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INFORMAÇÕES GERAIS 

Acesso ao campus Maracanã (UERJ) 

O evento acontecerá no Auditório 11, localizado no 1º andar do bloco F. Próximo ao campus 

Maracanã há estação de metrô e de trem e inúmeras linhas de ônibus municipais e 

intermunicipais. Na página oficial da UERJ (http://www.uerj.br/como_chegar.php) é 

possível verificar todas as linhas de ônibus e as direções para se chegar ao campus Maracanã. 

Fonte: www.trasso.com.br/evento_local.php?id=106 

Restaurantes dentro da UERJ 

Há lanchonetes em praticamente todos os andares, com produtos que variam entre R$ 4,00 e 

R$ 15,00. No 1º e 3º andar do bloco F há dois restaurantes por quilo e no 5º andar do mesmo 

bloco há um restaurante à la carte. 

Restaurantes fora da UERJ 

Próximo ao campus Maracanã, há diversas opções de restaurantes, principalmente nas ruas 

Felipe Camarão e Boulevard 28 de Setembro. No site TripAdvisor há uma lista de restaurantes 

próximos ao campus (https://www.tripadvisor.com.br/RestaurantesProximosUERJ). 

http://www.uerj.br/como_chegar.php
https://www.tripadvisor.com.br/RestaurantsNear-g303506-d4126752-UERJ_Odylo_Costa_filho_Theater-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
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A ASSIMETRIA DA ONDA DE MARÉ NA BAÍA DE GUANABARA - RJ 

Camila Caroline Guedes Viana1, 2, Alexandre Macedo Fernandes1 

¹ Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FAOC-UERJ), 
Rio de Janeiro, R. São Francisco Xavier, 524, Maracanã (cgv.camila@gmail.com) 

(alxmfr@gmail.com) 

²Tetra Tech, Rio de Janeiro, Av. Rio Branco, 1 - Centro 

A Baía de Guanabara, localizada no Rio de Janeiro, é considerada a mais proeminente baía 

costeira do país. Medidas realizadas por marégrafos localizados em seu interior permitiram 

caracterizá-la como enchente dominante, o que diz respeito ao caráter assimétrico da onda de 

maré. Utilizou-se um modelo hidrodinâmico de volumes finitos (MOHID), com o objetivo de 

verificar e caracterizar a assimetria da onda em todos os pontos de da região em estudo e 

avaliar a importância dos termos não lineares geradores de assimetria: termos não lineares da 

equação da continuidade, advectivo horizontal e difusivo vertical. O modelo configurado com 

uma grade regular com resolução espacial de aproximadamente 55 metros (0,0005°), um nível 

vertical, com grade rotacionada 10° sentido anti-horário e forçado com maré, representou a 

elevação da superfície livre e corrente de forma satisfatória. Analisando de forma integrada o 

experimento controle e os 2 experimentos de caso realizados neste trabalho é possível obter 

algumas respostas para as hipóteses consideradas no presente trabalho. A onda de maré na 

Baía de Guanabara apresenta assimetria com dominância de enchente desde a entrada até as 

áreas mais internas sendo a constituinte M4 o principal harmônico de águas rasas indicador 

dessa assimetria. Para todas as constituintes analisadas tanto a partir dos dados quanto dos 

experimentos numéricos foi observado que, na entrada da BG, as linhas de fase atingem 

primeiro a margem leste, sendo a constituinte M4 o principal harmônico de águas rasas 

indicador dessa assimetria. A onda de maré propaga-se com orientação preferencial do canal 

de navegação, cujas maiores amplitudes são observadas na porção interior leste da BG para 

todas as constituintes semidiurnas, diurnas e M4. A onda de maré apresenta 18,23 minutos 

como tempo de deslocamento entre a Fortaleza e Batalha, o que corresponde à defasagem de 

8,81°. Em relação à Miriti, última estação a registrar a onda, esse tempo é de cerca 23,05 

minutos (11,14°). O grau de assimetria aumenta em sentido ao interior da Baía variando de, 

aproximadamente, 0,1 até 0,3 conforme observado através dos dados e, satisfatoriamente, 

reproduzido na simulação numérica (experimento controle). A assimetria é verificada em 

momentos de quadratura e sizígia em ambas as margens, porém, em sizígia, a diferença entre 

os tempos de enchente e vazante é maior. Os resultados apontam, portanto, a dominância dos 

termos não lineares da continuidade, na estação de entrada, e a fricção vertical, nas demais 

estações interiores. Conforme descrito na literatura, a assimetria da maré é determinada por 

diversos fatores onde, dentre os principais destacam-se: a profundidade do estuário, a largura 

das margens, a rugosidade de fundo e a descarga fluvial. No presente trabalho, a dominância 



dos termos não lineares da continuidade, na estação de entrada, e da fricção vertical, nas 

demais estações interiores, sugere ser mais influenciada pelo aumento de largura das margens 

(divergência) e pelo consequente aumento das áreas com menores profundidades à medida 

em que a onda adentra a baía. 

Fonte de Financiamento: CAPES 

Palavras-chave: Modelagem Hidrodinâmica, Marés, Termos não lineares, Estuários. 

  



A INFLUÊNCIA DO CAMPO DE DENSIDADE SOBRE A HIDRODINÂMICA NA 

BAÍA DE GUANABARA – RJ: POTENCIAL PARA GERAÇÃO DE MARÉS 

INTERNAS 

Rosado1, D.B.B.; Fernandes1, A.M.; Calado2, L. 

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro – RJ, 
(burlerosado@uerj.br) (alxmfr@gmail.com) 

2Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM, Arraial do Cabo – RJ, 

(leandro_calado@hotmail.com) 

A Baía de Guanabara, localizada na costa Sudeste do Brasil, é um ambiente costeiro cujo 

volume d'água em seu interior caracteriza-se pelo predomínio das massas d'água oriundas da 

plataforma contígua e pela influência do aporte continental. Apesar de registros acerca de 

expressiva estratificação de densidade nesta baía, existe uma carência de estudos sobre o 

assunto. Para investigar esta questão foram conduzidos um par de experimentos numéricos 

que, somados à análise de dados disponíveis sobre esta baía, exploram a contribuição de um 

campo de densidade estratificado para sua hidrodinâmica. Utilizou-se um modelo 

hidrodinâmico usualmente utilizado em estudos costeiros, forçado pela maré astronômica e 

pela contribuição da descarga continental. O primeiro experimento utilizou um campo de 

densidade homogêneo para estudar a circulação barotrópica, servindo também de 

experimento controle. O segundo experimento iniciou-se com um campo de densidade 

estratificado na vertical. Para qualificar os experimentos comparam-se seus resultados com 

dados correntométricos e previsões para estações maregráficas no interior da baía. As séries 

de elevação de superfície e as velocidades barotrópicas resolvidas em ambos experimentos 

estão de acordo com o descrito por outros estudos numéricos, apresentando boa correlação 

com os dados, com valores de RMSEre próximos de 8% para elevação, com coeficientes de 

correlação (r) próximos de 0,9 e valores de RMSEre próximos à 14,6% e 20%, com r próximos 

à 0,85 e 0,79 para as velocidades meridionais e zonais, respectivamente. As elipses de maré 

barotrópica apresentaram forma alongada ao longo do canal central, com predominância das 

constantes semidiurnas. Já as elipses baroclínicas apresentaram maior excentricidade para esta 

região, indicando contribuição importante da componente baroclínica para a circulação 

ortogonal ao canal e, devido à inversão das fases das elipses baroclínicas nas camadas 

superiores, sugere-se a geração de marés internas. Hipótese esta corroborada pela análise 

espectral da oscilação vertical das isopicnais, que exibiu picos nas frequências da maré 

semidiurna, diurna e da componente de água rasa M4, e pela avaliação da criticalidade para 

geração de ondas internas, avaliada pela razão entre a inclinação do fundo e os raios 

característicos da componente M2, que se mostra em condições supercríticas ao longo de todo 



o canal central. Estes resultados sugerem que o conhecimento da distribuição de densidade na 

Baía de Guanabara é fundamental para pleno conhecimento de sua hidrodinâmica.  

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), Código de Financiamento 

001. 

Palavras-chave: Baía de Guanabara, Água Central do Atlântico Sul, Maré interna, 

Modelagem Hidrodinâmica 

  



ANÁLISE ETÁRIA DA EXPANSÃO LOCAL DE MANGUEZAIS EM SEU LIMITE 

LATITUDINAL NO ATLÂNTICO SUL EM RESPOSTA AO AQUECIMENTO 

GLOBAL 

Oliveira, C. P.1,2 Estrada, G. C. D.1,3 Estevam, M.R.M.1,4 Soares, M. L. G.1 Tarquino, L. 

C. M. 1,2 Tomaino, B.1,4 Silva, K.P.5 

1Núcleo de Estudos em Manguezais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(NEMA/UERJ), Rio de Janeiro/RJ  

(patricio.camila@hotmail.com) (guscde@gmail.com) (marciel.estevam@gmail.com) 
(mariolgs@gmail.com) (lauramtarquino@gmail.com) (brunnatomaino@gmail.com) 

2Programa de Pós-Graduação em Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (PPG-OCN/UERJ), Rio de Janeiro/RJ 

3 Golder 

4Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (PPGMA/UERJ), Rio de Janeiro/RJ 

5Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do 

Paraná– UFPR 
(karla.patricia7@hotmail.com) 

A cidade de Laguna em Santa Catarina é uma importante fronteira biogeográfica, onde ocorre 

a mudança de domínio de formações vegetais na linha de costa, com limitação do crescimento 

de manguezais e início de formação de extensos bancos de marismas em direção ao sul. A 

partir desse limite de distribuição latitudinal ao sul, a ausência de manguezais é controlada 

pelo clima rigoroso, como baixas temperaturas do ar, frequência de geadas, características 

oceanográficas e geomorfológicas. Entretanto, alterações no clima, como o aumento da 

temperatura do ar em resposta ao aquecimento global, podem provocar mudanças nos padrões 

globais de distribuição de espécies de mangue, resultando em migração latitudinal e/ou 

expansão local. O objetivo deste estudo é realizar uma análise etária dos manguezais de 

Laguna de forma a verificar se estes estão se expandindo sobre os bancos de marisma locais 

em reposta mudanças climáticas no Sul do Brasil. A área estudada é o sistema estuarino de 

Laguna. Foram selecionados cinco pontos de estudos, com quatro parcelas de 25m2 em cada, 

para a obtenção de amostras dendrocronológicas de Laguncularia racemosa. Foram coletadas 

17 amostras nas parcelas de transição entre manguezal e marisma e 18 amostras nas parcelas 

de interior dos manguezais, posteriormente submetidas à técnica de datação cruzada. Estas 

amostras correspondem às arvores de maior diâmetro que, por consequência, tem maior 

probabilidade de corresponderem às de maior idade. A análise da variação histórica da 

temperatura se deu por meio de dados de anomalias de temperatura do ar disponibilizados 

pelo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Os resultados indicaram que a 

datação cruzada é robusta, possibilitando aferir a idade das arvores. A transição inicia sua 

cronologia em 1991 e possui idades entre 09 e 24 anos. Já o interior iniciou sua formação em 



1979, com idades entre 19 e 36 anos. A cronologia se encerra em 2015, correspondente ao ano 

do último anel formado, respectivamente à data de coleta. Assim, a formação recente das 

florestas de mangue em Laguna estudadas sobre as marismas ocorreu há aproximadamente 

36 anos e a transição é cerca de 12 anos mais jovem do que o interior dos manguezais. A 

análise não paramétrica de Mann-Whitney apontou diferença significativa (p<0,05) para a 

idade entre transição e interior de manguezais. Os dados de anomalias positivas de 

temperatura do ar indicam tendência de elevação ao longo das últimas décadas, resultando no 

aumento de temperatura média anual da região, e demonstra ser um fator relevante para a 

fisiologia das árvores de mangue. Entretanto, a baixa precisão das cronologias afere maior 

incerteza às conclusões. Essa imprecisão está associada à natureza dos troncos retorcidos, 

resultando em lenhos de reação e, por consequência, interferência nos anéis de crescimento 

não relacionada a fatores externos, como o clima. De forma geral, os resultados apresentam 

fortes evidências de que os manguezais estão em processo de avanço sobre as marismas em 

Laguna/SC. Contudo, estudos adicionais devem ser realizados no futuro (e.g., analise 

multitemporal de imagens aéreas) para que se possa confirmar que o processo de avanço dos 

manguezais está em curso. 

Fonte de Financiamento: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior e INSTITUTO MARÉS. 

Palavras-chave: Mudanças climáticas, Laguncularia racemosa, Dendrocronologia, 

Dendroclimatologia 

  



ANÁLISE MORFOSSEDIMENTAR DA RESTINGA DA MARAMBAIA, BAÍA DE 

SEPETIBA (RJ, BRASIL) 

Tatiana Pinheiro Dadalto1, Breylla Campos Carvalho2, Suelen Proença Gouvêa3, Josefa 

Varela Guerra2,3, Antonio Tadeu dos Reis2,3 

1Centro de Formação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, BR 

367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Caixa Postal 108, CEP: 45810-000, Porto 
Seguro-BA, Brasil  

(tpdadalto@gmail.com) 

2Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rua São Francisco Xavier, 524, CEP: 20550-900, Rio de Janeiro-RJ, Brasil 

(breylla.carvalho@uerj.br) (josefa.varela@pq.cnpq.br) (tadeu.reis@gmail.com) 

3Programa de Pós-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, Universidade Federal 
Fluminense, Av. Litorânea s/n, CEP: 24210-340, Niterói-RJ, Brasil. 

