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Amigos leitores,
A Revista Eletrônica InForMar inicia o ano de 2016 com novas publicações
sobre o mundo marinho. Fique por dentro de um projeto que combina esporte
e pesquisa na Baía de Guanabara, “remando e analisando” as águas das praias
por onde passa. Já na seção “Mundo Azul” conheça um pouco mais sobre a
função das algas marinhas como fonte de produtos naturais. Pequeninas e
muitas vezes escondidas dos olhos dos mergulhadores desatentos, as marias-da-toca são tema também dessa edição. Saiba curiosidades sobre esses peixinhos e aproveite para encontrá-las mais facilmente nas próximas incursões
subaquáticas. Para finalizar, temos dicas sobre fotografia em Tofo – África
- na seção “Por Trás das Lentes”, redigida pelo profissional Ary Amarante.
Isso e muito mais vocês encontram em nossas páginas...

Então aproveitem 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.

Por entre as Rochas dos Costões
Por Felipe Eloy Abrunhosa (felipe_eloy0494@yahoo.com.br), Luana Santos Corona
(luanacorona01@gmail.com), Áthila A. Bertoncini (athilapeixe@gmail.com) & Luciano
Neves dos Santos (luciano.lep@gmail.com).
Fotos por Áthila A. Bertoncini

A

Nesta foto é possível observar como os Parablennius pilicornis usam
suas nadadeiras ventral e peitoral para se apoiar no substrato.
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Alguns machos durante o período de reprodução apresentam marcas de brigas, como
este macho na foto, de coloração preta, apresenta marcas logo abaixo do início da sua
nadadeira dorsal. Note a coloração azul que bordeja a nadadeira anal.”

bundantes ao longo de toda a costa brasileira, as marias-da-toca apresentam uma
diversidade de cores e comportamentos
que intrigam até mesmo pescadores e mergulhadores mais experientes.
A família Blenniidae é uma das mais ricas famílias
de peixes recifais, sendo conhecidos hoje 56 gêneros, onde se distribuem um total de 381 espécies.
No Brasil, o trabalho de Carlos A. Rangel e Ricardo Z. P. Guimarães (Taxonomia e distribuição da
família Blenniidae na costa leste do Brasil) reporta
dez espécies dessa família na costa leste brasileira.
Atualmente uma dessas espécies, Parablennius
pilicornis, é foco de estudos bioecológicos desenvolvidos pelo Laboratório de Ictiologia Teórica e
Aplicada (LICTA), da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
O Parablennius pilicornis, conhecido comumente
como maria-da-toca, ou macaquinho das pedras,
é um peixe da família Blenniidae. Esses peixes
se caracterizam por não possuírem escamas ou
espinhos, apenas raios (que são moles) em suas
nadadeiras e um corpo alongado, característico de
espécies crípticas. São peixes muito comuns nos

costões rochosos em todo o mundo, especialmente
no Brasil.
Por terem um comportamento sedentário e habitarem,
em geral, áreas rasas nos costões rochosos, raramente
passando muito de 15 metros de profundidade, podem ser facilmente avistados por mergulhadores, e
demonstram curiosidade ao serem notados.
Durante os estudos, foi observado que essa espécie
tem grande variação de coloração, desde o preto, passando por tons esverdeados, marrom e até um laranja
exuberante, que chama a atenção de qualquer mergulhador. Os estudos já mostraram que essas diferenças em sua coloração estão relacionadas ao sexo dos
indivíduos, como ocorre para muitas outras espécies
de peixes recifais e de costões rochosos. Essas diferenças são chamadas pelos cientistas de dimorfismo
sexual.
Os machos, durante o período reprodutivo, adquirem uma coloração mais escura, próxima do preto,
com um destaque de tom de azul que bordeja a nadadeira anal. Essa coloração indica que o macho está
cuidando do ninho. Além disso, os machos possuem
uma glândula reprodutiva externa, evidente na fase
reprodutiva. Outra coloração dos machos é um tom
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esverdeado-escuro, com a presença marcante de
um ocelo no início da nadadeira dorsal.
Já as fêmeas, apresentam cores mais claras como o
marrom claro, com tons avermelhados e às vezes
alaranjadas.
As marias-da-toca são peixes crípticos e sedentários, ou seja, não costumam se deslocar por longos
trajetos, tendo o hábito de permanecerem imóveis
e imperceptíveis aos observadores. O fato de habitarem águas rasas faz com que tenham uma forte
interação com seu habitat, mostrando por vezes um
comportamento territorialista na altura do seu período reprodutivo.
Durante esse período de cuidado parental os machos se tornam mais agressivos, sendo possível
observá-los expulsando potenciais machos competidores de seu território. As fêmeas, normalmente
menores que os machos, ficam mais afastadas dos
ninhos, sendo perseguidas na tentativa de um cortejo por parte dos machos negros.

