkel é possível avistar mais de cinco indivíduos numa mesma
área.
Crédito: Ary Amarante.
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Os jovens leões marinhos parecem cachorrinhos brincalhões e adoadultos estão em volta tomando conta e também dão mordidas de
“alerta” em mergulhadores que, descuidados, se aproximam demais das colônias.
Crédito: Ary Amarante.

Crédito: Marcia Camisão.

A Revista Eletrônica InForMar difunde de maneira
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

Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores,
47\ InForMar
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!

Por Marcos Lucena

Bruno Castello

da Costa é engenheiro de produção, professor e pesquisador em Pedagogia do Surfe, engajado na pro-

moção da Educação em atividades no Mar e em sua inserção nos programas brasileiros de Educação

Bruno Castello - A princípio, a ideia era elaborar um
manual para orientar as minhas aulas. Entretanto, à
medida que escrevia, fui percebendo que valeria à
pena esforçar-me um pouco mais, investindo mais
tempo, convidando outros autores e buscando um
vistas a viabilizar sua divulgação igualmente para
interessados no exterior.
Após um período ensinando na Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, fui investigar as escolinhas de Surfe no
Havaí, onde já havia vivido durante algum tempo.
Pensava que assim encontraria formas mais apropriadas para o ensino do esporte, em relação àquelas com
as quais já estava acostumado.
Até então, parecia-me que as escolinhas de surfe que
conhecia acabavam criando vivências que em nada
se assemelhavam às lembranças do meu tempo de
aprendiz. Tinha a impressão que a segurança dos alunos era constantemente ameaçada, pois os mesmos
não aparentavam estar preparados para enfrentar situações adversas com as quais se deparavam. Além
disso, achava difícil que aquelas experiências tivessem muito a lhes oferecer, em termos de favorecer
a construção do seu conhecimento e desempenho no
esporte.
Para minha surpresa, pude constatar que as escolinhas

que me esquivar de balas, granadas, arame farpado e trincheiras, depois de sofridas horas de uma

InForMar – Conte-nos um pouco sobre sua trajetória
como praticante do surfe.

acabávamos migrando da recreação na praia para
a prática do Bodyboarding. Alguns anos depois,
seria a vez de trocarmos nossas pranchas de
Morey Boogie por nossas primeiras pranchas de
Surfe. Tão logo tive chance, comecei a surfar de
pranchão, e posso dizer que foi amor à primeira
vista. A partir de 2005, decidi me dedicar ao Surfe
de Peito. Durante minha primeira temporada no
Havaí, tive a chance de conhecer, acompanhar e
aprender com alguns dos melhores bodysurfers
brasileiros que vinham treinando no North Shore
da ilha de Oahu. Além disso, na minha infância

Bruno Castello – Desde minhas primeiras lembran-

Física nas escolas.

InForMar – Você poderia nos contar um pouco sobre
sua pesquisa para a elaboração de seu livro Conscientização Orientada da Prática do Surfe?

(www.maradentro.org.br) e em nosso website

havaianas adotavam as mesmas essências seguidas pelas da Barra da Tijuca, o que me causou
uma certa frustração. Por outro lado, essa temporada no Havaí me reservou algumas surpresas
que, mais tarde, se revelariam vitais para o despertar da nova concepção de ensino que eu tanto
buscava.
Em suma, depois de muita pesquisa, posso dizer
que nadadores habituados à zona de arrebentação
das ondas estão claramente um passo à frente na
prática do esporte, e que isso deve ser levado em
consideração quando do planejamento do aprendizado.

Um dia me chamou atenção a ilustração em uma revista contando a história de um marinheiro náufrago, durante a Guerra das Ilhas Malvinas, que precia costa da Argentina. Desde então passei a brincar
náufrago, arrastando-me em busca de ajuda, e tendo

Bruno Castello da Costa surfando de peito na Barra da Tijuca.
Crédito: Wagner Duque.

