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RESUMO GERAL 

Apesar da importância do monitoramento das unidades de conservação (UCs) marinhas, 

problemas logísticos e orçamentários dificultam sua realização e, consequentemente, a gestão 

efetiva dessas áreas. Por isso, é necessária a busca por alternativas de baixo custo que possam 

auxiliar nessas questões. A abordagem por biótopos associada à ciência cidadã mostra-se 

adequada para o monitoramento de comunidades marinhas bentônicas por possibilitar extensa 

amostragem em curto período de tempo e com baixo custo, além de integrar cidadãos 

ativamente em produções de conhecimento. Essa pode ser uma ferramenta interessante para o 

monitoramento de UCs marinhas; porém, é importante que a elaboração do protocolo de 

monitoramento e sua validação sejam realizadas considerando-se as recomendações da 

literatura. Nesse sentido, este trabalho se propôs a (1) avaliar o status dos protocolos de 

ciência cidadã para bentos marinho e costeiro no mundo e (2) a propor, aplicar e validar o uso 

da ciência cidadã associada à abordagem por biótopos como uma ferramenta para o 

monitoramento de comunidades bentônicas em UCs marinhas. Para isso, realizamos o 

levantamento e comparação da estrutura de protocolos de ciência cidadã para bentos costeiro 

e marinho, incluindo o protocolo proposto no presente estudo. Apesar da maioria dos projetos 

encontrados apresentarem várias das características recomendadas pela literatura, seus 

principais interesses são a coleta de dados e os resultados oriundos destes, ficando a educação 

dos CCs, sua inclusão no processo de desenvolvimento do protocolo e sua avaliação em 

segundo plano. Sugerimos que os protocolos considerem a educação científica e ambiental 

dos CCs como um objetivo a ser atingido, e nosso protocolo leva tais ideias em consideração. 

Para embasar a elaboração do nosso protocolo, realizamos um levantamento prévio dos 

biótopos de um trecho do infralitoral consolidado da Ilha das Palmas (Estação Ecológica 

Tupinambás, Ubatuba/SP). Nesse levantamento, foram identificados 20 biótopos e três 

animais vágeis associados em apenas um mergulho. Também foram detectados organismos 

invasores e a dominância de tapetes na área de estudo. Isso é um demonstrativo de que a 

caracterização de comunidades marinhas bentônicas utilizando o método visual por biótopos 

pode agilizar a identificação de possíveis impactos negativos e a realização de planos de 

prevenção ou mitigação dos mesmos. Cientistas cidadãos (CCs) voluntários foram 

capacitados no uso do protocolo, que foi dividido em duas etapas: (1) a coleta de dados, que 

consistiu de registros fotográficos padronizados do costão rochoso; e (2) o processamento das 

fotografias, que consistiu da identificação (ID) dos biótopos nas fotos em um curso presencial. 

As fotos obtidas durante a Etapa 1 estão disponíveis na plataforma Zooniverse, através do 

projeto Monitore Tupinambás (https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-

tupinambas), no qual qualquer voluntário pode contribuir com as análises, seguindo o tutorial 

disponível. A avaliação educacional da pesquisa, realizada através de questionários pré e pós-

atividade, mostrou principalmente que houve mudanças de percepção dos CCs em relação ao 

ambiente estudado.  Para a validação dos dados da Etapa 2, comparamos as IDs dos biótopos 

realizadas pelas pesquisadoras (grupo controle) e CCs (grupo experimental), analisando a 

precisão e acurácia das respostas. Apesar das limitações inerentes do método utilizado (ID por 

foto) e das necessidades de modificação do protocolo identificadas por CCs e pesquisadoras; 

os resultados de acurácia e precisão foram comparáveis aos de outros trabalhos similares, 

demonstrando que esse protocolo, o primeiro a ser desenvolvido com foco em bentos marinho 

no Brasil, é uma ferramenta promissora para o monitoramento participativo e de longo prazo 

das UCs marinhas do país, auxiliando na gestão dessas áreas e na educação ambiental e 

científica dos cidadãos participantes. 

Palavras-chave: ciência cidadã, monitoramento participativo, comunidades marinhas 

bentônicas, infralitoral, unidades de conservação marinhas 

https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas


 

GENERAL ABSTRACT 

 

Despite the importance of monitoring the marine protected areas (MPAs), logistical and 

budgetary problems make it difficult to carry out and, consequently, affect the effective 

management of these areas. Therefore, it is necessary to search for low-cost alternatives that 

could help with these issues. The biotope approach associated with citizen science could be 

interesting for the monitoring of marine benthic communities because it allows extensive 

sampling in a relatively short period of time and at low cost. At the same time, citizens are 

integrated as active contributors in the knowledge production. This can be an interesting tool 

for the MPA monitoring; however, it is important that the elaboration of the monitoring 

protocol and its validation consider the literature recommendations. In this sense, this work 

aimed to (1) evaluate the status of citizen science protocols for marine and coastal benthos in 

the world and (2) to propose, apply and validate the use of citizen science associated with the 

biotope approach as a tool for monitoring benthic communities in MPAs. For this, we 

conducted a survey and comparison of the structure of citizen science protocols for coastal 

and marine benthos, including the protocol proposed in the present study. Although most of 

the projects found present several of the characteristics recommended by the literature, their 

main interests are the data collection and their results, being the education of citizen scientists, 

their inclusion in the protocol development process and their evaluation in the background. 

We suggest that the protocols consider the scientific and environmental education of citizen 

scientists as a goal to be achieved, and our protocol takes such ideas into account. To support 

the elaboration of our protocol, we carried out a preliminary biotopes survey of a consolidated 

subtidal section of the Ilha das Palmas (Tupinambás Ecological Station, Ubatuba/SP). In this 

survey, 20 biotopes and three associated animals were identified in only one dive. Invasive 

organisms and carpet dominance were also detected in the study area. This is a demonstration 

that the benthic marine communities characterization using the biotope visual method can 

speed up the identification of possible negative impacts and the implementation of prevention 

or mitigation plans. Volunteer citizen scientists were trained in the use of the protocol, which 

was divided into two steps: (1) data collection, which consisted of standardized photographic 

records of the rocky reef; and (2) the processing of the photographs, which consisted of 

identification (ID) of the biotopes in the photos in a classroom course. The photos obtained 

during Stage 1 are available on the Zooniverse platform through the Monitore Tupinambás 

project (https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas), in which 

any volunteer can contribute to the analyzes, following the tutorial available. The educational 

evaluation of the research, performed through pre and post-activity questionnaires, showed 

mainly that there were changes in perception of citizen scientists in relation to the studied 

environment. For the data validation of Stage 2, we compared the biotope IDs performed by 

the researchers (control group) and citizen scientists (experimental group), analyzing their 

accuracy and precision. Despite the inherent limitations of the method used (ID per photo) 

and the identification by citizen scientists and researchers of protocol modification needs; the 

results of accuracy and precision were comparable to those of other similar studies, 

demonstrating that this protocol, the first developed with a focus on marine benthos in Brazil, 

is a promising tool for the participatory and long-term monitoring of the country's MPA, 

assisting in the management of these areas and in the environmental and scientific education 

of the citizens scientists. 

 

Keywords: citizen science, participatory monitoring, marine benthic communities, subtidal 

zone, marine protected areas. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

A ciência cidadã pode ser entendida como o processo que envolve o público no fazer 

científico, contando com cidadãos, os quais também são conhecidos como cientistas cidadãos 

(CCs); como colaboradores ativos do processo de produção do conhecimento. Essa 

colaboração é importante para realizar pesquisas de ampla escala espacial ou que exigem a 

obtenção, processamento e análise de um imenso volume de dados, que seriam muito difíceis 

ou impossíveis de serem realizados apenas por cientistas profissionais (BONNEY et al., 

2009). Concomitantemente, iniciativas de ciência cidadã auxiliam na formação científica dos 

cidadãos participantes. São vários os tipos de envolvimento que os CCs podem apresentar 

neste tipo de iniciativa, como a elaboração de uma questão científica de interesse dos próprios 

CCs ou de sua comunidade; o auxílio na coleta, processamento ou análise de dados que 

auxiliem na resposta de uma questão científica, elaborada pelos próprios CCs ou por cientistas 

profissionais; e a visualização, discussão e divulgação dos resultados obtidos a partir dos 

dados coletados (WIGGINS; CROWSTON, 2011). 

Projetos de ciência cidadã podem ser desenvolvidos nas mais diversas áreas do 

conhecimento e para diversas finalidades como, por exemplo, para a classificação de galáxias 

(projetos Galaxy Zoo (RADDICK; BRACEY; GAY, 2009) e EXOSS Citizen Science
1
), para 

a análise de dados históricos (projetos Scribes of the Cairo Geniza
1
 e Operation of War 

Diary
2
), e para a coleta de dados e monitoramento de biodiversidade (projetos eBird - 

(SULLIVAN et al., 2009); iNaturalist
3
; Snapshot Serengeti (SWANSON et al., 2016); Big 

Butterfly Count (DENNIS et al., 2017) e Guardiões da Chapada
4
). 

A ciência cidadã tem obtido notável êxito no avanço do conhecimento científico 

(BONNEY et al., 2009; SOARES; SANTOS, 2011), possuindo recomendações para que mais 

programas do gênero sejam realizados (PAUL et al., 2014). A maioria desses projetos foca em 

ambientes terrestres; porém, nos ambientes marinhos e costeiros, vários projetos também têm 

sido desenvolvidos (THIEL et al., 2014), ainda que em menor escala. Entre eles estão os 

projetos Coral Cay Conservation em Belize (MUMBY et al., 1995); CoralWatch na Austrália 

(MARSHALL et al., 2012); Fish Survey Project na Flórida e Caribe (PATTENGILL-

SEMMENS; SEMMENS, 2003); National Sampling of Small Plastic Debris no Chile 

(HIDALGO-RUZ & THIEL, 2013); Reef Check, realizado em escala global (HODGSON, 

1999); Tanzania Marine Conservation & Diving na Tanzânia (DARWALL; DULVY, 1996); 

                                                           
1
 https://www.zooniverse.org/projects/judaicadh/scribes-of-the-cairo-geniza 

2
 https://www.operationwardiary.org/#/ 

3
 https://www.inaturalist.org/ 

4
 http://www.guardioesdachapada.ufba.br/ 

https://www.zooniverse.org/projects/judaicadh/scribes-of-the-cairo-geniza
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Invasive Tracers: Marine Invasive Species Monitoring Organization (CSI: MISMO) nos 

Estados Unidos (DELANEY et al., 2007); e Divers United for the Environment (DUEproject) 

no Mediterrâneo (GOFFREDO et al., 2010). O Brasil também vem acompanhando esse 

cenário, e trabalhos nesses ambientes têm sido desenvolvidos, enfocando principalmente na 

fauna nectônica, como peixes, manatis e cetáceos; como é o caso dos projetos “Mantas do 

Brasil
5
” do Instituto Laje Viva (SP) e “Onde estão as baleias e os golfinhos?

 6
” desenvolvido 

com apoio do Instituto Mar Adentro (RJ). No entanto, como também se observa 

mundialmente, o bentos fica em segundo plano, com um número ainda menor de projetos em 

desenvolvimento. No presente trabalho, um protocolo de ciência cidadã voltado para o bentos 

marinho é proposto (veja mais nos Capítulos I e III). 

Os ambientes marinhos e costeiros possuem grande importância econômica, cultural 

e social, pois fornecem alimentos, matéria-prima para produção de fármacos e cosméticos, o 

uso para lazer, esporte, turismo e via de transporte, e até a regulação do clima. Apesar disso, e 

ainda que unidades de conservação (UCs) marinhas estejam sendo criadas e recebendo maior 

atenção do governo (MMA, 2006), as áreas marinhas e costeiras até o início de 2018 eram as 

que possuíam o menor número de UCs no Brasil, protegendo apenas 1,57% dessas áreas 

(Quadro I.1). Mas, apesar do recente aumento das áreas protegidas por UCs marinhas para 

25% (ICMBio, 2018), discussões, críticas e incertezas acerca da relevância de tais áreas têm 

sido levantadas por especialistas, já que apenas o aumento da área protegida não implica em 

efetiva conservação da biodiversidade marinha (ROCHA, 2018).  

Além disso, há dificuldades logísticas, de pessoal e de orçamento nessas áreas, o que 

evidencia a necessidade de atenção às mesmas e a busca por alternativas de baixo custo que 

possam auxiliar em seu monitoramento e gestão. Nesse sentido, a criação de projetos de 

ciência cidadã com enfoque em ambientes marinhos e costeiros passa a ser interessante. 

Economias financeiras significativas através do trabalho voluntário e o surgimento de 

programas de levantamento simples e de baixo custo podem ser gerados e sua continuidade 

em longo prazo seria possível usando experiência e financiamento locais (DARWALL & 

DULVY, 1996; MEDIO et al., 1997; EVANS et al., 2005; GOFFREDO et al., 2010). Além 

disso, a associação da ciência cidadã com protocolos rápidos de monitoramento ecológico já 

utilizados em contextos de pesquisas acadêmicas pode auxiliar na coleta de dados 

padronizados e que sejam úteis para a gestão dessas áreas. Sendo assim, o uso de unidades 

operacionais diferentes de espécies, como, por exemplo, os biótopos (OLENIN & 

                                                           
5
 http://www.mantasdobrasil.org.br/ 

6
 https://www.facebook.com/groups/baleiasgolfinhos.rj/members/ 

http://www.mantasdobrasil.org.br/
https://www.facebook.com/groups/baleiasgolfinhos.rj/members/
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DUCROTOY, 2006), pode ser uma alternativa. O levantamento de biótopos das áreas 

marinhas protegidas brasileiras pode embasar a criação de protocolos de ciência cidadã 

voltados para este ambiente e fornecer uma linha de base para o monitoramento de longo 

prazo dessas comunidades biológicas (veja mais no Capítulo II). 

 
Quadro 1 - Número absoluto (Num.), área (Km

2
) e % de unidades de conservação marinhas do Brasil 

por categoria (Proteção Integral ou Uso Sustentável). Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/unidades-

de-conservacao-e-mosaicos>. Acesso em: 04 abr. 2018. 

Área protegida p/ categoria de UC Área Marinha = 3.555.796 km
2 

Proteção Integral Num Área (km
2
) % 

Estação Ecológica 7 243 0,01% 

Monumento Natural 0 0 0,00% 

Parque 19 3.955 0,11% 

Refúgio de Vida Silvestre 4 184 0,01% 

Reserva Biológica 8 595 0,02% 

                                                 Total Parcial 38 4.977 0,14% 

Uso Sustentável Num Área (km
2
) % 

Floresta 0 0 0,00% 

Reserva Extrativista 17 5.162 0,15% 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 3 66 0,00% 

Reserva de Fauna 0 0 0,00% 

Área de Proteção Ambiental 40 45.505 1,28% 

Área de Relevante Interesse Ecológico 4 5 0,00% 

RPPN 0 0 0,00% 

Total Parcial 64 50.739 1,43% 

Total Proteção Integral + uso sustentável 102 55.716 1,57% 

 

Além da relevância econômica, com a diminuição de custos da pesquisa; há vários 

benefícios perceptíveis da integração de cidadãos em produções de conhecimento 

relacionados ao meio ambiente, como a promoção da consciência e sensibilização sobre 

questões ambientais locais (PAUL et al., 2014), a qual pode levar à criação de uma força de 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/unidades-de-conservacao-e-mosaicos
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha/unidades-de-conservacao-e-mosaicos
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conservação para a mudança, além do orgulho que os CCs apresentam ao ajudar no avanço do 

conhecimento científico (GOFFREDO et al., 2010). 

Mas, para que projetos de ciência cidadã sejam bem-sucedidos, é importante atentar-se 

às recomendações para sua elaboração como: (1) a escolha adequada da questão a ser 

estudada e em sua abordagem, levando-se em conta o seu público-alvo; (2) a criação e teste de 

um protocolo que seja simples, fácil e rápido de ser entendido e aplicado para guiar os CCs e 

garantir a qualidade dos seus dados; (3) a criação de um plano de ação, o qual possibilite que 

diversos participantes em vários locais façam observações e que todos esses dados possam ser 

combinados para análise (BONNEY et al., 2009); (4) a capacitação dos CCs no uso desse 

protocolo; (5) a coleta e análise dos dados obtidos com esse protocolo e (6) o 

compartilhamento dos dados e resultados da pesquisa com os CCs, mantendo-se um contato 

próximo e constante com os mesmos (BONNEY et al., 2009; FREITAG & PFEFFER, 2013), 

permitindo que opinem e deem sugestões de melhorias ao projeto, o que tem grande potencial 

não só para o enriquecimento da pesquisa, como também para auxiliar na educação científica 

dos participantes. 

Em especial, a validação dos protocolos de ciência cidadã e avaliação dos mesmos 

pelos CCs são aspectos relevantes (veja mais no Capítulo 3). Quando consideramos os 

organismos bentônicos isso se torna fundamental, principalmente em relação à confiabilidade 

dos dados obtidos (WIGGINS et al., 2011; BONTER & COOPER, 2012) e na manutenção do 

engajamento dos CCs (DICKINSON et al., 2012; WALD et al., 2016) por longos períodos, 

que é um aspecto crucial para as perguntas científicas de ampla escala temporal.
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos gerais 

Tendo em vista o contexto exposto anteriormente, os objetivos gerais dessa 

dissertação são: (1) avaliar o status dos protocolos de ciência cidadã para bentos marinhos e 

costeiros no mundo e (2) propor, aplicar e validar um protocolo de ciência cidadã associado à 

abordagem por biótopos como uma ferramenta para o monitoramento de comunidades 

bentônicas em unidades de conservação marinhas. 

2.2 Objetivos específicos 

(1) Realizar levantamento sistemático e comparação de protocolos de ciência cidadã 

existentes mundialmente para bentos marinho e costeiro (Capítulo I); (2) caracterizar os 

biótopos de um trecho do infralitoral de uma unidade de conservação marinha (ESEC 

Tupinambás, Ubatuba, SP) como base para elaboração de um protocolo de ciência cidadã 

voltado para o bentos marinho (Capítulo II); (3) elaborar, aplicar e validar um protocolo de 

monitoramento de biótopos bentônicos infralitorâneos que possa ser utilizado por cientistas 

cidadãos (Capítulo III). 
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CAPÍTULO I - Análise de protocolos de ciência cidadã para bentos marinho e costeiro e 

apresentação de um novo protocolo para costão rochoso
7 

 

RESUMO 

 

Vários protocolos de ciência cidadã já foram propostos e utilizados em ambientes marinhos e 

costeiros para diversos propósitos; porém, os organismos bentônicos são menos estudados se 

comparados a outros organismos marinhos (ex.: peixes, tartarugas e cetáceos), e tais 

protocolos geralmente não são o principal foco das pesquisas, apesar da importância de sua 

estrutura para o sucesso dos projetos. Nesse sentido, este capítulo teve como objetivo realizar 

uma busca e comparação das estruturas de protocolos de ciência cidadã para bentos costeiro e 

marinho, comparando os resultados dessa busca com um novo protocolo proposto 

desenvolvido para unidades de conservação marinhas brasileiras. Apesar da maioria dos 

projetos apresentar várias das características recomendadas para o sucesso de um projeto de 

ciência cidadã, como prover treinamento e materiais de suporte para os cientistas cidadãos 

(CCs); nossos resultados indicam que o principal interesse das pesquisas é a coleta de dados 

realizada pelos CCs, e os resultados oriundos destes, ficando a educação dos CCs, sua 

inclusão no processo de desenvolvimento do protocolo e sua avaliação em segundo plano. 

Nesse sentido, sugere-se que os protocolos de ciência cidadã considerem a educação científica 

e ambiental dos CCs como um objetivo a ser atingido, e o protocolo proposto nesse estudo 

leva tais ideias em consideração. 

 

Palavras-chave: Bentos; monitoramento participativo, educação ambiental e científica, 

unidades de conservação marinhas, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Este capítulo é uma tradução para o português do artigo "Analysis of citizen science protocols for coastal and 

marine benthos and a presentation of a new protocol for rocky reefs" submetido ao periódico Ocean and Coastal 

Management em Março/2018. 
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I.1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência cidadã, que pode ser definida como o processo que envolve cidadãos como 

colaboradores ativos em pesquisas científicas (BONNEY et al., 2009), tem se destacado nos 

últimos anos com o aumento significativo no número de projetos desenvolvidos (CONRAD & 

HILCHEY, 2011; CHANDLER et al., 2017a). Tal crescimento não é uma surpresa 

considerando-se os vastos benefícios que projetos de ciência cidadã podem proporcionar, 

como rápida obtenção e análise de dados científicos, pesquisas de baixo custo, além de 

contribuir na formação científica de seus voluntários; os cientistas cidadãos (CCs) (BONNEY 

et al., 2009; FREITAG & PFEFFER, 2013). Além disso, a ciência cidadã facilita diversos 

estudos ecológicos de larga escala, provendo informações importantes para a gestão ecológica 

ao nível de comunidades, ultrapassando fronteiras (DICKINSON et al., 2012), além de 

contribuir para políticas e planos de manejo (CHANDLER et al., 2017b). Tal ferramenta é 

interessante para unidades de conservação marinhas (UCs marinhas), que geralmente 

enfrentam problemas relacionados à capacitação institucional e das comunidades do entorno, 

falta de recursos financeiros, de monitoramento, de esforços e conhecimentos técnicos 

necessários para garantir que atinjam seus objetivos de gestão (JAMESON et al., 2002; 

HYDER et al., 2015), especialmente em países emergentes. 