Sua reprodução é possível ser observada durante
o ano inteiro, porém seu principal pico reprodutivo foi observado no período de novembro a dezembro. Sua desova ocorre em fendas ou tocas no
costão rochoso, os machos têm a função de cuidar
dos ninhos, limpando, protegendo de predadores e
aerando os ovos.
Parablennius pilicornis tem uma alimentação
onívora, ou seja, ele se alimenta desde algas, seu
alimento predominante, até pequenos crustáceos
e equinodermos e até mesmo a desova de outras
espécies. Por vezes entra em um frenesi alimentar,
e há uma disputa entre várias espécies que seguem
predando ninhos abandonados de sargentinho
(Abudefduf saxatilis). Por vezes os descuidados
são predados também, especialmente por garoupas
que rondam em busca de alguma maria-da-toca
distraída.

O tom marrom claro é o mais comum entre as fêmeas de Parablennius pilicornis.
A grande variação de cores da Maria-da-toca torna ela um peixe muito apreciado
por fotógrafos subaquáticos, podemos ver
esse exemplar laranja com sua cores vivas
e brilhantes.

Machos com coloração mais esverdeadas apresentam ocelo no início da nadadeira dorsal.
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Acima e abaixo:Diversos Parablennius pilicornis aproveitando o descuido de um ninho
de Sargentinho (Abudefduf saxatilis).

Devido à sua ampla distribuição, que vai desde a
Flórida, nos Estados Unidos, até Santa Catarina,
no sul do Brasil, e parte da costa da Europa, sua
alta densidade populacional o torna um peixe muito fácil de ser estudado, sendo acessível mantê-los
em aquários e até mesmo serem observados durante mergulhos. Apesar dessa facilidade, Parablennius pilicornis é um peixe ainda com poucos estudos no Brasil. Para além de compreender melhor
as estratégias dessa espécie e a sua bioecologia,
pretende-se avaliar se essa espécie pode ser um
bom bioindicador das comunidades de peixes em
regiões de costões rochosos.
As ovas de Parablennius pilicornis são mais
difíceis de serem encontradas e apresentam
uma coloração desde transparente, passando
por estágios mais roxos até o final da maturação
quando ficam marrons.
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Para conhecer mais:
Bertoncini, AA, Rangel, Carlos A, Chaves, L.C.T., Mendonça-neto, J.P., Monteiro Neto, C. (2013) Peixes Recifais do
Monumento Natural das Ilhas Cagarras
In: História, Pesquisa e Biodiversidade
do Monumento Natural das Ilhas Cagarras.1 ed. Rio de janeiro: Museu Nacional, v.1, p. 107-137
Hostim-Silva, M., Bertoncini, A.A., Machado, L.F., Gerhardinger, L.C., Daros,
F.A.L.M., Barreiros, J.P., Godoy, E.A.S.
(2006) Peixes de Costão Rochoso de
Santa Catarina, I. Arvoredo. Itajaí : Editora da UNIVALI, v.1. p.135.
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

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

Crédito: Simone Marques

E

sse bicho exibe uma grande variedade de cores, podendo ser observada
desde a cor azul até a próxima ao transparente. Sua textura é suave e macia, e seu disco, podendo atingir 15 cm de diâmetro e 5 cm de altura, fica
escondido pelos tentáculos em franjas. É um bicho cuja base fica enterrada no
fundo arenoso ou de cascalho e sua forma irregular dispõe de mais tentáculos
na borda que no seu centro. Com os tentáculos variando do branco ao vermelho,
possui manchas que podem ser de cor amarela, marrom ou rosa nas pontas. Os
tentáculos de um bicho desse não são capazes de retrair, mas seu disco pode fazê-lo totalmente. Habita a região tropical do Atlântico Oeste do Caribe até o Brasil
e tem alguns registros recentes para a região do Atlântico Leste, como São Tomé
e Príncipe. Que bicho é esse?
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 também terão seus nomes celebrados
na próxima edição do InForMar.

“Que bicho é esse ?”

da edição anterior do InForMar:

cangulo-pavão

nome científico – Aluterus scriptus.
Leitor Vencedor e ganhador da foto autografada:
Sabrina Aleixo

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
17\ 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 Denize Serafim (denizeserafim@hotmail.com)

D

enise´s Pygmy Sea Horse fotografado em Wakatobi – Indonésia em
10/10/2014.

Imagine um ser de 16 mm de comprimento escondido em uma gorgônia de
mesma cor, sonho de qualquer fotógrafo subaquático. Eu queria tanto ver
um desses incríveis animais como queria ver um tubarão baleia. Como foi?
Foi assim... Achei o pygmy... que alegria... fotografei... e agora? A foto está
no foco? Quero baixar logo no computador para ver se está no foco, será? E
não é que quando olho bem tem um pequeno pulgão em seu peito... de que
tamanho seria esse aí então...??? Mistérios e delícias do mar.