(suelen_gouvea@yahoo.com.br) 

A evolução geomorfológica dos ambientes deposicionais costeiros é controlada pela 

importância relativa de três fatores: suprimento sedimentar, processos físicos dominantes e 

eustasia, sendo que as ilhas-barreiras são suscetíveis a drásticas transformações em função das 

variações do nível relativo do mar, o que torna seu reconhecimento e descrição 

imprescindíveis para melhor compreensão de sua evolução. Neste sentido, este trabalho tem 

por objetivo elaborar o mapa morfossedimentar da restinga da Marambaia, com intuito de 

compreender sua evolução e os processos sedimentares atuantes que a delineou como corpo 

arenoso contínuo que isola parcialmente a baía de Sepetiba. A restinga está localizada ao sul 

da baía de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, possuindo 40 km de extensão, largura 

máxima de 5 km e mínima de 130 m no setor central, onde há ocorrência eventual de 

transposição de ondas e tendência erosiva do flanco lagunar. Para confecção do mapa foram 

utilizados: (1) imagens de satélites de alta resolução espacial – WorldView-2 de 04 de agosto de 

2012 e WorldView-3 de 07 de maio de 2016 – disponibilizadas pelos programas Google Earth 

Pro e ArcMapTM 10.5; (2) levantamentos topográficos realizados em junho de 2015 e em 

novembro de 2016; (3) análise sedimentológica de 11 testemunhos, que foram submetidos à 

datação por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE),  coletados em março de 2015, e 

68 amostras de sedimentos superficiais obtidas na área emersa da restinga em abril e setembro 

de 2013 e em março de 2015. A análise das imagens de satélites e dos dados coletados nas 

atividades de campo permitiu compartimentar a restinga da Marambaia em sete domínios 

morfossedimentares: barreira arenosa (25%), cristas de praia (35,6%), área central alagável 

(4,4%), canais de drenagem e/ou transposição (9,8%), lagoas (1,6%), campo de dunas (10,1%) 

e planície de maré (13,4%). Aspectos peculiares de algumas fácies sedimentares observadas 

foram avaliados como indicadores das modificações paleogeográficas e paleoambientais da 

baía de Sepetiba enquanto corpo d’água estuarino parcialmente isolado. Estes aspectos 

mailto:suelen_gouvea@yahoo.com.br


incluem a presença de: (1) fácies com presença de óxidos de ferro com idades mais antigas que 

6280±360 anos A.P. (7782 a 7779/7760 a 6307 anos cal A.P.) e 8100±480 anos A.P. (10171 

a 7981 anos cal A.P.), caracterizadas por mosqueados amarelo-alaranjados que são 

normalmente associados à oxidação e podem indicar exposição subaérea, como as que 

ocorrem em ambiente intermarés; (2) fácies com compostos húmicos, indicativas da influência 

de drenagens continentais na região central da barreira; (3) fácies areno-lamosas com 

laminações indicativas da variabilidade das condições hidrodinâmicas. Um último aspecto a 

ser ressaltado é a predominância de areias médias a grossas quartzosas na porção emersa da 

restinga (exceto nos domínios morfossedimentares campo de dunas e planície de maré) de 

idades menores que 1813±117 anos. A variabilidade lateral dos ambientes sedimentares da 

restinga, confirmada pela ocorrência de diversas fácies sedimentares, indica a ocorrência de 

condições dinâmicas intensas ao longo da evolução, próprias dos sistemas de ilhas-barreiras, 

onde os numerosos subambientes coexistem e interagem de forma intrincada e intensa, 

atestando a grande complexidade da evolução deste sistema costeiro. 

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 

001, FAPERJ e CNPq. 

Palavras-chave: ilhas-barreiras; domínios morfossedimentares; evolução geomorfológica; 

baía de Sepetiba. 

  



ASSOCIAÇÃO ENTRE ROSALINA SP. (FORAMINIFERA) E ACANTHOLOBULUS 

SP. (CRUSTACEA: DECAPODA) EM UMA REGIÃO DE ESTRESSE TÉRMICO 

Vinicius Gomes de A. Silva1,2, Cláudia Guterres Vilela3, Luís Felipe Skinner1,2 

1 Programa de Pós Graduação em Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(vinigomesaraujo@gmail.com) 

2 Departamento de Ciências, Laboratório de Ecologia e Dinâmica Bêntica Marinha, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rua Dr. Francisco Portela, 1470, sala 172, São 

Gonçalo, RJ, Brasil. (lskinner@uerj.br) 

3 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Geociências/Departamento de 
Geologia, MicroCentro - Laboratório de Análise Micropaleontológica. Av. Athos das 

Silveira Ramos, 274, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 21.941-916, Rio de Janeiro, 
Brasil. (vilela@geologia.ufrj.br) 

Foraminífera é um grupo composto por indivíduos eucariontes, unicelulares e heterótrofos 

que possuem seu conteúdo celular protegido por uma carapaça. Esta pode conter diversas 

formas e elementos como: quilhas, espinhos e poros, podendo ser de origem calcária, 

aglutinante, silicosa ou orgânica. Por possuírem boa preservação no sedimento, curto ciclo de 

vida, distribuição limitada por fatores abióticos e serem de fácil coleta, o grupo é considerado 

um eficiente bioindicador em estudos de monitoramento ambiental em diversas áreas. Além 

de trazer informações sobre variações ambientais locais, as carapaças dos foraminíferos 

podem demonstrar seu modo de vida e sua alimentação, uma vez que estes possuem diversos 

hábitos alimentares e de vida, podendo exibir desde hábitos infaunais a modo de vida 

epibiontes em outros organismos, em substrato consolidado ou com hábito de vida livre. 

Apesar dos registros encontrados na literatura, pouco se sabe sobre a ecologia de 

foraminíferos, suas interações com outros grupos de invertebrados marinhos e possíveis 

vantagens adquiridas por meio destas. A fim de investigar a ocorrência de associações 

epibiontes com invertebrados bentônicos, foram confeccionadas estruturas onde placas de 

granito foram fixadas no interior de caixas plásticas e imersas a uma profundidade de um 

metro, afastadas do fundo cerca de 4m. Estas estruturas foram analisadas após dois meses de 

imersão, no Saco de Piraquara de Fora, Baia da Ilha Grande, sul do estado do Rio de Janeiro. 

O local apresenta águas com temperaturas elevadas, em torno de 35ºC, por serem utilizadas 

no processo de resfriamento das turbinas das unidades I e II da Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto. Além disto, também apresenta concentração enriquecida em cloro que é 

utilizado como tratamento antincrustante no sistema de resfriamento. Dez indivíduos de 

caranguejos Acantholobulus sp, comumente encontrados na área do estudo, foram coletados 

das placas de incrustação, corados com rosa de bengala e levados ao laboratório, onde 

posteriormente, foram analisados sob lupa estereoscópica a procura de foraminíferos aderidos. 

Quando encontrados foraminíferos, era assinalada uma ocorrência. A partir da frequência de 



ocorrência entre o total de indivíduos analisados foi possível estabelecer o tipo de associação 

entre os Foraminfera e os Acantholobulus sp nesta localidade. Dos dez indivíduos de 

Acantholobulus sp analisados, foi registrada ocorrência em 8 deles, correspondendo a 80%. Isto 

sugere que há uma associação entre estes dois organismos. Os foraminíferos encontravam-se 

fixados a diferentes partes corpo dos caranguejos, como abdômen, pereópodes, quelas e área 

dos olhos. Os indivíduos encontrados pertencem ao gênero Rosalina, que apresenta vasto 

registro de associações epibiontes em invertebrados bentônicos como: Cirripedia, Bryozoa, 

Isopoda e Bivalvia. Algumas espécies como Rosalina globularis, necessitam de substrato 

consolidado em sua fase bentônica para se estabelecer. Crustáceos são comumente utilizados 

como substrato para protozoários e, apesar destas frequentes ocorrências, este é o primeiro 

registro de ocorrência de Rosalina associado à Decapoda. Supomos que esta associação ofereça 

vantagens ao foraminífero, uma vez que este passa a possuir posição elevada acima da 

superfície do sedimento aumentando sua área de alimentação, aumentando também sua 

mobilidade, o que contribui para sua dispersão e fornece substrato consolidado evitando 

sedimentação. 

Fonte de Financiamento: CAPES 

Palavras-chave: Bioincrustação; Baía da Ilha Grande; Epibionte 

  



AVALIAÇÃO DA MACROFAUNA BENTÔNICA DE PRAIAS ARENOSAS DE 

ANGRA DOS REIS E SUA ASSOCIAÇÃO COM A GRANULOMETRIA LOCAL 

Ana Carolina Lustosa Gomes de Campos1, Pedro Sant’Anna Cortez¹, Marcos Bastos 

Pereira¹ 

1Faculdade de Oceanografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 
(lustosa.anacarolina@gmail.com) (pedroscortez@gmail.com) (mbastosp@gmail.com) 

Os sedimentos de praias arenosas são constantemente retrabalhados pela energia das ondas. 

Associar as comunidades bentônicas presentes nas praias a partir de sua granulometria é uma 

importante ferramenta, visto que a presença ou ausência de determinado organismo pode ser 

resposta a fatores predominantes no local. O objetivo do presente estudo foi relacionar a 

macrofauna bentônica e a granulometria de praias de Angra dos Reis. Foram consideradas 

onze praias: Cazuza, Portogalo, Marina, Maciéis, Memorial, Marinheiros, Matariz, Freguesia 

de Dentro, Freguesia de Fora, Japariz e Brava, realizando-se quatro campanhas (inverno e 

primavera de 2014 e verão e outono de 2015). Para a análise biológica, amostras de sedimentos 

foram coletadas através de um amostrador cilíndrico de PVC de 15 cm de diâmetro e 20 cm 

de profundidade, com três réplicas em cada faixa da região entremarés (zona do espraiamento 

superior, inferior e zona do antepraia). De cada faixa foram coletados 300 g de sedimento para 

análise granulométrica, realizada através de peneiras graduadas em: grânulo (> 2 mm), areia 

muito grossa (2-1mm), areia grossa (1-0,5mm), areia média (0,5-0,25mm), areia fina (0,25-

0,125mm) e areia muito fina (0,125-0,0625mm) (LIDHOLM, 1987). Os organismos foram 

separados por elutriação e identificados ao menor grupo taxonômico possível, sendo a partir 

disso que a densidade, riqueza de espécies e abundância relativa foram avaliadas. Foi 

realizada análise estatística de similaridade (Bray Curtis) tanto para granulometria quanto 

para densidade de organismos. A análise granulométrica demonstrou no geral a 

predominância de areias grossas. As praias de Portogalo, Marinheiros e Freguesia de Dentro 

foram as únicas que apresentaram porções de areias mais finas. As duas últimas praias, nas 

análises de similaridade granulométrica e nos dados biológicos, demonstraram afinidade e se 

agruparam na primavera 2014 e verão e outono 2015. Elas também compartilharam os 

maiores valores de riqueza de espécie. As praias de Cazuza e Japariz se agruparam em todas 

as estações com valores acima de 80% na similaridade de granulometria, porém não 

demonstraram afinidade nos dados biológicos. Brava e Maciéis compostas por areias mais 

grossas agruparam-se no inverno e na primavera de 2014 apresentando similaridade 

relativamente alta tanto na granulometria quanto nos dados biológicos. Quanto aos táxons, 

os maiores valores de densidade e abundância relativa foram representados pelas poliquetas 

(Syllidae e Sacocirrus) e oligoquetas, exceto no inverno de 2014 quando o gênero Eurydice 

predominou. No inverno de 2014 a praia Brava obteve o maior valor de densidade de 



organismo. Na primavera de 2014 e verão de 2015 a praia de Maciéis apresentou maiores 

valores desse índice e no outono foi a praia de Marinheiros. Esse resultado diferiu da literatura 

que geralmente descreve a preferência de crustáceos por sedimentos mais grossos. Salvo 

algumas exceções, as análises granulométricas não apresentaram relações claras com os dados 

biológicos, podendo isso estar relacionado a heterogeneidade dos grãos ou a outros fatores 

limitantes de controle subjacente. Em suma, esse estudo contribuiu para ratificar que o alto 

dinamismo das praias não favorece o isolamento de um único fator ambiental como 

influenciador das variações biológicas. 
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O desenvolvimento de atividades costeiras e offshore geram demanda crescente por 

conhecimento sobre as condições meteoceanográficas do litoral brasileiro, principalmente 

buscando preservar a vida no mar e otimizar as atividades desenvolvidas. Neste sentido, 

devido ao alto custo para instalação e manutenção de equipamentos meteoceanográficos, 

modelos numéricos surgem como ferramentas essenciais na determinação do clima de onda. 

