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Amigos leitores,

A

Revista Eletrônica InForMar inicia o ano de 2014
com muitos assuntos interessantes sobre o mundo
submarino. Nesta edição trazemos mais informações
sobre os golfinhos-flíper. A espécie foi tema em volumes
passados sobre sua população nas Ilhas Cagarras, mas agora
conheça um pouco mais de sua ocorrência na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, também no litoral do
Rio de Janeiro. Além do carisma desse cetáceo, apresentamos
a importância de organismos marinhos como fonte de substâncias químicas utilizadas na produção de fármacos para,
por exemplo, combate ao câncer, entre outras doenças. Já na
seção “Mergulhando com a Ciência” entrevistamos o biólogo
e fotógrafo João Paulo Krajewski, cujos clicks e conhecimento viajam o mundo com objetivo de divulgar a pesquisa
científica e as belezas da natureza! Na temática de fotografia,
trazemos ainda um belíssimo portfólio do profissional Ary
Amarante com foco nas arraias manta de Kona, no Havaí.
Nossa equipe da Revista InForMar aproveita para desejar a
todos um ótimo ano de 2014, lembrando que, para as próximas edições, aguardem novidades do Projeto Ilhas do Rio,
de realização do Instituto Mar Adentro e patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Ambiental, que está
retomando suas atividades de pesquisa e mobilização social
sobre as Ilhas Cagarras.

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.

O golfinho-flíper da Reserva Extrativista Marinha
de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro
Por Rodrigo H. Tardin11,2, Luciana D. Figueiredo2,3,Liliane Lodi2, Israel S Maciel2, Sheila M. Simão2, Maria Alice S. Alves4

¹ Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; ³ Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; 4 Departamento de Ecologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Os laços sociais entre a mãe e o filhote são fortes e podem
se estender por anos.
Crédito: Rodrigo Tardin
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O

golfinho-flíper (Tursiops truncatus) é uma
das espécies mais populares de golfinhos,
principalmente pela existência do seriado de
televisão americano da década de 1960, cujo protagonista era um golfinho denominado Flipper e por
ser uma das espécies de cetáceos mais comumente
exibidas em oceanários. Também é conhecido como
golfinho-nariz-de-garrafa-comum, devido ao seu
bico ou rostro distinto e inconfundível, similar ao
gargalo de uma garrafa. Os indivíduos dessa espécie, geralmente encontrados em grupos sociais, possuem uma coloração que varia entre cinza e cinza-escuro, com a região ventral mais clara e podem
atingir até quase 4 metros de comprimento.
Essa espécie se distribui por águas costeiras e oceânicas em hábitats tropicais, sub-tropicais e temperados em todos os oceanos e em alguns mares internos.
Em águas brasileiras, sua distribuição é costeira e
contínua desde o Amapá ao Rio Grande do Sul. Sua
ocorrência em águas oceânicas permanece pouco
conhecida. Pequenas populações residentes costeiras são registradas no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina assim como em áreas oceânicas do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Apesar de diversas
informações serem conhecidas para essa espécie
em âmbito global, o golfinho-flíper está incluído
na categoria “Menor Preocupação” pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).
No Brasil, o conhecimento sobre a espécie é ainda
considerado deficiente e por essa razão o Instituto
InForMar
Brasileiro do Meio Ambiente9\
e Recursos
Naturais
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Por ser uma espécie social, os indivíduos se agregam, interagindo entre si, formando grupos de diferentes tamanhos. No entanto as sociedades são fluidas, do tipo fissão-fissão, na qual indivíduos se associam, se separam e tornam a se associar numa
escala espaço-temporal. Crédito: Rodrigo Tardin