Diversos protocolos de ciência cidadã têm sido propostos e utilizados para diferentes 

propósitos relacionados a ambientes marinhos e costeiros, como, por exemplo, o 

monitoramento de recifes de coral e costões rochosos (MUMBY et al., 1995; HODGSON, 

1999; KOSS et al., 2009; BRANCHINI et al., 2015b), espécies invasoras (DELANEY et al., 

2007; LÓPEZ-GÓMEZ; AGUILAR-PERERA; PERERA-CHAN, 2013), detritos marinhos 

(BRAVO et al., 2009; RIBIC et al., 2010, 2012; HIDALGO-RUZ & THIEL, 2013; 

ROSEVELT et al., 2013), mamíferos marinhos de grande porte (BRUCE et al., 2014; 

EMBLING et al., 2015), tartarugas marinhas (WILLIAMS et al., 2015), gramas marinhas 

(FINN et al., 2010), aves marinhas (HARRIS et al., 2006; WARD et al., 2015) e peixes 

(PATTENGILL-SEMMENS & SEMMENS, 2003; LÉOPOLD et al., 2009); porém 

organismos bentônicos ficam em segundo plano quando comparados a outros organismos 

marinhos (e.g. peixes, tartarugas marinhas e cetáceos). Além disso, embora os protocolos 

sejam mencionados na literatura, eles normalmente não são o foco principal dos estudos, 

apesar de sua importância crucial no sucesso dos projetos de ciência cidadã (BONNEY et al., 

2009). 
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No caso do bentos, há muitos protocolos disponíveis na internet, mas os resultados 

de suas aplicações geralmente não estão relacionados a trabalhos científicos publicados. 

Assim, seria interessante sistematizá-los, considerando seus objetivos, estrutura, público-alvo, 

ambiente e organismos de estudo, analisando sua adequação às recomendações para o 

“sucesso” de um protocolo de ciência cidadã, e seus benefícios para os CCs e pesquisadores 

no que diz respeito à qualidade dos dados. Portanto, este capítulo teve como objetivo realizar 

uma pesquisa sistemática e comparar a estrutura de diversos protocolos de ciência cidadã para 

organismos bentônicos marinhos e costeiros, comparando esses resultados com uma nova 

proposta de protocolo desenvolvida para UCs marinhas brasileiras. 

 

I.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram comparadas as estruturas de protocolos de ciência cidadã para bentos marinho e 

costeiro hospedados na plataforma SciStarter (https://scistarter.com/) e em artigos publicados 

e indexados no banco de dados Web of Science. Foram utilizadas as palavras-chave “marine” 

ou “coastal” ou “benthic” ou “reef” no SciStarter e “citizen science” + “marine” ou “coastal” 

ou “benthic” ou “reef” no Web of Science, considerando apenas projetos com descrição de 

protocolos com foco em bentos. Diferentes estudos descrevendo projetos que utilizaram o 

mesmo protocolo (p. ex.: o protocolo do Reef Check é usado globalmente em diversos 

estudos) foram considerados como apenas um resultado de pesquisa. O mesmo foi feito no 

caso dos resultados que constavam em ambas as plataformas. Quando disponíveis pela 

plataforma SciStarter ou em artigos científicos, os websites referentes a cada projeto também 

foram consultados. Foram excluídos das análises todos os projetos encontrados que não 

fizeram menção explícita sobre a participação de cientistas não-profissionais e/ou de 

protocolos com foco em bentos no resumo, palavras-chave ou metodologia; ou que não 

descreveram seus protocolos em nenhum dos materiais analisados (artigos, projeto na 

plataforma SciStarter ou website do projeto). 

Alguns projetos descreveram diversos protocolos para diferentes propósitos. Nestes 

casos, foram considerados apenas os protocolos marinhos e costeiros com foco em bentos. 

Projetos que estudaram exclusivamente bentos associados à fauna pelágica, ou aspectos 

abióticos (temperatura da água/qualidade da água) ou lixo/detritos também foram excluídos 

das análises. 
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As estruturas dos protocolos foram comparadas considerando: seus objetivos, objeto 

de estudo, pré-requisito para participação no projeto, o papel do CC na pesquisa, os 

procedimentos para validação dos dados e treinamento, educação ambiental, e suporte dado 

aos CCs durante sua participação no projeto. Estas características foram analisadas levando-se 

em consideração as recomendações descritas por Bonney et al. (2009) e Freitag and Pfeffer 

(2013). 

 

I.3 RESULTADOS 

I.3.1 Protocolos pesquisados 

Foram encontrados 23 projetos que se enquadravam nos parâmetros estabelecidos, 

dos quais 13 foram encontrados em artigos científicos, sete foram encontrados 

exclusivamente na plataforma SciStarter e três em ambas as plataformas (representando 

56,5%, 30,4% e 13,1%, do total, respectivamente) (Tabela I.1). Houve um aumento no 

número de projetos iniciados desde 1986, ano de início do projeto Coral Cay Conservation 

(MUMBY et al., 1995), o projeto mais antigo encontrado. Nos anos 90, esse número subiu 

para quatro, representando um aumento de 400% em relação à década anterior. Na década 

seguinte (2000), oito projetos foram lançados e até a metade da década atual (2015), mais 

nove projetos foram iniciados; o que demonstra um aumento no número de estudos que 

utilizam ciência cidadã para bentos marinho e costeiro nos últimos anos (Figura I.1). Apesar 

desse aumento observado, especialmente nas últimas duas décadas, ainda há poucos projetos 

focados em bentos marinho e costeiro em relação aos outros ambientes marinhos e, 

especialmente, os ambientes terrestres. 
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Figura I.1 - Número acumulado de projetos de ciência cidadã para bentos marinho e costeiro lançados 

por período. 

 

Os principais habitats estudados foram os recifes de corais e mediolitoral e infralitoral 

de costões rochosos (8, 5 e 4 projetos, que correspondem a 34,8%, 21,7% e 17,4% do total de 

projetos, respectivamente). Também se observa que há menor número de estudos com foco 

em substratos inconsolidados, como estuários, praias e mangues. O principal objetivo dos 

projetos era a conservação (18 projetos - 78,3%), seguido de estudos de estrutura de 

comunidades bentônicas (8 projetos - 34,8%), manejo (4 projetos - 17,4%) e mudanças 

climáticas (1 projeto - 4,3%) (Tabela I.1).  

A maioria dos projetos depende da identificação de organismos ao nível de espécies 

(13 projetos - 56,5%), dos quais dois (8,7%) (“Mussel” e “Palythoa”) tinham como alvo 

apenas uma espécie, e quatro (17,4%) tinham como alvo apenas corais (Bleach Patrol, Coral 

Watch, GoPro Photogrametry e Rescue a Reef). Tais espécies em foco geralmente são 

organismos amplamente conhecidos, como corais, peixes, bivalves e estrelas-do-mar, e 

poucos estudos incluem algas (Tabela I.1). 

Os países em desenvolvimento são os que possuem menor número de projetos 

realizados. Os principais países onde os projetos foram conduzidos foram Austrália (6 

projetos - 26,1%) e EUA (5 projetos - 21,7%), e cinco projetos (21,7%) abrangeram escala 

global. Poucos projetos possuem atividades em países da Ásia (2), África (1) e América 

Central (1); e nenhum possui atividade específica na América do Sul (Tabela I.1). 

 

0

5

10

15

20

25

Até 1990 Até 1995 Até 2000 Até 2005 Até 2010 Até 2015

N
ú

m
e
ro

 a
cu

m
u

la
d

o
 d

e 
p

ro
je

to
s 

Período 



 

29 
 

Tabela I.1: Síntese dos protocolos de ciência cidadã para bentos marinho e costeiro encontrados na base de dados Web of Science e plataforma SciStarter (n = 

23 projetos até Fevereiro de 2018). 

Habitat Projeto Objetivo 
Classificação 

Taxonômica 

Organismos 

de Estudo 

País de 

atividade 
Fonte 

Recife artificial Nudibranchia* 
Conservação e 

manejo 
Espécie 

Invertebrados 

sésseis 
EUA (AGARWAL, 2017) 

Recife artificial 
Yukon Marine 

Life Survey 

Estrutura de 

comunidades 
Espécie 

Vertebrados e 

invertebrados 
EUA 

<https://scistarter.com/project/10

81-Yukon-Marine-Life-Survey> 

Recife de coral Bleach Patrol Conservação 
“Grupos 

morfotípicos” 
Corais Global 

<https://scistarter.com/project/16

64-Bleach-Patrol> 

Recife de coral CoralWatch Conservação - Corais Global 
(MARSHALL; KLEINE; DEAN, 

2012)) 

Recife de coral Eye on the Reef 
Estrutura de 

comunidades 

“Grupos 

morfotípicos” 

Comunidades 

bentônicas 
Austrália (BEEDEN et al., 2014) 

Recife de coral Palythoa* Conservação Espécie 
Palythoa 

tuberculosa 
Japão (PARKINSON et al., 2016) 

Recife de coral Rescue a Reef 
Conservação e 

manejo 
- Corais EUA 

(HESLEY et al., 2017), 

<https://scistarter.com/project/17

554-Rescue-a-Reef> 

Recife de coral STEproject Conservação 
Gênero e 

espécie 

Peixes, 

invertebrados 

e plantas 

Egito, Itália, 

Arábia Saudita , 

Sudão 

(GOFFREDO et al., 2010; 

BRANCHINI et al., 2015a, 

2015b)) 

Recife de coral e 

costões rochosos 

(infralitoral) 

Reef Life 

Survey 

Estrutura de 

comunidade e 

conservação 

Espécie 

Gramas 

marinhas e 

invertebrados 

sésseis 

Global (STUART-SMITH et al., 2017) 

https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1664-Bleach-Patrol
https://scistarter.com/project/1664-Bleach-Patrol
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Recife de coral, 

costões rochosos 

(médio e 

infralitoral) 

Redmap Conservação Espécie 
Espécies não-

nativas 
Austrália 

(NURSEY-BRAY; PALMER; 

PECL, 2018) 

<https://scistarter.com/project/79

0-Redmap> 

Recife de coral CIGESMED Conservação 
Gênero e 

espécie 

Invertebrados, 

peixes e 

gramas 

marinhas 

França 

Grécia 

Turquia 

(GEROVASILEIOU et al., 2016) 

Banco de gramas 

marinhas 
SeagrassWatch Conservação Espécie 

Gramas 

marinhas 
Global 

<https://scistarter.com/project/89

64-SeagrassWatch> 

Recife 
Coral Cay 

Conservation 

Estrutura de 

comunidade e 

conservação 

Espécie 

Peixes, corais 

hermatípicos, 

gramas 

marinhas 

Belize (MUMBY et al., 1995) 

Recife 
GoPro 

photogrametry* 
Conservação 

Gênero e 

espécie 

Organismos 

de recifes de 

corais 

Austrália (RAOULT et al., 2016) 

Recife Reef Check Conservação Espécie 

Invertebrados 

peixes e 

gramas 

marinhas 

Global 

(GILLETT et al., 2012; 

FORRESTER et al., 2015; 

CERRANO; MILANESE; 

PONTI, 2017; DONE et al., 

2017)<https://scistarter.com/proj

ect/837-Reef-Check-Tropical-

EcoDiver-Training> 

Costões rochosos 

(infralitoral) 
Point Lookout* 

Estrutura de 

comunidade e 

conservação 

Família, 

gênero e 

espécie 

Infralitoral e 

peixes 
Austrália (ROELFSEMA et al., 2016) 

Costões rochosos 

(infralitoral) 
Reef Watch Conservação Espécie Infralitoral Austrália 

<https://scistarter.com/project/53

4-Reef-Watch> 

https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
https://scistarter.com/project/534-Reef-Watch
https://scistarter.com/project/534-Reef-Watch
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Costões rochosos 

(mediolitoral) 
LiMPETS 

Estrutura de 

comunidades 

Gênero e 

espécie 

Invertebrados 

e gramas 

marinhas 

EUA 

<https://scistarter.com/project/17

78-Long-term-Monitoring-

Program-and-Experiential-

Training-for-Students-

LiMPETS> 

Costões rochosos 

(mediolitoral) 
OPIHI 

Estrutura de 

comunidades 
Espécies 

Invertebrados 

e gramas 

marinhas 

EUA (COX et al., 2012) 

Costões rochosos 

(mediolitoral) 
Mussel* 

Estrutura de 

comunidades e 

conservação 

Espécie 

Mexilão 

pigmeu 

Xenostrobus 

securis 

Espanha (MIRALLES et al., 2016) 

Costões rochosos 

(mediolitoral), 

praia arenosa 

ClimateWatch 
Mudanças 

climáticas 
Espécie 

Invertebrados, 

peixes e 

gramas 

marinhas 

Austrália 
<https://scistarter.com/project/24

1-ClimateWatch> 

Costões rochosos 

(mediolitoral), 

praia arenosa 

Big Seaweed 

Search 

Estrutura de 

comunidades e 

conservação 

Espécie 
Gramas 

marinhas 
Reino Unido 

<https://scistarter.com/project/12

32-Big-Seaweed-Search> 

Costões rochosos 

(mediolitoral), 

praia arenosa e 

lodosa 

Marine Metre 

Squared 
Conservação 

Gênero e 

espécie 

Invertebrados 

e gramas 

marinhas 

Nova Zelândia 
<https://scistarter.com/project/72

8-Marine-Metre-Squared> 

*Os nomes originais dos projetos não foram disponibilizados. Os nomes citados na tabela são relativos aos objetivos principais das publicações ou do local da 

atividade 

n/a - não aplicável ou não disponível 

 

https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/241-ClimateWatch
https://scistarter.com/project/241-ClimateWatch
https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
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A maior parte dos projetos é ou se declara como sendo um projeto de monitoramento 

de longo prazo (19 projetos - 82,6%), e tem público-alvo específico (Tabela I.2 e APÊNDICE 

A), que são mergulhadores autônomos (SCUBA) ou mergulhadores livres (snorkelers) (10 

projetos - 43,5%), estudantes do ensino médio ou superior (3 projetos - 13%), ou com faixa 

etária específica (3 projetos - 13%) (APÊNDICE A). 

Nenhum projeto exigiu conhecimento prévio sobre ambientes marinhos e costeiros 

para a participação, mas a maioria (15 projetos - 65,2%) promoveu treinamento para seus CCs 

(Tabela I.2), dos quais 11 (73,3%) incluíam treinamento prático e nove (39,1%) delimitaram 

um tempo específico para essa capacitação, variando de 30 min até 1 ano (treinamento para 

estudo do infralitoral do Reef Watch) (APÊNDICE A). Do total de projetos, sete (30,4%) 

mencionaram em seus protocolos a avaliação dos CCs treinados, mas a maioria (13 projetos - 

56,5%) não possuía informações a esse respeito (Tabela I.2). 

Material de apoio, como guias, protocolos ou vídeos foram disponibilizados na 

maioria dos projetos (19 projetos - 82,6%). O suporte para os CCs, como formulários de 

contato, e-mails ou menção a suporte contínuo, também foram disponibilizados pela maior 

parte dos projetos, mas em menor escala (13 projetos - 56,5%). Nem todos esses 13 projetos 

descreveram explicitamente o suporte contínuo para os CCs, mas todos eles providenciaram 

pelo menos um meio de contato com uma mensagem encorajando os CCs a entrarem em 

contato em caso de dúvidas. Considerando os 10 projetos remanescentes, quatro deles 

providenciaram ao menos um meio de contato em seus websites, mas nenhum possuía 

mensagens encorajando os CCs a entrarem em contato e, por isso, não foram considerados 

como provedores de suporte aos voluntários. Para os outros seis projetos, não foi encontrado 

nenhum meio de contato disponível (Tabela I.2). A maioria dos projetos (20 projetos - 83,3%) 

desenvolveu materiais ou dedicaram parte do seu treinamento para a educação ambiental dos 

CCs (Tabela I.2). 

Tarefas que envolviam trabalho de campo eram as mais comuns nos projetos, 

presentes em quase todos (22 de 23 projetos encontrados - 95,8%), dos quais nove (40,9%) 

exigiam dos participantes conhecimentos de mergulho autônomo ou livre, e 14 (63,3%) 

também envolviam trabalhos indoor, sendo em sua maioria submissão de dados coletados (p. 

ex.: envio de fotos, relatórios de observação ou preenchimento de formulários online). Apenas 

um projeto (4,3%) tinha apenas trabalhos indoor (Tabela I.2). O envolvimento dos CCs 

poderia ser de coleta de dados (indo à campo e tirando fotos ou preenchendo formulários com 

informações a respeito dos organismos) ou processando dados (analisando fotos, como por 
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exemplo, determinando percentual de recobrimento do organismo ou identificando espécies). 

A maior parte dos projetos incluiu CCs tanto em coleta quanto em processamento de dados 

(14 projetos - 60,9%), oito projetos (34,8%) incluíram-nos exclusivamente na coleta de dados, 

e apenas um projeto (4,3%) engajou os CCs exclusivamente no processamento de dados 

(Tabela I.2). 

A maior parte dos projetos (18 - 78,3%) publicou seus resultados em artigos 

científicos ou como relatórios periódicos, mas nenhum deles mencionou explicitamente que 

tais resultados foram disponibilizados diretamente aos seus CCs e apenas 11 deles (47,8%) 

disponibilizaram seus resultados de alguma forma em seus respectivos websites.  

Embora seja difícil medir a magnitude dos benefícios trazidos pelos resultados em 

relação aos investimentos financeiros necessários para o desenvolvimento de cada projeto 

analisado, foram considerados como projetos de bom custo-benefício todos aqueles que se 

declararam desta maneira, e também aqueles que não possuíam altas despesas para sua 

execução, principalmente para os CCs. Todos os projetos que não tinham taxas de 

participação nem cobram seus CCs por certificados de participação, ou que não exigiam 

compras de materiais específicos de alto custo, e, ao mesmo tempo, não demandavam altas 

despesas dos coordenadores dos projetos, foram considerados como projetos de bom custo-

benefício. Nesse sentido, 18 projetos (78,3%) foram considerados dessa maneira (Tabela I.2). 

Apesar da maioria dos projetos (12 projetos – 52,2%) incluir alguma forma de 

validação dos dados, para todos os demais projetos, que juntos somam quase 50% do total (11 

– 47,8%), não foi encontrada nenhuma informação a esse respeito. Os tipos de validação 

citados eram geralmente comparação dos dados coletados pelos CCs com dados coletados por 

pesquisadores profissionais, ou o monitoramento dos CCs pelos cientistas profissionais 

durante a coleta ou processamento de dados (Tabela I.2). No entanto, nenhum dos projetos 

mencionou que os CCs realizaram algum tipo de avaliação sistemática dos projetos ou dos 

protocolos, e apenas sete projetos (30,4%) mencionaram que os CCs puderam enviar seus 

comentários para os coordenadores dos projetos (Tabela I.2). 
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Tabela I.2: Síntese das características dos protocolos de ciência cidadã para bentos marinhos e 

costeiros pesquisados nas plataformas Web of Science e SciStarter (CCs = cientistas cidadãos, N/A = 

nada consta ou não se aplica). 

Características do protocolo SIM (%) NÃO (%) N/A (%) 

Monitoramento de longo prazo 82.6 0.0 13.0 

Público-alvo específico 69.6 30.4 0.0 

Exigência de conhecimento prévio sobre ambientes marinhos e costeiros 0.0 100.0 0.0 

Exigência de habilidades de mergulho livre ou autônomo  43.5 56.5 0.0 

Treinamento 65.2 13.0 21.7 

Avaliação do treinamento dos CCs 30.4 13.0 56.5 

Suporte aos CCs 56.5 0.0 43.5 

Disponibilização de material de apoio 82.6 0.0 17.4 

Apenas trabalho de campo 34.8 65.2 0.0 

Apenas trabalho indoor 4.3 18.9 0.0 

Trabalhos de campo e indoor 60.9 39.1 0.0 

Participação dos CCs apenas na coleta de dados¹ 34.8 65.2 0.0 

Participação dos CCs apenas no processamento de dados² 4.3 95.7 0.0 

Participação dos CCs na coleta e no processamento de dados 60.9 39.1 0.0 

Educação ambiental dos CCs 82.6 4.3 13.0 

Validação dos dados 52.2 0.0 47.8 

Projeto custo-benefício 78.3 21.7 0.0 

Projeto é avaliado pelos CCs 0.0 0.0 100.0 

Solicitação de feedback dos CCs 30.4 0.0 69.6 

Resultados publicados³ 78.3 0.0 21.7 

Resultados facilmente disponíveis para os CCs
4 

47.8 0.0 52.2 

¹ Foram considerados como “coleta de dados” trabalhos mecânicos como tirar fotos, diferenciar cores, relatórios 

de observação e entrega de formulários de dados. 