Desta forma, o presente estudo busca validar a previsão dos principais parâmetros de onda - 

altura significativa (Hs), período de pico (Tp) e direção de pico (Dp) - comparando dados 

provenientes das boias do Programa Nacional de Boias (PNBOIA) de Vitória (VI), Santos 

(SA), Rio Grande (RG) e Florianópolis (FL). A previsão dos parâmetros Hs, Tp e Dp feita 

pelo Laboratório de Instrumentação Oceanográfica (LIOc – COPPE/UFRJ) provê resultados 

horários para um horizonte de dez dias. Esta previsão é feita com o modelo de terceira geração 

WAVEWATCH III® usando como forçante dados de vento do GFS (Global Forecast 

System) fornecidos pela NCEP/NOAA com resolução espacial de 0.25°. Após controle de 

qualidade dos dados provenientes das boias do PNBOIA, estes foram utilizados para 

comparação e validação dos resultados do modelo. Assim, foram calculados parâmetros 

estatísticos como correlação (CORR), raiz do erro médio quadrático (RMSE), viés (BIAS), 

índice de espalhamento (SI) e 90 percentil do erro médio (me90) a fim de avaliar a qualidade 

da previsão de ondas produzida. Aproximadamente 9200, 17800, 15500 e 4430 dados foram 

utilizados para avaliação das previsões dos pontos de VI, RG, SA e FL, respectivamente. Em 

termos de Hs, considerando o horizonte de previsão de 24 horas, todos os pontos 

apresentaram correlações acima de 88%, com destaque para o ponto de RG que apresentou 

correlação de 92%. Considerando o horizonte de 72 horas, todos os pontos apresentaram 

correlação superior a 85%. Adicionalmente, todas as boias apresentaram, para o horizonte de 

48 horas, valores de SI abaixo de 0.20, indicando boa confiabilidade nos resultados da 

modelagem. Sobre as estatísticas de Tp, valores de correlação mais baixos foram obtidos – se 



comparado aos resultados de Hs. Para o horizonte de previsão de 24 horas, os valores de 

correlação obtidos nos pontos foram menores do que 66%. No que se diz respeito a Dp, os 

valores de correlação obtidos são consideravelmente inferiores para a boia FL, sendo 41% no 

horizonte de 24 horas. Nos pontos de VI, RG e SA os valores obtidos foram acima de 62% 

para o mesmo horizonte, chegando a 71% em RG. De modo geral, pode-se afirmar que o Hs 

está sendo bem modelado para todos os pontos de comparação, principalmente para o 

horizonte de 24 horas, com ressalvas para algumas subestimações em eventos de picos mais 

elevados e superestimação quando os valores in situ são menores. No que se refere a Tp e Dp, 

que tiveram desempenho estatístico inferior aos resultados de Hs, ressalta-se que a região sul-

sudeste do Brasil se caracteriza por mares multimodais, o que configura grande desvio padrão 

aos valores de Tp e Dp, já que estes representam o pico espectral. 

Fonte de Financiamento: Agradecemos ao Laboratório de Instrumentação Oceanográfica 
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São chamados de microplásticos todo plástico menor que 5 milímetros (5mm). Os 

microplásticos podem ser classificados como primários e secundários. Os primários podem 

ser provenientes de grânulos industriais chamados de pellet, flocos ou em pó. Os pellets são 

fabricados e utilizados na indústria para formar todos os objetos de plástico e os flocos ou pó 

podem ser utilizados como abrasivos na cosmética. Já os secundários são aqueles oriundos de 

plástico maiores que ao sofrer ações físicas e químicas irão degradar-se lentamente tornando-

o cada vez menor. Os microplásticos entram nos ecossistemas marinhos causando impactos 

negativos aos animais que ingerem essas micropartículas acidentalmente ou propositalmente 

como se fossem alimento; uma vez ingerido podem inclusive causar danos aos seres humanos, 

que tem organismos marinhos como parte de sua dieta. A área de estudo deste trabalho é a 

Enseada de Jurujuba situada no município de Niterói e o propósito é determinar a presença 

de microplásticos em três praias (São Francisco, Charitas, Jurujuba) onde se localiza uma 

grande área de cultivo de mexilhão. As amostras de areias seca e úmida destas praias foram 

coletadas em três pontos (extremos do arco praial e centro) de cada praia e processadas em 

laboratório. A maior quantidade de microplástico foi detectada na praia de Jurujuba. Em 

relação às faixas de areia a que apresentou maior quantidade de microplástico foi a areia seca 

com exceção para a praia de São Francisco que obteve maior quantidade de plásticos menores 

que 5 milímetros na faixa de areia úmida. Para as características morfológicas os fragmentos 

de microplásticos foram os mais encontrados e os coloridos encontrados em maior 

abundância, o tamanho que apresentou maior concentração foi entre 1 e 3 milímetros (1≤ x < 

3 mm). As atividades pesqueiras, o lançamento de esgoto, o canal poluído na praia de São 

Francisco e a presença dos quiosques ao longo das praias foram considerados possíveis fontes 

de contaminação dos microplásticos. Por ser uma grande ameaça ao ecossistema marinho, 

estudar e identificar a origem desse problema é uma ferramenta necessária para minimizar os 

possíveis impactos causados por esses plásticos menores. 



Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
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Dentre os vários poluentes que ameaçam o ambiente marinho temos os fragmentos plásticos 

com tamanho inferior a cinco milímetros (≤5 mm) chamados de microplásticos. Por não serem 

biodegradáveis acabam permanecendo na coluna d’água, podendo ser depositados também 

no fundo dos oceanos e nas praias. Apresentam ainda o risco de elevada toxidade, pois 

absorvem facilmente compostos hidrofóbicos e são facilmente confundidos com alimentos, 

sendo ingeridos por organismos marinhos, entrando assim na cadeia alimentar. Com o 

objetivo de avaliar a presença de microplásticos nas águas da Enseada de Jurujuba, Niterói, 

RJ, inserida na Baía de Guanabara-RJ, local onde ocorre uma grande área de cultivo de 

mexilhões foram realizadas duas coletas, uma no mês de março e outra no mês de maio em 

três diferentes pontos da enseada. Amostras de água foram coletadas através de arrastos 

utilizando-se uma rede de plâncton e posteriormente filtradas manualmente a fim de 

confirmar a contaminação por grânulos plásticos nessa área. Os microplásticos foram 

quantificados e separados em relação a forma, tamanho e cor. Alguns dos fragmentos foram 

analisados quimicamente pela técnica de infravermelho por FTIR-ATR para identificação 

química. Das amostras analisadas coletadas no mês de março, 53% dos microplásticos 

apresentou tamanho inferior a um milímetro (< 1 mm) e 51% no mês de maio. Em relação a 

coloração 48%dos fragmentos coletados em março eram coloridos; 20% translúcido; 13% 

preto; 11% branco; e 8% envelhecido. Em maio, 75% dos plásticos descritos eram coloridos.  

Dentre os fragmentos plásticos coloridos a coloração azul foi a mais observada em ambos os 

meses. Os plásticos categorizados como fragmentos rígidos foram os mais identificados, 

representando 57% das amostras de março e 49% das amostras de maio, já os microplásticos 

em forma de folha eram 22% em março e 24% em maio; e os classificados como fibras foram 

21% em março e 27% em maio. Do total dos resíduos plásticos descritos, vinte e dois por cento 

(22%) apresentou um alto índice de degradação. Os principais polímeros identificados foram 

o polietileno (72%) e o polipropileno (26%). Compreender a quantidade e a origem dos 

poluentes microplásticos é necessário para encontrar medidas atenuantes e neutralizantes, 

pois os plásticos são materiais altamente persistentes, com potencial de risco para todos os 

organismos, incluindo humanos como predadores topo. 



Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
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A Baía de Guanabara (BG) é um sistema eutrófico sujeito às variações das marés e descarga 

de água doce. Esta baía recebe a influência de diferentes massas de água, como a Água Central 

do Atlântico Sul (ACAS), caracterizada por temperaturas menores e maiores concentrações 

de nutrientes. Apesar do recente esforço realizado para o estudo de aspectos desta baía, não 

há trabalhos que estimem a produtividade primária (PP), nas frações de tamanho que compõe 

o fitoplâncton, dados necessários para a modelagem trófica deste sistema. É neste contexto, 

que o presente estudo avalia a biomassa e a PP de diferentes frações de tamanho e grupos 

pigmentares em onze pontos distribuídos no setor canal central da BG. Nossa estratégia 

amostral envolve três campanhas amostrais: Março/2015 (outono), Setembro/2015 (inverno) 

e Março/2016 (outono), com dois transectos: “Transecto Baía” com 8 pontos de amostragem, 

localizado ao longo do canal central desde as proximidades da Ilha de Paquetá até a Ilha Rasa 

e “Transecto Sul” com 3 pontos de amostragem transversais ao canal central, nas 

proximidades da saída da baía. Ambas as amostragens foram realizadas ao longo de um ciclo 

completo de maré. As amostras de água foram coletadas em duas profundidades: a 1m da 

superfície e a 1m do fundo. No laboratório alíquotas foram fracionadas em fitoplâncton total 

(<200µm), nanofitoplâncton (<20µm) e picofitoplâncton (<3µm). A análise da biomassa foi 

realizada a partir da determinação de clorofila-a por fluorescência in vivo, e a produtividade 

primária a partir da taxa de transporte de elétrons (ETR) através do fluorímetro PHYTOPAM 

(Walz). O nanofitoplâncton teve maior contribuição na biomassa (≈75%) e na produtividade 

primária (≈70%) em todas as coletas. A biomassa fitoplanctônica e produtividade primária 

apresentam menores valores nos pontos externos (0,37 mg/m3 e 1,20 µmol de fóton/m2s1 

Total; 0,25 mg/m3 e 2,37 µmol de fóton/m2s1 Nanofitoplâncton e 0,12mg/m3 e 1,66  µmol de 

fóton/m2s1 Picofitoplâncton), desde a ponte Rio-Niterói até a Ilha Rasa, onde há maior 

influência das águas de plataforma, com menores valores de nutrientes, e maiores valores nos 

pontos internos, desde a ponte Rio-Niterói até as proximidades da Ilha de Paquetá, na 

superfície (45,03mg/m3 e 282,17µmol de fóton/m2s1 Total; 37,19mg/m3 e 336,78µmol de 

fóton/m2s1 Nanofitoplâncton e 11,70mg/m3 e 432,00µmol de fóton/m2s1 Picofitoplâncton). A 

comunidade fitoplanctônica foi reestruturada com a maré, quando há a presença da ACAS na 

plataforma continental. Houve predomínio de cianobactérias durante a maré enchente. 

Durante a maré vazante, microalgas com clorofila-c (diatomáceas e dinoflagelados) foram 

responsáveis pelas maiores densidades, biomassa e PP. Nas demais coletas, na ausência da 



ACAS, o predomínio foi de microalgas com clorofila-b, espécies de Tetraselmis, classe 

clorodendrofícea. Nossos resultados demonstram que a fração nanofitoplanctônica, 

representada principalmente por clorodendrofíceas, é responsável pelos elevados valores de 

produtividade primária na BG, e, portanto, modelos tróficos da região devem considerar essa 

fração como o principal produtor primário, na ausência da ACAS. A presença da ACAS é 

responsável por aumentar a contribuição de outros grupos fitoplanctônicos no Canal Central, 

e gerar modificações em outros níveis tróficos, como apresentado em estudos recentes 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. 
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A cidade litorânea de Salinópolis, no estado do Pará, sofre com impactos ambientais 

resultantes da ocupação indevida da região costeira e da atividade turística altamente 

concentrada temporalmente. Salinópolis recebe uma massa de visitantes no período de Julho 

e feriados prolongados, principalmente visitantes da capital paraense. O turismo em massa 

gera problemas no sistema de abastecimento de águas, captação de esgoto, mobilidade urbana 

e abastecimento e a grande concentração da atividade não estimula investimentos em 

melhorias de infraestrutura urbana. A principal atração da cidade é conhecida como turismo 

de Sol e Praia, apesar do potencial para o desenvolvimento de práticas esportivas. O objetivo 

do presente trabalho é avaliar as forçantes meteorológicas e oceanográficas na região de 

Salinópolis a fim de propor alternativas, principalmente na área dos esportes, que possibilitem 

o desenvolvimento de um plano de turismo que melhor distribua a atividade ao longo do ano. 

Utilizou-se séries históricas de dados de chuva e vento do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) medida na região. A série utilizada apresenta medições horárias ao longo de 8 anos 

(Janeiro de 2009 a Dezembro de 2016). Para a climatologia de chuva, foram utilizados dados 

da Agência Nacional de Águas (ANA), com registros diários de Janeiro de 1978 a Dezembro 

de 2015. Ambas as estações estão localizadas na sede municipal de Salinópolis. O modelo 

DELFT3D foi utilizado para propagar o clima de ondas offshore do ERA-INTERIM para a 

região costeira. O período de pico de visitação em Salinas coincide com o início da redução 

do volume de chuvas e o período das férias escolares (Julho). Durante esse mês, a população 

da cidade (39.328 habitantes em 2015) chega a ser dez vezes maior. O período entre Fevereiro 

e Abril é o mais chuvoso (média de 567 mm/mês), sendo propício para o desenvolvimento de 

atividades e eventos culturais e gastronômicos na cidade. Além disso, a análise do clima de 

ondas mostra maiores energias durante o período chuvoso, com altura significativa de pouco 

menos de 1 metro, interessante para a prática de esportes como o surf. Durante o período seco, 

são observados, em média, menos de 5 dias de chuva e há um aumento na intensidade dos 

ventos que chegam a atingir aproximadamente 8 m/s, predominando as direções de Leste e 

Nordeste. Esses ventos são paralelos à costa na porção Norte da praia do Maçarico. Este 

cenário é ideal para a prática de atividades como kitesurf e vela. A partir da informação de 

direção do vento, propõe-se também a construção de passarelas pelo mangue alinhadas com 

o vento predominante. Essas passarelas apresentariam múltiplas funções como: o acesso à 

praia; a melhor circulação de vento na cidade; informações ambientais; permitir a interação 



dos visitantes e moradores com o manguezal e atividades de ecoturismo como a observação 

de aves. A combinação de eventos relacionados aos esportes aquáticos bem como atividades 

de ecoturismo e eventos culturais permitiriam uma melhor distribuição de visitantes ao longo 

do ano, estimulando assim, o investimento em melhorias na cidade.  