Renováveis (IBAMA) em 2001 o classificou como
“Deficiente em Dados”.
A Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo
(RESEX Marinha de Arraial do Cabo), localizada no
litoral norte do estado do Rio de Janeiro, foi criada
pelo Decreto Lei S/Nº de 3 de Janeiro de 1997. De
acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), a RESEX Marinha
Arraial do Cabo tem por objetivo garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos
naturais renováveis, tradicionalmente utilizados para
pesca artesanal, pela população extrativista de Arraial
do Cabo. A presença na RESEX Marinha de Arraial
do Cabo de golfinhos, incluindo o golfinh-flíper, e de
baleias, que interagem diretamente com os recursos
pesqueiros na região além de serem predadores de
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topo de cadeia, necessita ser melhor investigada.
Por isso, o Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos (LBEC) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em conjunto com o
Departamento de Ecologia da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, investiga a ocorrência
das espécies de cetáceos na RESEX Marinha de
Arraial do Cabo. Por meio do apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi iniciada uma pesquisa em
dezembro de 2010, com duração de dois anos,
para investigar diversos aspectos ecológicos dos
cetáceos na região. Foi realizado um total de 96
saídas de barco (quatro por mês), com cerca de 6
horas no mar/dia procurando os cetáceos. Em 15

diferentes ocasiões, os golfinhos-flíper foram avistados, num total de 520 horas de esforço de campo.
Os grupos observados eram compostos por diferentes
classes etárias, incluindo adultos, neonatos, filhotes e
juvenis, e variaram entre 4 e cerca de 120 indivíduos.
Os resultados da pesquisa indicaram que os golfinhoflíper se distribuem amplamente pela RESEX marinha
de Arraial do Cabo, aparecendo próximos a ilhas, em
enseadas fechadas e em áreas mais abertas. Dentro da
RESEX, os golfinhos-flíper utilizaram a área para se
alimentar, deslocar e atividades sociais. A alimentação
foi o comportamento predominantemente observado.
De modo a estudar a fidelidade de uso de área, foram
tiradas fotografias das nadadeiras dorsais do maior
número possível de indivíduos adultos para avaliar a
periodicidade com que eles visitam a região. Isso foi
possível porque cada golfinho possui marcas características nas nadadeiras dorsais que permitem aos
pesquisadores identificá-los individualmente, como se
fosse um “código de barras”. Até o momento mais de
240 indivíduos foram identificados.
Por não possuir ainda um Plano de Manejo, as atividades pesqueiras e turísticas acontecem na RESEX Mari-

nha de Arraial do Cabo sem ordenamento. Tal situação se intensifica ainda mais durante o verão,
quando o número de turistas pode chegar a milhares, uma vez que a área possui praias de grande beleza cênica e águas com visibilidade que
podem atingir 20 metros. Os resultados obtidos
pela equipe de pesquisa mostram que a RESEX
Marinha de Arraial do Cabo constitui uma importante área de ocorrência para o golfinhoflíper e
esforços para a sua conservação são necessários.
Tursiops truncatus é considerada como uma das
principais espécies de cetáceos sob forte pressão
antrópica na costa brasileira. Além do mais, o
Plano Nacional de Ação de Pequenos Cetáceos
(PAN Pequenos Cetáceos), produzido pelo ICMBio e publicado em 2011, tem como metas: (a)
investigar os padrões de distribuição e de uso de
área, e (b) avaliar e reduzir o impacto do turismo
e lazer sobre populações de T. truncatus, dentre
outras, nos próximos cinco anos. Os resultados
obtidos ampliam o conhecimento e contribuem
para a sua conservação.
Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro.
Crédito: Google Earth
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Dentre os cetáceos os indivíduos dessa espécie são
considerados ativos na superfície, especialmente
quando praticam comportamentos aéreos, como por
exemplo, o salto. Crédito: Rodrigo Tardin

Acima: Ao acompanharem os golfinhos-flíper sem seguirem um protocolo específico para não interferir em seu comportamento natural, muitas vezes os
barcos recreativos podem molestá-los. Crédito: Rodrigo Tardin
À esquerda: Indivíduos possuem nadadeiras dorsais distintas, permitindo aos
pesquisadores identificá-los individualmente. Crédito: Rodrigo Tardin
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
15\ 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.