² Consideraram-se “processamento de dados” trabalhos como identificação e quantificação de organismos. 

³ Consideraram-se “resultados publicados” todos os resultados disponíveis relacionados com o projeto em artigos 

científicos ou relatórios encontrados em seus websites. 
4
 
Consideraram-se como “resultados facilmente disponíveis para os CCs” aqueles projetos que disponibilizaram 

seus resultados em seus websites. 
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O tempo de aplicação do protocolo é variável entre os projetos. Os tempos variam 

entre 10 min, como em um dos protocolos do Reef Check, até vários dias, como para o 

projeto “Point Lookout”. Sete projetos (30,4%) levam mais de uma hora para serem 

executados, 26,1% (6 projetos) levam até 1h, e 17,4% (4 projetos), levam menos de 30 min. 

Para os outros seis projetos (26.1%), não foram encontradas informações sobre o tempo de 

aplicação do protocolo (APÊNDICE A). 

Apenas três projetos descrevem um teste piloto ou pré-teste de seus protocolos. Os 

projetos CIGESMED (Coralligenous based Indicators to evaluate and monitor the "Good 

Environmental Status" of the MEDiterranean coastal waters) (GEROVASILEIOU et al., 

2016) e Eye on the Reef (BEEDEN et al., 2014) são os únicos que descrevem o processo de 

desenvolvimento do protocolo e que incluíram os CCs neste estágio do projeto. Tanto estes 

quanto o projeto “GoPro Photogrametry” são os únicos que descrevem um teste piloto ou pré-

teste de seus protocolos. Ainda, o projeto “Point Lookout” é o único que se caracteriza como 

sendo bottom-up, ou seja, foi desenvolvido por um grupo de mergulhadores (ROELFSEMA et 

al., 2016). 

No quadro I.1, são listadas as características gerais dos protocolos de ciência cidadã 

para bentos marinho e costeiro. Este quadro foi desenvolvido com base nos dados das Tabelas 

I.1 e I.2, considerando as características apresentadas pela maioria dos projetos levantados 

(acima de 50%) 

Quadro I.1: Visão geral dos protocolos de ciência cidadã para bentos marinho e costeiro. Foi 

considerado como característica gerais todas aquelas que presentes em  mais de 50% dos 

projetos 

1. Com propósito de conservação 

2. Desenvolvido em país desenvolvido e com público-alvo específico 

3. Estudo de recifes de coral e costões rochosos  

4. Identificação de organismos no nível de espécie 

5. Monitoramento de longo prazo 

6. Não exigem conhecimento prévio 

7. Incluem fase de treinamento  

8. Avaliação dos CCs envolvidos 

9. Suporte aos CCs é incerto 

10. Providenciam material de apoio 

11. CCs coletam e enviam os dados, realizando trabalhos de campo e indoor 

12. Incluem validação dos dados 

13. Projetos com bom custo-benefício 

14. Dedicam parte do treinamento e do material de apoio para educação ambiental dos CCs 

15. Os coordenadores dos projetos solicitam feedback dos CCs, mas não possuem um 

sistema de avaliação 

16. Têm resultados publicados em artigos científicos ou relatórios  
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A partir de tais resultados é possível inferir que a maioria dos projetos se enquadra na 

categoria “projeto contributório” de Wiggins & Crowston (2011), na qual basicamente os CCs 

participam apenas nas etapas de coleta e processamento de dados, sem participação na criação 

dos protocolos ou na sistematização e análise dos resultados obtidos. 

I.3.2 A proposição de um protocolo para as comunidades marinhas bentônicas das áreas 

marinhas protegidas brasileiras - “Monitore Tupinambás”  

O projeto “Monitore Tupinambás” (https://scistarter.com/project/19424-Monitore-

Tupinambs) é um projeto piloto iniciado em 2017 e que associa a ciência cidadã com a 

abordagem por biótopos para o monitoramento de longo prazo das comunidades marinhas 

bentônicas de substrato consolidado das UCs marinhas brasileiras. A abordagem por biótopos 

foi escolhida porque é um método de classificação que combina os conceitos de habitat e 

comunidade para definir unidades da paisagem marinha. Essa metodologia permite o 

reconhecimento de grupos morfológicos ou funcionais usando poucos atributos das espécies 

para determinar a estrutura das comunidades, eliminado o ruído a nível de espécie e 

permitindo uma identificação visual rápida destas unidades da paisagem (OLENIN; 

DUCROTOY, 2006), o que é interessante devido à alta biodiversidade brasileira e porque 

pode ser adaptável para outras regiões. 

Um protocolo simples, rápido e de baixo custo, integrando os funcionários da UC, 

pesquisadores e CCs foi proposto e avaliado com o objetivo de auxiliar no manejo destas 

áreas. Além disso, tal protocolo também almeja aumentar o conhecimento dos cidadãos 

envolvidos a respeito do ambiente estudado e do processo de investigação científica, 

contribuindo para a alfabetização científica dos participantes. 

O primeiro teste do protocolo foi realizado em um trecho de infralitoral da Ilha das 

Palmas (23°32‟44.38‟‟S 45°01‟43.08‟‟W), que faz parte da Estação Ecológica Tupinambás 

(ESEC Tupinambás), uma UC marinha localizada no litoral sudeste do Brasil. O protocolo foi 

planejado para ser executado em duas etapas: a coleta de dados (Etapa 1) e o processamento 

de dados (Etapa 2). Ambas as etapas envolvem CCs e foram elaborados com o objetivo de 

serem simples e fáceis de aplicar e entender. 

 A coleta de dados (Etapa 1) consistiu no registro fotográfico das comunidades 

bentônicas de substrato consolidado por mergulhadores SCUBA. Os CCs, servidores da UC 

que são mergulhadores, participaram de um treinamento de 40 minutos em formato de 

briefing, no qual foram abordados os objetivos da pesquisa, o que é ciência cidadã, sua 

https://scistarter.com/project/19424-Monitore-Tupinambs
https://scistarter.com/project/19424-Monitore-Tupinambs
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relevância no contexto de monitoramento ambiental e exemplos de projetos em todo o mundo, 

destacando-se os brasileiros. Em seguida, foi realizada uma demonstração da metodologia 

para a coleta de dados (detalhes no Capítulo III), explicando todas as tarefas necessárias para 

realizar os registros fotográficos. 

Após o treinamento, as fotos foram registradas em um trecho de costão da UC, nas 

profundidades de 6 m, 9 m e 12 m. Os CCs foram acompanhados pela pesquisadora 

responsável para dar instruções adicionais enquanto realizavam a aplicação do protocolo, caso 

necessário. 

Antes do treinamento de 40 minutos, os CCs responderam a um questionário, com 

perguntas sobre os costões rochosos e sua biodiversidade, o que é ciência cidadã e as 

expectativas dos CCs sobre o projeto; e, após a aplicação do protocolo, os CCs responderam a 

um segundo questionário, com questões semelhantes ao primeiro, para avaliar o conhecimento 

adquirido após sua participação nesta etapa do projeto. Além disso, os CCs preencheram um 

formulário de avaliação para que dessem seu feedback e sugestões de melhorias para o 

projeto. Além disso, todos os CCs tiveram a oportunidade de dar suas opiniões verbalmente, 

caso desejassem, e também foram encorajados a entrar em contato com a pesquisadora 

responsável caso tivessem mais perguntas ou comentários a fazer. 

O processamento dos dados (Etapa 2) consistiu na foto-identificação (foto-ID) dos 

biótopos nas fotografias obtidas durante a Etapa 1. Qualquer cidadão interessado era bem-

vindo a participar. Para este estágio, foi desenvolvido um guia ilustrado de apoio (KAWABE, 

2017) e um curso de treinamento de quatro horas em sala de aula, no qual foram abordadas 

todas as informações fornecidas no briefing da Etapa 1 e também informações sobre a 

metodologia dos biótopos, como utilizar o guia, a apresentação interativa de cada biótopo 

disponível no guia, e como aplicar a metodologia de foto-ID de biótopos, testada por eles em 

quatro fotografias de amostra. O guia ilustrado contém imagens e uma breve descrição dos 

biótopos mais comuns previamente levantados na área estudada. Ele também contém uma 

seção introdutória com a contextualização da pesquisa, informações sobre ciência cidadã, 

costões rochosos, monitoramento de longo prazo, os tipos de UCs marinhas brasileiras, a 

definição e as categorias de biótopos utilizados no projeto e instruções sobre a metodologia de 

coleta de dados (KAWABE, 2017). 

Em seguida, todos os CCs iniciaram a foto-ID dos biótopos em 12 fotografias 

registradas durante a Etapa 1. Tanto no teste quanto na etapa de foto-ID dos biótopos, as 

fotografias foram fornecidas por meio de projeção de slides em tela. Os CCs foram solicitados 
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a preencher um formulário indicando os biótopos presentes em cada foto, incluindo possíveis 

biótopos que distinguissem, mas que porventura não estivessem disponíveis no guia ilustrado 

e no formulário de identificação. 

Antes do curso de treinamento de 4 horas, os CCs responderam a um questionário 

semelhante ao questionário da Etapa 1, e após a realização da foto-ID, os CCs responderam a 

um segundo questionário, com perguntas semelhantes ao primeiro questionário, para avaliar o 

conhecimento obtido após a sua participação nesta fase do projeto. Como na Etapa 1, pedimos 

aos CCs que preenchessem um formulário de avaliação, a fim de obter seus comentários e 

sugestões para o aprimoramento desta etapa do projeto, e também tiveram a oportunidade de 

opinar verbalmente se quisessem. Também foram encorajados a entrar em contato caso 

tivessem mais perguntas ou comentários a fazer. 

O conhecimento prévio sobre costões rochosos ou a participação em ambas as etapas 

não era obrigatório. Além disso, todos os CCs de ambas as etapas foram informados sobre os 

riscos e benefícios de sua participação no projeto por meio de um “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC (CAAE 

56945116.8.0000.5594, n. 1.994.265), que é um requisito para todas as pesquisas brasileiras 

com participação de cidadãos (APÊNDICES B e E). 

Todas as sugestões dos CCs foram analisadas, incorporadas na Etapa 1 do protocolo e 

testadas em uma segunda aplicação com os mesmos voluntários. As sugestões para a Etapa 2 

estão sendo analisadas para incorporação no protocolo, que inclui a modificação da 

apresentação das fotografias para a foto-ID e o tempo adicional para o curso de treinamento. 

Uma versão resumida on-line da Etapa 2 está disponível nos idiomas português e 

inglês na plataforma Zooniverse.org através do projeto Monitore Tupinambás  

(https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas). 

Para a validação dos dados da Etapa 2, as fotografias foram analisadas tanto por CCs 

quanto pelas pesquisadoras, e estes resultados serão comparados para avaliar a precisão e 

acurácia de identificação dos CCs. 

Os resultados e informações adicionais sobre o andamento do projeto estão sendo 

reportadas aos CCs por e-mail, através de um grupo 

(https://www.facebook.com/groups/1349936505096123/) e de uma página no Facebook 

(https://www.facebook.com/cienciacidadabrasil/). 

 

https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
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I.4 DISCUSSÃO 

A fim de auxiliar no aumento e melhoria das iniciativas de ciência cidadã em bentos 

marinho e costeiro, considera-se importante divulgar os protocolos de forma a permitir sua 

replicabilidade. Além disso, é interessante que mais projetos de ciência cidadã sejam 

realizados em países em desenvolvimento. Essas são regiões que podem se beneficiar de 

projetos como esse, especialmente em relação à possibilidade de desenvolver projetos de 

baixo custo que auxiliem na gestão e conservação de áreas marinhas e costeiras; e de também 

funcionar como uma nova ferramenta para a educação científica e ambiental dos cidadãos 

(GOFFREDO et al., 2010; CONRAD; HILCHEY, 2011; DICKINSON et al., 2012; THIEL et 

al., 2014; CIGLIANO et al., 2015; GHILARDI-LOPES, 2015). No Brasil não é diferente, e a 

adoção de estratégias de gestão participativa (DALTON, 2005) devem ser consideradas. 

Além disso, identificou-se que há poucos estudos focados em substratos 

inconsolidados, como estuários, praias e mangues, que podem ser mais explorados em 

protocolos de ciência cidadã. Também se destaca que, mesmo para bentos, que são 

geralmente pouco “carismáticos” e não são o foco de pesquisas marinhas e costeiras, os 

estudos normalmente focam em poucos organismos “carismáticos” da fauna amplamente 

conhecidos, como corais, peixes, bivalves e estrelas-do-mar, e poucos estudos incluem algas. 

Essa tendência também é observada em outros estudos em ambientes marinhos e costeiros 

(THIEL et al., 2014), e também em projetos focados em outros ambientes (KOBORI et al., 

2016), o que é considerado como uma boa estratégia para aumentar o sucesso dos projetos 

(GREENWOOD, 2007; GOFFREDO et al., 2010), mas essa escolha pode não ser a melhor 

para o monitoramento de longo prazo para fins de conservação, uma vez que estes organismos 

podem não estar presentes em todas as áreas de estudo, e podem não ser uma espécie chave 

para a organização da comunidade (MURRAY; AMBROSE; DETHIER, 2001). Ademais, 

CCs podem diminuir a intensidade com que reportam espécies carismáticas quando entendem 

a importância científica de também reportar outras espécies (ROY et al., 2012), e a falta de 

iniciativas que focam em organismos “não carismáticos” impossibilita traçar a história dessas 

espécies e sua influência na estruturação das comunidades (STUART-SMITH et al., 2017). 

Além disso, a constante escolha por fauna “carismática” para compor o protocolo de 

um projeto de ciência cidadã perpetua o título de “não carismático”, a “invisibilidade” dos 

organismos considerados como tal, e a falta de conhecimento sobre a biodiversidade e 

importância dos organismos dos ambientes que os CCs estão auxiliando a estudar. 
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A falta de informações sobre questões importantes para o sucesso de projetos de 

ciência cidadã, como a validação e pré-teste, em uma parcela importante dos projetos 

encontrados; é preocupante dada sua importância para a qualidade dos dados, bem como um 

protocolo com estrutura clara e suporte para os CCs, a fim de tornar a ciência cidadã uma 

prática científica amplamente aceita (BONNEY et al., 2009; BONTER; COOPER, 2012; 

DICKINSON et al., 2012). De acordo com Bonney et al. (2009), o pré-teste em campo e a 

realização de protocolos piloto com um público sem conhecimento prévio é muito importante 

para desenvolver materiais de suporte adequados, garantir um feedback adequado do 

participante, e fornecer suporte para os CCs assimilarem os materiais do projeto e ganharem 

confiança em suas habilidades de coleta de dados. Além disso, consideramos o pré-teste como 

uma importante auto-avaliação do protocolo. 

A presença de algum treino para os CCs na maioria dos projetos pode ser 

considerada como uma característica positiva observada em nossos resultados, pois isso é 

relevante para melhorar a qualidade dos dados e para a educação científica dos CCs. Também 

destacamos que a inclusão de um treinamento para os CCs, fornecendo informações sobre a 

importância do ambiente de estudo e de sua conservação pode ser significativamente 

relevante para uma efetiva redução de impactos em organismos em áreas turísticas 

(WALTERS; SAMWAYS, 2001; BARKER; ROBERTS, 2004; LUNA; PÉREZ; SÁNCHEZ-

LIZASO, 2009). Nesse sentido, considera-se importante prover informações aos CCs sobre a 

área de estudo, mesmo se o projeto apenas objetiva engajar CCs para tarefas que não 

demandam treinamento ou conhecimento prévio, como, por exemplo, tirar fotos. 

Apesar de a maioria dos projetos possuir algum treinamento para os CCs, destacamos 

a falta de informações sobre a avaliação dos CCs treinados, apesar da importância de um 

treinamento adequado para a obtenção de dados acurados (Bonney et al., 2009). Além disso, 

os projetos que incluem alguma avaliação do treinamento geralmente realizam uma avaliação 

da coleta ou processamento de dados, e não da eficácia na mudança de percepção e 

compreensão dos cidadãos em relação ao ambiente que estão ajudando a estudar. Considera-

se que a inclusão da educação ambiental dos CCs nos projetos é de grande relevância. Nesse 

sentido, os materiais de apoio elaborados em cada projeto são importantes ferramentas 

educacionais, mas enfatiza-se a necessidade de sua avaliação em relação aos ganhos 

cognitivos, habilidades e mudanças de atitude que promovem aos CCs (LAMANAUSKAS, 

2011; KOBORI et al., 2016). 
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Além disso, concorda-se com diversos autores (TRUMBULL et al., 2000; BONNEY 

et al., 2009; FREITAG; PFEFFER, 2013; BRANCHINI et al., 2015a) que consideram que a 

ciência cidadã não apenas contribui para aumentar a quantidade de dados científicos, mas 

também atua como uma ferramenta para a educação científica e ambiental dos participantes. 

Portanto, considera-se fundamental que os projetos aliem aspectos de aprendizagem 

(cognitivos, afetivos e habilidades técnicas) à avaliação de seus participantes. 

O custo-benefício e a não obrigatoriedade de se deter conhecimento prévio sobre o 

ambiente de estudo para a participação podem ser considerados como outras características 

positivas dos projetos. Isso permite a inclusão de um grande número de cidadãos de diferentes 

perfis, favorecendo sua educação científica, e contribuindo para a disseminação da 

importância dos ambientes marinhos e costeiros, o que, por sua vez, também contribui para a 

conscientização e engajamento dos cidadãos nesses ambientes (CONRAD; HILCHEY, 2011). 

Poucos projetos mencionam o feedback dos CCs, apesar de seus protocolos serem 

destinados a esse público. Há também poucos projetos que mencionam suporte contínuo aos 

participantes. Enfatiza-se que estreitar a relação entre CCs e pesquisadores pode ser uma 

forma de aumentar o engajamento e participação dos cidadãos, os quais passam a se sentir 

parte do processo de construção do conhecimento científico (POWELL; COLIN, 2008). 

Apesar dos projetos apresentarem informações sobre a maioria das características 

analisadas, salienta-se sobre a falta de informação sobre o feedback dos CCs, a 

disponibilização direta dos resultados aos CCs, e especialmente a avaliação sistemática dos 

projetos por esses participantes, o que pode indicar que a opinião dos mesmos geralmente não 

é considerada para o desenvolvimento dos protocolos, apesar destes protocolos terem sido 

desenvolvidos para serem usados por esse público. 

Além disso, é importante enfatizar que mesmo que os dados estejam publicados em 

artigos, os CCs podem ter dificuldades para acessar essas informações, tanto devido ao fato 

dos periódicos nos quais tais artigos são publicados não serem uma forma de mídia 

amplamente conhecida ou acessada, quanto por não estarem sempre disponíveis 

gratuitamente. Ademais, há alguns projetos que não disponibilizam gratuitamente os dados 

coletados pelos CCs aos próprios CCs, impedindo-os de ter acesso a seu próprio trabalho e do 

processo de produção do conhecimento como um todo, o que vai contra toda a proposta do 

processo da ciência cidadã. 

Também enfatizamos que o fato de não haver informações sobre as características 

analisadas não significa que os projetos não as levaram em consideração em suas propostas, 
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mas a falta dessas informações nos meios de divulgação utilizados pelos projetos podem 

indicar que a principal preocupação da pesquisa é a respeito dos dados coletados pelos CCs e 

seus resultados, ficando a educação e inclusão dos CCs no desenvolvimento e avaliação dos 

protocolos em segundo plano. Nesse sentido, algumas das deficiências encontradas nos 

protocolos de bentos analisados, como o feedback dos CCs, a disponibilização dos dados e a 

avaliação da aprendizagem dos CCs foram levados em consideração para o desenvolvimento 

do projeto “Monitore Tupinambás”. 

 

I.5 CONCLUSÕES 

Apesar do aumento no número de projetos focados em bentos marinho e costeiro, estes 

ainda são ambientes pouco explorados por projetos dessa natureza, se comparados com outros 

ambientes. Portanto, recomendamos o aumento da atenção a esses ambientes, especialmente 

nas áreas menos representadas, como os habitat de substrato inconsolidado. 

É também necessário aumentar ou estreitar a relação entre CCs e pesquisadores uma 

vez que essa pode ser uma maneira de aumentar o engajamento e participação de cidadãos, os 

quais passam a se sentir parte do processo de produção do conhecimento, sendo incluídos 

tanto na construção quanto na avaliação dos projetos dos quais participam. 