Fonte de Financiamento: CNPq.  
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As zonas costeiras e estuarinas constituem sistemas dinâmicos complexos, cuja evolução 

morfológica resulta da ação combinada de vários agentes naturais (ondas, correntes de maré, 

abastecimento fluvial e as variações do nível médio do mar) e de impactos resultantes das 

atividades antrópicas. Os bancos transversais, presentes na margem interna da restinga da 

Marambaia (RJ) são acumulações alongadas de sedimentos que se estendem no domínio 

“subtidal” até poucos metros de profundidade da costa, e apresentam uma orientação 

perpendicular ou oblíqua em relação à margem. Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo observar o padrão nas mudanças destas formas de fundo ao longo do tempo, além de 

determinar suas características morfológicas, tais como, comprimento de onda, distância 

transversal em relação à costa (Δx) e densidade. Para alcançar estes objetivos, foi analisado 

um conjunto de imagens de satélite, obtidas no programa Google Earth. As imagens de satélite 

selecionadas foram georreferenciadas no software Arcgis 10.3 e foi construída uma série de 

mapas que representam a variação temporal da posição dos bancos e suas características 

geométricas. A partir da ferramenta Measure do software Arcgis 10.3, foram realizadas uma 

série de medições nos bancos transversais, e seus resultados foram inseridos em tabelas 

representando os parâmetros estatísticos (Δx, λ e seu respectivo desvio padrão e densidade). 

Devido à mudança na orientação da linha de costa da restinga, foi possível constatar nas 

imagens de satélite que os bancos apresentam-se com diferentes características. Com isso, a 

área total onde se mostraram presentes foi dividida em cinco regiões diferentes, nomeadas: A, 

1, 2, 3 e 4, e estas foram analisadas em separado. Em geral, ao longo da costa, por 

aproximadamente 26 km até a profundidade de 2 metros, é possível constatar a ocorrência 

média de 49,5 bancos por km, com orientação NE-SO. As formas apresentam-se com 

comprimento de onda médio (λ) de 70,9 metros com desvio padrão de 14 metros e distância 

transversal em relação à costa (Δx) que pode variar de 20 a 680 metros. As maiores 

concentrações estão na parte central (área 2), região retilínea da costa, enquanto as menores 

concentrações encontram-se no setor leste da restinga. Além da relação com a estabilidade, as 

formas apresentam uma migração lateral, decorrente das correntes locais que transportam os 

sedimentos. Em geral, o conjunto de imagens disponíveis pelo programa Google Earth, nos 



permite uma caracterização morfológica dos bancos transversais na região, porém, é 

importante destacar, que as condições de maré alta e nebulosidade, geram lacunas na 

regularidade temporal dos dados, pois inibem a visualização das formas. Além disso, a 

distância média transversal à costa (Δx) é relativa ao nível do mar no momento da tomada da 

imagem, não podendo sempre ser considerada efetivamente o limite distal dos bancos. 

Futuramente, os dados aqui adquiridos, serão aliados a medições de parâmetros 

hidrodinâmicos e coleta de sedimentos na região, visando ampliar o conhecimento sobre o 

assunto aqui discutido.   

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001. Projeto Dinâmica Sedimentar nos Acessos Portuários: Uma abordagem sistêmica e 

multidisciplinar. Trata-se de uma cooperação VALE/FAPES/FAPERJ, sendo coordenado 

pela Dra. Susana Beatriz Vinzon (COPPE/UFRJ).  
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A poluição por resíduos sólidos tem tido bastante repercussão pelos impactos sociais, 

econômicos e estéticos que geram em ambientes marinhos e costeiros. Estes impactos incluem 

a degradação cênica das praias, o impacto ao turismo e consequentemente, à economia, a 

morte da biota marinha e a dispersão de espécies. Diversos tipos de detritos podem atuar como 

dispersores de espécies bioincrustantes associadas aos bentos marinhos, já que frequentemente 

registrarmos a presença de algas, briozoários, cracas, moluscos, poliquetas, por exemplo, 

aderidos a estes mesmos detritos. O objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre a 

associação de espécies marinhas bioincrustantes aos diferentes tipos de materiais dos resíduos 

sólidos, relacionando sua ocorrência aos tipos e usos dos materiais que constituem os resíduos. 

A área de estudo foi a Baía da Ilha Grande (Praia de Parnaioca e Dois Rios) e a metodologia 

consistiu na coleta de resíduos sólidos manualmente, na linha de maré e na areia seca das 

praias estudadas. As praias foram definidas em função do regime de ventos e correntes 

dominantes na região e estão localizadas na porção interna da baía. Os resultados mostraram 

a abundância de grupos taxonômicos como briozoários, poliquetas, gastrópodes, algas, entre 

outros incrustados nos principais tipos de resíduos como plástico, isopor, lixo orgânico, 

madeira, entre outros. As espécies encontradas nos detritos são classificadas como 

bioincrustantes e são potenciais bioinvasoras sendo possivelmente transportadas por meio dos 

resíduos. Além disso, os organismos podem ser frequentemente associados à colonização de 

navios e embarcações que servem como substrato e meios de transporte. Este projeto possui o 

apoio do Laboratório de Ecologia e Dinâmica Bêntica Marinha e foi elaborado com baixo 

custo e elevado retorno científico. Destaca-se que é a primeira pesquisa que está avaliando de 

modo sistemático o rafting ampliando o conhecimento e agregando novas informações sobre 

a dispersão dos grupos taxonômicos bioincrustantes. 

Fonte de Financiamento: "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001” – Bolsista CAPES. 

Palavras-chave: Ambientes marinhos e costeiros; Bentos marinho; Detritos. 
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O gênero Strombus é amplamente distribuído em áreas tropicais e subtropicais do mundo. O 

gastrópode Strombus pugilis é conhecido popularmente no Brasil como preguari. Essa espécie, 

que é relativamente de grande porte, tem como papel ecológico ser herbívoro/ detritívoro, 

além de sua concha ser usada por outros invertebrados. É um bem ecossistêmico que serve 

como fonte de alimento humano além de ser utilizado em artesanatos, o que agrega a ele uma 

importância comercial. S. pugilis é o herbívoro/ detritívoro vágil mais abundante na Praia da 

Siriúba em Ilhabela (SP) e ocorre em locais com a presença de angiospermas marinhas como 

a Halophila decipiens. Esse estudo tem como objetivo investigar o tamanho e a densidade 

populacional de S. pugilis na Praia da Siriúba, Ilhabela, SP em função da presença de áreas 

vegetadas por H. decipiens. Foram amostradas quadrados aleatórios de 50x50cm em três faixas 

(início/raso (n=47), meio/intermediário (n=9) e final/fundo (n=42), totalizando 98 

quadrados) do banco de H. decipiens. Em cada quadrado foi contado o número de indivíduos 

e estimado o comprimento (altura total) de cada indivíduo encontrado. Foi utilizado o teste 

de Kruskal-Wallis para verificar diferenças entre as faixas e o teste de Wilcoxon para ver em 

quais grupos encontravam-se as diferenças. Observamos que existe uma distribuição 

diferencial com relação ao tamanho dos indivíduos, onde os indivíduos maiores ocorrem na 

margem funda do banco e os indivíduos menores na margem rasa. Com relação à densidade, 

existia uma densidade maior (densidade média 9,8 ind.m-2) e significativa (X2= 9,26; df= 2; 

p= 0,009) no meio do banco de H. decipiens, o que corrobora com estudos anteriores realizados 

que também associaram o gênero Strombus com as gramas marinhas como Halophila. Tal 

associação deve-se provavelmente ao elevado teor de matéria orgânica e baixo tamanho médio 

de partículas no solo, o que coincide com as características do banco de Halophila encontrado 

na Praia da Siriúba. Maiores estudos são necessários para a elucidar todos os fatores que 

podem levar a essa distribuição, embora o presente estudo seja um passo inicial que demonstra 

a importância dos bancos de angiospermas marinhas como habitat para esse gastrópode de 

importância econômica no Brasil. 



Fonte de Financiamento: FAPERJ, CNPq, O presente trabalho foi realizado com apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil/ CAPES (Código de 

Financiamento 001) 
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Ascídias são invertebrados marinhos bentônicos pertencentes à classe Ascidiacea, subfilo 

Tunicata. Estes organismos são suspensívoros, hermafroditas e possuem larvas lecitotróficas, 

geralmente com curto período de tempo na coluna d’água. Por este motivo, as ascídias 

possuem uma dispersão restrita a pequenas distâncias, portanto, a principal via de transporte 

para novos ambientes é aderida a substratos móveis como a incrustação em cascos de navios 

e outras estruturas A Baía da Ilha Grande (BIG) é uma região susceptível a introdução de 

espécies, devido a atividades de turismo náutico e de áreas de fundeio aos navios que 

aguardam atracação nos portos da Baía de Sepetiba ou da própria Baía da Ilha Grande. Abriga 

também empreendimentos de grande porte como o estaleiro Verolme e a Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto. Estas atividades na BIG faz com que haja grande tráfego de 

embarcações, nacionais e internacionais, além de substratos artificiais disponíveis, como 

píeres, decks, boias e cabos. Este trabalho tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a 

diversidade de ascídias da BIG e identificar espécies introduzidas na região. Entre os anos de 

2012 e 2018 a equipe do Laboratório de Ecologia Bêntica realizou coletas em diversos pontos 

da BIG utilizando três metodologias: 1) estruturas experimentais compostas por caixas 

plásticas divididas em dois tratamentos: controle e exclusão de predadores; 2) mergulhos com 

o equipamento SCUBA, por períodos de 50 minutos cada, para procurar espécies de ascídias; 

3) aplicação da metodologia RAS (Rapid Assessment Surveys), adaptada de Arenas et al. 

(2006) e Campbell et al. (2007), no interior de marinas ao longo do trecho entre Mangaratiba 

e Paraty. Além disto, foi feito um levantamento de artigos, teses e dissertações realizados na 

BIG que continham dados sobre a fauna de Ascidiacea para estabelecimento das espécies já 

registradas para a região. As ascídias coloniais são organismos de difícil identificação e por 

este motivo, muitas vezes são registrados em nível de gênero nos trabalhos. Para não 

superestimar a quantidade de espécies, esses registros não foram contabilizados neste trabalho. 

Levando em consideração apenas os táxons identificados ao nível específico haviam 25 

espécies de ascídias registradas para a BIG no levantamento bibliográfico, sendo 16 destas 

consideradas criptogênicas, 7 introduzidas e 2 nativas. O presente estudo registrou 14 espécies, 

sendo 3 criptogênicas, 4 introduzidas (uma é espécie nova e ainda está sendo descrita) e 1 



nativa, incrementando o número de espécies conhecidas na região para 33. Aproximadamente 

30% das espécies de ascídias identificadas para a Baía da Ilha Grande são consideradas 

introduzidas, demonstrando a vulnerabilidade da região à chegada de novas espécies e a 

importância de se realizar um estudo contemplando pontos com diferentes impactos 

ambientais. O material coletado pelo Laboratório de Ecologia Bêntica ainda está em fase de 

identificação, mas já detectou 8 novos registros e uma espécie nova para a ciência, 

demonstrando que o conhecimento da comunidade de ascídias da BIG ainda está em 

expansão. Além disso, entender a distribuição espacial das espécies ajudará o entendimento 

das modificações ecossistêmicas que as diversas alterações costeiras e fontes de impactos 

ambientais promovem na região. 

Fonte de Financiamento: Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 

FAPERJ 
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Dados de temperatura, salinidade e correntes adquiridos em meses característicos de 

primavera/verão e outono/inverno foram analisados com o objetivo de se avaliar a influência 

da estratificação da coluna d’água sobre os escoamentos na Baía de Sepetiba. Os dados de 

temperatura e salinidade foram mensurados a partir de perfis de CTD coletados em 312 pontos 

distribuídos ao longo das Baías de Ilha Grande e Sepetiba. As correntes foram medidas com 

ADCP TELEDYNE RDI modelo WORKHORSE de 600kHz fundeado no canal de 

navegação da Baía de Sepetiba, na coordenada 23°0'16.5"S e 43°59'29.4"W, a uma 

profundidade de aproximadamente 22 metros (Fonseca, 2013). As células de profundidades 

3, 11 e 19 metros, com 0.5m de resolução vertical, foram selecionadas para as análises. As 

séries de corrente correspondem aos períodos de 01/12/2011 a 25/02/2012 e 20/06/2012 a 

20/09/2012. As componentes u e v das correntes foram filtradas no intuito de se avaliar apenas 

os processos subinerciais. Aplicou-se um filtro passa baixa do tipo Butterworth (Emery & 

Thomson, 2001) com período de corte de 40 horas. Os espectros de energia das componentes 

u, paralelas a direção predominante do escoamento, foram calculados através da 

Transformada Rápida de Fourier (FFT). A distribuição dos valores de temperatura e 

salinidade apresentou variação sazonal. Nos meses de primavera e verão, a coluna d’água 

encontrou-se estratificada, com presença de águas com temperaturas inferiores a 20°C, típicas 

de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) que adentram as baías pelo fundo. Durante os 

meses de outono e inverno, a amplitude térmica da água foi menor, o que caracteriza uma 

menor estratificação. Cerda e Castro (2013) também observaram tal fato em seus resultados 

para a plataforma continental adjacente à área de estudo, o que sugere que essas baías seguem, 

a princípio, o mesmo padrão sazonal. Os espectros de energia para as componentes u 

apresentam um desacoplamento das energias para os meses de primavera/verão nas 

profundidades de 11 e 19 metros. O deslocamento dos picos de energia em torno de 14.75 

dias, equivalentes a componente harmônica assimétrica MSf (Parker, 2007), dos espectros de 

verão a 11 e 19 metros de profundidade, indica que a estratificação altera o principal pico de 

energia no interior da coluna de água, sugerindo uma influência sobre a hidrodinâmica local. 