Peixes

Ósseos
Nome vulgar: Piraúna
Nome científico: Cephalopholis fulva
Fotógrafa: Aline Aguiar
Por Aline Aguiar

E

xistem dois grandes grupos de
peixes que, primeiramente, refletem a composição do esqueleto
interno desses animais. Os peixes cartilaginosos agrupam os tubarões, raias e
quimeras, e ocorrem principalmente em
ambientes marinhos. Já os peixes ósseos incluem as espécies mais conhecidas
por aqueles que se aventuram no mundo
aquático, tanto de água salgada como
doce. Com mais de 24.000 espécies já
identificadas, os peixes ósseos formam
o maior grupo entre animais vertebrados
e, devido à grande diversidade, a classificação é muito extensa e complexa.
Alguns livros trazem as famílias de
peixes agrupadas por forma, tamanho,
cor e habitat, facilitando assim a identificação das espécies pelo público em
geral. Os peixes da família Serranidae
têm corpo robusto, com grandes bocas
e lábios. Exemplos bem conhecidos dos
mergulhadores são algumas garoupas e
badejos. Mas os serranídeos são populares até para quem não mergulha, pois
têm grande importância na pesca comercial e amadora. Esses animais habitam
principalmente áreas recifais ou costões
rochosos, onde vivem próximos ao fundo e muitas vezes dentro de tocas. São
predadores carnívoros e solitários que

passam boa parte do dia à procura de
presas menores dentro do recife. Peixes
e crustáceos são itens comuns na dieta
desses animais. Uma curiosidade é que
são hermafroditas e, portanto, possuem
tanto órgãos reprodutores masculino
como feminino. O hermafroditismo é
uma característica relativamente comum para muitas espécies de peixes e,
no caso dos serranídeos, a maioria nasce
como fêmea e depois de um certo tamanho torna-se macho. Muitas espécies
são difíceis de distinguir, pois possuem
diferentes padrões de cor e marcas no
corpo. No entanto, cada uma possui
características únicas que possibilitam
o reconhecimento debaixo d’água. A
piraúna, Cephalopholis fulva, é um
exemplo de espécie que apresenta diferentes colorações, como tons de marrom
(mais comum), vermelho e amarelo
(mais rara), ou até bicolor. Porém todos
os morfotipos exibem duas manchas
negras na mandíbula inferior e outras
duas na base da cauda, bem como muitas manchas azuis pequenas distribuídas
na cabeça e no corpo. A espécie não está
entre os maiores serranídeos e atingem
no máximo 40 cm. C. fulva ocorre no
oceano Atlântico Tropical Oeste, entre
a Flórida (EUA) e Santa Catarina (Bra-
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Indivíduo de Cephalopholis fulva de cor amarelo.
Crédito: Aline Aguiar.

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA
FOTO SUB ID: MOLUSCOS: GASTRÓ-

sil), incluindo ilhas oceânicas brasileiras, como
Fernando de Noronha e Atol das Rocas. São
peixes predadores bastante comuns em fundos
rochosos e coralinos, em profundidades entre 1
e 160 m, onde costumam ficar parados sobre o
substrato ou procurando ativamente suas presas. Frequentemente são observados grandes
agrupamentos de indivíduos de piraúna numa
mesma área. Em geral são um pouco ariscos,
mas os mergulhadores, com uma aproximação
calma, podem até observá-los bem de perto.
A foto escolhida foi feita por mim no Arquipélago de Fernando de Noronha – PE, em 2008,
no ponto conhecido como Cagarras Fundas,
numa região recifal com aproximadamente
20m de profundidade. As piraúnas são comumente observadas no arquipélago em diferentes colorações durante os mergulhos, como é o
caso do espécime de cor amarelo registrado no
Canal da Ilha Rata no ano de 2007.