Por fim, considera-se relevante que protocolos de ciência cidadã tenham a educação 

científica e ambiental dos CCs como um objetivo a ser atingido. 
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CAPÍTULO II - Caracterização dos biótopos de um trecho do infralitoral da Ilha das 

Palmas (ESEC Tupinambás, Ubatuba, SP)   
 

RESUMO 

 

O monitoramento contínuo dos costões rochosos é essencial para o conhecimento de 

padrões naturais de variação e para a detecção precoce de anomalias a fim de prevenir ou 

mitigar possíveis impactos negativos. Para isso, é necessário que o monitoramento seja 

realizado de forma a amostrar áreas extensas em períodos relativamente curtos de tempo, 

sendo necessária a utilização de novas abordagens com o uso de unidades operacionais 

alternativas à espécie, como a abordagem por biótopos. A associação entre a abordagem por 

biótopos à ciência cidadã para o monitoramento amplo e de longo prazo dos costões rochosos 

pode fornecer dados de forma substancial, com custo mais baixo do que o da ciência 

convencional e abrangendo áreas extensas. Tais dados podem ser bastante úteis para o manejo 

e gestão de áreas naturais. No entanto, é importante que o desenvolvimento dos protocolos de 

ciência cidadã seja embasado no contexto no qual serão utilizados. Assim sendo, este capítulo 

tem como objetivo caracterizar os biótopos de um trecho de infralitoral de uma unidade de 

conservação (UC) marinha (ESEC Tupinambás, Ubatuba-SP) para embasar a elaboração de 

um protocolo de ciência cidadã para o monitoramento de bentos marinho. Para isso, foi 

realizado um levantamento prévio dos biótopos da referida UC. Foram identificados 20 

biótopos e três animais vágeis associados, que são constituídos pelos organismos dominantes 

mais comuns de comunidades de substrato consolidado da costa sul e sudeste brasileira; o que 

é relevante para se estabelecer padrões em áreas mais amplas do que a área de estudo deste 

trabalho. A caracterização de comunidades marinhas bentônicas utilizando-se um método 

visual, como a caracterização por biótopos, agiliza a identificação de possíveis impactos e a 

realização de planos de prevenção ou mitigação para tal finalidade, tendo essa agilidade sido, 

inclusive, constatada pela detecção de dominância de Tapetes na área de estudo, o que é um 

indicativo de que a área é provavelmente sujeita a elevados níveis de sedimentação; e pela 

detecção, em apenas uma amostragem, de dois organismos invasores já relatados para o litoral 

do estado de São Paulo, coral-sol e Ophiothela mirabilis. 

 

Palavras-chave: comunidades marinhas bentônicas, costão rochoso, unidades de conservação 

marinhas, levantamento fisionômico, monitoramento participativo 
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II.1 INTRODUÇÃO  

 

Costões rochosos estão sujeitos a fatores que podem influenciar nos padrões de 

distribuição dos organismos que os habitam, podendo os mesmos serem abióticos, como o 

hidrodinamismo, temperatura, latitude do costão, inclinação e orientação do substrato, 

exposição ao ar, mineralogia das rochas, heterogeneidade topográfica, sombreamento e 

salinidade; ou bióticos, como sucessão, herbivoria, recrutamento, predação e competição 

(DENNY, 1995; BIRD et al., 2014; LIVERSAGE; JANETZKI; BENKENDORFF, 2014; 

SANFORD, 2016). Essas variações podem ocorrer tanto ao longo do espaço quanto no 

decorrer do tempo. Adicionalmente, existem os fatores provenientes de interferência 

antrópica, especialmente observados em costões próximos a centros urbanos, como  poluição, 

eutrofização, pisoteamento devido ao elevado fluxo de pessoas, extrativismo e modificações 

na paisagem em locais de implantação de atividades de aquicultura, os quais podem causar 

alterações na diversidade biológica (HARDY; EVANS; TREMAYNE, 1993; BROSNAN; 

CRUMRINE, 1994; KARAKASSIS et al., 2000; HYUN et al., 2013; LIU; SU, 2017). 

Finalmente, as invasões biológicas também podem ser citadas como um fator de interferência 

importante, devido às potenciais implicações ecológicas, econômicas e sociais que podem 

causar, como alterações na estrutura e dinâmica de comunidades e ecossistemas, e perda de 

espécies nativas (BRANCH; NINA STEFFANI, 2004; PIMENTEL; ZUNIGA; MORRISON, 

2005; SIMBERLOFF et al., 2013). 

Tendo isso em vista, o monitoramento contínuo dos costões rochosos é essencial para 

o conhecimento de padrões naturais de variação e para a detecção precoce de anomalias, 

permitindo a busca por fatores que levam ao desequilíbrio destes padrões, podendo-se, assim, 

prevenir ou mitigar possíveis impactos (BYTHELL; BYTHELL; GLADFELTER, 1993; 

SOUTHWARD; HAWKINS; BURROWS, 1995; MIDGLEY et al., 2002; THOMPSON; 

CROWE; HAWKINS, 2002; SIMPSON et al., 2011). Para que isso seja possível, é necessário 

que o monitoramento seja realizado de forma a amostrar áreas extensas em períodos 

relativamente curtos de tempo. Para isso, são necessárias abordagens que possibilitem a 

extrapolação dos dados à áreas maiores do que a área abrangida pela amostragem do estudo, e 

que não dependam da identificação in loco dos organismos que a compõem, especialmente 

quando a disposição dos elementos amostrais não é aleatória (GHILARDI; PEREIRA 

FILHO; BERCHEZ, 2008). Nesse sentido, é necessária a utilização de novas abordagens no 
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estudo de comunidades bentônicas, com o uso de unidades operacionais alternativas à espécie 

(GHILARDI; PEREIRA FILHO; BERCHEZ, 2008), como a abordagem por biótopos. 

Biótopo é um conceito internacionalmente conhecido, amplamente utilizado para 

classificações e que combina os conceitos de habitat e comunidade para definir unidades 

geográficas, provendo uma escala adequada para o estudo de propriedades dos ecossistemas 

no tempo e espaço. Os biótopos, além de serem facilmente distinguíveis visualmente, também 

se distinguem pelas funções que realizam nos ecossistemas marinhos costeiros, como 

produção, armazenamento e distribuição de material orgânico, modificação de sedimentos, 

entre outros. Assim, biótopos podem ser considerados como unidades funcionais da ecologia 

de ecossistemas marinhos costeiros (OLENIN; DUCROTOY, 2006). Para se estabelecer ou 

reconhecer grupos morfológicos ou funcionais, são necessários relativamente poucos atributos 

das espécies. Normalmente, os atributos usados para identificar o grupo são compartilhados 

entre espécies taxonomicamente distantes, o que elimina o ruído no nível de espécies. Além 

disso, a aplicação de um sistema de classificação internacional também se mostra interessante 

no sentido de possibilitar uma padronização e comparação entre dados de diferentes locais do 

planeta (OLENIN; DUCROTOY, 2006). 

Como a caracterização dos biótopos é normalmente baseada em organismos 

dominantes, a partir do conhecimento dos organismos mais comuns em determinados trechos 

do litoral brasileiro seria possível prever quais biótopos são esperados para estes locais. No 

infralitoral do litoral norte do Estado de São Paulo, por exemplo, são descritos taxa de 

organismos bastante comuns por Ghilardi (2007), Pereira (2007) e Ribeiro (2010) (Tabela 

II.1). Por consequência, é possível esperar que os biótopos do infralitoral dessa região sejam 

constituídos de tais organismos descritos ou combinações dos mesmos. Pelo fato dos biótopos 

no infralitoral serem facilmente visualizados por mergulhadores, pode-se considerar que, após 

certo treinamento, os mesmos seriam capazes de identificá-los e, desta forma, visitantes de 

áreas marinhas protegidas poderiam atuar como cientistas cidadãos, auxiliando no 

monitoramento destas unidades de paisagem, fornecendo informações importantes para a 

gestão destas áreas (GHILARDI-LOPES, 2015). Sendo assim, a associação entre a 

abordagem por biótopos à ciência cidadã para o monitoramento amplo e de longo prazo dos 

costões rochosos pode fornecer dados de forma substancial, com custo mais baixo do que o da 

ciência convencional, sendo possível, inclusive, a realização de estudos em escala global 

(STOKES; HAVAS; BRYDGES, 1990; SILVERTOWN, 2009; CONRAD; HILCHEY, 

2011).
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Tabela II.1 - Táxons comuns no infralitoral do litoral norte do Estado de São Paulo. Fontes: Pereira, 

2007; Ghilardi, 2007 e Ribeiro, 2010. 

  Unidade taxonômica Filo   

 Asparagopsis Montagne, 1840 Rhodophyta  

 Amphimedon Duchassaing & Michelotti, 1864 Porifera  

 Amphiroa J.V. Lamouroux, 1812 Rhodophyta  

 Asparagopsis Montagne, 1840 Rhodophyta  

 Carijoa F. Müller, 1867 Cnidaria  

 Caulerpa J.V. Lamouroux, 1809 Chlorophyta  

 Colpomenia (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 Ochrophyta  

 Corallinaceae J.V. Lamouroux, 1812 Rhodophyta  

 Ectocarpales Bessey, 1907 Ochrophyta  

 Eusynstyela Michaelsen, 1904 Chordata  

 Falkenbergia, F. Schmitz, 1897 Rhodophyta  

 Gelidiella Feldmann & Hamel, 1934 Rhodophyta  

 Gelidiopsis F. Schmitz, 1895 Rhodophyta  

 Hydrozoa Owen, 1843 Cnidaria  

 Hypnea, J.V. Lamouroux, 1813 Rhodophyta  

 Jania J.V. Lamouroux, 1812 Rhodophyta  

 Mussismilia Ortmann, 1890 Cnidaria  

 Mycale Gray, 1867 Porifera  

 Padina Adanson, 1763 Ochrophyta  

 Palythoa Lamouroux, 1816 Cnidaria  

 Peyssonnelia Decaisne, 1841 Rhodophyta  

 Phallusia Savigny, 1816 Chordata  

 Sargassum C. Agardh, 1820 Ochrophyta  

 Schizoporella Hincks,1877 Ectoprocta  

 Scrupocellaria Van Beneden, 1845 Bryozoa  

 Symplegma Herdman,1886 Chordata  

 Tedania Gray, 1867 Porifera  

 Tropiometra AH Clark, 1907 Echinodermata  

 Wrangelia C.Agardh, 1828 Rhodophyta  
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Mas é importante frisar que o desenvolvimento dos protocolos de ciência cidadã 

deve ser embasado no contexto no qual serão utilizados, levando-se em conta as 

características sociais e culturais dos recursos naturais que os cidadãos irão monitorar. Essas 

características refletem as diversas maneiras pelas quais a comunidade e indivíduos interagem 

com o recurso, fazendo com que o mesmo se torne social ou culturalmente significativo, 

aumentando o engajamento do público e, por consequência, facilitando o recrutamento de 

voluntários (CONRAD; HILCHEY, 2011; CHASE; LEVINE, 2016; VITONE et al., 2016). 

A inclusão de cidadãos em estudos de monitoramento tende a aprimorar as 

habilidades de organizações e tomadores de decisão para realizar o monitoramento e gestão 

dos recursos naturais, rastrear espécies ameaçadas e conservar áreas protegidas (CONRAD; 

HILCHEY, 2011). Tais dados podem ser bastante úteis para o manejo e gestão de áreas 

naturais, como demonstrado por Chandler et al., (2017). Nesse sentido, este capítulo tem 

como objetivo caracterizar os biótopos de um trecho de infralitoral de uma UC marinha 

(ESEC Tupinambás, Ubatuba-SP) para embasar a elaboração de um protocolo de ciência 

cidadã para o monitoramento de bentos marinho. 

II.2 MATERIAL E MÉTODOS 

II.2.1 Área de estudo 

  

A Ilha das Palmas (23°33' S, 45°02' W) está situada na cidade de Ubatuba, no litoral 

norte do Estado de São Paulo, a leste da Ilha Anchieta (Figura II.1). A mesma possui 

aproximadamente 150 km² de área, e é protegida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio) através da Estação Ecológica Tupinambás (ESEC Tupinambás), 

unidade de proteção integral, a qual também engloba a Ilhota das Cabras (Ubatuba/SP) e parte 

do Arquipélago de Alcatrazes (São Sebastião/SP). Essa unidade de conservação é gerenciada 

pelo Núcleo de Gestão Integrada do Arquipélago dos Alcatrazes (NGI ICMBio Alcatrazes) 

(BRASIL, 1987; ICMBio, 2017), o qual também gerencia o recém-criado Refúgio de Vida 

Silvestre de Alcatrazes, que engloba parte do Arquipélago de Alcatrazes o qual prevê, desde 

setembro de 2017, a visitação de turistas a pontos pré-estabelecidos da área (ICMBio, 2017). 
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Figura II.1 - A Ilha das Palmas (23°33' S, 45°02' W), destacada em amarelo, localizada próxima à 

Ilha Anchieta e Ilhota das Cabras (Ubatuba, SP). Todas estão indicadas pelos ícones amarelos. O 

ponto vermelho no mapa do Brasil representa a localização aproximada das ilhas. Fonte: Google Earth 

(modificado). 

II.2.2 Levantamento prévio 

Foi realizado, em Janeiro/2017, o levantamento dos biótopos presentes em um trecho 

de costão de baixo hidrodinamismo situado na porção noroeste da área de estudo 

(23°32‟44.38‟‟S 45°01‟43.08‟‟W) (Figura II.2). Realizou-se mergulho autônomo com 

duração aproximada de 45 minutos entre 3 m e 12 m de profundidade, durante o qual todos os 

biótopos que puderam ser visualmente discriminados na área foram fotografados. As imagens, 

posteriormente, foram inseridas no protocolo de monitoramento que foi utilizado para balizar 

a coleta de dados da área pelos cientistas cidadãos (CCs) (KAWABE, 2017). Os organismos 

que compunham os biótopos e que não foram identificados em campo foram coletados para 

análise posterior. 
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Figura II.2 – Localização da área de costão rochoso (23°32‟44.38‟‟S 45°01‟43.08‟‟W) caracterizada 

na Ilha das Palmas (ESEC Tupinambás, Ubatuba, SP). 

 

II.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram encontrados 20 biótopos e três animais vágeis durante o levantamento (Tabela 

II.2). As espécies dominantes desses biótopos pertencem a oito filos distintos, sendo Cnidaria 

e Ochrophyta os mais representativos, presentes em oito (34,8%) e sete (30,4%) biótopos, 

respectivamente (Figura II.3). 
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Tabela II.2 – Lista dos biótopos encontrados na área de estudo. 

 

 Biótopo Unidade(s) 

taxonômica(s) 

dominante(s) 

Filo da Espécie 

dominante 

 

Banco de algas 

calcárias 

Família Corallinaceae Rhodophyta 

 

Banco de Dictyota Dictyota 

J.V.Lamouroux, 1809 

Ochrophyta 

 

Colônia de coral-

cérebro 

Mussismilia hispida 

Verril, 1901 

Cnidaria 

 

Colônia de coral-sol Tubastraea 

Lesson, 1829 

Cnidaria 



 
 

59 
 

 

Colônia de Palythoa Palythoa 

Lamouroux, 1816 

Cnidaria 

 

Colônia de 

Parazoanthus 

Parazoanthus axinellae 

Schmidt, 1862 

Cnidaria 

 

Colônia de Porites Porites astreoides 

Lamarck, 1816 

Cnidaria 

 

Colônia de 

Schizoporella 

Schizoporella errata 

(Waters, 1878) 

Ectoprocta 

 

Crosta de algas 

calcárias 

Família Corallinaceae Rhodophyta 



 
 

60 
 

 

Crosta de esponja azul em identificação Porifera 

 

Crosta de esponja 

laranja 

em identificação Porifera 

 

Estrela-do-mar Classe Asteroidea Echinodermata 

 

Gastrópode Classe Gastropoda Mollusca 

 

Ouriço-do-mar em 

crosta de alga calcária 

Classe Echinoidea Echinodermata, 

Rhodophyta 
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Pepino-do-mar Classe Holothuroidea Echinodermata 

 

Tapete de algas 

calcárias articuladas 

Jania 

J.V.Lamouroux, 1812 e 

Amphiroa 

J.V.Lamouroux, 1812 

Rhodophyta 

 

Tapete de algas 

vermelhas 

em identificação Rhodophyta 

 

Tapete pardo em identificação Ochrophyta 

 

Tapete pardo com 

ascídia-negra 

Phallusia nigra 

Savigny, 1816 

Ochrophyta e Chordata 
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Tapete pardo com 

Carijoa 

Carijoa 

F. Müller, 1867 

Ochrophyta e Cnidaria 

 

Tapete pardo com 

Gorgonia 

Gorgonia 

Linnaeus, 1758 

Ochrophyta e Cnidaria 

 

Tapete pardo com 

Padina 

Padina 

Adanson, 1763 

Ochrophyta 

 

Tapete pardo com 

Pennaria 

Pennaria 

Goldfuss, 1820 

Ochrophyta, Cnidaria 

Fotos: Aquiles M. Sant‟Ana, Larissa A. Kawabe e Ricardo Mantovanini. 
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Figura II.3 – Proporção de biótopos por filo na área de estudo. 

 

Notou-se, a partir da comparação com dados pretéritos publicados para o Brasil 

(Tabela II.1) (AMADO FILHO et al., 2003; SIAG OIGMAN-PSZCZOL et al., 2004; 

GHILARDI, 2007; PEREIRA, 2007; HORTA et al., 2008; PEREIRA-FILHO, 2008; 

RIBEIRO, 2010; ZAMPROGNO; FERNANDES; FERNANDES, 2012), que os biótopos 

descritos na área de estudo são constituídos pelos organismos dominantes mais comuns de 

comunidades de substrato consolidado da costa sul e sudeste brasileira. Tal fato é relevante 

para se estabelecer padrões em áreas mais amplas do que a área de estudo deste trabalho. 

Esse é um dos poucos trabalhos de levantamento de organismos bentônicos de 

substrato consolidado realizados na Ilha das Palmas, o que pode ser relevante para a 

complementação do plano de manejo da ESEC Tupinambás realizado em março de 2017 

(ICMBio, 2017), o qual não descreve alguns dos organismos encontrados durante esta 

pesquisa (p. ex.: Padina e Pennaria). 

É importante destacar que, dos 20 biótopos encontrados na área de estudo, dois são 

formados por organismos invasores, sendo eles o coral-sol (Tubastraea coccinea Lesson, 

1829 e Tubastraea tagusensis Wells, 1982) e ofiuróides do gênero Ophiothela Verrill, 1867 

associados à gorgônias, sendo provavelmente da espécie Ophiothela mirabilis Verrill, 1867, 

já registrada tanto na Ilha das Palmas quanto em áreas próximas (Figura II.4). A invasão de O. 

mirabilis é recente e a espécie tem se expandido ao longo do sudoeste do Atlântico, tendo sua 

ocorrência sido relatada na Guiana Francesa (HENDLER; BRUGNEAUX, 2013), São 

Vicente e Granadinas (HENDLER et al., 2012), Trindade e Tobago (HENDLER; 

BRUGNEAUX, 2013); e na costa brasileira, relatada desde o ano 2000 em diferentes pontos 

localizados nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
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Bahia e Pernambuco, estendendo-se por aproximadamente por 2.700 km (HENDLER et al., 

2012; MANTELATTO et al., 2016). 

Espécies invasoras podem causar problemas ecológicos, econômicos e sociais, como 

alterações na estrutura e dinâmica de comunidades, e perda de espécies nativas (Pimentel et 

al., 2005). Por isso, é importante desenvolver novos estudos em relação à distribuição e 

biologia dessas espécies, uma vez que pouco ainda se sabe sobre as mesmas. A reprodução 

sexuada de O. mirabilis, por exemplo, ainda não foi investigada, o que não permite saber se 

há um estágio larval planctônico; que é uma informação importante para entender se a 

expansão da espécie está relacionada a essa característica, já que esta permitiria sua dispersão 

através de correntes oceânicas ou pelo transporte dentro de tanques de água de lastro 

(HENDLER; BRUGNEAUX, 2013). Isso dificulta a predição do potencial impacto dessa 

invasão nas comunidades de costões e recifes do Atlântico. No entanto, sabe-se que O. 

mirabilis se reproduz assexuadamente por meio da fissiparidade (CLARK, 1976; HENDLER; 

BRUGNEAUX, 2013), o que permite que, ao dividir seu disco em duas partes, ela regenere a 

parte faltante, o que facilita sua proliferação. 

 
Figura II.4 - Ofiuróides do gênero Ophiothela associados à gorgônia em Ilha das Palmas, Ubatuba, 

SP (23°32‟44.38‟‟S 45°01‟43.08‟‟W). As setas indicam espécimes pertencentes à espécie Ophiothela 

mirabilis Verrill, 1867. Foto de Ricardo Mantovanini. 