A quantificação desta influência é objeto de investigação em curso no presente estudo. A partir 

das análises apresentadas, observou-se que em superfície (3 metros), os espectros de energia 

das duas séries temporais apresentaram a mesma forma, com as velocidades residuais 



demonstrando o mesmo padrão ao longo do ano. Em profundidades maiores (11 e 19 metros) 

existe uma estrutura baroclínica que se forma nos meses de primavera/verão, que 

possivelmente transfere energia da componente MSf para componentes de maiores 

frequências.  

Fonte de Financiamento: FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio de Janeiro 
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Ecossistemas de manguezal são reconhecidos como importantes retentores de carbono e 

nutrientes em zonas costeiras tropicais. Um testemunho sedimentar foi coletado em um 

manguezal preservado do estuário do Rio Macacu, localizado na Área de Proteção Ambiental 

de Guapimirim, no nordeste da Baía da Guanabara (RJ). Esse testemunho foi analisado em 

relação à granulometria e concentrações elementares (carbono (C) orgânico, nitrogênio (N) e 

fósforo (P)) e composição isotópica da matéria orgânica (δ15N e δ13C) para avaliar a influência 

da eutrofização da baía registrada por estes sedimentos. A granulometria foi geralmente fina, 

com a fração < 63 µm acima de 60%, exceto nos 6 cm do topo, com cerca de 45% de fração 

fina. As razões C/N (15 a 21) e os resultados de δ13C (-26,7 a -27,9‰) mostram mistura de 

matéria orgânica de fontes do mangue e de fitoplâncton, com concentrações de C (4,4 a 9,1%), 

N (0,31 a 0,58%) e P (450 a 920 mg kg-1) chegando a valores elevados devido à eutrofização 

da baía nas últimas décadas. As camadas superiores dos sedimentos geralmente tiveram 

concentrações ligeiramente maiores, com o P atingindo os valores máximos (> 800 mg kg-1) 

nos 6 cm do topo, mesmo ocorrendo granulometria mais grossa nestas camadas do 

testemunho. Os resultados de δ15N essencialmente coincidem com os de outras áreas 

eutrofizadas (geralmente acima de 5‰), exceto por duas amostras da base do testemunho que 

tiveram assinaturas mais leves. Em comparação como uma área de manguezal desmatada na 

margem oeste da Baía da Guanabara (mais eutrofizadada que a área de estudo), os estoques 

estimados na área estudada em relação a C (12430 g m-2), N (852 g m-2) e P (120 g m-2) no 

manguezal do Rio Macacu foram da mesma ordem de grandeza. Isto sugere que a área 

impactada teve a sua capacidade de estocar estes elementos reduzida até níveis próximos aos 

desta área menos eutrofizadas, confirmando o papel da preservação do manguezal para 

manter a estocagem estes elementos. Em comparação com áreas não eutrofizadas, os estoques 

de C e N da estação de amostragem estudada foram maiores do que resultados encontrados 



na literatura. Isto também indica o papel do manguezal como reservatório e barreira 

biogeoquímica em áreas impactadas pela ação humana. 

Fonte de Financiamento: CNPq (Edital Universal) e FAPERJ (Edital CNE). 
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Poucos estudos na literatura científica têm abordado a variabilidade vertical nos fluxos 

sedimentares de carbono, nutrientes e metais pesados em ecossistemas de manguezal 

impactados por atividades humanas. Um perfil sedimentar coletado em uma área eutrofizada 

onde ocorreu desmatamento da vegetação de manguezal, localizada no estuário do Rio 

Estrela, Baía da Guanabara (RJ) foi analisado quanto ao histórico da acumulação de carbono, 

nutrientes e mercúrio. Este testemunho corresponde a aproximadamente 180 anos de 

deposição, considerando uma taxa de sedimentação previamente obtida para o mesmo local 

(0,24 cm/ano). Este estudo teve o objetivo de avaliar as taxas de acumulação encontradas 

para os conteúdos de carbono orgânico (41 a 105g m-2 ano-1), nitrogênio (3,0 a 6,8 g m-2 ano-1) 

e Hg (37 a 187µg m-2 ano-1). Estas taxas mostraram evolução diferente ao longo do tempo. A 

taxa de acumulação de carbono teve duas fases, uma com menores valores até 

aproximadamente a década de 1890 e outra nas camadas mais recentes, que parece estar ligada 

a uma maior contribuição da vegetação de manguezal. Isto é indicado pelos resultados de 

δ13C, que ficam mais negativos (aproximadamente de -25‰ para -27‰) nesta segunda fase. 

O fluxo do nitrogênio não varia desta forma, apenas com uma tendência de ligeiro aumento 

dos valores no sentido da base em direção o topo, como efeito da eutrofização crescente. Os 

valores de δ15N (2,57 a 5,63‰) indicam uma transição de condição não eutrofizada para 

condição eutrofizada. Eles tendem a diminuir da base até a década de 1900, mas acima desta 

fase eles passam a aumentar, acompanhando o histórico do fluxo de nitrogênio. O fluxo de 

Hg teve uma terceira forma de evoluir, com uma fase de valores baixos e pouco variáveis até 

aproximadamente a década de 1920, seguido por um aumento abrupto até a década de 1940, 

que pode ser devido ao início de ações humanas mais significativas na bacia de drenagem. 

Acima deste aumento abrupto, os fluxos de Hg oscilam até chegarem aos valores máximos a 

partir da década de 1980. As concentrações de Hg (41 a 175 ng g-1) tiveram uma correlação 

significativa com o carbono orgânico (r = 0,72) somente para a fase anterior a década de 1940. 



Desta forma não há uma clara associação da acumulação de Hg com os indicadores da 

eutrofização, provavelmente devido às influências de fontes industriais para o Hg, além dos 

efluentes urbanos, enquanto neste estudo foi possível reconstruir o histórico da eutrofização 

local. 

Fonte de Financiamento: CNPq (Edital Universal) e FAPERJ (Edital CNE). 

Palavras-chave: matéria orgânica, Hg, isótopos estáveis, eutrofização. 

  



INFLUÊNCIA DAS ESTRUTURAS BIOGÊNICAS NOS FLUXOS DE CO2 NA 

INTERFACE SEDIMENTO–ATMOSFERA EM MANGUEZAIS ESTUARINOS (RJ) 

Glenda Camila Barroso1, Gabriela Bravim2, Beatriz de Paiva Grillo Chaves1, Wilson T. 

V. Machado1, Gwenael I. Abril¹, Humberto M. Ribeiro² 
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Manguezais são importantes estoques globais de carbono e seus sedimentos são fontes 

potenciais de gases do efeito estufa à atmosfera. O papel das estruturas biogênicas (buracos de 

caranguejos e pneumatóforos) na biogeoquímica do sedimento e nos fluxos de gases estufa 

(GHG’s) dentro e entre manguezais não é muito claro. Diante disso foram quantificadas 

variações espaciais e temporais dos fluxos de dióxido de carbono (CO2) e associadas à 

presença de estruturas biogênicas em três manguezais fluminenses (Guapimirim, Guaratiba e 

Saco de Mamanguá). As campanhas foram realizadas na maré baixa (sizígia) e os fluxos de 

CO2 foram medidos na franja (floresta adjacente à baía) e na bacia (floresta interior) em locais 

escolhidos aleatoriamente, contemplando inverno (jul-set 2017) e verão (fev-mar 2018). As 

medições dos fluxos de CO2 na interface sedimento-atmosfera foram realizadas através de 

câmara bêntica fechada, acoplada ao analisador de gás infravermelho (Li-820) previamente 

calibrado. Em cada local, três réplicas foram feitas, intercalando câmaras claras e escuras, de 

forma a assegurar a acurácia das medições do fluxo de CO2. Anova Fatorial foi usada para 

testar as interações entre os manguezais espacial e sazonalmente, e análise de regressão linear 

para avaliar o efeito dos buracos de caranguejos e pneumatóforos nos fluxos de CO2. Os 

resultados mostraram diferenças significativas entre manguezais, entre franja e bacia (especial) 

e verão e inverno (sazonal) (p <0,05). Ao se analisar as interações entre os manguezais, 

observou-se que o fator sazonal é o principal responsável pelas variações nos fluxos de CO2, 

com maiores variações em Guapimirim e menores em Mamanguá. Ao se comparar as 

fisionomias, a franja apresentou diferenças sazonais no fluxo em contraste com a bacia. As 

variações entre franja e bacia foram mais observadas no verão. A análise de regressão indicou 

correlação linear entre a emissão de CO2 e o número de pneumatóforos (p<0,001; R=0,26) e 

entre o número de buracos de caranguejo (p<0,001; R=0,16). O fluxo de CO2 aumenta 5,17% 

e 18,83 conforme o número de pneumatóforos e buracos de caranguejo aumenta uma unidade, 

respectivamente. Ao se analisar cada manguezal isoladamente, o número de buracos não 

explicou a variação no fluxo de CO2 (p>0,05) enquanto que o número de pneumatóforos 

explicou as variações no fluxo de CO2 em cada manguezal. A contribuição variou 

consideravelmente conforme a abundância destas estruturas biogênicas, as regiões onde se 



observou maior abundância de pneumatóforos (N=25; em Guaratiba franja verão) apresentou 

os maiores fluxos de CO2 (31,10±10,43mmol m-2h-1) em relação as regiões nas quais não havia 

estrutura biogênica aparente (Mamanguá bacia e verão) nas quais se observou os menores 

fluxos de CO2 (5,01±2,77mmolm-2h-1).  

Fonte de Financiamento: CNPq, FAPERJ, PELD-Guanabara, Prograd UFF. 

Palavras-chave: Manguezais, Sedimento, Emissão de Dióxido de Carbono.  

  



INVERTEBRADOS MARINHOS ENDOSSIMBIONTES DE PHALLUSIA NIGRA 

(ASCIDIACEA) NA BAÍA DA ILHA GRANDE 
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Ascídias são animais marinhos sésseis, filtradores, solitários ou coloniais. Seu corpo é envolto 

por uma túnica, formando três cavidades: cavidade interna do cesto branquial, cavidade 

externa do manto e cavidade peribranquial. No processo de identificação taxonômica, estas 

cavidades são expostas e, frequentemente, registramos a ocorrência de organismos simbiontes 

que utilizam a estrutura interna da ascídia como habitat. A ocorrência de endossimbiontes nas 

ascídias ou em outros animais pode sinalizar condições de estresse. Foi planejado um estudo 

a fim de verificarmos a abundância de endossimbiontes, sua distribuição nas cavidades 

internas das Ascídias e relacionarmos esta ocorrência à condição ambiental de onde os 

indivíduos da ascidia solitária Phallusia nigra foi coletada. Esta espécie foi selecionada por ser 

bastante comum nos mares tropicais e por possuir elevada frequência na região da Baía da 

Ilha Grande (BIG), no município de Angra dos Reis – RJ. Esta região apresenta uma elevada 

heterogeneidade ambiental, contrastando ambientes com diferentes graus e tipos de impactos. 

Os pontos de coleta foram o Cais de Santa Luzia, a Enseada de Dois Rios, a Laje de Santo 

Antônio e a Ponta Leste, todos em Angra dos Reis. Em cada localidade foram coletados 

manualmente 10 indivíduos de P. nigra, por meio de mergulho livre de até 4m de 

profundidade. Após a coleta, os indivíduos de P. nigra foram anestesiados com cloreto de 

magnésio em água do mar e fixados em formol 10%. Em laboratório, os indivíduos foram 

dissecados sob microscópio estereoscópico e as cavidades corporais expostas para a 

observação, separação e quantificação dos grupos de invertebrados simbiontes presentes. Os 

dados obtidos foram tabelados demonstrando as diferenças entre os indivíduos de ascídias, 

seus simbiontes, a abundância dos mesmos e a cavidade em que eles se encontravam, além da 

influência da localidade e das diferenças nas condições ambientais na ocorrência desses 

simbiontes. Foram registrados 15 grupos taxonômicos diferentes de simbiontes em P. nigra. 

Dentre estes, os mais abundantes na cavidade interna do cesto branquial e na cavidade externa 

do manto, foram Polychaeta, Nematoda e Amphipoda. Na cavidade peribranquial foi 

registrada exclusivamente a ocorrência do grupo Amphipoda. Também foi registrada a 

ocorrência de fibras sintéticas como o nylon no interior da ascídia na localidade mais 

eutrofizada (Cais de Santa Luzia). Além disso, foi constatada maior riqueza em áreas com 



maior grau de eutrofização, e o oposto foi observado para a abundância. A ocorrência de 

simbiontes já era prevista com base na literatura, sendo o grupo Amphipoda - Leucothoe, 

usualmente encontrado associado à P. nigra, o que se confirmou neste trabalho, incluindo o 

registro de uma nova espécie, a qual está em processo de descrição. Verificamos que diferentes 

condições ambientais influenciam nos grupos simbiontes de Ascidiacea, o que permite utilizar 

a fauna associada a P. nigra como bioindicadores de qualidade ambiental. 