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

Algas Marinhas: Fonte de Produtos Naturais
Por Raquel Neves

A

s algas marinhas são organismos multicelulares, bentônicos e crescem fixos ao
substrato consolidado como os costões
rochosos. As algas podem se diferenciar em função
da composição de seus pigmentos principais, sendo
divididas entre algas vermelhas (Rhodophyta), pardas (Phaeophyta) e verdes (Chlorophyta). As algas
vermelhas possuem clorofila a e predominância de
pigmentos vermelhos (ficoeritrinas), as algas pardas possuem clorofilas a e c e predominância de
carotenoides, enquanto as algas verdes possuem as
clorofilas a e b como pigmentos mais abundantes.
As algas marinhas são famosas pelo seu uso na
culinária japonesa e são utilizadas como substâncias espessantes e estabilizantes em sorvetes e gelatinas, como o ágar-ágar. As algas também servem
como matéria-prima de medicamentos, combustíveis, cosméticos e até mesmo na regeneração óssea
para enxertos odontológicos compostos por fosfato
de cálcio, proveniente de rodófitas marinhas calcárias das espécies Corallina officinalis e Amphiroa
ephedra.
Compostos conhecidos como produtos naturais (ou
metabólitos secundários) são mediadores de interações ecológicas e ocorrem em grupos específicos
de organismos. Estudos com abordagem voltada
para produtos naturais envolvem o isolamento e a
avaliação da estrutura de novas moléculas, a obtenção de substâncias com atividades biológicas para
o favorecimento humano como os fármacos, o seu
papel ecológico, a sua importância evolutiva e seu
uso como marcadores taxonômicos, filogenéticos e
biogeográficos. A partir de 2005, foi constituída no
Brasil a Redealgas: Rede Nacional em Biotecnologia de Macroalgas Marinhas. Esta consiste num
fórum para discussão de programas de pesquisas
e linhas de ações para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação sobre a biodiversidade
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Espécie de rodófita marinha calcária Corallina officinalis, fonte de fosfato de cálcio para
enxertos odontológicos para regeneração óssea. Crédito: www.carolscornwall.com

Alga parda Canistrocarpus cervicornis, produtora
de substâncias antivirais, antileishmania, eficientes
contra veneno de cobra e inibidores de atividade
enzimática. Crédito: Eduard e Tamara Titlyanova.
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Alga vermelha Laurencia obtusa, fonte de substâncias utilizadas em tinta antiincrustante
atóxica para fauna marinha. Crédito: Antonio Valero

marinha do litoral brasileiro. A Rede conta com a
colaboração de pesquisadores que se dedicam ao
estudo de diferentes áreas do conhecimento científico e tecnológico das macroalgas e de representantes
de órgãos governamentais, não governamentais e de
empresas envolvidas na produção e aproveitamento
das macroalgas marinhas. Algumas das temáticas
centrais da Redealgas estão relacionadas à caracterização das atividades biológicas, modelagem,
síntese, modificações químicas e expressão de moléculas bioativas, além do desenvolvimento de produtos, proteção da propriedade intelectual (=patentes) e produção de insumos de aplicação industrial.
Os produtos naturais de algas vermelhas caracterizam-se pela grande abundância de substâncias com
atividade biológica. São principalmente substâncias
halogenadas de várias classes químicas, de halometanos a triterpenoides. Os produtos naturais das
espécies de Laurencia coletadas na costa brasileira
apresentam várias atividades biológicas, como antitripanossômica, antileishmania, antiviral contra o
vírus herpes simplex humano tipo I (HSV-1), antifúngica, citotóxica e antihelmíntica. Uma das atividades de utilização industrial de um produto natural
de alga vermelha foi a de uma tinta antiincrustante
atóxica (chamada de Elatol), produzida a partir de
um composto natural extraído de Laurencia obtusa
do litoral brasileiro. A substância causa danos à fauna marinha, como os antiincrustantes amplamente
utilizados, e impede incrustações biológicas reduzindo o transporte acidental de espécies (bioinvasões) e os custos de manutenção de embarcações.
Os produtos naturais das algas vermelhas do gênero

Espécie Plocamium telfairiae - alga vermelha integrante do
gênero Plocamium, produtor de substâncias de potencial
mutagênico e atividade antiviral. Crédito: Izuzuki Diver