 

Finalmente, observou-se que os biótopos mais representativos no local foram o 

Tapete pardo e o Tapete de algas calcárias articuladas. Amphiroa sp., uma das algas que 
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compõem o Tapete de algas calcárias articuladas, e Dictyota sp., também presente na área 

amostrada, são macroalgas que toleram níveis elevados de sedimentação (LOPEZ et al., 

2017). A dominância de Tapetes no local também pode ser um indicativo de sedimentação. 

A dominância de tapetes e a possível influência de sedimentação também já haviam 

sido relatadas por Ghilardi (2007) para as comunidades infralitorâneas da Ilha Anchieta, 

próxima ao local do presente estudo. 

 

II.4 CONCLUSÃO 

 

Este é um dos poucos trabalhos de caracterização realizado na Ilha das Palmas, o que 

pode ser relevante para a complementação do plano de manejo da ESEC Tupinambás 

realizado em 2017, já que alguns dos organismos registrados durante esta pesquisa não 

constam do referido documento. Os resultados do levantamento evidenciaram a presença de 

20 biótopos na área e três animais vágeis associados, sendo todos esperados para o litoral 

sudeste brasileiro. A caracterização de comunidades marinhas bentônicas utilizando-se um 

método visual, como a caracterização por biótopos, permite a obtenção de dados de forma 

rápida, possibilitando um monitoramento de longo prazo dessas áreas; o que, por 

consequência, agiliza a identificação de possíveis impactos e a realização de planos de 

prevenção ou mitigação para tal finalidade, além de possibilitar o estabelecimento de padrões 

em áreas mais amplas do que a área de estudo. A agilidade da metodologia pode ser 

constatada, inclusive, pela detecção de três organismos invasores, sendo eles coral-sol 

(Tubastrea sp) e Ophiothela mirabilis. Finalmente, a dominância de biótopos formadores de 

Tapetes é um indicativo de que a área é provavelmente sujeita a elevados níveis de 

sedimentação.  
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CAPÍTULO III - Aplicação e validação de protocolo de ciência cidadã para o 

monitoramento de biótopos bentônicos infralitorâneos  

RESUMO 

Para elaborar um protocolo de ciência cidadã de sucesso, é importante considerar questões 

relatadas na literatura, como o treinamento dos cientistas cidadãos (CCs) e elaboração de 

materiais de apoio, além das análises estatísticas dos dados obtidos para sua validação. Nesse 

sentido, este capítulo teve como objetivo (1) aplicar um protocolo de ciência cidadã junto a 

CCs mergulhadores elaborado para o monitoramento de bentos marinho de substrato 

consolidado e avaliar essa aplicação piloto, (2) avaliar o protocolo em termos educacionais e 

(3) validar o protocolo a partir da avaliação do processamento dos dados efetuados tanto por 

CCs quanto pelas pesquisadoras responsáveis pelo presente estudo. Para isso, durante a Etapa 

1 (Coleta de dados), foram realizados um briefing e duas coletas de dados (registros 

fotográficos de biótopos bentônicos infralitorâneos) com os mesmos dois CCs. A Etapa 2 

(Processamento de dados) contou com a participação de 17 CCs, os quais realizaram 

identificações (IDs) de biótopos em 12 das 201 fotografias obtidas na Etapa 1. Para a 

avaliação educacional do projeto, foram comparadas as respostas dos questionários pré e pós-

atividade preenchidos pelos CCs de cada etapa para averiguar possíveis mudanças conceituais 

e/ou de percepção após sua participação na pesquisa. Para a validação dos dados, foram 

comparadas as IDs dos biótopos realizadas pelas pesquisadoras (grupo controle) e CCs (grupo 

experimental), analisando a precisão e acurácia das respostas através do cálculo da frequência 

de ocorrência dos biótopos e do índice de similaridade de Sorensen entre os grupos (acurácia) 

e entre os indivíduos do grupo experimental (precisão). Após a segunda coleta da Etapa 1, os 

CCs sugeriram modificações na metodologia, as quais foram implementadas e testadas com 

sucesso na segunda coleta, e avaliadas positivamente pelos CCs. No entanto, a partir da 

análise dos questionários pré e pós-atividade, não foram observadas mudanças claras de 

percepção dos CCs nessa etapa. A capacitação dos CCs para a identificação dos biótopos na 

Etapa 2 foi bem avaliada pelos mesmos, e foram observadas mudanças de percepção dos 

participantes em relação aos temas abordados e ao ambiente de estudo. Por isso, seria 

interessante inserir os CCs da Etapa 1 no curso da Etapa 2. Além disso, os CCs relataram que 

tiveram dificuldades durante a ID dos biótopos, e disseram que melhorias na qualidade das 

fotos e o aumento do tempo para se familiarizarem com os materiais e os biótopos auxiliariam 

na melhora de seu desempenho. Apesar de tais dificuldades, e da limitação associada às IDs 

por foto, sem conhecimento in loco dos biótopos analisados, a avaliação das IDs dos CCs, 

independentemente de suas formações ou experiências profissionais prévias, mostrou que os 

mesmos tendem a realizar IDs similares às do controle em uma proporção de quase 5:1, e uma 

acurácia e precisão média de cerca de 50%, que é comparável aos resultados encontrados na 

literatura. Porém, é importante que novos testes, incluindo as modificações sugeridas, sejam 

realizados, a fim de aumentar a acurácia e precisão da metodologia. Além disso, uma 

avaliação futura entre as IDs realizadas durante o curso e através da plataforma online onde o 

protocolo está hospedado (Monitore Tupinambás) pode ser importante para avaliar a 

influência do formato de disponibilização das fotografias na análise dos CCs. 

 

Palavras-chave: monitoramento participativo, avaliação de protocolos de ciência cidadã, 

educação científica. 
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III.1 INTRODUÇÃO 

 

Ainda que de forma tímida comparado a outros ambientes, vários projetos de ciência 

cidadã têm sido desenvolvidos para bentos marinho e costeiro, especialmente nas últimas duas 

décadas (veja mais no Capítulo I). Entretanto, geralmente os dados coletados pelos cientistas 

cidadãos (CCs) e os resultados oriundos destes são o foco das pesquisas, ficando os 

protocolos, os quais guiam a coleta ou análise dos dados, em segundo plano. Tal fato é 

preocupante, visto a importância da elaboração de um bom protocolo para a obtenção de 

dados acurados (BONNEY et al., 2009). Ainda que características como o treinamento dos 

CCs e a elaboração de materiais de apoio estejam presentes na maioria dos projetos, pouco se 

sabe sobre a avaliação e validação desses protocolos, tanto pelos CCs quanto pelos próprios 

pesquisadores. São poucos os projetos que citam pré-testes ou projetos-piloto de suas 

pesquisas, ou que incluem comentários a respeito de feedback dos voluntários e adequação 

dos protocolos frente a uma inconsistência revelada após, ao menos, uma primeira avaliação. 

Avaliar trata-se de um processo presente nas mais diversas esferas das relações 

interpessoais e deveria ser um processo corriqueiro e continuado, visando verificar e analisar, 

constantemente, o sentido dos métodos, explicações e ações em busca do conhecimento 

(CATANI e GALLEGO, 2009; JUSTINA e FERRAZ, 2009). No caso de protocolos que 

incluem CCs, é importante que os dados coletados por essas pessoas sejam validados de 

alguma maneira (SILVERTOWN, 2009; THIEL et al., 2014). A validação dos dados é 

importante tanto para garantir sua qualidade (WIGGINS; HE, 2016), quanto para que tenham 

credibilidade para futuros usuários em novas pesquisas, auxiliando na disseminação e 

popularização do uso desses dados oriundos de projetos de ciência cidadã entre a própria 

comunidade científica, que, em parte, ainda é cética em relação à confiabilidade dos mesmos 

(GOUVEIA et al., 2004; ROY et al., 2012; JARVIS et al., 2015). 

A qualidade dos dados obtidos está, em alguns aspectos, associada ao tipo de estudo e 

à pergunta que se deseja responder, sendo importante elaborar um protocolo adequado para 

tal. Protocolos sistemáticos e específicos são mais adequados para o estudo de espécies 

comuns ou de um grande número de espécies, sendo mais indicados para monitoramentos de 

longo prazo e observação de tendências nas populações e comunidades, enquanto que 

protocolos oportunistas, que possuem instruções mínimas, tendem a ter seus resultados mais 

influenciados pelos interesses e motivações dos voluntários, os quais geralmente tendem a 
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relatar mais espécies raras do que espécies comuns (SNÄLL et al., 2011; LEWANDOWSKI; 

SPECHT, 2015). Esse último tipo de protocolo, que favorece esse viés, é particularmente 

interessante para o mapeamento de uma espécie específica, como no caso da identificação e 

mapeamento de espécies invasoras (LEWANDOWSKI; SPECHT, 2015). 

Além disso, para garantir a qualidade dos dados, especialmente para estudos de longo 

prazo, é importante que a elaboração do protocolo seja realizada levando-se em consideração 

o público-alvo, com tarefas simples, bem definidas, sistemáticas, que sejam fáceis e rápidas 

de serem entendidas, realizadas e registradas, o que contribui para o aumento da acurácia e 

diminui o viés dos dados (BONNEY et al., 2009; RIESCH; POTTER, 2014; THIEL et al., 

2014; KOSMALA et al., 2016). Outros aspectos muito importantes apontados por diversos 

trabalhos são o treinamento e/ou supervisão do CC durante a realização das tarefas e os 

materiais de apoio fornecidos, bem como oferecer um suporte contínuo aos mesmos. Tais 

aspectos possuem importante influência na habilidade dos CCs de identificarem espécies, 

itens ou categorias corretamente (BONNEY et al., 2009; ROY et al., 2012; RIESCH; 

POTTER, 2014; THIEL et al., 2014; JARVIS et al., 2015; KOSMALA et al., 2016; 

ACEVES-BUENO et al., 2017). Materiais de apoio e equipamentos utilizados pelos CCs 

devem ser padronizados, e realizar a avaliação do treinamento dado aos CCs também é 

importante (KOSMALA et al., 2016). 

Estudos nos quais CCs precisam identificar muitas espécies diferentes e estimar suas 

abundâncias (avaliação de diversidade e riqueza de espécies) são considerados como sendo os 

que possuem as tarefas mais complexas. Para estes casos, é necessária uma grande dedicação 

à elaboração do treinamento aos voluntários a fim de validar os dados e promover confiança, 

independente da aplicação para a qual os dados serão destinados. Devido a isso, a análise 

subsequente desses dados por profissionais deve considerar um viés ou deficiências inerentes 

desses estudos (THIEL et al., 2014). 

Avaliar se os dados coletados são consistentes, verificando se há uma alta similaridade 

entre as coletas realizadas por grupos distintos sob as mesmas condições, também é indicado. 

Tal análise permite verificar, por exemplo, a possibilidade de influência de fatores sociais dos 

CCs em suas respostas (RIESCH; POTTER, 2014; THIEL et al., 2014; JARVIS et al., 2015). 

Nesse sentido, a coleta de dados sobre as características dos CCs pode ser relevante para os 

coordenadores dos projetos, pois os mesmos podem ser utilizados para modelar o viés 

estatisticamente, aumentando, assim, a validade da inferência realizada com os dados do 
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projeto. Mas, para a coleta de tais dados, é importante ressaltar a necessidade de revisão por 

parte de um comitê de ética em pesquisa que envolva humanos (KOSMALA et al., 2016).  

Adicionalmente, é relevante realizar a avaliação da qualidade dos dados por 

comparação apropriada entre CCs e profissionais, bem como é importante avaliar a acurácia 

entre os profissionais para que a variação devida aos indivíduos não seja confundida com a 

variação devida às diferenças entre voluntários e profissionais (KOSMALA et al., 2016). 

Além disso, realizar uma análise estatística dos dados obtidos é indispensável para a validação 

dos registros de biodiversidade. As análises estatísticas são usadas para avaliar, identificar e, 

quando possível, reduzir possíveis erros e vieses; sendo importante desenvolver o protocolo 

de maneira a obter dados que sejam passíveis a testes estatísticos (KOSMALA et al., 2016; 

TURNHOUT; LAWRENCE; TURNHOUT, 2016; MCKINLEY et al., 2017). 

Muitos autores enfatizam que a qualidade dos dados aumenta com a duração da 

participação no projeto (THIEL et al., 2014; ACEVES-BUENO et al., 2017), tornando 

relevante a realização de ações para a manutenção do engajamento dos CCs no projeto 

(TURNHOUT; LAWRENCE; TURNHOUT, 2016). Por isso, o desenvolvimento de 

ferramentas e protocolos para um projeto que produz dados de alta qualidade requer iteração, 

realizando um ou mais testes piloto para garantir que os procedimentos propostos possam ser 

executados com sucesso pelos CCs, sem confusão ou erros sistemáticos (KOSMALA et al., 

2016). Para essa avaliação, é crucial incluir os participantes, permitindo que opinem e deem 

sugestões de melhorias ao projeto em qualquer fase de seu desenvolvimento, o que, além de 

auxiliar no aprimoramento das ferramentas, contribui para a educação científica dos 

participantes. Além disso, práticas rigorosas de garantia de qualidade de dados parecem 

melhorar em vez de prejudicar os objetivos educacionais dos projetos (SHEPPARD; 

TERVEEN, 2011), sendo a avaliação educacional dos participantes um fator também 

importante (TRUMBULL et al., 2000; BONNEY et al., 2009), a fim de se verificar a 

relevância da pesquisa para os CCs. 

Nesse sentido, este capítulo teve como objetivo 1) realizar a aplicação com CCs de 

um protocolo de ciência cidadã elaborado para o monitoramento de bentos marinho de 

substrato consolidado e avaliar esta aplicação piloto, 2) avaliar o protocolo em termos 

educacionais e 3) validar o protocolo a partir da avaliação do processamento dos dados 

efetuados tanto por CCs quanto pelas pesquisadoras responsáveis pelo presente estudo. 
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III.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

III.2.1 Protocolo de monitoramento e materiais de apoio: criação e teste 

O protocolo de monitoramento elaborado consiste de duas etapas: a (1) coleta de 

dados e (2) processamento de dados. Ambas foram elaboradas de forma que fossem simples, 

claras e de fácil entendimento e execução, tendo em vista que o protocolo se destina à 

aplicação por não especialistas. 

III.2.1.1 Etapa 1 – Coleta de dados 

A etapa 1 teve como público-alvo voluntários que fossem mergulhadores autônomos, 

e foi destinada à capacitação dos mesmos como CCs para a coleta de dados, que consistia de 

registros fotográficos de um trecho contínuo do costão rochoso do infralitoral da Ilha das 

Palmas (ESEC Tupinambás, Ubatuba, SP). Tal etapa consistiu de: 

(1) Aplicação de questionário prévio aos CCs: Antes do início da capacitação, os 

CCs preencheram a um questionário composto por oito questões que versavam sobre 

ciência cidadã, o costão rochoso e sua biodiversidade, e as expectativas do CC 

(APÊNDICE B), sem que qualquer informação sobre tais temas fosse repassada pela 

pesquisadora a eles neste momento. Tal questionário possuía questões abertas e de 

múltipla escolha. Os CCs tiveram 20 min para responder ao questionário. A aplicação 

deste questionário tinha como objetivo avaliar o conhecimento dos voluntários em relação 

ao ambiente em estudo e à ciência cidadã antes da participação na pesquisa. 

(2) Apresentação e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE): Após o preenchimento do questionário prévio, o TCLE (APÊNDICE 

C) foi apresentado aos CCs, enfatizando os riscos e benefícios da participação nesta etapa 

da pesquisa, a razão da necessidade de seu preenchimento, os procedimentos que seriam 

realizados, e a possibilidade de retirada do consentimento a qualquer tempo. Tanto os 

questionários quanto o TCLE foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFABC (CAAE: 56945116.8.0000.5594, parecer nº 1.994.265). Os 

CCs tiveram 10 min para ler e preencher o TCLE. 

(3) Briefing do projeto e demonstração da metodologia de coleta de dados: 

Neste momento, os CCs participaram de um briefing de aproximadamente 30 min, no qual 

foram abordados os objetivos da pesquisa, a definição de ciência cidadã, sua relevância no 

contexto do monitoramento ambiental e exemplos de projetos no Brasil e no mundo, e a 
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demonstração da metodologia de coleta de dados, explicando todas as tarefas necessárias 

para realizar os registros fotográficos com sucesso (vide seção III.2.1.1.1). 

(4) Coleta de dados, com acompanhamento da pesquisadora: Ao final do 

briefing, o grupo procedeu com o mergulho para aplicação da metodologia de coleta de 

dados em campo. Os dois CCs realizaram as coletas, sob supervisão da pesquisadora 

responsável, a fim de corrigir possíveis erros durante a realização da atividade (vide seção 

III.2.1.1.1). 

(5) Aplicação de questionário pós-atividade e avaliação da Etapa 1 pelos CCs: 

Após o término da coleta, os CCs responderam ao questionário pós-atividade 

(APÊNDICE D), que continha 10 questões similares às questões do questionário prévio, 

com questões abertas, dicotômicas e de múltipla escolha, a fim de avaliar o conhecimento 

ganho após a participação nesta etapa da pesquisa, além de obter as impressões, críticas e 

sugestões dos voluntários para melhoria da metodologia. 

(6) Encerramento da atividade: Neste momento, os participantes puderam 

socializar suas sugestões e impressões verbalmente e tirar possíveis dúvidas que restaram 

em relação à pesquisa. 

Considerando as sugestões dos CCs participantes e um problema relacionado ao 

visor da câmera fotográfica utilizada, a Etapa 1 do protocolo sofreu adequações após o 

primeiro teste, e, em um segundo momento, os passos (4) e (6) foram realizados novamente 

com os mesmos voluntários, a fim de testar esta etapa do protocolo com as modificações 

realizadas e coletar um maior número de fotografias (detalhes na seçãoIII.5.1). Os 

questionários da Etapa 1 foram aplicados durante o primeiro teste da metodologia de coleta 

apenas, uma vez que o segundo teste foi realizado com os mesmos CCs. 

  

III.2.1.1.1 Metodologia de coleta de dados pelos CCs 

 

O protocolo de coleta de dados visava à obtenção de registros fotográficos dos 

biótopos bentônicos do local de estudo (ver mais sobre os biótopos no Capítulo II). Os 

voluntários foram orientados a realizar as tarefas desta etapa em dupla, sendo um dos 

mergulhadores o responsável pelo posicionamento do elemento amostral no costão 

(Mergulhador 1), e o segundo, o responsável pelas fotografias (Mergulhador 2). Para a 

realização desta etapa, foram necessários, além dos equipamentos de mergulho (Figura III.1): 
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(1) Câmera fotográfica com visor e caixa estanque; 

(2) Aparelho GPS ou smartphone com aplicativo que forneça coordenadas GPS; 

(3) Duas boias de sinalização de mergulho com cabo; 

(4) Dois lastros de pelo menos 2 kg cada, para fixar as bóias; 

(5) Haste de 1 m de comprimento; 

(6) Elemento amostral em formato quadrado de 30 x 30 cm. 

 
Figura III.1 – Materiais necessários para realização da Etapa 1 do protocolo de monitoramento 

(coleta de dados). (1) Máquina fotográfica com caixa estanque, (2) aparelho GPS ou smartphone com 

aplicativo que forneça coordenadas GPS, (3) duas boias de sinalização de mergulho, (4) dois lastros de 

pelo menos 2 kg cada, (5) haste de 1 m de comprimento, (6) elemento amostral quadrado de 30 x 30 

cm. 

  

Após a escolha de um trecho contínuo e abrigado de costão rochoso a ser amostrado 

(Figura III.2), os mergulhadores procederam com o registro das coordenadas geográficas do 

local selecionado, além das condições climáticas, data de coleta e visibilidade na água. 
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Figura III.2 – Trecho contínuo do costão rochoso (ponto de início: 23°32'42,5''S 45°01'43,2''W) da 

Ilha das Palmas (ESEC Tupinambás, Ubatuba, SP) selecionado para amostragem. O destaque em 

amarelo indica a área efetivamente amostrada. 
 

Em seguida, os CCs mergulhadores fixaram as boias de sinalização de mergulho, com 

auxílio dos lastros, para demarcação do local de coleta. As fotografias foram registradas em 

três profundidades distintas: a 12 m, 9 m e 6 m, nesta ordem, perfazendo um “zig-zag” no 

trecho demarcado do costão (Figuras III.3 e III.4). 

Figura III.3 – Esquema da colocação das boias em trecho contínuo do costão rochoso. As boias 

devem ser posicionadas a uma distância de aproximadamente 10 m entre elas. As fotografias do costão 

foram registradas em três profundidades distintas: 12 m, 9 m e 6 m; tendo como ponto de início a bóia 

à esquerda, a 12 m de profundidade. 
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Início 

12 m 

Fim 
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Uma vez tendo as boias fixadas, os Mergulhadores 1 e 2, acompanhados da 

pesquisadora, mergulharam a 12 m de profundidade, junto à boia de início do trecho, à 

esquerda dos mergulhadores (Figura III.4). 