Fonte de Financiamento: Fundação Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (FAPERJ). 

Palavras-chave: Tunicata; Monitoramento ambiental; Diversidade 

  



LIOC – PREVISÃO DE ONDAS: TRANSFORMANDO DADOS EM 

INFORMAÇÕES METEOCEANOGRÁFICAS 

FERREIRA, L. S.¹; KAISER, J.2; NOGUEIRA, I. C. M.2; PARENTE, C. E.3 

1Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, 
Pavilhão João Lyra Filho, 4º andar  

(leovsferreira@gmail.com) 

2Univerdidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Avenida Athos da Silveira Ramos, 
Centro de Tecnologia, Bloco I - Sala 104e  

(js.kaiser@hotmail.com) (izabelcm.nogueira@gmail.com) 

3Univerdidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Avenida Athos da Silveira Ramos, 
Centro de Tecnologia, Bloco I - Sala 104e 

(parente@penno.coppe.ufrj.br) 

A grande demanda mundial por visualização de dados oceanográficos para desenvolvimento 

de atividades portuárias, operações em plataformas de petróleo, auxílio à navegação e 

pesquisas, fomenta novos métodos para visualização de dados com o objetivo de prover 

informações rapidamente para os tomadores de decisão. Neste sentido, o aplicativo LIOc – 

Previsão de Ondas foi criado no Laboratório de Instrumentação Oceanográfica (LIOc - 

COPPE/UFRJ) com o intuito de fornecer dados de previsão de ondas e ventos em tempo real 

para pontos importantes no litoral brasileiro. O aplicativo possui interface que permite o 

acompanhamento de previsões de altura significativa, período e direção de pico das ondas, 

além de informações sobre intensidade e direção dos ventos em um horizonte de até dez dias. 

Atualmente, estas informações são disponibilizadas para os pontos onde localizam-se as boias 

do Programa Nacional de Boias (PNBOIA) de Vitória (ES), Cabo-Frio (RJ), Santos (SP), 

Florianópolis (SC) e Rio Grande (RS). O sistema de previsão de ondas desenvolvido utiliza o 

modelo numérico WAVEWATCH III para geração de propagação de ondas em águas 

profundas. Para forçar os modelos de ondas, são utilizados os dados de ventos 

disponibilizados pelo Global Forecast System (GFS), desenvolvido pelo NCEP/NOAA com 

resolução espacial de 0.25º. Para implementação do sistema de previsão de ondas foi realizado 

um extenso processo de avaliação dos resultados e calibração do modelo utilizado visando 

melhor acurácia das informações disponibilizadas no aplicativo. A calibração e validação dos 

resultados da modelagem de ondas foram feitas a partir de comparação com os dados das 

boias do PNBOIA. Quanto à metodologia empregada na elaboração do aplicativo, todo o 

armazenamento, seleção e disposição dos dados se dá a partir de scripts desenvolvidos em 

linguagem de programação Python, mais precisamente usando uma biblioteca chamada de 

Web2py. Desenvolveu-se também um banco de dados meteoceanográfico onde são 

armazenados todos os dados de ondas e ventos utilizados para demonstração gráfica. O Ionic 

Framework foi utilizado para o desenvolvimento do aplicativo em formato web, podendo ser 



exibido em qualquer dispositivo móvel com sistema operacional Android, usando linguagens 

como Typescript, JavaScript, HyperText Markup Language (HTML) e Cascading Style 

Sheets (CSS). Para montagem dos gráficos foi utilizada a API do Highchart e para a confecção 

do mapa de localização dos pontos de previsão foi utilizado a API do Leaflet. O aplicativo 

LIOc – Previsão de Ondas foi lançado em 26 de março de 2018 e desde então teve um total 

de 79 instalações por usuários de 5 países. Atualmente, sua avaliação é de 4,29 de um total de 

5 estrelas. Algumas das avaliações feitas por usuários destacam a facilidade de interagir com 

a interface do aplicativo e parabenizam a iniciativa da academia em propor métodos para se 

comunicar com a sociedade. Como objetivo futuro, pretende-se aumentar o número de pontos 

de disponibilização das informações. Além disso, pretende-se criar uma opção em que o 

usuário possa solicitar informações meteoceanográficas para um ponto específico que não é 

disponibilizado à priori, de modo que o aplicativo LIOc – Previsão de Ondas possa fornecer 

produtos personalizados para cada grupo de usuários. 

Fonte de Financiamento: Agradecemos ao Laboratório de Instrumentação Oceanográfica 

(LIOc) e a COPPETEC pelo financiamento e pela estrutura fornecida, possibilitando a 

realização de nossas atividades. 

Palavras-chave: previsão meteoceanográfica, visualização de dados, modelagem de ondas. 

  



MONITORAMENTO DA FAUNA DEMERSAL DE INVERTEBRADOS 

CAPTURADA POR ARRASTO DE FUNDO NA BAÍA DE GUANABARA (PELD-

GUANABARA 8 ANOS) 

Maria Cecília Medeiros Moraes1, Cássia de Carvalho1, Wilson Oliveira Souza1, Arthur 

Torres1, Mariana Menezes1, Marcele Araújo1, Karina A. Keunecke2, Helena Passeri 
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A Baía de Guanabara é uma das baías costeiras mais proeminentes do Brasil, com grande 

importância econômica e ecológica. Apesar do precário estado ambiental atual, ela ainda 

abriga muitos recursos vivos, dentre estes se destacam três famílias de invertebrados 

demersais: Penaeidae (camarões), Portunidae (siris) e Loliginidae (lulas). Desde de setembro 

de 2010, dentro do Programa Ecológico de Longa Duração (PELD-Guanabara), estão sendo 

realizados arrastos de fundo mensais em duas áreas da baía (Canal Central e Enseada do 

Fundão), com três arrastos de 30 minutos por localidade. Além da coleta dos organismos, 

parâmetros abióticos também são obtidos (temperatura e salinidade da água de fundo). No 

laboratório os indivíduos são identificados em nível específico, sexados, pesados e medidos. 

Dentre as três famílias, Penaeidae e Portunidae apresentaram as maiores riquezas com 6 

espécies, já Loliginidae apresentou três espécies. Para os camarões é relevante destacar que, 

nos últimos anos, outras famílias estão ocorrendo com maior frequência (Alpheidae, 

Sicyoniidae e Solenoceridae), o que pode estar relacionado a uma maior intrusão oceânica na 

baía nos últimos anos, devido à baixa pluviosidade do período (2014-2017), além de uma forte 

influência da ACAS em diversos meses, mesmo fora da primavera - verão. Para as três 

famílias, a área com a maior abundância em todos os anos foi o Canal Central, com 85% de 

todos os organismos coletados, sendo essa a região por onde as águas oceânicas entram pelo 

fundo da baía e que apresenta águas de melhor qualidade do que a área do Fundão, 

proporcionando condições para maior riqueza e abundância. Houve diferenças significativas 

nas abundâncias entre as famílias (F=20,76; p<0,0001), com Loliginidae diferindo das 

demais. As lulas, com exceção de Lolliguncula brevis, utilizam a baía de uma forma mais 

oportunista, para alimentação e desenvolvimento de juvenis, desta forma apresentando 

menores abundâncias. Também foram encontradas variações temporais significativas na 

abundância, entre os anos (Penaeidae: F=8,37, p<0,0001; Portunidae: F=13,66, p<0,0001 e 

Loliginidae F=3,41, p=0,002), sendo 2014 o ano com menor abundância para as três famílias. 

Neste ano, a pluviosidade foi extremamente baixa durante todos os meses (média anual 44,23 



± 29,86 mm), e a temperatura da água também (média anual do Canal Central 20,26 ± 1,86 

ºC). As abundâncias de todas as famílias foram correlacionadas positivamente com a 

temperatura (rPeneidea=0,29 e rPortunidae=0,27, p<0,01; rLoliginidae=0,24, p<0,05). Sendo que a 

maioria das espécies analisadas são encontradas em águas quentes, e a entrada de águas mais 

frias pode ter deslocado esses organismos para áreas mais internas da baía. Estudos ecológicos 

de longa duração são essenciais para ampliar o conhecimento biológico da Baía de 

Guanabara, desta forma auxiliando nas avaliações de mudanças na qualidade ambiental a 

longo prazo. 

Fonte de Financiamento: CNPq - Nº 21/2017 – Pesquisa e Desenvolvimento em Ações 

Integradas e Sustentáveis nas Baías do Brasil; CNPq -Nº 34/2012- Processo: 403809/2012-6, 

Projetos Temáticos do Estado do Rio de Janeiro- FAPERJ, Edital 03/2013-Processo: E-

26/110.114/2013. Coordenador geral: Dr. Jean L. Valentin. 

Palavras-chave: fauna demersal, Baía de Guanabara, monitoramento, arrasto de fundo. 

  



NOVA ESPÉCIE E PRIMEIRO REGISTRO DE Pariphinotus KUNKEL, 1910 

(AMPHIPODA:PHLIANTIDAE) ASSOCIADO A RODOLITOS NO ARQUIPÉLAGO 

DE FERNANDO DE NORONHA, BRASIL 
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Rodolitos são concentrações de nódulos de algas vermelhas que abrigam diversas 

comunidades bentônicas assim como poliquetas, crustáceos e moluscos. Os crustáceos da 

ordem Amphipoda são organismos comuns nos ecossistemas aquáticos em todo o mundo e 

são caracterizados por apresentar ausência de carapaça, corpo lateralmente comprimido, sete 

segmentos torácicos livres e três pares de urópodos. Phliantidae Stebbing, 1899 é uma família 

de Amphipoda, da superfamília Talitroidea, distribuída ao redor do mundo, com cerca de 31 

espécies agrupadas nos gêneros Gabophlias J.L. Barnard, 1972, Iphinotus Stebbing, 1899, 

Iphiplateia Stebbing, 1899, Pariphinotus Kunkel, 1910, Pereionotus Spence, Bate & Westwood, 

1861, Phlias Guérin, 1836 e Quasimodia Sheard,1936. Até agora 6 espécies de Pariphinotus 

foram descritas: P. escabrosus Barnard, 1962, P. galapagoanus Barnard, 1979, P. lepas 

Hirayama,1987, P. seclusus Shoemaker, 1933, P. seticoxa Ortiz, 1976 e P. tuckeri Kunkel, 1910. 

O material examinado é proveniente de coletas realizadas no Arquipélago de Fernando de 

Noronha, no canal entre a Ilha Ressureta e a Ilha Rata (3º 49' 2,51"S, 32º 23' 34,10"W) a 12 

m de profundidade, e inclui 3 espécimes depositados na Coleção de Crustacea da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em etanol 70%. A nova espécie descrita 

pode ser distinguida das demais espécies do gênero por apresentar a seguinte combinação de 

caracteres: Antena 1, flagelo 4-articulado, mandíbula com incisor projetado com 4 dentes 

subagudos, pereópodo 7 com dáctilo robusto, pleópodo 3 com 2 cerdas acopladas no 

pedúnculo, urópodo 2 com 3 cerdas robustas no pedúnculo. Até o momento existe apenas o 

registro da espécie P. seclusus para o Brasil.  A descrição desta nova espécie amplia para sete a 

diversidade de espécies do gênero Pariphinotus, além de ser o primeiro registro para o 

arquipélago de Fernando de Noronha. 

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 

001 

Palavras-chave: Taxonomia, Anfípodes, ilhas Oceânicas, SW Atlântico.  



NOVA ESPÉCIE E PRIMEIRO REGISTRO DO GÊNERO PARSCHISTURELLA 

ANDRES, 1983 (AMPHIPODA: LYSIANASSOIDEA: URISTIDAE) PARA A 

ARGENTINA 
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Lysianassoidea é um grupo diverso, abundante e ecologicamente importante. A superfamília 

apresenta anfípodes detritívoros e carnívoros, especialmente os pertencentes a ambientes de 

baixas temperaturas. Por possuírem hábito de alimentação diverso e especializado, 

apresentam certas modificações nas peças bucais, especialmente na mandíbula. Um dos 

grupos mais especializados dentro de Lysianassoidea é a família Uristidae. Esta família foi 

criada em 1963 por Hurley, com o título de subfamília, onde incluía gêneros com gnatópodo 

1 subquelado ou imperfeitamente subquelado. Vinte anos depois, Bousfield elevou ao status 

de família, apesar de não ter sido taxonomicamente bem definida. Em 1985 a família Uristidae 

foi caracterizada com diversos caracteres diagnósticos específicos, sendo melhor estabelecida. 