Crédito: Marcos de Lucena e Moysés Barbosa

Plocamium, dentre estes os monoterpenos de potencial mutagênico, apresentaram importância taxonômica e atividade antiviral contra o vírus HSV-1.
As algas pardas marinhas constituem o grupo mais
bem estudado com isolamento de novas moléculas,
avaliação das atividades biológicas, ecologia química, taxonomia, filogenia e biogeografia baseadas
em dados químicos de seus produtos naturais. A
química de produtos naturais de algas pardas marinhas abrange hidrocarbonetos voláteis que atuam
como feromônios sexuais, polifenóis, carotenoides,
esteróis e os terpenoides. Os terpenos estão entre as
substâncias de produtos naturais mais estudadas no
mundo, e atuam na redução da herbivoria e como
antiincrustantes. Os terpenos possuem potencial
para diversas atividades biológicas e servem como
marcadores taxonômicos e biogeográficos para
alguns gêneros ou famílias. Diterpenos isolados
de espécies de algas pardas (ordem Dyctiotales)
já foram testados como antivirais contra o vírus
da síndrome de imunodeficiência adquirida tipo I
(HIV-1) e vírus HSV-1. Além dos diterpenos isolados da espécie Canistocarpus cervicornis terem
sido testados como antivirais (HSV-1), produtos
naturais desta alga são eficientes contra a atividade
de veneno de cobra (Lachesis muta), antileishmania
(Leishmania amazonensis) e são inibidores de atividade enzimática (Na+K+-ATPase).
As algas verdes marinhas são pouco estudadas
quanto à química de produtos naturais no mundo
e, principalmente, no Brasil. A literatura brasileira
sobre essas algas são restritas a algumas ativida-

A Revista Eletrônica InForMar difunde de23\maneira
InForMar
prazerosa e acessível o conhecimento científico
sobre o mundo marinho para o grande público.
Alga verde Caulerpa racemosa – extratos da espécie estão
sendo utilizados em ensaios com melanomas humanos, avaliação de efeitos anti-inflamatórios e analgésicos, e como
defesa química frente a herbívoros.

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.

des biológicas de extratos de algas bentônicas,
como extrato de Caulerpa racemosa utilizado
em ensaios com melanomas humanos, avaliação de efeitos anti-inflamatórios e analgésicos e
como defesa química frente a herbívoros.
Tendo em vista a alta biodiversidade de algas
marinhas, em especial no litoral brasileiro, ainda temos pouco conhecimento a respeito das
substâncias isoladas de macroalgas e de potencias usos e aplicações destes produtos naturais.
Os possíveis usos medicinais ou mesmo industriais de produtos naturais que podem ser obtidosBanner
de macroalgas
marinhas
fortalece
o apelo
de conscientização
popular
do Instipara
de ecossitemas
marinhos e,
tutoconservação
EcoFaxina. Crédito:
Instituto EcoFaxina.
consequentemente, da biodiversidade marinha
no sentido da preservação deste patrimônio.

Pesquisadores da área marinha também são convidados e estimulados a
escrever artigos de divulgação científica.

Para saber mais:
Redealgas: redealgas.ibict.br
Bibliografia:
•
Cabral, I.S.R., Shirahigue, L.D., Arruda,
L.F., Carpes, S.T., Oetterer, M. 2011. Produtos naturais
de algas marinhas e seu potencial antioxidante e antimicrobiano. Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, 29(2): 181-192.
•
Rocha, F.D., Pereira, R.C., Kaplan, M.A.C.,
Teixeira, V.L. 2007. Produtos naturais de algas marinhas
e seu potencial antioxidante. Revista Brasileira de
Farmacognosia, 17(4): 631-639.
Teixeira, V. L. 2013. Produtos naturais de algas marinhas
bentônicas. Revista Virtual Química, 5(3): 343-362.

CONHEÇA OS TERMOS DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS E DE PARTICIPAÇÃO DO
LEITOR NO INFORMAR
www.informar.org.br

Crédito: Marcia Camisão.

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

Mergulho em Tofo - Moçambique, África
texto e fotografias por Ary Amarante

A

ntes de participar desta viagem, a imagem mais
recorrente em minha mente ao pensar em África
não era relacionada a mergulho, era a das savanas
com árvores pontuais, espinhosas e distorcidas, mato alto,
e girafas, elefantes, manadas de gnus, antílopes e zebras
atentos aos grandes felinos predadores, fruto dos programas da National Geographic e Discovery Channel. Foi
com muito entusiasmo e expectativa que aceitei o convite
da operadora de turismo subaquático Squallo Dive Expeditions para conhecer o lado submerso das paisagens da
África Austral, visitando alguns destinos de mergulho em
Moçambique, país de longa e belíssima costa no Sudeste
africano.
Nossa viagem compreendeu três diferentes e belas áreas
de mergulho: Basaruto, Tofo e Machangulo; mas foi na
pequena Tofo onde mais ficamos, e onde os mergulhos
mais me impressionaram.