 

Figura III.4 – Esquema dos registros fotográficos realizados no costão rochoso. Dez fotos registradas 

por profundidade, distando 1 m entre elas.  

 

Em seguida, o Mergulhador 1 posicionou o elemento amostral quadrado no costão 

rente ao cabo da boia de início, de modo que nenhuma parte de seu corpo aparecesse dentro 

da área delimitada pelo quadrado. Com uma das mãos, o Mergulhador 1 indicou o número da 

foto seguindo um código pré-determinado (Figura III.5). 

 
Figura III.5 – Código “manual” para indicação da ordem das fotografias registradas (de 1 a 10) em 

cada profundidade. 
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Neste momento, o Mergulhador 2 tirou pelo menos duas fotos do quadrado, o mais 

próximo possível do mesmo, de forma que toda a área do quadrado e o código mostrado pela 

mão do Mergulhador 1 aparecesse na foto. Ao terminar, o Mergulhador 2 fez um sinal de OK 

ao Mergulhador 1; indicando que poderiam seguir para o próximo ponto, a 1 m de distância 

em linha reta da posição do primeiro quadrado, medida com auxílio da haste, que foi medida 

pelo Mergulhador 1 (Figura III.4). Subsequentemente, estes mesmos passos foram repetidos 

10 vezes, até alcançarem a corda vertical da boia final. Neste ponto, ambos subiram a 9 m de 

profundidade e realizaram os mesmos passos para a obtenção de mais 10 fotos, indo da boia 

final à boia de início. O mesmo procedimento foi realizado aos 6 m de profundidade; 

obtendo-se 30 fotos distintas da área demarcada, além de suas réplicas ao final do mergulho, 

que teve duração de aproximadamente 30 min. 

Todas as fotografias receberam tratamento no programa de edição de imagens Adobe 

Lightroom CC
®
 para correção de cores, a fim de aproximá-las de suas cores reais, para 

possibilitar a identificação adequada dos biótopos presentes na mesma. Isso foi feito devido 

ao fato de suas cores terem sido parcialmente perdidas por conta da profundidade nas quais as 

imagens foram registradas; 

Após os testes, foi criada uma ficha de coleta (APÊNDICE I) para organização das 

informações de data e local de coleta, e das fotografias registradas. Tal ficha foi incluída no 

guia de foto-identificação (KAWABE, 2017). Sua criação também teve o intuito de 

possibilitar que qualquer mergulhador interessado com acesso ao guia possa realizar os 

registros fotográficos de qualquer UC marinha que visitar, auxiliando na criação de um banco 

de imagens. Porém, o teste da efetividade desse material para a coleta de dados, sem apoio 

presencial da pesquisadora, ainda não foi realizado. 

Foram realizados dois testes dessa metodologia com os mesmos cientistas cidadãos. 

As fotos que registraram apenas parcialmente o elemento amostral foram desconsideradas. 

 

III.2.1.2 Etapa 2 – Processamento de dados 

A Etapa 2 do protocolo destinava-se à análise das fotografias obtidas na Etapa 1, a 

qual possuía como público-alvo o público geral. Para isso, foram realizados: 

(1) Curso presencial com duração de 4 h, intitulado “Curso de foto-identificação de 

biótopos e monitoramento participativo da ESEC Tupinambás” (vide seção III.2.1.2.1); 
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(2) Guia ilustrado: para auxiliar os CCs durante alguns momentos do curso 

presencial (momentos (c), (d) e (e) da seção III.2.1.2.1), foi criado um guia ilustrado, 

intitulado “Monitorando as UCs marinhas: guia para foto-identificação de biótopos e 

monitoramento participativo de unidades de conservação (UCs) marinhas” (KAWABE, 

2017)contendo fotos e descrições de cada biótopo apresentado durante o curso, além de uma 

seção introdutória contendo a contextualização da pesquisa, com informações sobre a ciência 

cidadã, o costão rochoso, as UCs, o monitoramento, a definição e as categorias de biótopos 

utilizadas e instruções sobre a metodologia de coleta de dados. 

III.2.1.2.1 Curso presencial 

 

O curso presencial foi realizado duas vezes, sendo a primeira delas em Junho/2017 

na cidade de São Sebastião/SP, contando com a presença de 10 participantes; e a segunda em 

Agosto/2017 no campus de Santo André/SP da UFABC, com sete participantes. Os mesmos 

materiais e metodologia foram utilizados em ambas as vezes. Os dados dos voluntários que 

não participaram de todos os momentos do curso foram excluídos do estudo, a fim de se 

garantir o mínimo de confiabilidade na análise de dados. Tal curso foi divulgado através de 

listas de e-mails, e em grupos e páginas da rede social Facebook. 

O curso foi dividido em nove momentos: 

(a) Aplicação de questionário prévio: Antes do início do curso, os CCs preencheram 

um questionário composto por 11 questões que versavam sobre a participação do CC em 

outras pesquisas científicas, sobre ciência cidadã, o costão rochoso, sua biodiversidade e a 

importância de seu monitoramento, as expectativas do CC e o meio por qual soube do curso 

(APÊNDICE E), sem que qualquer informação sobre tais temas fosse repassada pela 

pesquisadora aos CCs neste momento. Os CCs tiveram 30 min para responder este 

questionário, que tinha como objetivo avaliar o conhecimento dos voluntários em relação ao 

ambiente em estudo, à ciência cidadã e ao método científico antes da participação na 

pesquisa. 

(b) Apresentação e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE): Após o preenchimento do questionário prévio, o TCLE (APÊNDICE F) foi 

apresentado aos CCs, a razão da necessidade de seu preenchimento, as tarefas que seriam 

realizadas durante o curso, o uso dos dados, e a possibilidade de retirada do consentimento a 

qualquer tempo. Tanto os questionários desta etapa quanto o TCLE foram submetidos e 
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aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFABC (CAAE: 

56945116.8.0000.5594, parecer nº 1.994.265). Os CCs tiveram 10 min para ler e preencher o 

TCLE. 

(c) Contextualização e apresentação da pesquisa: os tópicos levantados pelo 

questionário prévio foram abordados durante o curso, mostrando a atual situação das UCs 

marinhas no Brasil, importância do monitoramento e sua necessidade para a gestão efetiva de 

UCs, a razão do uso da metodologia dos biótopos em substratos consolidados para essa 

finalidade e a inclusão da ciência cidadã nesse processo. Neste momento, também foi 

explicitado que o curso e as análises que seriam realizadas posteriormente se tratavam de um 

teste participativo da metodologia em desenvolvimento. Neste momento também foi 

apresentada a metodologia de coleta de dados da Etapa 1, a fim de mostrar a origem das fotos 

que seriam analisadas, fazendo com que os CCs conhecessem todas as etapas da pesquisa. 

(d) Apresentação da metodologia dos biótopos: Foram apresentados a definição de 

biótopo e alguns exemplos dos mesmos em substratos consolidados, para demonstrar as 

distinções visuais que os CCs deveriam observar para realizar as identificações. Também 

foram apresentadas as categorias nas quais os biótopos foram enquadrados (banco, colônia, 

crosta, tapete e animais vágeis) e como a nomeação dos biótopos foi realizada (Nome da 

categoria + Táxon do(s) organismo(s) dominante(s)). Quando se tratava de biótopo com 

organismos dominantes de difícil distinção, foi utilizada uma característica visual ao invés do 

nome do táxon para compor o nome do biótopo (ex.: Tapete pardo). 

(e) Apresentação do guia ilustrado e dos biótopos encontrados durante o 

levantamento: Foram disponibilizados o guia “Monitorando as UCs marinhas” (KAWABE, 

2017) e o formulário de análise das fotos (APÊNDICE G) aos CCs para que os mesmos 

pudessem se familiarizar com o material durante 10 min. Em seguida, os mesmos recortes de 

fotos utilizados no guia para apresentação dos biótopos foram projetados na tela de 

apresentação para que os CCs, conjuntamente, tentassem identificá-las com o auxílio tanto do 

guia quanto da pesquisadora, a fim de aumentar sua familiaridade com o material e os 

biótopos. 

(f) Teste de identificação dos biótopos: Em seguida, fotos do costão equivalentes ao 

tamanho dos elementos amostrais que seriam analisados foram apresentados aos CCs, para 

que os mesmos tentassem distinguir os biótopos em uma situação real de observação do 

costão, sem recortes na fotografia para destacar um biótopo em específico. 
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(g) Análise das fotos pelos CCs: Individualmente, e sem o auxílio da pesquisadora, 

os CCs analisaram 12 das fotos obtidas na Etapa 1. Os voluntários observaram as fotos 

projetadas em tela, com zoom entre aproximadamente 90% e 150%, e preencheram o 

formulário de análise das fotos com os biótopos identificados (APÊNDICE G). Para cada 

foto, um quadro com a lista dos biótopos apresentados estava disponível em formato de 

múltipla escolha, no qual o CCs deveria assinalar os biótopos presentes na fotografia; além de 

conter um espaço para descrição de um eventual biótopo identificado pelos CCs que não 

estivesse descrito no guia. 

(h) Aplicação de questionário pós-atividade: Ao final das análises, os CCs 

preencheram um questionário contendo 13 questões, que versavam sobre os mesmos temas do 

questionário prévio, além de questões relacionadas às suas impressões em relação ao curso, as 

análises realizadas e a pesquisa como um todo (APÊNDICE H). 

(i) Encerramento do curso: Neste momento, os participantes puderam socializar suas 

sugestões e impressões verbalmente e tirar possíveis dúvidas que restaram em relação à 

pesquisa. 

 

III.2.1.2.2 Projeto Monitore Tupinambás – Plataforma Zooniverse 

 

Uma versão on-line dos momentos (c), (d), (e) e (g) do curso presencial foi criada na 

plataforma Zooniverse, através do projeto intitulado “Monitore Tupinambás” (Figura III.6), 

com o intuito de futuramente se avaliar possíveis diferenças nas análises realizadas por 

voluntários que receberam previamente a capacitação e por aqueles que apenas receberam 

informações através da plataforma. O projeto está disponível em: 

<https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas>, e qualquer 

interessado pode participar. 

https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
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Figura III.6 – Página inicial do Projeto Monitore Tupinambás na plataforma Zooniverse. 

 

Por se tratar de uma plataforma criada em língua inglesa, e sendo a maioria de seus 

usuários falantes da mesma, o “Monitore Tupinambás” foi idealizado para funcionar tanto em 

inglês quanto em português, possibilitando, assim, que qualquer brasileiro participasse da 

pesquisa; ao mesmo tempo em que poderia contar com o auxílio da comunidade de cientistas 

cidadãos já bem estabelecida na plataforma. 

O projeto conta com abas para contextualização da pesquisa (ABOUT → Research), 

apresentação das pesquisadoras (ABOUT → The team), além de um FAQ respondendo a 

questões como “O que é Ciência Cidadã?”, “O que são UCs?”, “O que são os costões 

rochosos?”, “O que é um biótopo?”, “De onde vieram as fotos?”, entre outras. O projeto 

também conta com a aba “TALK”, na qual os CCs podem fazer perguntas às desenvolvedoras 

do projeto, fazer comentários sobre as fotos ou quaisquer outros aspectos do projeto que 

julgarem interessantes compartilhar, e através do qual também serão compartilhadas as 

novidades relacionadas ao projeto pela pesquisadora. Um link para a página “Rede Brasileira 

de Ciência Cidadã” no Facebook também foi criado, para possibilitar que os voluntários 

conheçam outras iniciativas de ciência cidadã divulgadas semanalmente pelas moderadoras, e 

na qual também são divulgadas as novidades dos projetos em desenvolvimento pelo grupo de 

pesquisa em ciência cidadã da UFABC, no qual o presente trabalho está inserido. Também 

foram desenvolvidos formulários de feedback tanto em inglês (aba FEEDBACK (ENG)) 

quanto em português (aba FEEDBACK (PT)) para que os participantes possam auxiliar no 

desenvolvimento do projeto compartilhando suas impressões durante o uso da ferramenta. 

Há duas formas de acesso à funcionalidade de análise das fotos: clicando em “Get 

started →(Selecione o idioma) Português”, ou clicando na aba superior “CLASSIFY”. Ao 
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acessá-la, um tutorial de 16 passos é automaticamente aberto, mostrando um passo-a-passo 

para a análise das fotografias com imagens, demonstrando as funcionalidades do projeto. Ao 

final da leitura do tutorial, estará disponível na página uma das 12 fotos atualmente 

hospedadas na plataforma, que correspondem às mesmas 12 fotos analisadas pelos voluntários 

do curso presencial, com funcionalidades que permitem ampliar, reduzir, rotacionar ou 

movimentar a foto para auxiliar na visualização dos biótopos. 

Atualmente, o projeto já está inteiramente disponível na língua portuguesa, e em 

desenvolvimento na língua inglesa. 

 

III.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ANDAMENTO DA 

PESQUISA 

 

Todas as novidades relacionadas às etapas da pesquisa estão sendo divulgadas, 

principalmente, através de três canais de comunicação: Página no Facebook da Rede 

Brasileira de Ciência Cidadã (https://www.facebook.com/cienciacidadabrasil/), gerenciada 

pela pesquisadora e demais membros do grupo de pesquisa em Ciência Cidadã da UFABC, 

Grupo “Monitore Tupinambás” no Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1349936505096123/), do qual fazem parte apenas os 

voluntários envolvidos nesta pesquisa, e e-mail pessoal dos participantes. 

III.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

III.4.1 Questionários 

 

Foram comparadas as respostas dos questionários pré e pós-atividade de cada etapa 

para averiguar possíveis mudanças conceituais e/ou de percepção após a participação dos CCs 

na pesquisa. 

As questões abertas dos questionários foram analisadas qualitativamente através de 

análise textual discursiva (MORAES, 2003). Tal metodologia é constituída de três elementos 

principais: (1) processo de unitarização, no qual os textos são examinados em detalhes e 

fragmentados em unidades constituintes; (2) categorização, na qual se visa o estabelecimento 

de relações entre as unidades de base, reunindo-as na formação de conjuntos mais complexos 

https://www.facebook.com/cienciacidadabrasil/
https://www.facebook.com/groups/1349936505096123/
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de informação; que resultam na (3) emergência de nova compreensão; através do intenso 

processo de contato e análise dos materiais que possibilitam a emergência de uma nova 

compreensão do todo (MORAES, 2003), que, no caso deste trabalho, se trata da compreensão 

do conjunto de informações contidas nos questionários respondidos pelos CCs. 

III.4.2 Validação do protocolo: análise de precisão e acurácia do método de foto-

identificação de biótopos 

 

As mesmas 12 fotos que foram analisadas pelos CCs durante o curso da Etapa 2 

foram também analisadas independentemente por duas pesquisadoras, sob as mesmas 

condições e utilizando a mesma metodologia que os CCs, ou seja, análise realizada por 

projeção das fotos em tela e preenchimento do formulário de identificação (presença ou 

ausência) dos biótopos em cada fotografia (APÊNDICE G). O conjunto das respostas das 

pesquisadoras foi considerado neste estudo como o grupo controle; e o dos CCs, o grupo 

experimental. 

Foi calculada a frequência média de ocorrência dos biótopos nas 12 fotografias 

analisadas tanto pelo grupo experimental quanto pelo grupo controle, e os respectivos desvios 

padrão. 

Para se avaliar a precisão do método, as identificações dos biótopos realizadas pelos 

CCs, para cada uma das 12 fotos individualmente, foram comparadas utilizando-se o índice de 

similaridade de Sorensen (Equação III.1), entre os indivíduos, considerando-se: (1) o total de 

CCs participantes, a partir do qual foi calculada a média global de similaridade entre os CCs 

considerando-se todas as fotos e (2) a separação dos CCs em dois grupos: os CCs que 

possuem formação acadêmica ou experiência profissional correlata à área de estudo da 

pesquisa (denominado como grupo Afim), a saber: oceanografia ou oceanologia, ecologia, 

ciências biológicas e gestão ambiental; e os CCs que possuem outras formações acadêmicas 

ou experiências profissionais (denominado como grupo Outra). 

    (Equação 1), onde: 

 

Ss = Índice de similaridade de Sorensen 

S1 = Biótopos identificados pelo grupo 1 (experimental) 

S2 = Biótopos identificados pelo grupo 2 (controle) 
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S12 = Biótopos identificados por ambos os grupos, 

 

A fim de se verificar possíveis diferenças nas identificações relacionadas aos 

conhecimentos prévios dos CCs oriundos de suas formações acadêmicas ou experiências 

profissionais, um gráfico de ordenação por nMDS foi realizado baseado no índice de 

similaridade de Sorensen considerando-se os dois grupos já utilizados para a análise de 

precisão. 

Para a avaliação de acurácia do protocolo, as identificações dos biótopos feitas pelo 

grupo experimental foram comparadas com as do grupo controle, para cada foto 

individualmente (acurácia por foto), a partir do cálculo do índice de similaridade de Sorensen. 

O mesmo foi realizado considerando-se cada biótopo individualmente (acurácia por biótopo), 

ou seja, foi calculado o índice de similaridade de Sorensen entre a frequência de observações 

dos biótopos, para o total de fotos, entre o grupo experimental e o controle. 

A fim de se verificar a concordância entre os dados obtidos pelos CCs e pelo 

controle, os valores de frequência de ocorrência de biótopos, para o total de fotos, foram 

comparados por meio do coeficiente de correlação de Pearson (ZAR, 2010). 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio dos softwares PRIMER 6.0, 

PAST 2.17 e Microsoft Excel 2010. 
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III.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

III.5.1 Etapa 1 – Coleta de dados 

Foram obtidas 201 fotografias do costão rochoso da Ilha das Palmas (Ubatuba – SP) 

em dois mergulhos realizados com os CCs, sendo 21 fotos oriundas do primeiro teste, e 180 

do segundo. Essas 180 fotografias foram obtidas em 60 pontos distintos do costão (três 

repetições para cada ponto). 

III.5.1.1 Perfil dos cientistas cidadãos da Etapa 1 

Participaram desta etapa dois CCs, servidores do NGI Alcatrazes, sendo uma do 

gênero feminino e um do gênero masculino. Ambos são mergulhadores autônomos, possuem 

ensino superior completo, ambos na área de Biológicas (Veterinária e Oceanologia), sendo 

um deles pós-graduado. Os mesmos são residentes do litoral norte paulista, com idades entre 

43 e 55 anos e possuíam experiência prévia com pesquisas científicas, inclusive em substratos 

consolidados marinhos, seja auxiliando em coletas ou como autor ou coautor da pesquisa. Os 

CCs participantes dessa etapa também participaram da Etapa 2. 

 

III.5.1.2 Questionários – Etapa 1 

III.5.1.2.1 Questionário prévio – Etapa 1 

Ambos os CCs afirmaram conhecer o termo “Ciência Cidadã”, definindo-o como a 

participação do cidadão na coleta/captação de dados/informações para pesquisas científicas, 

a qual é parcialmente acurada, baseado na definição de Bonney (2009); pois a ciência cidadã 

também inclui em sua definição a contrapartida ao cidadão, recebendo o mesmo como 

benefício contribuição em sua formação científica. Além disso, CCs podem atuar em outras 

etapas da pesquisa que não a coleta de dados; podendo, inclusive, propor questões científicas 

e participar do processo de produção do conhecimento como um todo; desde a concepção da 

questão, até a visualização e discussão dos resultados obtidos (WIGGINS; CROWSTON, 

2011). 

Quando perguntados sobre se consideravam os costões rochosos importantes, ambos 

responderam afirmativamente, e o consideraram dessa forma porque permitem a fixação de 

organismos que são base importante da cadeia trófica marinha. 
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Entre os organismos de costão rochoso citados estão corais, algas, poríferos, 

tunicados, crustáceos, peixes, moluscos e poliquetas. 

Ambos os CCs afirmaram que esperavam encontrar “muitos organismos, mas todos 

distintos entre si” durante o mergulho no costão da UC em estudo (alternativa B da questão 7 

do questionário - APÊNDICE B). 

Os CCs relataram que o projeto “tem grande potencial de apropriação da UC pela 

sociedade” e de “aumentar as informações coletadas” por cidadãos comuns “que possam ser 

utilizadas em pesquisas científicas”. Porém, um deles teme que o projeto traga um “risco de 

aumento da frequência de visitação por pessoas não necessariamente conscientes da 

fragilidade do ambiente”. Por essa razão, esta pesquisa visa o fornecimento de informações 

aos cidadãos envolvidos a respeito do ambiente em estudo e a importância de seu 

monitoramento e conservação, o que é mostrado em vários estudos ser significativamente 

efetivo para a redução de impactos aos organismos que ocupam áreas que recebem visitação 

turística (Barker e Roberts, 2004; Luna et al., 2009; Walters e Samways, 2001). 