InForMar – O que o levou a querer realizar essa
pesquisa?
Bruno Castello - Acredito que as pessoas devem
rigos presentes em um ambiente típico de praia,
caso contrário, haverá sempre alguém correndo o
risco, certamente desnecessário, de se machucar
ou sofrer afogamento.
Se não tivesse tido a ideia desta pesquisa, talvez
tivesse enveredado por alguma outra linha de
investigação. Mas precisava escrever sobre esse
assunto, e hoje vejo o trabalho desenvolvido
como um marco para uma nova frente de pesquiMais detalhes podem ser observados na seção de
artigos do Instituto Mar Adentro

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.
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eu assistia com frequência aos guarda-vidas salvan-

de Futebol e as Olimpíadas nos próximos anos.

mares que já havia presenciado. Portanto, creio que
minha admiração pelo Surfe de Peito era algo que
já trazia latente.
Resumindo a minha experiência: engenheiro de
Produção e professor de Educação Física de formação, sou professor de Surfe desde 2005, com prática em Waikiki, Puaena Point e Makaha-Oahu, e
em Pipeline no Havaí, e personal trainer. Também
fui instrutor de apoio do 2o Grupamento Marítimo
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro. Além do trabalho de pesquisa, desenvolvida no Laboratório de Biomecânica e Comportamento Motor do Instituto de Educação Física e
Desportos da UERJ, atuo como consultor técnico
pelo website
.

oceanos, e sobre como a humanidade vem impactando a Natureza, ajuda a formar essa consciência
de que também podemos fazer a nossa parte. Ainda
que a caminhada pareça longa, se as pessoas pensarem mais no bem-estar coletivo, talvez haja uma
chance de revertermos esse quadro que aí está.

InForMar
poderia associar a importância de conhecer o mar e
a vida marinha?

julgo essencial para a atividade no mar).
Aconselho também a leitura do nosso livro “Conscientização Orientada da Prática do Surfe”, e que
procurem se aprofundar mais no assunto. Para tal,
ressalto alguns pontos importantes: (1) explorar as
mos ao longo do livro; (2) buscar outras propostas,
para que possam desenvolver sua própria opinião
sobre a aprendizagem do Surfe; (3) sempre respeitar o mar, e que esse respeito seja bem traduzido
pela incorporação de hábitos saudáveis às rotinas
diárias (que poderão servir quando do enfrentamento de condições mais intensas de Surfe), tais como

Bruno Castello – Muitas escolinhas de Surfe no Rio
de Janeiro promovem e encorajam ações ecológicas
entre os alunos e também com os banhistas em geral. Elas recolhem lixo, distribuem sacos para a sua
coleta, organizam passeios e viagens de aventura
nais de campo correlacionados, como a Biologia,
projetos como, por exemplo, de reciclagem de lixo
e água, perpetuação de espécies animais em risco
de extinção, e de manutenção e desenvolvimento de
parques e reservas ambientais.
tas, ambientalistas e outros simpatizantes engajados
em ações de preservação da Natureza atuando ativamente para salvar duas de nossas últimas praias
ainda selvagens (a Prainha e a Praia da Reserva) de
dade dos eventos massivos, como a Copa do Mundo

InForMar – Quais dicas você poderia dar aos nossos leitores que gostariam de iniciar na prática do
surfe?
Bruno Castello - Sugiro a prática regular de natação
em um clube ou academia, onde as aulas possibilitem alcançar desempenhos de nível competitivo nos
estilos crawl, peito e costas (saber nadar borboleta,

qualidade, aprimoramento das habilidades de natação em zona de arrebentação, e desenvolvimento
e manutenção de altos níveis de aptidão física; (4)
praticar Surfe, em qualquer modalidade, sempre na
te dentro do campo de visão de um Guarda-vidas;

(5) investir tempo observando – com
rientes em ação, aprendendo com
eles e, se possível, surfando em sua
companhia; (6) jamais tentar apressar o processo de aprendizagem; (7)
nunca enxergar a prancha como boia
ras (“pés-de-pato”) como recurso de
sobrevivência em mares bravios; (8)
seguir o conselho que aprendi com a
Associação de Guarda-vidas do North
Shore no Havaí: se estiverem em dúvida, não entrem no mar.
InForMar – O que você espera na prática como resultado de sua pesquisa, e
qual será seu próximo passo?
Bruno Castello - Com uma parcela tão
litoral, parece-nos que existe um déno mar, no que diz respeito a saber se
comportar no ambiente de praia.
Como este assunto nos parece que
ainda não é abordado com a atenção
devida nas escolas brasileiras, nosso
objetivo maior é que a educação em
atividades no mar possa se tornar parte integrante do currículo escolar nos
cursos de Educação Física.
Atualmente está em andamento uma
versão do projeto para o público
infanto-juvenil, que transmita alguns
de seus principais elementos de forma
clara e direta, e com linguagem apropriada visando despertar a curiosidade
e o interesse também dos professores e
pais para este assunto.

Capa do livro pedagogia do surfe.
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