Tofo
A praia de Tofo, antiga vila de pescadores, fica na província de Inhambane, no Sul de Moçambique, a aproximadamente 400 km ao norte da capital Maputo. É possível voar
de Johannesburgo na África do Sul, nossa porta de entrada
no continente, diretamente para a cidade moçambicana de
Inhambane, embora não tenha sido nosso caminho. Do aeroporto de Inhambane até Tofo são 18 km de estrada asfaltada. Ficamos no hotel Tofo Mar, praticamente na areia da
praia, com uma excelente vista; a operadora de mergulho,
Diversity Scuba, está a uma curta distância, cinco minutos
a pé, ou até menos. A rotina de mergulhos é diferente do
usual: normalmente os mergulhadores se dirigem à operadora por volta de 7:30h da manhã, onde já devem ter
deixado seu equipamento de mergulho quando do check-in, em armários e prateleiras próprias para tal. Lá se ves-

Dragãozinho (Callionymus bairdi) – Ilha Redonda, RJ
Canon S90, macro, zoom total, dois flashes; única forma
de enquadrar bem o peixe sem que ele fugisse; um peixe
muito difícil de se achar e fácil de se perder por causa da
coloração bem parecida com o ambiente em que vive.
Crédito: Ary Amarante

vestem, verificam seu equipamento
scuba e deixam
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seu primeiro cilindro pronto, junto às nadadeiras e
demais itens a levar para os barcos. A seguir, dentro da operadora, acontece o briefing dos mergulhos
do dia: pode haver saídas para dois mergulhos, ou
ida e volta com intervalo em terra, dependendo da
distância e do planejamento das saídas. Enquanto
isso o staff coloca os equipamentos nos barcos infláveis Zefir, de fundo rígido, e um trator os reboca
para a praia, bem em frente ao hotel, que é o ponto
de partida e chegada. Os mergulhadores caminham
para a praia e aguardam ou ajudam a manobrar os
infláveis para posicioná-los de frente para as ondas,
e a aventura começa. Em dia sem vento, vencer as
pequenas ondas da enseada de Tofo é simples, mas
com vento mais forte é necessário se segurar bem
porque o barco literalmente sobe e desce na crista
das ondas. Vale dizer que o pessoal em Tofo comenta que são raríssimos os dias em que não há
condição de mar para sair com os barcos; mas se
houver vento é bom tomar remédios contra enjoo,
porque o vento costuma soprar mais ou menos paralelo à costa e, seja na ida ou na volta do ponto de
mergulho, o barco vai balançar.
O retorno à praia é mais interessante do que a saída
para os mergulhos. Ao se aproximar da rebentação
o capitão para o barco, orienta a todos para se segurarem, e arremete em alta velocidade para a areia. O
inflável encalha quase todo fora dágua e freia com
o atrito no fundo; os motores de popa sobem sozinhos quando as respectivas rabetas atingem a areia.
Nessa hora todos devem descer do barco e o trator o
puxa um pouco mais para cima, para facilitar a retirada de sacolas e câmeras. O resto do equipamento
segue no barco direto para a operadora, para onde
os mergulhadores devem se dirigir para remoção da
roupa de mergulho, um banho (há água quente) e
lavagem do equipamento. Para quem vai fazer um
terceiro mergulho à tarde uma boa pedida é no caminho da operadora já encomendar uma pizza ou
um prato rápido em um dos restaurantes próximos,
e depois do banho voltar para comer enquanto
aguarda a nova aventura.
Há diferentes perfis de mergulho em Tofo: rumo
Norte, em direção à entrada da baía de Inhambane
e do Farol da Barra, a água tende a ser mais clara e
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é mais provável se avistar tubarões de recife; rumo ao
Sul a água é um pouco mais escura por causa de mais
plâncton, mas com ele vêm os tubarões-baleias e mais
mantas, que podem ser vistas em praticamente todos
os pontos de mergulho e no ano todo, segundo os operadores locais. Bem em frente ao hotel que ficamos,
15 minutos de navegação, há um ponto de mergulho
chamado “Gallery” que é uma estação de limpeza utilizada por mantas, com fundo entre 26 e 30 metros!
Normalmente os mergulhos são feitos em falhas na
orla de recifes que acompanham a praia, falhas estas
que formam alguns canyons, pequenas grutas, passagens visualmente interessantes onde diversos cardumes residem.
Além dos cobiçados tubarões e mantas há, em diversos pontos de mergulho, grandes garoupas, conhecidas no local como “Potato Grouper”, ou garoupa
batata. Estes belos e imponentes peixes parecem bem
acostumados com os mergulhadores, e chegam com
frequência a ficar colados nas câmeras, curiosos. Outras atrações são os tubarões leopardo, que como os
lambarús no Brasil costumam ficar deitados no fundo
durante o dia; são pintados como um leopardo e têm
a parte superior de sua nadadeira caudal bem longa, o
que dá um aspecto bem peculiar. E não representam
perigo para os mergulhadores.
Há diversos pontos rasos, em torno de 12 a 18 metros,
ao longo da praia de Tofo e arredores. Nesses pontos,
que infelizmente não visitei, os guias de mergulho dizem haver muitas oportunidades para macro fotografia, com várias espécies de nudibrânquios, camarões,
anêmonas, peixes-sapo, peixes-folha, e cardumes
multicoloridos. Aliás, nos pontos fundos que visitamos havia também motivos para macro, mas com
tantos cardumes, peixes grandes, tubarões e mantas,
fica difícil parar de olhar o visual panorâmico para
concentrar nos detalhes do fundo. A solução? Ir com
mais tempo, fazer mais mergulhos e aproveitar mais a
variedade de cenários submersos do lugar. No primeiro semestre de 2016 conduzirei uma expedição foto-
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gráfica para Tofo através da Phototravel, e aí com
certeza traremos mais exemplos da diversidade de
vida desta joia da costa moçambicana.
Além dos mergulhos, que podem ser três ao dia
(dois pela manhã e um terceiro nos recifes rasos no
início da tarde), a área de Tofo oferece no entorno
do hotel alguns restaurantes interessantes com pratos típicos ou não, um mercado popular com artesanato e roupas típicas, e, a curta distância de carro,
indo para o Norte na Praia da Barra, há a possibilidade de um ótimo passeio guiado de quadriciclo
que visita algumas praias, passa por aldeias onde
vivem os nativos da região, pelo farol histórico...
E para o Sul, logo ao lado de Tofo, há a praia de
Tofinho, com belas dunas, boa para uma caminhada
à tarde, e com boas ondas para surf em seu canto
direito, também lindo para fotos de longa exposição, com ondas quebrando sobre a costa rochosa e
acidentada. Brasileiros precisam de visto para Moçambique e embora haja a possibilidade de tirá-lo
no desembarque, já houve relatos de problemas, e o
melhor é obter o visto ainda no Brasil, diretamente
com a embaixada de Moçambique em Brasília, que
oferece os procedimentos através do seu site. Para
a África do Sul não é necessário visto de entrada.
Ah, e a minha visão anterior “Nat Geo” da África,
com os elefantes e leões? Esta aventura está pertinho da área dos mergulhos e não pode nem deve ser
deixada de lado! Depois da semana de mergulhos,
uma visita ao Kruger Park na África do Sul, bem
perto da fronteira com Moçambique, é em minha
opinião quase obrigatória para quem curte fotografia de natureza; e dependendo do local do parque
que for visitado, nem é preciso ter uma teleobjetiva muito poderosa para fazer boas fotos ou vídeos, porque os animais se deixam aproximar pelos
carros de safari. Minha experiência no Kruger foi
sensacional, e com certeza deixou um gostinho de
“quero mais”, tanto dentro como fora d’água, a saciar ano que vem com a Phototravel.
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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!