  

III.5.1.2.2 Questionário pós-atividade – Etapa 1 

 

Uma avaliação individual das respostas de cada CC permitiu observar que um dos 

participantes não apresentou mudanças de percepção em relação ao ambiente ou de seu 

conceito de ciência cidadã; enquanto que o segundo relatou ter notado a presença de mais 

organismos do que esperava e apresentou uma mudança em seu conceito inicial de ciência 

cidadã. Este último inclui em sua resposta o “aproveitamento dos conhecimentos do cidadão 

para aquisição de informações para pesquisa científica” como parte da definição; o que a 

tornou mais completa do que a definição dada anteriormente, pois este ponto também é 

relevante para os resultados de pesquisas que envolvam voluntários (PREDAVEC et al., 

2016). 

No trajeto percorrido durante o mergulho, ambos relataram que observaram “muitos 

organismos distintos entre si”, mas que não notaram diferenças entre os organismos nas três 

profundidades exploradas. Além disso, apenas um dos CCs descreveu o objetivo da pesquisa 

de forma acurada e afirmou ter visto mais organismos do que esperava durante o mergulho. 

Ambos afirmaram que conheciam e sabiam o nome de alguns dos organismos observados, 

como coral-cérebro, gorgônia, estrela-do-mar, pepino-do-mar, ouriço-do-mar, algas calcárias, 
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algas verdes e algas laranjas. Ambos também consideraram, novamente, que os costões 

rochosos são importantes e a justificativa foi a mesma do questionário prévio (permitem a 

fixação de organismos que são base importante da cadeia trófica marinha). 

Entre as sugestões dadas pelos CCs para o protocolo de coleta de dados estão a troca 

da corda de 1 m por uma haste rígida, pois os mesmos relataram que a corda, por ser muito 

maleável, era difícil de controlar, sendo necessário afastá-la do elemento amostral diversas 

vezes para que não saísse na fotografia. Também foi sugerida a perfuração do quadrado de 

PVC evitando que flutue, e a inserção de quatro apoios em seus vértices para diminuir o 

contato do mesmo com o costão, visando a diminuição do impacto causado aos organismos 

durante a amostragem, e mantê-lo mais estável durante a aplicação do protocolo. Além disso, 

a utilização de uma câmera subaquática sem visor também dificultou a realização dos 

registros, já que não era possível saber se toda a área do elemento amostral estava sendo 

registrada nas fotografias obtidas. 

Outra dificuldade relatada está relacionada à anterior definição das profundidades de 

coleta: 3 m, 6 m e 9 m, que foi utilizada durante o primeiro teste. Foram apenas coletadas 21 

fotos e não 30, como o definido no protocolo, devido à instabilidade dos mergulhadores na 

água na profundidade de 3 m, ocasionada pela ação das ondas. Devido a isso, decidiu-se, em 

conjunto com os CCs, substituir as profundidades de coleta para 6 m, 9 m e 12 m; mudança 

que foi testada com sucesso durante a segunda aplicação do protocolo. 

 É também importante destacar que o teste da coleta foi realizado apenas com dois 

mergulhadores, que são experientes e que estão familiarizados com metodologias de coletas 

de dados em substratos consolidados. O teste da metodologia com mergulhadores de perfis 

variados seria importante para avaliar sua usabilidade entre o público geral. No entanto, tal 

teste não pode ser realizado devido à aprovação tardia do TCLE, que ocasionou atraso no 

início das etapas da pesquisa envolvendo cidadãos, o que também contribuiu para as 

dificuldades logísticas entre pesquisadora e gestão da UC, impossibilitando a participação de 

mais mergulhadores na coleta; além da indisponibilidade de verba devido à falta de 

financiamento para realização de coletas adicionais. A busca por parcerias com escolas de 

mergulho foi iniciada na tentativa de sanar esta questão, mas ainda não foram concluídas. 
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III.5.2 Etapa 2 – Processamento de dados durante o curso presencial 

III.5.2.1 Perfil dos cientistas cidadãos da Etapa 2 

Participaram do curso de capacitação 17 voluntários, sendo 10 do primeiro curso 

realizado em Junho/2017 e sete de Agosto/2017. A maioria desses participantes era do gênero 

feminino (Figura III.7), residentes do litoral paulista (Figura III.8), com idades de 46 a 55 

anos e até 25 anos (Figura III.9), com ensino superior completo, incluindo pós-graduação 

(Figura III.10). É também interessante notar que 16 dos 17 participantes (94,1%) são 

formados por cursos relacionados às áreas de Biológicas ou Ambiental, como Ciência 

Biológicas, Gestão Ambiental e Oceanografia; e/ou possuem profissões que se relacionam a 

essas áreas, como educadores e analistas ambientais, pesquisadores e documentaristas de 

projetos nessas áreas, e instrutores de mergulho (Figuras III.11 e III.12). Este perfil dos CCs 

participantes nesta pesquisa se assemelha ao perfil de cidadãos geralmente interessados em 

projetos de ciência cidadã no ambiente marinho traçado por Martin et al (2016). 

 
Figura III.7 – Gênero dos CCs participantes da Etapa 2. 

 

Masculino 
41,2% 

Feminino 
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Figura III.8 – Cidades do estado de São Paulo nas quais residem os CCs participantes da Etapa 2. 

 

 
Figura III.9 – Faixas de idade dos CCs participantes da Etapa 2. 
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Figura III.10 - Escolaridade dos CCs participantes da Etapa 2. 

 

 
Figura III.11 – Formação acadêmica dos CCs da Etapa 2. Alguns CCs possuem mais de uma 

formação acadêmica, e todas foram contabilizadas. Por essa razão, o somatório das porcentagens de 

cada formação ultrapassa 100%. 
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Figura III.12 - Profissão dos CCs participantes da Etapa 2. 

 

 

Nota-se também que, além dos três instrutores de mergulho participantes (17,6%), 

outros seis CCs (35,3%) também são mergulhadores não profissionais (informação obtida 

através de respostas a outras questões dos questionários, comentários verbais dos participantes 

ou foram participantes da Etapa 1). Isso totaliza 52,9% de mergulhadores dentro do público 

geral do curso. Tal fato é interessante para pesquisas de monitoramento, uma vez que 

mergulhadores possuem um interesse natural pela vida marinha (GOFFREDO et al., 2010); e 

o que também pode ser uma explicação para a significativa adesão desse público ao curso. 

 

III.5.2.2 Questionários – Etapa 2 

 

III.5.2.2.1 Questionário prévio – Etapa 2 

 

A maioria dos CCs (52,9%) afirmou não conhecer o termo “ciência cidadã”, mas 

acreditavam que se tratava ou da “participação do cidadão na produção científica” (27,3%), 

ou de “divulgação científica” (18,2%) ou da “integração do cidadão na conservação ambiental 

e desenvolvimento sustentável (18,2%) (Tabela III.1). 

23,5% 

17,6% 

11,8% 

11,8% 

11,8% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

5,9% 

Estudante

Instrutor(a) de mergulho

Educador(a) ambiental

Analista ambiental

Professor(a)/Coordenador(a)
pedagógico(a)

Bióloga(o)

Pesquisador(a)

Documentarista



 
 

94 

 

Ainda que a “coleta de dados por cidadãos” possa ser considerada como 

“participação do cidadão na produção científica”, tais respostas foram separadas em 

categorias distintas. A primeira resposta especifica o tipo de participação do cidadão, o que se 

considerou relevante destacar, uma vez que esta definição se aproxima da realidade da 

maioria dos projetos ciência cidadã, que incluem voluntários apenas na coleta de dados. Essa 

especificação pode ser um indicativo de que esses voluntários, que afirmaram conhecer o 

termo, possuem um conceito parcial do mesmo em relação à definição baseada em Bonney 

(2009). Também se destaca que, ainda que a ciência cidadã seja uma interessante ferramenta 

de divulgação científica (THIEL et al., 2014), não se pode considerar ciência cidadã como 

sinônimo de divulgação científica, uma vez que esta última não implica na participação ativa 

do cidadão na produção conhecimento. 

  
Tabela III.1 – Categorização das respostas dos CCs à questão “O que você entende por ciência 

cidadã?” do questionário prévio da Etapa 2. Algumas respostas estão inseridas em mais de uma 

categoria. 

O que você entende por ciência cidadã? Nº de citações % 

Participação do cidadão na produção científica 6 27,3 

Divulgação científica 4 18,2 

Integração de cidadãos na conservação 

ambiental e desenvolvimento sustentável 

4 18,2 

Coleta de dados por cidadãos 2 9,1 

Uso do conhecimento popular em pesquisas 

científicas 

1 4,5 

Conhecimento do cidadão sobre determinado 

assunto 

1 4,5 

Ciência para o bem-estar do cidadão 1 4,5 

Não respondeu 3 13,6 

 

A maioria dos CCs (58,8%) já havia participado de pesquisas científicas 

anteriormente. Destes, a maioria (72,7%) atuou como pesquisador(a) em projetos de iniciação 
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científica, mestrado ou doutorado, ou atuando como coordenador(a) de projetos; enquanto que 

18,1% auxiliaram em coletas de dados, e 9,1% desenvolveram projetos em escolas com apoio 

de universidades. 

Quando perguntados sobre o que é um costão rochoso, todos responderam que “é um 

ambiente costeiro formado por rochas que está situado na transição entre o meio terrestre e 

aquático, e que possui organismos associados”, resposta considerada como correta no 

questionário. O mesmo ocorreu em relação à questão 6, que perguntava sobre a abundância e 

diversidade de organismos associados ao costão. Todos responderam que os organismos “são 

vários e alguns deles estão presentes em maior quantidade do que outros”. No entanto, quando 

perguntados sobre seu conhecimento em relação a organismos que vivem em costão rochoso, 

11,8% responderam que não conheciam nenhum organismo, e 88,2% responderam conhecer. 

Entre os organismos citados, equinodermos (nove citações - 20,5%), corais (8 citações - 

18,2%), crustáceos e moluscos (7 citações cada - 15,9% cada) foram os que mais ocorreram 

nas respostas, mas faz-se importante ressaltar que os equinodermos não foram lembrados 

como um grupo, foram citados apenas alguns de seus representantes, especialmente as estrelas 

e ouriços-do-mar; ao contrário do que ocorreu nos demais casos (Tabela III.2). Nesse sentido, 

pode ser interessante para os CCs a inclusão de informações mais detalhadas sobre os grupos 

dos quais os organismos que compõem os biótopos pertencem, auxiliando, assim, no 

entendimento das relações entre eles. O mesmo pode ser considerado para as algas, que foi o 

quinto grupo mais citado nas respostas, mas sem nenhuma distinção de tipos. Uma 

explanação mais minuciosa sobre a composição dos tapetes de algas durante o curso pode 

modificar a percepção dos participantes em relação à diversidade desses organismos. 
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Tabela III.2 – Organismos de costão rochoso citados pelos CCs na questão 8 do questionário prévio 

da Etapa 2. Os organismos foram categorizados em oito “grandes grupos” pela pesquisadora. 

Grupo citado Citações (nº 

(%)) 

Formas de citação Nº de 

citações 

% 

Equinodermos 9 (20,5%) Estrela-do-mar 4 9,1 

Ouriço-do-mar 3 6,8 

Pepino 1 2,3 

Echinometra lucunter 1 2,3 

     

Moluscos 7 (15,9%) Molusco 3 6,8 

Marisco 1 2,3 

Mexilhão 1 2,3 

Perna perna 1 2,3 

Stramonita haemastoma 1 2,3 

     

Crustáceos 7 (15,9%) Crustáceos 3 6,8 

Craca 2 4,5 

Barata-do-mar 1 2,3 

Caranguejo 1 2,3 

     

Corais 8 (18,2%) Corais 5 11,4 

Coral-sol 2 4,5 

Coral-cérebro 1 2,3 

     

Algas 6 (13,6%) Algas 6 13,6 

Peixes 4 (9,1%) Peixes 4 9,1 

Poliquetas 1 (2,3%) Poliquetas 1 2,3 

Briófitas 1 (2,3%) Briófitas 1 2,3 

Resposta vaga 1 (2,3%) "Vários entre fauna e 

flora" 

1 2,3 
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Notou-se uma contradição entre algumas das respostas dos CCs às questões 5 

(alternativa) e 9 (aberta), que versavam sobre o que é costão rochoso e a importância de seu 

monitoramento, respectivamente. A partir da comparação entre as respostas dos mesmos 

indivíduos às duas questões é possível inferir que alguns dos CCs não sabiam o que era o 

costão rochoso. A unanimidade de respostas corretas na questão 5 e declarações realizadas na 

questão 9 (APÊNDICE E) de que não sabiam o que era um costão rochoso, contradizem as 

respostas da questão 5, e são um indício da necessidade de reformulação das referidas 

questões, pois as mesmas podem ter induzido o participante à resposta correta. Mesmo com a 

inclusão de uma alternativa que permitia informar seu desconhecimento em relação à questão 

proposta, nenhum participante a assinalou; sendo o seu desconhecimento apenas informado na 

9ª questão, que se trata de uma questão aberta. Nesse sentido, a modificação da questão 5 para 

uma questão aberta pode ser uma opção adequada para sanar este problema, já que esse tipo 

de questão possui menor poder de influência em relação às questões com alternativas pré-

estabelecidas (MATTAR, 1994). Outra solução pode ser a reformulação das alternativas da 

questão. 

Todos os CCs acreditam ser importante monitorar os costões rochosos, mesmo 

aqueles que afirmaram não conhecer esse ambiente, pois entendem que o mesmo “tem sua 

função no ecossistema”. As principais razões listadas para tal foram a “conservação da 

biodiversidade” e “prevenir ou mitigar mudanças ambientais” (23,5% das respostas cada) 

(Tabela III.3). 
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Tabela III.3 – Categorização das respostas dos CCs à pergunta “Por que é importante monitorar os 

costões rochosos?” do questionário prévio da Etapa 2. Algumas respostas estão inseridas em mais de 

uma “categoria”. 
 

Por que monitorar os costões rochosos? Nº de 

citações 

% 

Para prevenir ou mitigar mudanças ambientais 8 23,5 

Para a conservação da biodiversidade 8 23,5 

Para preservação do ambiente 5 14,7 

Por ser um ambiente com diversos ecossistemas ou 

ambiente de transição 

4 11,8 

Organismos dependem do costão para viver 3 8,8 

Poluição 2 5,9 

Ambiente sensível 1 2,9 

Divulgação do mergulho 1 2,9 

Extrativismo 1 2,9 

Identificar mudanças no ambiente 1 2,9 

Mudanças climáticas 1 2,9 

Para estudo dos organismos 1 2,9 

 

Quanto às expectativas dos CCs em relação ao curso, “aprender sobre os organismos 

do ambiente em estudo” e “agregar conhecimento” foram as mais citadas, aparecendo, cada 

uma, em 19,2% das respostas, seguida de “aprender sobre monitoramento”, presente em 

15,4% das respostas. Uma pessoa não respondeu (Tabela III.4). 
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Tabela III.4 – Respostas dos CCs quanto às suas expectativas em relação ao curso presencial da Etapa 

2. Algumas respostas estão inseridas em mais de uma “categoria”. 
 

Quais são as suas expectativas em relação a 

este curso? 

Nº de citações % 

Aprender sobre os organismos do ambiente em 

estudo 

5 19,2 

Agregar conhecimento 5 19,2 

Aprender sobre monitoramento 4 15,4 

Contribuir com a preservação do meio 

ambiente e com a pesquisa 

3 11,5 

Aprender sobre foto-identificação 2 7,7 

Entender de que forma a pesquisa contribuirá 

para a conservação da ESEC Tupinambás 

2 7,7 

Aprender sobre ciência cidadã 1 3,8 

Aprender sobre UCs marinhas 1 3,8 

Aprender para multiplicar 1 3,8 

Tornar-se guia credenciado(a) em Alcatrazes 1 3,8 

Qualificação para tornar-se servidor(a) da 

ESEC Tupinambás 

1 3,8 

 

A maioria dos participantes soube do curso através de indicação de colegas (38,1%) 

e divulgação na rede social Facebook (33,3%) (Tabela III.5). Nessa questão, é interessante 

frisar que os participantes estão mais inclinados a receber informações através de redes 

sociais, como o Facebook, do que através de e-mails; o que também foi confirmado 

verbalmente ao final do curso. Em m geral, os CCs solicitaram o envio de novidades através 

do Facebook ou pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp em detrimento de 

outros meios de comunicação. 
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Tabela III.5 – Resposta dos CCs sobre como ficaram sabendo do curso presencial da Etapa 2. Alguns 

CCs assinalaram mais de uma opção. 
 

Como ficou sabendo deste curso? % 

Indicação de colega 38,1 

Facebook 33,3 

E-mail de divulgação 19,0 

Outro 9,5 

III.5.2.2.2 Questionário pós-atividade – Etapa 2 

 

Observou-se mudança de conceito pela maioria dos participantes (82,4%) em relação 

à ciência cidadã, dando uma definição que mais se aproxima de Bonney (2009) quando 

comparada com a do questionário prévio. Destaca-se, ainda, a inclusão das palavras 

“engajamento” e “ativamente” nas respostas, que podem indicar uma mudança de percepção 

em relação ao “lugar” ocupado pelo CC na pesquisa após sua participação na Etapa 2 deste 

trabalho (Tabela III.6). Também se notou que em algumas das respostas foram citados 

especificamente projetos de monitoramento ambiental ao se referirem à colaboração de 

cidadãos em pesquisas científicas, e uma delas fez referência direta à explicação dada em 

relação ao monitoramento de longo prazo durante o curso. Tanto estas respostas, como a não 

unanimidade na definição de ciência cidadã pelos CCs podem ser um indício da necessidade 

de maior dedicação de tempo à explanação sobre esse assunto durante o curso, enfatizando 

sua definição e dando mais exemplos de projetos em variadas áreas do conhecimento, para 

que o termo “ciência cidadã” não seja incorretamente vinculado de forma exclusiva ao 

monitoramento ambiental.  
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Tabela III.6 – Respostas dos CCs à pergunta “O que é Ciência Cidadã?” no questionário pós-

atividade da Etapa 2. 
 

O que é Ciência Cidadã? Nº de respostas % 

Cidadãos contribuindo ativamente em 

pesquisas científicas 

14 82,4 

Uso do conhecimento popular e regional 

em pesquisas científicas 

2 11,8 

Monitoramento da variação dentro do 

tempo e espaço 

1 5,9 

 

A maioria dos CCs (64,7%) compreendeu parcial ou totalmente os objetivos e 

metodologia da pesquisa. No entanto, destes, apenas 17,6% demonstraram ter compreendido 

completamente tais questões. Dos demais 47,1%, a maior parte (62,5%) entendeu os 

objetivos, mas não incluiu os cidadãos como parte do processo em suas respostas, e 25% 

confundiu o objetivo do curso com os objetivos da pesquisa (Tabela III.7). Este é um 

indicativo da necessidade de dedicar maior tempo do curso para diferenciação dos propósitos 

de cada etapa da pesquisa, bem como da pesquisa como um todo. 

Todos os CCs também descreveram os biótopos de maneira parcialmente correta, 

comparada com a descrição dada durante o curso (Tabela III.8). Especialmente as repostas 

que fazem referência direta a organismos sésseis indicam uma confusão entre as definições de 

substrato consolidado e biótopo, o que também indica possível necessidade de se dedicar 

maior tempo do curso à explanação desses conteúdos. 
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Tabela III.7 – Respostas dos CCs sobre seu entendimento em relação à pesquisa no questionário pós-

atividade da Etapa 2. 
 

O participante: Nº de participantes % 

Entendeu parcialmente 

o objetivo e a 

metodologia da 

pesquisa 

8 47,1 

Entendeu 

completamente o 

objetivo e a 

metodologia da 

pesquisa 

3 17,6 

Entendeu apenas a 

metodologia da 

pesquisa 

3 17,6 

Entendeu apenas a 

contribuição que a 

pesquisa trará às UCs 

marinhas 

3 17,6 

 
 

Tabela III.8 – Respostas dos CCs à pergunta “Como podemos descrever um biótopo?” contida no 

questionário pós-atividade da Etapa 2. 

 

Como podemos descrever um biótopo? Nº de citações % 

Baseiam-se em organismos dominantes de fácil 

identificação visual 

6 33,3 

Local ocupado por uma ou mais espécies 6 33,3 

Grupos de organismos dominantes de uma paisagem 3 16,7 

Organismo séssil 3 16,7 

 

Em maioria, nota-se que os biótopos mais citados não correspondem àqueles 

formados por organismos carismáticos ou pelos organismos citados no questionário prévio, 
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mas sim àqueles mais frequentemente encontrados nas fotografias. O biótopo com maior 

número de citações foi o Tapete pardo, que aparece em 18,0% delas. Aparecendo em 6,6% 

estão crosta de esponja laranja, banco de algas calcárias e coral-sol (Tabela III.9). É 

também importante ressaltar que nesse questionário não foi incluída uma questão para que os 

CCs indicassem nomes de organismos de costão rochoso, apenas sobre os nomes dos 

biótopos; o que permite uma avaliação parcial de mudança de percepção dos CCs em relação 

a estes organismos. 