PODES COM CONCHA

Moluscos gastrópodes, como caramujos e búzios,
possuem concha tubular, cujas características de
forma, ornamentação e padrão de coloração são
utilizadas na identificação das espécies. Alguns
gastrópodes possuem ainda um disco cuticular
duro na região do pé, chamado de opérculo, que
fecha a abertura da concha quando o animal está
retraído. Já outras espécies, como forma de camuflagem, conseguem estender o manto recobrindo
totalmente a concha. Tais caracteres também são
importantes no reconhecimento desses animais.
Uma dica: Caso o animal esteja para fora da
concha, procure se aproximar com calma e fazer
um registro dele por inteiro. Normalmente, após
o uso do flash, o molusco se retrai e detalhes da
concha podem ser feitos sem pressa. São animais
normalmente lentos, o que permite o fotógrafo experimentar diferentes configurações na máquina,
buscando a melhor composição do registro. Se
possível, use algum objeto como escala de tamanho.
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 um molusco gastrópode, do tipo
búzios, evidenciando o indivíduo retraído para
dentro da concha.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

sse bicho vive camuflado no fundo rochoso, arenoso ou sobre recife de corais e usa uma estrutura parecida com uma antena para atrair suas presas,
que podem ser invertebrados ou pequenos peixes. Movem-se lentamente
com estruturas peitorais que lembram asas de morcego. Ocorrem entre 0 e 200 m
de profundidade e é uma espécie com distribuição mais restrita no Atlântico Sul,
entre as Antilhas Francesas até o Sul do Brasil e Uruguai. Que bicho é essse ?
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular e/ou científico do bicho. Os primeiros leitores que acertarem ganharão uma foto do bicho, autografada, e terão seus nomes celebrados na próxima edição do InForMar.

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

Cirurgião; Caraúna

nome científico – Acanthurus coerulus.
Leitores ganhadores da foto autografada :

Andressa Rodrigues

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 Dráusio Véras

E

ssa foto foi tirada em 04 de outubro de 2009 em Tamandaré-PE, e não retrata um momento de carinho e sim uma disputa, no período reprodutivo,
entre dois machos de peixe macaco/quatro olhos (Labrisomus nuchipinnis)
por uma fêmea. Estavam tão concentrados que não se importaram com a minha
presença e permaneceram assim, mesmo depois de algumas fotos. Sabia desse
comportamento, porém nunca havia registrado, e nesse dia tive a grande sorte!

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos acontecimentos no
universo marinho.
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Fármacos extraídos de organismos marinhos
Por Raquel Neves

H

á muitos anos a natureza é fonte importante de compostos químicos utilizados como
fármacos. Grandes descobertas como a
morfina, penicilina, aspirina, ciclosporina, dentre
outros fármacos, são derivados de plantas terrestres
e microrganismos. A novidade é a descoberta de
novos fármacos isolados de organismos marinhos.
Especialistas já afirmam que o futuro da farmacologia está nos oceanos (Marina Gordaliza Escobar
– professora da Universidade de Salamanca e integrante da Academia de Farmácia de Castela e Leão
/ Espanha).
Mas porque explorar os oceanos em busca de novos fármacos?
Os oceanos correspondem à maior parte da superfície terrestre e são fonte de alta diversidade biológica, sendo que o conhecimento do mar profundo (>
250 metros de profundidade) é ainda muito restrito.
Defesas químicas em organismos marinhos, principalmente algas e invertebrados marinhos que
vivem fixados em fundos rochosos, como corais
e esponjas, são utilizadas para evitar a predação,
para competir por espaço e como sinalizador de
reprodução e comunicação entre indivíduos da
mesma espécie. Esponjas do gênero Hymeniacidon
liberam compostos com ação antiproliferativa para
inibir o crescimento de outros organismos sésseis
(sem movimento) no espaço em que elas vivem, e
esses mesmos compostos tiveram resposta positiva
como agente de combate ao câncer de mama e de
pequenas células cancerígenas nos pulmões (pesquisa realizada pela Escola Galesa de Farmácia no
Reino Unido).
Já foram registrados cerca de 30.000 produtos
marinhos em publicações científicas, e 60% dos
compostos isolados têm atividade biológica significativa, entretanto somente 2% dos registros são

Esponja Aplysina lacunosa produtora de um composto citotóxico antitumoral, (alcaloide 11-oxoaerothionina, com
atividade contra câncer de cólon. A espécie é encontrada
no Brasil (Revizee – Score central). Crédito: Gisele Lobo
Hajdu (Smithsonian Tropical Research Institute #14536),
província de Bocas del Toro, Panamá.