Pesquisa ou esporte? Porque não os dois? Monitoramento
da Qualidade da Água de Praias da Baía de Guanabara de
Canoa Havaiana
Por Marcos Lucena

J

oel de Paula é natural do Rio de Janeiro, licenciado em Ciências Biológicas (Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro), Especialista e Mestre em Biologia Marinha (Universidade Federal Flu-

minense) e Doutor em Botânica (Museu Nacional-Universidade Federal do Rio de Janeiro). Atua com

verificação constante da qualidade da água e poder
de depuração natural da região, que se encontra na
entrada da Baía.
InForMar – Quais são os pontos de monitoramento
na Baía de Guanabara?
Joel & Wanderson - Seis pontos são amostrados:
I.
Praia da Urca (alto grau de influência
antrópica);

sistemática e ecologia de algas marinhas e participa do Programa Ecológico de Longa Duração da Baía
de Guanabara – PELD. Trabalha no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências (IBio) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

W

anderson de Carvalho é natural do Arraial do Cabo, cidade ao leste do estado do Rio de Janeiro.
Licenciado em Ciências Biológicas e Habilitado em Biologia (Fundação Educacional da Região dos

Lagos, FERLAGOS), com mestrado em Biologia Marinha (Universidade Federal Fluminense) e doutorado
em Ecologia Aquática (Universidade de Kalmar, Suécia). Atua com enfoque na ecologia do plâncton, redes
tróficas microbianas, microbial loop, e mixotrofia em organismos “fitoplanctônicos”. Trabalha atualmente
no Depto. Ecologia e Recursos Marinhos (DERM) do Instituto de Biociências (IBio) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).
InForMar – No que consiste o projeto de monitoramento? E quais os objetivos do projeto?
Joel & Wanderson – O projeto consiste em fazer
amostragens semanais de seis pontos entre a Praia
da Urca e a Praia Vermelha a fim de verificar as variações temporais nas características físico-químicas
(temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, condutividade, pH) e parâmetros biológicos, que atualmente, no início do projeto, são apenas os indicadores
de biomassa de organismos planctônicos autotróficos
(clorofila a, ficoeritrina) e a composição de espécies
e cobertura de macroalgas na Praia Vermelha. Com
o estabelecimento das rotinas, as amostragens biológicas se estenderão para medidas de densidades celulares de organismos fitoplanctônicos (microalgas),

bacterioplâncton, a variação da riqueza e diversidade específica das comunidades planctônicas,
as populações chaves dentro da dinâmica trófica
da região. Existe ainda a intenção, com a adesão
de outros pesquisadores, de se fazer experimentos
com o zooplâncton, o zoobêntos, peixes e algas
macroscópicas.
Este será um monitoramento de longo prazo,
cujo “produto” será o conhecimento da dinâmica
físico-química, das influências antrópicas (originadas pela ação do homem) nesta região e das variações de causa natural. Esse conhecimento poderá servir de subsídio para ações de recuperação
e conservação da Baía de Guanabara e até como