Atualmente, essa família de anfípodes detritívoros contêm 23 gêneros bem estabelecidos. É 

caracterizada por possuir peças bucais modificadas, como a coroa da setal-teeth da placa 

externa da maxila 1 formada por um arranjo 7/4, considerado como um arranjo muito 

eficiente para manutenção da mordida e o encaminhamento da comida do molar até o 

estomodeu. Além disso, a família apresenta uma mandíbula com incisor laminar curvado e 

um molar como uma “língua” cerdosa triturativa. Os gêneros podem apresentar gnatópodos 

1 quelados, subquelados com dáctilos extremamente especializados, paraquelados ou 

levemente subquelados, como os gêneros, Cicadosa e Parschisturella. O gênero Parschisturella 

Andres, 1983 é caracterizado principalmente por apresentar epistome e upper lip separados, 

upper lip fortemente produzido e apicalmente agudo; molar mandibular proximalmente 

cerdoso, distalmente triturativo ou cerdoso com superfície distal triturativa; gnatópodo 1 

simples, parachelado ou levemente subquelado; telson profundamente ou moderadamente 

fendido. O gênero contém 5 espécies: P. carinata (Schellenberg, 1926), P. martrudan Lowry & 

Kilgallen, 2014, P. medora Lowry & Kilgallen, 2014, P. pilot Lowry & Kilgallen, 2014 e P. 

simplex Andres, 1983 com distribuições na Antártida e Austrália. O material examinado é 

proveniente de campanhas biológicas coletadas em fevereiro de 1972 pelo navio 

Oceanográfico Almirante Saldanha. O material foi coletado por meio de uma draga retangular 

a 440-480 metros de profundidade, nas coordenadas 38º06’ S e 55º13’ W, ao largo de Mar del 

Plata. Os 14 espécimes da série tipo encontram-se conservados em etanol 70% e estão 



depositados na Coleção de Crustacea da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Para o estudo taxonômico, os apêndices de peças bucais do holótipo (fêmea) e parátipo 

(macho) foram dissecados e montados em lâminas de gelatina de glicerina e estão desenhados 

sob microscópio óptico com câmara clara, Motic-BA 310. Os desenhos foram digitalizados 

em CorelDraw X8. Parschisturella sp. nov. distingue-se das demais espécies por apresentar 

essencialmente um epistome fortemente agudo e curvado apicalmente, as demais espécies 

apresentam o upper lip curvado apicalmente. Além disso, a nova espécie apresenta um 

maxilípede com a placa externa com a presença de uma fileira de cerdas robustas na margem 

interna; placa epimeral 3, margem posterior fortemente serrilhada apicalmente. A família 

Uristidae já foi registrada para o Oceano Atlântico da Argentina, porém, é o primeiro registro 

do gênero Parschisturella para a localidade.     

Fonte de Financiamento: CAPES 

Palavras-chave: Crustacea, Almirante Saldanha, Oceano Atlântico. 
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O projeto nasceu como um produto das disciplinas de Divulgação Científica do PPG-Ocn e 

de Ações Extensionistas do PPGEE, ambos da UERJ. O objetivo do projeto é fornecer 

conhecimento teórico e prático sobre assuntos de biologia marinha para alunos e profissionais 

de instituições governamentais, não-governamentais e empresas que trabalham diretamente 

com o ambiente marinho.O teste piloto do projeto foi realizado dentro da ONG Projeto Grael 

(PG), em Jurujuba, na cidade de Niterói - RJ. A turma de vela BD2 foi escolhida para a 

realização do projeto, pois os oito alunos desta turma apresentam idade aproximada de 12 

anos e estão iniciando suas atividades marítimas no PG.Entre os meses de agosto e setembro 

de 2018, foram realizados sete encontros com os alunos que desenvolveram atividades teóricas 

e práticas relacionadas à bioincrustação marinha. A primeira atividade consistiu em 

umapalestra teórica interativa sobre temas de biologia marinha, tais como: bioincrustação, 

sucessão ecológica, bioinvasão e poluição marinha. Os demais encontros voltaram-se para a 

realização de uma atividade prática, a qual consistiu na simulação de experimento de 

bioincrustação in situ. Nesta atividade os alunos fixaram quatro placas de diferentes materiais 

(madeira, fibra, ferro e plástico) ao píer da sede do PG, com auxílio de corda e pesos de 

chumbo. Os alunos acompanharam o processo de bioincrustação nas placas durante 30 dias, 

sendo que a cada semana as placas foram retiradas para a identificação dos organismos em 

crescimento e depois foram novamente submersas no mar. A atividade de encerramento 

consistiu na elaboração de cartazes, pelos alunos, sobre os temas abordados durante a 

atividade de extensão e sobre os resultados do experimento de bioincrustação. Através do 

presente projeto de divulgação e extensão científica, os alunospuderam identificar os 

organismos que crescem nos cascos dos barcos e no cultivo de mexilhão, característicos da 

região. Com o experimento de bioincrustação, os alunos vivenciaram um pouco da rotina de 

um pesquisador da área marinha, através de práticas metodológicas reais e rotineiras. A 

confecção de cartazes possibilitou avaliar o conhecimento obtido pelos alunos durante o 

projeto. Os autores deste projeto foram convidados para apresentar os resultados destas 



atividades na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que será realizada no PG.A grande 

receptividade dos gestores do PG quanto o tocante e o retorno positivo dos alunos para com 

este projeto indica que estamos conseguindo desenvolver a integração sócio-universitária. 

Com a realização do Projeto “O que é isso crescendo no meu barco?” esperamos minimizar 

o distanciamento entre sociedade e universidade, atingindo principalmente atuais e futuros 

profissionais do mar, através da troca de conhecimento teórico e prático sobre as Ciências do 

Mar. 

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 

001 através de bolsa de estudo de nível Doutorado. 

Palavras-chave: Bioincrustação, Divulgação Científica, Extensão, Organismos marinhos 

bentônicos, Projeto Grael. 
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O município de Arraial do Cabo apresenta grande potencial turístico devido à sua beleza 

cênica e praias com águas calmas e cristalinas. Por este motivo, o município recebe em 

feriados e finais de semana muitos visitantes que apresentam um comportamento inadequado, 

deixando todo tipo de resíduos que produzem na areia das praias, além dos que são lançados 

na água do mar durante os passeios de barco no litoral, atividade que também apresenta fonte 

de renda para famílias da região. Os moradores do município e os trabalhadores das praias, 

igualmente aos turistas, não zelam por este local, demonstrando problemas quanto a educação 

e informação ambiental. A atividade turística sofre com a perda na beleza cênica e paisagística, 

sendo o lixo marinho associado a acidentes com banhistas e com a transmissão de doenças, 

representando um risco à saúde pública. A poluição também interfere na atividade pesqueira, 

que representa fonte de renda para pescadores artesanais da região, pois a mesma utiliza 

diretamente os recursos naturais extraídos do mar. Desta forma, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a poluição por resíduos sólidos nas praias de Arraial do Cabo e verificar se 

houve diferença na quantidade de resíduos entre dois períodos de férias. Foram realizadas 

duas coletas (Julho/2015 – inverno; Dezembro/2017 - verão), nas seguintes praias: Prainha, 

Praia do Pontal e Praia Grande. Cada coleta foi feita durante 20 minutos, por 8 coletores, 

alunos no ensino médio da rede pública da cidade. Todo o lixo encontrado foi recolhido e 

armazenado em sacos plásticos para posteriormente ser pesado, quantificado, classificado e 

registrado em uma planilha. Como resultado, foi coletado um total de 2613 unidades (1080 

no inverno e 1533 no verão) de resíduos sólidos, desse total 989 unidades (5,7kg) foram 

coletadas na Prainha, 811 (7,3kg) na Praia do Pontal e 812 (5,45kg) na Praia Grande. A 

quantidade de lixo em unidades e a abundância por m² encontrada na praia do Pontal foi 

maior no verão (0,92 unidades/m²) do que no inverno (0,43 unidades/m²); o mesmo foi 

observado na Praia Grande (0,5 unidades/m² no verão e 0,31 unidades/m² no inverno). Em 

todas as praias estudadas foi encontrada uma maior quantidade de resíduos em unidades na 

areia seca. O material mais encontrado em todas as praias e em todas as coletas foi o plástico 

(61,4% do total no inverno e 54,5% do total no verão) seguido das guimbas de cigarro (26,7% 

do total no inverno e 22% do total no verão). Pela localização, aparência e estado de 



decomposição dos resíduos, a maioria estava relacionada ao consumo de bebidas e alimentos 

nas praias, indicando que o gerenciamento de resíduos sólidos nas praias deve ser priorizado, 

além da educação ambiental com banhistas e trabalhadores da praia, dessa forma poderá 

ocorrer uma melhoria da qualidade ambiental das praias e do meio marinho de Arraial do 

Cabo, de modo que seja possível manter o meio ambiente livre de poluição sem a inibição de 

atividades costeiras. 

Fonte de financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. 

Palavras-chave: Arraial do Cabo, Poluição, Praia, Resíduos Sólidos. 
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Devido à relevância do fenômeno El Niño – Oscilação Sul (ENSO) seja sobre a economia 

global, seja associado ao transporte marítimo, à indústria petrolífera e também sobre possíveis 

impactos ambientais em zonas costeiras, foram avaliadas possíveis alterações no clima de 

ondas no Atlântico Sul em um ano de ocorrência do fenômeno ENSO, a partir das análises 

dos parâmetros básicos de ondas, a saber: altura significativa, período de pico e parâmetros 

meteorológicos como a intensidade do vento. As variáveis foram adquiridas junto ao 

NCEP/NOAA (National Centre of Environmental Prediction / National Oceanic and 

Atmospheric Administration), para os anos de 2013, ano considerado neste estudo como 

neutro, e 2015, ano de ocorrência do El Niño – Oscilação Sul. Os resultados apresentados 

para os dois anos analisados revelaram que o evento El Niño Oscilação – Sul, potencialmente, 

altera o clima de ondas do Oceano Atlântico Sul. Tal processo parece estar associado a um 

aumento da intensidade dos ventos em algumas regiões da bacia oceânica considerada 

contribuindo para a ocorrência de alturas significativas maiores nos meses de outono e 

inverno. Na região oceânica próxima à costa brasileira, as maiores alturas significativas para 

o ano de 2015 foram encontradas nos meses de agosto (2,40m) no litoral Nordeste, agosto 

(2,20m) na costa Centro-Oeste, maio (1,40m) na costa Sudeste e maio (1,40m) na costa Sul 

do Brasil. Entretanto, os períodos de pico foram mais intensos em meses diferentes: em 

novembro (10,1s) no litoral Nordeste, agosto (10,2 s) no litoral Centro-Oeste, novembro 

(10,6s) no litoral Sudeste e maio (9,4s) na costa Sul do Brasil. 

Palavras-chave: El Niño - Oscilação Sul, Ondas, Atlântico Sul.  
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ANTÁRTICA: COMPARANDO DOIS VERÕES AUTRAIS 
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As águas do Oceano Austral desempenham um papel importante no ciclo global do carbono. 

Considerando o sistema atmosfera, oceano e fundo marinho, a principal entrada do CO2 nos 

oceanos ocorre através da bomba físico-química. Por outro lado, através da bomba biológica 

oceânica, uma fração do CO2 é incorporada à matéria orgânica (MO) durante a fotossíntese 

na zona eufótica. A MO pode ser reciclada na própria camada superficial da coluna d’água, 

causando a regeneração de nutrientes e o consumo do oxigênio (O2) dissolvido, ou exportada 

para o interior do oceano, contribuindo para o sequestro de carbono. Neste trabalho é 

analisada a relação entre o carbono orgânico dissolvido (COD) e a utilização aparente do 

oxigênio (AOU) nas massas de água isoladas da atmosfera (profundidade > 100m) no Estreito 

de Bransfield, na Península Antártica, com o objetivo de se estimar quanto do COD está 

disponível para a respiração microbiana na coluna d’água. Os dados foram obtidos a bordo 

do NPo “Almirante Maximiano”, durante as campanhas do Projeto “NAUTILUS”, no norte 

da Península Antártica, nos verões austrais de 2015 e 2016. As amostras de COD foram 

analisadas segundo Dickson et al. (2007). A AOU é definida pela diferença de concentração 

de O2 entre a amostra de águas profundas e sua concentração de equilíbrio atmosférico normal 

(NAEC), expressando a quantidade de O2 consumido através da respiração de matéria 

orgânica, através da equação AOU = NAEC − [O2]in situ. As concentrações de COD e a 

AOU apresentaram diferenças significativas na distribuição ao longo da coluna d’água, nos 

dois anos de estudo, sendo possível constatar que as maiores concentrações ocorreram em 

2015. As concentrações de COD variaram de 42,5-74,2 µmol.kg-1 em 2015 e 32,7-58,9 

µmol.kg-1 em 2016. Os valores de AOU oscilaram entre 81,7-112,9 µmol.kg-1 em 2015 e 67,9-

99,1 µmol.kg-1 em 2016. Entre os resultados de COD e AOU, foi observada uma correlação 

positiva em 2015 e negativa em 2016, entretanto, nenhuma das correlações foi considerada 

significativa. Comparando as inclinações das duas regressões lineares (0,03 em 2015 e -0,12 

em 2016), com a razão de Redfield ΔC:-ΔO2 (106C:-138O2), no valor de 0,77 (Redfield et al., 



1963), ficou evidenciado que o COD desempenhou um pequeno papel no consumo do 

oxigênio dissolvido, uma vez que a regeneração do COD representou 3 e 16% do consumo de 

oxigênio em 2015 e 2016, respectivamente. Estes resultados corroboram com os valores já 

relatados na literatura e sugerem que, provavelmente, a MO abaixo da camada de mistura é 

“refratária” à respiração heterotrófica. No futuro, pretende-se associar os resultados de AOU 

e COD com as frações de nutrientes inorgânicos dissolvidos e determinar se essas frações são 

derivadas dos processos de remineralização da MO ou de processos físicos, durante a 

formação da Água Antártica de Fundo. 