provenientes de organismos de águas profundas.
O esperado é que organismos que sobrevivem
em condições adversas, sistemas abissais e águas
profundas produzam numerosos metabólitos químicos que poderiam ser utilizados para criação de
novos medicamentos, mas a previsão é de que com
a tecnologia atual para exploração de sistemas marinhos (e os melhoramentos que estão por vir) em
poucos anos os seres humanos poderão conhecer
e aproveitar melhor os recursos provenientes de
organismos marinhos.
Matéria com a professora Marina Gordaliza Escobar:
• www.dicyt.com/noticia/o-futuro-da-farmacologia-esta-nos-oceanos
Matéria publicada sobre as respostas de compostos químicos encontrados em esponja no Reino
Unido:
• w w w. b b c . c o . u k / p o r t u g u e s e / c i e n c i a /
story/2005/09/050927_esponja.shtml
Outras fontes:
www.cienciaviva.pt/rede/oceanos/ohhseminar/farmac.asp
• www.planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/conteudo_263086.shtml

•

Molusco Mactromeris (=Spisula) polynyma produtor do
composto spisulosina, inicialmente isolado do molusco
e posteriormente sintetizado. O composto se encontra
em ensaios clínicos para pacientes com tumores sólidos.
Créditos: Downeast Institute (www.downeastinstitute.
org/arctic-surf-clams.htm).

Esponja Arenosclera brasiliensis endêmica da região do Rio de Janeiro, Búzios e Arraial do Cabo,
Brasil. Compostos (quatro alcaloides) obtidos na
esponja mostraram atividade citotóxica e antibiótica contra microrganismos que causam infecções
hospitalares, resistentes a antibióticos. Créditos:
Guilherme Muricy (www.poriferabrasil.mn.ufrj.
br).

Esponja do gênero Hymeniacidon utilizada para pesquisa na Escola Galesa de Farmácia no Reino Unido. Os compostos obtidos das
esponjas do gênero possuem ação antiproliferativa e obtiveram
resultados positivos como agente de combate ao câncer de mama
e de pequenas células cancerígenas no pulmão. A espécie fotografada é Hymeniacidon pervelis, ocorrência no continente europeu.
Créditos: Alessandro Falleni (www.alessandrofalleni.com)

Cardume de tubarões-martelo recortado (Sphyrna lewini).
Crédito: Ary Amarante

Ascídia colonial Didemnum granulatum produtora de compostos anti-tumorais, alcaloides isogranulatimida e granulatimida.
Créditos: Rosana Rocha (Smithsonian Tropical Research Institute #30362), província de Bocas del Toro, Panamá.
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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!!!

As mantas de Kona
Por Ary Amarante

Crédito: Ary Amarante

N

a maior ilha do Havaí, no Pacífico Central, está a cidade
de Kailua-Kona. E nos arredores, um dos mergulhos
mais peculiares e interessantes que já vivi, um “manta
feeding”, ou alimentação de raias manta. As mantas se alimentam de plâncton e, então, como atraí-las? Simples, atraindo primeiro o plâncton com que se alimentam. Lâmpadas poderosas
são colocadas em uma determinada área, tanto na superfície
como no fundo; com o cair da noite as luzes são acesas e, na
medida em que o plâncton é atraído por elas, várias raias mantas
se aproximam para o banquete, e ficam por horas evoluindo sob
snorkelistas maravilhados, e sobre mergulhadores autônomos
que ficam ajoelhados ou deitados no fundo. Os mergulhadores
também portam luzes fortes, e então as mantas vêm sobre eles,
praticamente raspando seus corpos sobre as cabeças destas pessoas maravilhadas com tal espetáculo.
Conversando com um dos guias eu soube que este mergulho
já acontece há mais de 20 anos, diariamente, e que há mantas,
identificadas pelas manchas particulares em seu ventre, que são
vistas regularmente há mais de 15 anos, com frequência não
diária, mas, segundo o guia, em torno de 80% dos mergulhos.
É fantástico ver mantas adultas, as maiores com certeza
com pelo menos 4 metros de envergadura (nas fotos dá para se
ver), interagirem tão de perto com os mergulhadores. Algumas
vezes, após fotografá-las de frente, tive que me abaixar e praticamente deitar no fundo para não ser atingido por esses magníficos peixes, e o deslocamento de água das suas nadadeiras nos
fazia balançar!
Mesmo com uma lente que cobre praticamente 170 graus em
diagonal, muitas vezes as mantas, de tão próximas, não cabiam
no quadro. Quanto mais o tempo passava, mais plâncton havia
na água, o que prejudicava um pouco mais as fotos; mas o frenesi alimentício também aumentava, e as mantas, iluminadas
pelas poderosas lâmpadas, nos davam um espetáculo inesquecível com evoluções e piruetas onde às vezes quase se chocavam.
Depois de mais ou menos 40 minutos de êxtase o guia nos chamou para um passeio noturno nos arredores, e começou a nos
mostrar moreias, pequenos camarões, nudibrânquios... que chato!!!! Depois das mantas, ainda com a adrenalina do mergulho
a mil, e ainda mais com uma lente super grande angular em
minha câmera, ver vida macro era o que eu menos queria, queria
mesmo era ficar com as mantas até o ar acabar...

Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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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

Comum entre os gorgônias e corais negros em profundidades acima de 20m, o peixe Oxycirrhites typus da família Cirrhitidae é
bastante arisco e um grande desafio para captura de boas imagens.
Crédito: Ary Amarante.
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Crédito: Marcia Camisão.

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

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!

Por Marcos Lucena

J

oão Paulo Krajewski é biólogo, doutor em ecologia. João Paulo já visitou mais de 30 países em busca
de imagens da natureza. Seu maior objetivo é divulgar pesquisas científicas e as belezas na natureza ao

público geral, criando admiração pelo mundo natural e gerando interesse pela conservação da natureza.
InForMar – Conte-nos um pouco de sua trajetória
como pesquisador, fotógrafo e cinegrafista.
João Paulo – Primeiramente gostaria de dizer que é
um prazer participar desta entrevista. Sempre acompanho as publicações do InForMar e acho um meio
excelente de divulgação da ciência e conservação
marinha. Eu sempre quis fazer biologia e em 1999
ingressei no curso na Universidade Estadual de
Campinas. Naquela época eu já mergulhava e gostava muito de fotografia. Durante toda a graduação
aproveitava para, além de estudar, fotografar os animais que encontrava em viagens ao campo. Também
procurava ajudar colegas em seus trabalhos de campo
para sempre ter a oportunidade de estar perto da natureza. Quando terminei a graduação tive o imenso
prazer de iniciar um mestrado sob a orientação do
Prof. Ivan Sazima, que hoje, além de um dos meus
maiores mentores, é um grande amigo. Nas viagens
com o Prof. Ivan, quando trabalhávamos em Fernando de Noronha, desenvolvi um gosto ainda maior
por História Natural, e tanto minhas pesquisas como
fotografias e filmagens tenderam para este lado. Eu
gostava de observar os animais em suas atividades
diárias, tentando compreender o que aquilo significava. Continuei trabalhando assim nos anos seguintes,
no doutorado e, concomitantemente, fotografando e
filmando a natureza. Naquela época eu já publicava
fotos em revistas, como a Terra da Gente, e produzia imagens para programas da TV Globo, como o
Globo Repórter e Terra da Gente. Em 2008 iniciei
meus trabalhos no Domingão do Faustão, produzindo e apresentando o quadro Domingão Aventura. No
final do doutorado, passei alguns anos na Austrália,
estudando e aproveitando para conhecer e fotografar

animais daquela região e do Sudeste Asiático. Na
ocasião, como passava muito tempo gravando
imagens para televisão, fui obrigado a diminuir
muito minhas atividades como pesquisador. Hoje,
apesar de colaborar com colegas pesquisadores,
quase todo meu tempo é voltado para produção
de fotos e vídeos de natureza.
InForMar – Você acredita que essas ferramentas
de registro digital facilitaram na pesquisa científica?