Ponto de coleta “Praia Vermelha”. Crédito:
Wanderson Carvalho

II.
Praia de Dentro (alto grau de influência antrópica);
III.
Ponta da Fortaleza São João (área de
forte mistura com águas de fora da Baía de Guanabara com as águas interiores);
IV.
Praia de Fora (área de forte influência
tanto da baía na maré vazante quanto de águas externas na maré cheia, grau moderado de influência
antrópica)
V.
Ponta do Pão de Açúcar (saída da
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Baía de Guanabara e região de alta influência de
águas externas e mistura com as águas interiores);
VI.
Praia Vermelha (alta influência de
águas externas a Baía de Guanabara e também influência antrópica).
InForMar – Como surgiu a ideia de fazer o percurso em canoa havaiana?
Wanderson – Eu pratico o esporte há mais ou menos oito anos. Ao me mudar para o Rio de Janeiro
em 2013, quando vim trabalhar na UNIRIO, passei
a remar no Urca Canoe Clube (UCC), sediado na
Praia da Urca. Os treinos são semanais, pelo menos três vezes por semana. Assim, a cada vez que
eu saía via a oportunidade de monitorar a região,
ou pelo menos medir parâmetros básicos como
temperatura e salinidade, o que pode ser feito facilmente com pequenas sondas. Embora limitadas,
uma medição constante destes parâmetros podem

ser uma valiosa fonte de informação do ambiente
para diferentes tipos de trabalhos científicos. Assim,
em conversa com o professor Joel De Paula, meio de
brincadeira, sugeri que ele começasse a remar para
se exercitar e aproveitar a natureza e, ao fazer isto,
poderíamos dar início ao time UNIRIO/UCC e então
medirmos os parâmetros que fossem factíveis neste
tipo de embarcação. O que aconteceu foi que o professor Joel concordou com a empreitada!
Joel & Wanderson - Mas entre esta conversa inicial
e o início do monitoramento, em junho de 2015 (1ª
saída), passou um tempo razoável. Entre outras providências, precisamos adquirir uma sonda multiparâmetros de fácil operacionalização, e convencer outros
professores e alguns alunos a participar do monitoramento. Todos com quem conversávamos sobre o
monitoramento adoravam a ideia. Contudo, ninguém
topou, a princípio, acordar cedo e sair por aí remando e coletando dados. Chegamos a sair com alguns
Montagem com o circuito percorrido pela equipe de canoa havaiana para coleta de dados, equipe embarcada
e em terra, e imagens do equipamento utilizado para coleta dos dados físico-químicos e dos parâmetros
biológicos (sonda multiparâmetros). Créditos: acervo da equipe.

Equipe de pesquisadores da UNIRIO, da esquerda para direita, Dr Joel de Paula, Drª
Raquel Neves, graduando Rafael, Dr Wanderson Carvalho e Drª Betina Suzuki após
monitoramento da qualidade da água e arrastos para captura de organismos fitoplânctonicos e zooplanctônicos. Crédito: acervo da equipe.

componentes da comunidade acadêmica, mas após
uma ou duas saídas os possíveis participantes desistiam. Foi quando ao final de 2014 chegou ao DERM
a Bióloga Raquel Neves, que ao ouvir do projeto
aceitou imediatamente fazer parte. Com ela no time,
e a compra da sonda fizemos a nossa primeira saída.
Mas ainda precisávamos de mais um remador/pesquisador para ter um número mínimo para sair. Isso foi
resolvido no fim do primeiro semestre de 2015, com
a chegada de outro Biólogo para o Departamento de
Zoologia, o Maurício Fernandes, que também topou
a empreitada. Assim, com um time fixo, começamos
a sair regularmente e fazer as amostragens físico-químicas. É preciso ressaltar o imenso apoio do Urca
Canoe Clube na pessoa do seu Líder (Paulo Cordei-

ro), que franqueou a canoa e os acessórios para
nossas saídas. Agora, estamos trabalhando para
adquirir os materiais necessários para começar
as amostragens e análises biológicas. E estamos
muito animados com as múltiplas possibilidades
que este tipo de ação nos permite e com as frentes
que ainda poderão ser abertas.
InForMar – Quais são as principais dificuldades
enfrentadas pelo projeto?
Joel & Wanderson – Como mencionado acima,
entre as dificuldades está o número de remadores/
pesquisadores. Seria interessante que tivéssemos
ao menos seis remadores fixos da universidade.
Quatro é o número mínimo. É possível sair com

Ponto de coleta “Praia de Fora”, vista da
49\ InForMar
canoa. Crédito: acervo da equipe.