Fonte de Financiamento: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 

001 e pela Chamada nº 64/2013 MCTI/CNPq/FNDCT do Programa Antártico Brasileiro 

(PROANTAR). 

Palavras-chave: Biogeoquímica; Exportação de Carbono; Razão de Redfield. 
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Synopiidae Dana, 1853 é uma família cosmopolita, pode ser encontrada em águas profundas 

e, menos comumente, em águas rasas de todos os oceanos. Grande parte dos membros desse 

grupo são adaptados ao modo de vida epibentônico, vivendo sobre o substrato e alimentando-

se do bentos. Os caracteres diagnósticos que caracterizam a família são: cabeça robusta com 

um rostro voltado para baixo; gnatópodes simples ou subquelados; e télson geralmente 

alongado. Para o Brasil, são registradas 4 espécies de synopiídeos: Metatiron tropakis (Barnard, 

1972); Pseudotiron longicaudatus Pirlot, 1934; Synopia ultramarina Dana, 1853; e Syrrhoe crenulata 

Goes, 1866. O material examinado é proveniente de coletas realizadas em setembro de 2012 

no Arquipélago de Fernando de Noronha, no canal entre a Ilha Ressurreta e a Ilha Rata (3° 

49’ 2,51”S – 32° 23’ 34,10”W) em profundidade de 12 metros, associados a nódulos calcários 

(rodolitos). As coletas foram realizadas por meio de mergulho autônomo (SCUBA), sendo 

coletados os nódulos individualmente, utilizando-se sacos de coleta com malha de 0,5 mm. 

Todos os espécimes encontram-se depositados na Coleção de Crustacea da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e conservados em etanol 70%. Para o estudo taxonômico, os 

apêndices e peças bucais dos indivíduos foram dissecados e montados em lâminas de gelatina 

de glicerina, desenhados sob microscópio óptico com câmara clara, Motic-BA 310, e as 

ilustrações foram digitalizadas em CorelDraw X8. Após a análise do material, foram 

encontrados 6 indivíduos pertencentes a uma nova espécie de Synopia, considerado um gênero 

nectodemersal adaptado a águas mais rasas. O gênero pode ser diagnosticado por apresentar 

mandíbula com palpo extremamente robusto, télson e pedúnculo do urópode 3 curtos e 

subiguais em comprimento. A nova espécie assemelha-se a S. ultramarina Dana, 1853, a única 

do gênero já registrada para águas brasileiras, pelos seguintes caracteres: cabeça protuberante; 

olho acessório com dois omatídeos; primeiro artículo do flagelo principal da antena 1 com 

cerdas longas; gnatópodes 1 e 2 simples; base dos pereópodes 5 e 6 com ângulo posteroventral 

arredondado; e télson fendido, mais comprido que largo. No entanto, Synopia sp. nov. 

diferencia-se de S. ultramarina por apresentar placa interna da maxila 1 com três cerdas longas 

plumosas e 1 cerda curta apical, placa interna da maxila 2 não falciforme e margem lateral do 

télson lisa e com 1 aclividade. Este trabalho contribui com o conhecimento da biodiversidade 



de anfípodes no Brasil, assim como aumenta de 6 para 7 o número de espécies conhecidas 

pertencentes ao gênero Synopia.  

Fonte de Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) 

Palavras-chave: anfípodes, Brasil, espécie nova, taxonomia 
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A holografia digital (HD), é uma técnica óptica não invasiva implementada para o estudo do 

plâncton marinho, dadas as vantagens que apresenta em comparação a outras técnicas de 

imagem. Neste trabalho foram programadas duas rotinas para a determinação da distância de 

enfoque, baseadas no método da entropia sobre as imagens de intensidade e fase. Os métodos 

foram testados em três hologramas biológicos in line e são comparados para mostrar as 

vantagens e desvantagens entre eles. Uma instalação para HD in line foi ajustada, a qual é 

composta por um laser de He-Ne de 22,5 mW, um filtro de densidade neutral, um filtro 

espacial, espelhos, uma lente colimadora (f=400 mm) corretora de paralelismo, um aquário 

com a amostra, e uma câmara CMOS BasleracA 2000 – 165uc, com 2040 x 1086 pixels e (5,50 

x 5,50) µm. Os copépodos (Temora turbinata e Acartia lilljeborgi) utilizados nos experimentos de 

laboratório foram coletados na Enseada do Flamengo, no Município de Ubatuba, Estado de 

São Paulo. O efeito da imagem dupla e o ruído speckle foram reduzidos implementando três 

métodos no processo de reconstrução do holograma: (i) subtraindo uma imagem de fundo 

média do holograma analisado, calculada a partir de um vídeo holográfico de 200 frames; (ii) 

aplicando um filtro passa baixa na imagem resultante; (iii)  e, após a operação de filtragem, 

subtraindo a média global das intensidades da imagem reconstruída. A distância na qual a 

imagem se encontra enfocada foi determinada usando o método da entropia, determinando 

em cada caso o ponto de maior intensidade, o qual corresponde à posição de enfoque da 

imagem. Foram determinados os parâmetros luminância, definição e similaridade de 

gradiente, nas imagens reconstruídas nas posições obtidas dos métodos de enfoque, para 

avaliar a qualidade da reconstrução e do método utilizado. O índice de avaliação da imagem 

𝑄 foi utilizado como parâmetro de diferenciação entre estes algoritmos. O holograma, após a 

aplicação dos métodos para redução do efeito da imagem dupla e do ruído speckle, apresentou 

uma diminuição considerável destes efeitos, assim como uma redução dos padrões de 

interferência e poeiras na imagem reconstruída. O método de entropia mostrou valores 

diferentes da distância ótima de enfoque para cada caso. Dado que o organismo não se 

posiciona perpendicularmente ao feixe de luz, os métodos de enfoque podem obter diferentes 

planos enfocados do objeto. O método da entropia, utilizando como algoritmo de 

reconstrução o método de Convolução aplicado sobre a equação resultante da aproximação 

de Fresnel, não retorno valores da distância de reconstrução onde o organismo se encontra 

em foco. O ponto máximo da distribuição variou muito pouco entre os outros três métodos, 



mostrando a possibilidade de usar qualquer um deles para a determinação do enfoque virtual. 

O índice de avaliação 𝑄 confirmou este resultado e permitiu avaliar a qualidade das imagens 

reconstruídas. O método de Entropia, aplicado em hologramas de organismos planctônicos, 

permitiu determinar a distância ótima de enfoque em imagens holográficas obtidas com uma 

instalação de HD in line. 

Fonte de Financiamento: Tacha de bancada (CNPq) 

Palavras-chave: digital holography, focus distance, plankton, method of entropy. 
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A Antártica possui uma rica diversidade de organismos, que ocupam diferentes níveis na teia 

trófica. Muitas dessas espécies desempenham um papel-chave no ecossistema antártico e 

podem ser potenciais indicadoras das variações ambientais e exposição a poluentes. Desta 

maneira, as interações entre os ambientes atmosférico, terrestre e marinho regem a 

complexidade do ecossistema Antártico. A Baía do Almirantado está localizada na Ilha Rei 

George, a oeste da Península Antártica (62º03’12”S, 058º18’38”W) e integra uma das regiões 

mais impactadas pelo aumento das mudanças climáticas globais. Os ecossistemas costeiros da 

região são extremamente sensíveis às variações climáticas devido a presença de grandes 

geleiras, cujas flutuações podem afetar a hidrografia e produção biológica. Tais consequências 

na dinâmica geográfica e nas propriedades físico-químicas da água do mar podem induzir 

mudanças na estrutura da comunidade fitoplanctônica, que por sua vez podem refletir em 

todos os níveis da teia trófica da região. A influência de filtros ambientais sugere que as 

condições locais do ecossistema fornecem cenários específicos do habitat para a diversidade 

funcional da comunidade, determinando assim a composição das populações em escalas 

espaciais e temporais. Nesse sentido, o presente estudo avalia a estrutura e função da 

comunidade microfitoplanctônica a partir dos gradientes ambientais, temperatura da água do 

mar, disponibilidade de nutrientes, salinidade e influência do degelo (meltwater), traços 

funcionais e índices de diversidade funcional em cinco estações na Baía do Almirantado na 

zona costeira rasa (≤ 30 m), durante quatros diferentes anos (2009-10; 2010-11; 2013-14; 2014-

15), em 8 períodos (início e final do verão austral). Foram coletadas amostras de água em três 

profundidades com a utilização uma garrafa de Niskin de 3L para a dosagem da clorofila a 

total, nutrientes e análise dos organismos planctônicos. Os perfis verticais de salinidade e 

temperatura foram realizados com um mini CTD Valeport®. A porcentagem de degelo (%MW 

- Meltwater) foi calculada de acordo com Mendes et al. (2018). A matriz dos traços 

funcionais/grupos funcionais foi realizada através do escalonamento multidimensional 

(MDS), enquanto a diversidade funcional (FD) foi calculada segundo Laliberté & Legendre 

(2010). As maiores concentrações de nutrientes foram observadas no final do verão, com 



diferenças interanuais (p < 0,05) entre os filtros ambientais. Foram observadas diferenças 

interanuais na distribuição dos grupos taxonômicos; os dinoflagelados foram dominantes 

durante 2009-10 (76%) e 2013-14 (52%) enquanto as diatomáceas durante as campanhas 2010-

11 (92%) e 2014-15 (67%). A matriz de traços apresentou um cluster composto por 7 grupos 

funcionais (ANOSIM: 0,734 - p < 0,05; coeficiente de correlação cofenética: 0,897) que 

responderam, principalmente, aos traços estados de trofia e máxima dimensão linear axial. 

Através da análise de correlação canônica foi constatada uma variação interanual e um padrão 

com 4 cenários pode ser determinado: i – 2009-10 e 2010-11 IV; ii – 2010-11 FV (sem 

influência de Meltwater); iii – 2013-14, iv – 2014-15 (sob influência de Meltwater). Nos  cenários 

iii e iv as comunidades responderam de forma diferente às alterações locais ocasionadas pelo 

degelo e apresentaram maior diversidade funcional, sugerindo que a região serve como 

modelo em escala local para estudos costeiros sobre mudanças climáticas. 

Fontes de Financiamento: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas 
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de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ – Processo: E-

16/170.023/2008 
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As áreas costeiras abrigam grande parte da população, recebendo parte da geração de renda 

desses locais através das atividades turísticas e industriais. As consequências da expansão 

urbana têm promovido alterações na hidrodinâmica, geomorfologia e ecologia dos ambientes 

costeiros. Nesse contexto, a baía de Sepetiba (BS) apresenta um panorama diferente do 

passado da região. Nos últimos 50 anos a baía sofre as consequências da expansão do RJ, se 

tornando o segundo principal corpo receptor de efluentes industriais. Neste estudo foram 

realizadas duas amostragens (outubro de 2013 e fevereiro de 2014) na desembocadura do canal 

de Barra de Guaratiba/BS. O objetivo foi estudar a variação temporal do material particulado 

em suspensão (MPS), nutrientes inorgânicos dissolvidos (NID- amônia, nitrito, nitrato, sílica 

e fosfato) e carbono orgânico dissolvido (COD) e definir a contribuição do canal como 

exportador ou importador para a zona costeira adjacente. Foram realizados perfis com CTD 

(temperatura e salinidade) e coletas de água a cada hora em duas profundidades: superfície 

(0,5 m) e fundo (0,5 m acima do fundo). Para as análises dos NID a coleta de água foi realizada 

com garrafa Van Dorn, e para as análises de COD foi utilizado amostrador com garrafa de 

vidro de 1L. Foram realizadas correlações dos regimes de maré enchente (E) e vazante (V) e 

das amostragens (2013 e 2014). O fundeio de 2013 foi marcado pela entrada de frente fria, 

fortes rajadas de vento e alta precipitação, ocasionando um aumento do volume de água e 

intensificação das correntes. A temperatura máxima da água foi de 25,8°C. A salinidade 

variou de 0,3 (V) a 33,1 (E). Houve a exportação do MPS, que variou de 3,7 mg L-1 a 159,5 

mg L-1 (S) e de 4,1 mg L-1 a 181,0 mg L-1 (F). Os maiores valores dos NID foram 

respectivamente do NH4
+, Si, PO4

3-, NO2
- e NO3

- com mín-máx respectivos de: 0,2 a 74,4; 4,5 

a 63,6; 0,1 a 4,9 e 0,2 a 2,9; 0,2 a 9,0 µmol L-1. Não houve exportação do NO3
- e do PO4

3-. A 

exportação do COD não foi clara (<LD a 49,5 mg L-1). O fundeio de 2014 foi marcado pelo 

tempo estável, ausência de chuvas, alta temperatura do ar, e presença da ACAS. A variação 

da temperatura, salinidade e MPS foi respectivamente: 14,6 - 30,5 °C; 29,8 - 36,0; 7,5 - 303,0 

mg L-1. A Si foi o maior dos NID, seguida do PO4
3, NH4

+ e NO2
-, com os respectivos mín-

máx: 3,1 a 22,5; 0,7 a 5,9; 0,1 a 5,1; e de 0,2 a 0,7 µmol L-1. Não houve exportação do NO3
- e 



do NO2
- As elevadas concentrações do NO3

- nas enchentes ocorreram devido à ACAS 

(máximo de 83,9 µmol L-1). Houve exportação do COD, que variou de 3,4 a 24,8 mg L-1. O 

canal mostrou grande variabilidade das propriedades ao longo dos ciclos de maré, refletindo 

um alto hidrodinamismo. 
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