sas curiosas, bonitas ou divertidas. A combinação de
imagem e som para contar uma história, seja da vida
de um animal ou de um “alien” de ficção científica, é
uma forma de arte. As imagens são editadas de modo
a passar emoção e sensibilizar, o que, claro, muitas
vezes diminui a precisão das informações passadas.
Por exemplo, se fôssemos ilustrar precisamente a
vida de um leão, teríamos um documentário em que
90% do tempo os leões estão dormindo. Ninguém faria isso... A escolha das cenas de ação é uma maneira
de criar esse espetáculo da natureza e emocionar as
pessoas. Óbvio que as informações narradas acrescentam muito e são uma boa fonte de informação,
mas não dá para se comparar o que aprendemos de
fato assistindo a um documentário ou lendo um livro
sobre o animal. Mas, após ver um belo documentário

sobre natureza, quem não tem vontade de saber
mais sobre o lugar ou o animal, e busca mais informações sobre eles?
A ciência é fria, tem que ser. São fatos que, relacionados, suportam ou não ideias. Documentários são peças de arte, com uma liberdade criativa
muito maior. Mas, claro, nada é apenas preto e
branco. A ciência por muitas vezes é subjetiva
também, pois é feita por pessoas que escolhem
o que vão estudar de acordo com suas, emoções,
coletam os dados que pensam ser importantes e
escrevem seus resultados de acordo com o que
acham que é importante. Por outro lado, os documentários bem feitos sobre natureza se prezam
por retratar a verdade e informar sobre o seu objeto. A ciência, para ser bem feita, fica restrita à par-

João Paulo - Sem dúvida. Lembro-me de que
quando fazia mestrado passávamos horas anotando dados sobre a composição do fundo marinho,
o que hoje pode ser feito, no campo, com fotos
tiradas em minutos. E, melhor ainda, esses dados
ficam guardados, podem ser reavaliados, repensados e são um registro histórico da fauna de um
local. Hoje acompanho diversos trabalhos científicos e a maioria deles usa alguma ferramenta de
registro digital. Foi, sem dúvida, uma revolução.
InForMar – Qual seria a importância de um
documentário como ferramenta de divulgação
científica?
João Paulo – Os documentários têm diversas qualidades. Podem servir como fonte de informação
ou registro histórico, por exemplo. Mas creio
que o maior potencial é a sensibilização do público. A maioria das pessoas liga a televisão para
se divertir. TV é sinônimo de entretenimento, e
assim deve ser um documentário ao mostrar coi-

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.
Fotografia tirada durante trabalhos na Amazônia.
Crédito: Roberta Bolnado
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te mais fria desse ciclo. Já o documentário tem uma
plasticidade muito maior, com um poder de sensibilização também muito maior, pois, diferente da fria
ciência, emociona muito mais os espectadores.
InForMar – É possível conciliar a pesquisa científica e projetos de fotografia? Quais dicas você
poderia dar aos leitores que gostariam de conciliar
a pesquisa científica a uma produção de documentários e registros fotográficos?
João Paulo – Sim, sem dúvida. Pesquisadores têm
o privilégio de visitar lugares maravilhosos, muitas
vezes fechados ao público, e também de estudar a
fundo sobre o local e a vida ali presente. Junte-se
a isso a troca de experiências com outros pesquisadores e tem-se um prato cheio para produção de
registros fotográficos e documentários. Gravar imagens e fotografar viagens de pesquisa é uma ótima
maneira para se fazer bons materiais de divulgação.
Tive essa oportunidade muitas vezes, acompanhando colegas no Brasil e exterior, e nessas viagens
consegui os melhores materiais que fiz até hoje. A
melhor maneira de aproveitar essas oportunidades é
estar sempre com uma câmera na mão, fazer muitas
imagens e se informar sobre que tipo de imagens
fazer para poder contar uma história bonita. Por
exemplo, conheço muitas pessoas que trabalham
com insetos e são excelentes fotógrafos, mas somente têm fotos macro dos insetos e nada mostrando um cenário mais amplo, onde estes insetos
vivem e o trabalho de pesquisa feito com eles. Com
imagens de ambientes marinhos, por exemplo, é difícil fazer um bom vídeo sobre a vida de um peixe
sem mostrar cenários externos, cenas panorâmicas
do recife e outros animais que vivem ali. Acho que
o grande segredo para os pesquisadores amantes de
imagens iniciarem a produzir um belo material que
seja útil para revistas ou televisão é estudar o lado
mais artístico desse tipo de produção, e saber como
montar uma história que tenha apelo para o públi-