quatro remadores e fazer o trabalho, mas é um esforço físico bem maior. E quando as amostragens
passarem a incluir as coletas biológicas o volume
de trabalho será maior. Contudo, estamos recebendo o apoio do clube, o UCC, que nos “empresta”
remadores voluntários, e estamos confiantes que
outros membros da universidade irão se engajar
neste projeto.
Outro problema é a aquisição de material para realizar as análises. Infelizmente, o país atravessa um
momento econômico e político complicado. As
agências de fomento e o financiamento da própria
Universidade estão mais difíceis. Mas daremos
um jeito também para esse ponto.
InForMar – O projeto conta com alguma parceria
importante para o sucesso em suas atividades? E
quais seriam as vantagens em se associar projetos
de pesquisa à atividades esportivas?

Ponto de coleta “ponta do Pão de Açúcar”,
vista da canoa. Crédito: acervo da equipe.

Joel - Os principais e fundamentais parceiros no
momento são a UNIRIO e a UCC, ambos nos

fornecem as condições adequadas para o trabalho e
atividade esportiva. Muito em breve estaremos submetendo projetos para buscar auxílio financeiro principalmente à FAPERJ e ao CNPq. Estas atividades
estão sendo desenvolvidas com custo mínimo, e até
em parte com recursos próprios, mas potencialmente
podemos aumentar a quantidade de informações estudadas e isto envolverá despesas que resultarão em
uma qualidade superior de dados e conhecimentos
sobre a Baía de Guanabara.
O mar é vida e o esporte proporciona melhor qualidade de vida. A possibilidade de realizar a atividade
de pesquisa que nos motiva associada a uma prática esportiva e devolver informações à sociedade e à
comunidade acadêmica é sem igual. Particularmente
tenho trabalhado com algas marinhas desde 1990, estes organismos e a vida marinha de um modo geral
me fascinam, aguçam minha curiosidade e vontade
de estudar.
Wanderson – Bem, talvez eu seja suspeito para falar.
Sou apaixonado pelo mar! Desde muito pequeno que
meus esportes preferidos estão ligados ao ambiente marinho. Não sou biólogo e trabalho no mar por

Ponto de coleta “Ponta da Fortaleza São
João”, vista da canoa. Crédito: acervo da
equipe.

coincidência... Assim, a oportunidade de juntar a
prática de um esporte tradicional entre as culturas
ligadas ao mar, mais a possibilidade de um contato
frequente com um ambiente maravilhoso, de alta
energia, que deixa o corpo e a mente em um estado
de graça, e ao mesmo tempo poder coletar informações sobre esse meio, informações que podem nos
ajudar a entendê-lo e entender como o afetamos...
Para mim, é uma situação perfeita! Aproveitamos
tudo de bom que o ambiente em consonância com
o esporte pode nos dar, ficamos mais saudáveis e
ainda adquirimos mais conhecimento sobre este
sistema, podendo usá-lo com mais consciência e
respeito. Como falado, uma situação só com pontos
positivos!
InForMar - Qual a importância do projeto a curto,
médio e/ou longo prazo? E de que forma os resultados podem ser úteis à sociedade?
Joel & Wanderson - Como citado anteriormente, o
produto desse projeto é conhecimento. Com conhecimento poderíamos avaliar melhor nossas ações
no que diz respeito ao uso dos ambientes, neste
caso, da Baía de Guanabara. Este tipo de monitoramento pode dar um “feedback” em uma escala

Ponto de coleta “Praia de Dentro”, vista da
canoa. Crédito: acervo da equipe.

de tempo bastante fina sobre as condições do corpo
d’água, das principais causas de deterioração, das
consequências dessas ações sobre o próprio corpo
d’água, mas também sobre a biota e ecologia da
região. Cientes disso seremos capazes de acusar
mudanças bruscas de origem antrópica, de dar subsídios para os gestores para ações de recuperação e
preservação. Enfim, as possibilidades são muitas.

Conheça mais o clube de canoagem:
O Urca Canoe Clube (UCC) é formado por pessoas que curtem esportes náuticos e atividades ao
ar livre. Desenvolve principalmente as técnicas e a
cultura da canoagem havaiana. Mas seus participantes também praticam outros esportes de aventura e diversas atividades físicas outdoor, como
trilhas e pedaladas. Viagens e competições também
fazem parte das atividades, entretanto o UCC é um
clube heterogêneo que busca a integração dos associados através de um estilo de vida saudável! A
proposta do UCC é oferecer programas específicos
de desenvolvimento e aprendizado sobre Canoa
Havaiana. Caso tenha interesse, entre em contato
com o clube! www.urcacanoeclube.com.br

Ponto de coleta “Praia da Urca”, vista da
canoa. Crédito: acervo da equipe.
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VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

Crédito: Marcia Camisão.

AQUÁTICOS!
CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
SUA EMPRESA TAMBÉM PODE APOIAR O
INSTITUTO MAR ADENTRO!
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