co. É possível sim fazer isso de modo ético e sem
sensacionalismo, mas não se pode esquecer que fotografias e documentários são formas de arte. Fotos
para trabalhos científicos, com escalas e animais no
centro da foto, por exemplo, não são as preferidas
das pessoas leigas.
InForMar – Como nem tudo são flores, você poderia citar algumas dificuldades encontradas para
realização de seus trabalhos?
João Paulo - Existem inúmeras dificuldades, assim
como em qualquer outro trabalho, incluindo a ciência. A grande diferença é que, no ramo de fotografia e filmagem, existem poucas vagas e é preciso
se destacar muito. Para piorar, há o alto custo dos
equipamentos. Mas, melhor do que citar essas dificuldades, é perceber como podemos superá-las.
Sem dúvida, hoje as possibilidades de sucesso de
uma pessoa talentosa, mas sem condições de adquirir um equipamento caro, são muito maiores. Câmeras digitais estão cada vez melhores e mais baratas,
e para os colegas que trabalham com pesquisa há
algumas vantagens, pois estão sempre no campo e
têm a possibilidade de obter imagens. Esses profissionais conhecem muito sobre o assunto e podem
obter histórias magníficas em lugares que poucas
pessoas explorariam. Pequenas poças de marés, por
exemplo, são ignoradas por turistas e fotógrafos
comuns, mas um biólogo bem informado sabe o
mundo maravilhoso que se esconde ali, pronto para
ser descoberto por uma pequena câmera e sem a necessidade de se gastar fortunas com saídas de mergulho. Criatividade, perseverança e vontade, sem
dúvida, superam muitas das grandes dificuldades na
área de foto e vídeo.
InForMar – Conte-nos seus próximos passos! O
que podemos esperar de João Paulo no futuro?

João Paulo - Hoje quase todo meu tempo é usado em produções para o Domingão Aventura, quadro que eu e o Cristian Dimitrius produzimos e apresentamos no Domingão do
Faustão. Só este ano estivemos em mais de 15 países e, além
das viagens em si, faço a edição dos vídeos e a produção das
viagens. O pouco tempo que sobra me dedico a projetos mais
pessoais relacionados à natureza. Entre 2012 e 2013 publiquei
dois livros: “A Vida em Nossos Mares”, com imagens de ambientes e animais marinhos e “A Vida dos Peixes em Fernando
de Noronha”, sobre história natural dos peixes do arquipélago.
Lancei também um DVD pela Globo Marcas, com os melhores
momentos do Domingão Aventura remodelado em formato de
documentário. Além disso, publiquei diversos artigos, chosos
e de corais. Tenho mais projetos como estes em andamento, de
livros, vídeos e artigos para revistas, e pretendo concluí-los aos
poucos, no intervalo de tempo entre as produções do Domingão. Gosto muito de natureza em geral e de diversos grupos de
animais, mas não posso negar que tenho uma queda especial
pelos recifes de corais e florestas tropicais. Qualquer coisa relacionada a esses ambientes tem grande chance de aparecer em
projetos futuros, e espero que vocês possam ver alguns deles
em breve!

Foto acima, no alto: Fotografia tirada no Canadá.
Crédito: Cristian Dimitrius.
Foto acima, no centro: Câmera tomada por cobras, Canadá. Crédito: JP Krajewski.
Foto acima, inferior: Fotografia tirada durante
trabalho em Cuba. Crédito: JP Krajewski.
Foto ao lado: Fotografia tirada durante trabalho
em Cuba.
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