As questões sobre o que é o costão rochoso e sobre sua abundância e diversidade de 

organismos foram respondidas corretamente por todos os CCs, como o fizeram no 

questionário prévio. No entanto, a expectativa de observação de biótopos nas fotos foi 

diferente entre eles. A maioria dos CCs (58,8%) respondeu que observou menos biótopos do 

que esperava e 41,2% disseram ter observado mais biótopos do que esperavam. A expectativa 

de observação não superada pode ter sido criada pelo guia de identificação, o qual apresentava 

número maior de biótopos distintos do que aqueles observados nas fotos durante a análise. 

Nesse sentido, pode ser importante ressaltar, durante o curso, que os biótopos apresentados se 

tratam dos biótopos comumente encontrados na região; o que não implica, necessariamente, 

em sua observação nas fotografias em análise. 

Apenas um dos participantes (5,9%) afirmou conhecer e saber o nome de todos os 

biótopos ou da maioria deles. Os demais CCs conheciam e sabiam o nome de alguns dos 

biótopos que identificaram nas fotos (64,7%), já tinham visto alguns dos biótopos, mas não 

sabiam o nome de nenhum deles (23,5%); ou não conhecia nenhum (5,9%). Nesse sentido, a 

participação na pesquisa contribuiu para que a maioria dos CCs (94,1%) conhecesse mais 

sobre a biodiversidade marinha, especialmente em relação aos costões rochosos. 

Todos os participantes consideraram importante monitorar os costões rochosos, bem 

como o fizeram no questionário prévio, mas as razões citadas para tal foram diferentes. A 

“identificação de alterações no ambiente” (19,4%), “preservação do ambiente” (19,4%) e 

“controle de impactos no ambiente” (16,1%) foram os motivos mais citados (Tabelas III.3 e 

III.10). É interessante notar que, após o curso, todos os CCs elaboraram respostas que se 

relacionam à importância do monitoramento, o que não ocorreu no questionário prévio. Tanto 

esta como as demais mudanças de percepção dos CCs são positivas e corroboram a 

importância da ciência cidadã para a formação científica dos participantes (TRUMBULL et 

al., 2000; BROSSARD; LEWENSTEIN; BONNEY, 2005; BONNEY et al., 2009; SHIRK et 

al., 2012; PRICE; LEE, 2013). No entanto, é interessante notar que há indícios de que os CCs 
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fizeram uso das palavras “conservação” e “preservação” como sinônimos pelos participantes. 

Nesse sentido, seria interessante abordar sobre as diferenças entre esses termos durante o 

curso, que é também uma confusão frequente entre o público geral. 

 
Tabela III.9 – Respostas dos CCs à questão “Você se lembra de algum biótopo? Cite alguns nomes 

que lembrar” contida no questionário pós-atividade da Etapa 2. 

Biótopo citado Nº de citações % 

Tapete pardo 11 18,0 

Crosta de esponja laranja 4 6,6 

Banco de algas calcárias 4 6,6 

Coral-sol 4 6,6 

Tapete de alga calcária articulada 3 4,9 

Crosta de esponja azul 3 4,9 

Coral-cérebro 3 4,9 

Banco de Dictyota 3 4,9 

Banco 3 4,9 

Tapete 3 4,9 

Colônia de corais 3 4,9 

Tapete de algas vermelhas 2 3,3 

Gastrópode 2 3,3 

Ouriço-do-mar 2 3,3 

Estrela-do-mar 2 3,3 

Crosta 2 3,3 

Crosta de alga 1 1,6 

Tunicados 1 1,6 

Pepino-do-mar 1 1,6 

Gorgonia 1 1,6 

Colônia de Porites 1 1,6 

Animais 1 1,6 

Várias algas 1 1,6 
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Tabela III.10 - Compilação das respostas dos CCs à pergunta “Por que é importante monitorar os 

costões rochosos?” do questionário pós-atividade da Etapa 2. Algumas respostas estão inseridas em 

mais de uma “categoria”. 

Por que monitorar os costões rochosos? Nº de 

citações 

% 

Identificação de alterações no ambiente 6 19,4 

Preservação do ambiente 6 19,4 

Controle de impactos no ambiente 5 16,1 

Conhecer o ambiente 4 12,9 

Conservação do ecossistema 3 9,7 

Devido à sua grande biodiversidade 3 9,7 

Obter dados ao longo do tempo 2 6,5 

Conhecer as relações entre os organismos e ambiente 2 6,5 

 

A maioria dos CCs (70,6%) afirmou que não teve dificuldades durante a aplicação do 

protocolo (Tabela III.11). No entanto, 23,5% dos CCs consideraram a aplicação difícil e 

relataram algumas das razões. Entre elas, foi citada a dificuldade de identificação e 

diferenciação entre os vários biótopos nas fotos (18,2%) e a inexperiência com a metodologia 

e o desconhecimento prévio dos organismos em análise (18,2%). O guia ilustrado 

(KAWABE, 2017) foi considerado como útil para as identificações; mas, para auxiliar os CCs 

nas dificuldades relatadas, os mesmos sugeriram, principalmente, a melhoraria na qualidade 

das fotografias para facilitar a identificação e possibilitar maior tempo de contato e 

familiarização com o guia antes das análises (Tabela III.12). Este último ponto também pode 

ser suprido com o aumento da carga horária do curso, dedicando mais tempo à apresentação 

de cada biótopo, e também a disponibilização prévia do material de apoio aos participantes. 

Mas destaca-se que os CCs solicitaram o envio do guia em versão digital para apreciação, uso 

e posterior disseminação do conteúdo após o curso, e o mesmo foi providenciado diretamente 

a todos os participantes. 
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Tabela III.11 – Respostas dos CCs à questão “Você teve dificuldades para aplicar o protocolo?”, 

contida no questionário pós-atividade da Etapa 2. 

 

Você teve dificuldades para 

aplicar o protocolo? 

Nº de respostas % 

Não 12 70,6 

Sim 4 23,5 

Não respondeu 1 5,9 

 

 

Tabela III.12 – Respostas dos CCs à pergunta “O que foi difícil (durante a aplicação do protocolo)? E 

como podemos melhorar?” do questionário pós-atividade da Etapa 2. 

O que foi difícil? E como podemos 

melhorar? 

Respostas % 

Melhoria na qualidade das fotos do guia 4 36,4 

Inexperiência com a metodologia e/ou 

organismos analisados 

2 18,2 

Dificuldade na identificação e diferenciação 

dos biótopos nas fotos 

2 18,2 

Melhorar didática 1 9,1 

Observação in loco dos biótopos pode 

facilitar 

1 9,1 

 

A nota média geral dada ao curso pelos CCs foi de 4,7 (de um máximo de 5). O 

quesito melhor avaliado foi a atenção dada aos cursistas, com nota 4,9; e a nota mais baixa foi 

dada à carga horária do curso, com nota 4,2 (Figura III.13), que, junto dos comentários sobre 

pouco tempo de contato e familiarização com os biótopos, é também um indicativo da 

necessidade de modificação desse quesito do curso. Além da sugestão de melhoria para o 

guia, os CCs também sugeriram modificar o formato de apresentação das fotos por slides 

projetados por outro formato, já que os mesmos acreditam que o projetor distorce a imagem, 

tanto em relação às cores quanto à resolução da mesma, o que dificulta a identificação dos 

biótopos (Tabela III.13). 
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Figura III.13 – Média das notas atribuídas ao curso da Etapa 2 pelos CCs, sendo o mínimo 0 

(péssimo) e 5 o máximo (excelente). 

 

Também é interessante destacar o relato de mergulhadores autônomos sobre sua 

mudança de percepção em relação aos organismos de costão rochoso. Esses mergulhadores 

afirmaram que passaram a identificar os biótopos que conheceram no curso durante seus 

mergulhos, e que tinham intenção de passar esses conhecimentos a alunos e colegas 

mergulhadores. Tais relatos foram realizados tanto no questionário (Tabela III.13), 

verbalmente logo após o curso, ou dias após via mensagens de texto por e-mail ou através do 

grupo Monitore Tupinambás no Facebook; o que também indica que a participação na 

pesquisa contribuiu para a mudança de percepção dos CCs, inclusive daqueles que têm 

contato cotidiano com esse ambiente. 
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Tabela III.13 – Sugestões, críticas ou elogios dados ao curso e ao projeto pelos CCs no questionário 

pós-atividade da Etapa 2. 

 

Sugestões, críticas ou elogios Nº de citações % 

Parabenização, agradecimentos e/ou 

avaliações positivas 

7 46,7 

Mergulhadores relatando mudança de 

percepção em relação aos organismos de 

costão rochoso 

3 20,0 

Mudar a forma de apresentação das fotos 

para análise 

2 13,3 

Mais tempo de explicação sobre os biótopos 1 6,7 

Formação e qualificação de monitores e 

guias locais 

1 6,7 

Criação de aplicativo para smartphone 1 6,7 

 

A alta nota geral (4,7 de 5) dada pelos CCs ao curso e os comentários positivos 

realizados pela maioria dos participantes indicam uma alta receptividade deste trabalho pelo 

público e de seu interesse e aproveitamento. Porém, a análise dos questionários desta etapa, 

aliada aos comentários adicionais realizados verbalmente, permitiram identificar a 

necessidade de se adequar o protocolo em alguns pontos, a saber: (1) reformulação das 

alternativas da questão 5 tanto no questionário prévio como no pós-atividade, (2) melhorias 

das imagens do guia ilustrado fornecido, (3) necessidade de modificação na carga horária do 

curso, dedicando mais tempo à parte teórica do mesmo, especialmente às definições de 

ciência cidadã, substrato consolidado, biótopo, monitoramento de longo prazo, os objetivos da 

pesquisa e de cada etapa da mesma, e destinação de maior tempo à visualização do material 

de apoio pelos CCs. Estudos para os quais os voluntários precisam identificar muitas espécies 

diferentes, como é o caso deste trabalho, é considerado como um dos tipos de pesquisa que 

possuem as tarefas mais complexas (THIEL et al., 2014). Por essa razão, indica-se maior 

dedicação à capacitação dos voluntários, sugerindo-se o aumento da carga horária de 4 h para 

pelo menos 8 h, preferencialmente divididas em dois dias, para possibilitar que o CC possa 

levar o material de apoio consigo, tendo mais tempo para explorá-lo, assimilar as informações 

fornecidas e, assim, obterem um melhor aproveitamento de sua participação na pesquisa. 
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III.5.3 Comparação entre as capacitações das Etapas 1 e 2 

 

A comparação entre os resultados obtidos com os questionários das Etapas 1 e 2 

evidenciaram a necessidade de modificação da capacitação fornecida aos CCs na Etapa 1. Os 

CCs que participaram de ambas as etapas apresentaram mudanças maiores de percepção após 

o curso da Etapa 2 apenas, especialmente em relação ao costão rochoso e seus organismos, à 

ciência cidadã e ao monitoramento. 

Mesmo que as informações da Etapa 2 não sejam necessárias para a realização da 

Etapa 1, sugere-se a inclusão de todos os CCs no curso oferecido na Etapa 2, ainda que os 

mesmos participem apenas de uma delas. É importante que todos os CCs compreendam 

completamente os propósitos e etapas da pesquisa da qual estão participando (BROSSARD; 

LEWENSTEIN; BONNEY, 2005; BONNEY et al., 2009), para que possam ter uma visão 

global de sua atuação e do processo de produção de conhecimento. Isso é importante para que 

a pesquisa possa contribuir de maneira mais efetiva para a formação científica do participante. 

Vale também novamente ressaltar que a inclusão dos mergulhadores voluntários da Etapa 1 

no processo de capacitação da Etapa 2 também poderá contribuir para a redução de impactos 

aos organismos dos pontos de mergulho que os mesmos vierem a visitar (WALTERS; 

SAMWAYS, 2001; BARKER; ROBERTS, 2004; LUNA; PÉREZ; SÁNCHEZ-LIZASO, 

2009), além de possibilitar uma mudança de percepção em relação aos organismos de 

substratos consolidados, como relatada pelos mergulhadores participantes da Etapa 2; 

enriquecendo seu envolvimento na pesquisa e promovendo a sensibilização dos mesmos em 

relação ao ambiente visitado (PAUL et al., 2014). Além disso, também seria interessante 

reaplicar o questionário pós-atividade aos mesmos participantes algumas semanas ou meses 

após sua participação no curso de capacitação, para reavaliar quais informações foram 

assimiladas pelos cientistas cidadãos e qual é o impacto delas em seu cotidiano. 
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III.5.4 Validação do protocolo: análise de precisão e acurácia do método de foto-

identificação de biótopos 

Observou-se que a frequência média de ocorrência dos biótopos nas 12 fotos 

analisadas pelos CCs e controle é diferente. Em geral, a presença dos biótopos com menor 

frequência do que o controle, com exceção do animal vágil “gastrópode” (Figura III.14). 

Além disso, seis biótopos (26,1% do total caracterizado no levantamento prévio) indicados 

como presentes pelos CCs não estavam de fato presentes em quaisquer das fotografias, de 

acordo com o controle (Tabela III.14 e Figura III.14). Além dos biótopos apresentados 

durante o curso, os CCs detectaram outros dois elementos nas imagens, e o controle, três; 

sendo apenas um deles coincidente entre os dois grupos: o “fragmento de concha” (Figura 

III.14). Dentre esses elementos identificados, a “estrutura azul filamentosa” (Figura III.14), 

identificado por um CC na Foto 7 (ANEXO A), possivelmente se refere a um talo de Banco 

de Dictyota que por vezes parece azulado devido à reflexão da luz. Este biótopo foi indicado 

como presente nesta fotografia tanto pelo controle, quanto por outros sete CCs (41,2%). 

Quatro biótopos foram considerados ausentes em todas as fotografias tanto pelo 

controle quanto pelos CCs (Figura III.14), número que corresponde a 17,4% do total de 

biótopos. No total, 19 biótopos foram indicados em desacordo com o controle por pelo menos 

um CC em pelo menos uma das 12 fotos (Tabela III.14). 
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Figura III.14 - Frequência média de ocorrência dos biótopos (%), e seus respectivos desvios padrão, nas 12 fotos analisadas pelos cientistas cidadãos (CCs) 

participantes do curso presencial da Etapa 2 e pelas pesquisadoras (grupo controle). 
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Tabela III.14 - Total de identificações (IDs) realizadas pelos cientistas cidadãos (CCs) nas 12 fotografias analisadas durante o curso da Etapa 2 da pesquisa. 

As células destacadas em cinza correspondem aos biótopos apontados pelo grupo controle nas fotografias. F = fotografia. 

Biótopos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 
Total de 

IDs 

Total de IDs 

similares 
% 

Total de IDs 

dissimilares 
% 

Tapete pardo 17 16 15 10 10 14 11 8 11 10 9 9 140 140 100,0 0 0,0 

Tapete pardo com Padina 1 0 4 15 0 15 15 14 13 12 1 0 90 88 97,8 2 2,2 

Banco de Dictyota 1 4 16 2 2 3 7 5 5 14 3 11 73 70 95,9 3 4,1 

Crosta de esponja laranja 1 5 4 11 2 1 1 6 3 10 12 15 71 70 98,6 1 1,4 

Tapete de alga calcária articulada 8 5 6 4 2 3 5 8 5 5 4 10 65 65 100,0 0 0,0 

Banco de algas calcárias  7 7 6 4 0 4 3 5 4 3 1 3 47 33 70,2 14 29,8 

Crosta de alga calcária 4 0 5 4 2 4 5 3 5 2 5 4 43 22 51,2 21 48,8 

Crosta de esponja azul 3 2 4 1 9 0 1 1 1 1 1 4 28 24 85,7 4 14,3 

Tapete pardo com algas vermelhas 0 0 0 1 8 0 0 1 0 0 7 4 21 13 61,9 8 38,1 

Gastrópode 0 2 0 0 0 2 2 10 3 1 1 0 21 10 47,6 11 52,4 

Tapete pardo com Gorgonia e Ophiothela 0 4 0 0 0 5 0 7 0 3 0 0 19 16 84,2 3 15,8 

Colônia de Schizoporella 1 1 0 2 1 1 2 0 3 1 0 1 13 4 30,8 9 69,2 

Tapete pardo com Pennaria 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 1 9 0 0,0 9 100,0 

Tapete pardo com ascídia-negra 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 1 16,7 5 83,3 

Colônia de coral-sol 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 6 0 0,0 6 100,0 

Colônia de Palythoa 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 6 0 0,0 6 100,0 

Tapete pardo com Carijoa 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0,0 5 100,0 

Colônia de Porites 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0,0 4 100,0 

Colônia de Siderastrea 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 3 100,0 

Colônia de coral-cérebro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Estrela-do-mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Pepino-do-mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Ouriço-do-mar em banco de alga calcária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

OUTRO: Fragmento de concha 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0 0 0 12 11 91,7 1 8,3 

OUTRO: Estrutura azul filamentosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0,0 1 100,0 

OUTRO: Ascídia colonial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

OUTRO: Crosta/mancha escura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Total de IDs 44 51 62 61 38 55 66 71 59 67 45 64 683 
    

Total de IDs similares 40 43 54 52 31 44 51 63 51 55 29 54 
 

567 83,0 
  

% (IDs similares) 90,9 84,3 87,1 85,2 81,6 80,0 77,3 88,7 86,4 82,1 64,4 84,4 
     

Total de IDs dissimilares 4 8 8 9 7 11 15 8 8 12 16 10 
   

116 17,0 

% (IDs dissimilares) 9,1 15,7 12,9 14,8 18,4 20,0 22,7 11,3 13,6 17,9 35,6 15,6 
     

Foto nítida? Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim           
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Ao todo, os CCs realizaram 683 identificações no conjunto das 12 fotos, sendo que 

destas, 567 estavam de acordo com o controle, e 116, em desacordo. Apesar de tais 

discordâncias entre os dois grupos, a proporção de identificações concordantes (82,7%) é 4,8 

vezes maior do que as discordantes (17,3%) (Figura III.15). 

 

 
Figura III.15 - Porcentagens de identificações similares e dissimilares ao controle realizadas pelos 

cientistas cidadãos (CCs) por foto e média geral. 

 

Ainda que a estimativa de frequência dos biótopos tenha sido diferente para controle 

e CCs, os biótopos estimados como mais frequentes por ambos os grupos foram os mesmos. 

São eles: Tapete pardo (100%), Tapete de algas calcárias articuladas (100%), Crosta de 

esponja laranja (98,6%), Tapete pardo com Padina (97,8%) e Banco de Dictyota (95,9%) 

(Tabela III.14 e Figura III.14). O Tapete pardo e Tapete de algas calcárias articuladas estão 

presentes em todas as fotos e são os mais abundantes, o que pode ter facilitado em sua 

identificação. A Crosta de esponja laranja também foi mais facilmente identificada 

provavelmente por conta de sua cor laranja-vivo, que se destaca dos demais biótopos da área. 

A facilidade de identificação do Tapete pardo com Padina pode estar relacionado ao tamanho 

maior e à estrutura da alga Padina, que é bastante diferente dos demais biótopos presentes nas 

fotos. O Banco de Dictyota, por também possuir tamanho maior e estrutura bem definida, 

pode ter contribuído para sua ID facilitada. No entanto, a Crosta de esponja laranja possuía, 

na maioria das fotos, tamanho diminuto, o que pode ter acarretado em sua estimativa de 

frequência mais baixa. Os biótopos Tapete de algas calcárias articuladas e Banco de Dictyota, 

apesar de possuírem, em maioria, características distintas, ambos possuem estrutura 
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ramificada, o que causou certa dificuldade de ID pelos CCs durante o curso, e o que pode ter 

acarretado em dificuldades durante a análise. Além disso, apesar de frequente, o Tapete de 

alga calcária articulada estava frequentemente misturado ao Tapete pardo, o que também pode 

ter contribuído para sua frequência de ocorrência menor em relação ao controle. 

Os biótopos com maior número de identificações dissimilares entre CCs e controle 

foram Crosta de alga calcária (48,8%), Banco de alga calcária (29,8%) e Gastrópode (52,4%) 

(Tabela III.14). No caso de Crosta de alga calcária e Banco de alga calcária, isso pode ter 

ocorrido por conta de sua similaridade de cores e nomes, apesar da distinção em relação à sua 

estrutura. Nota-se que para as Fotos 3, 6 e 10 (ANEXO A), nas quais está presente o biótopo 

Crosta de alga calcária, os CCs indicaram o Banco de alga calcária como presente; enquanto 

que o inverso ocorreu para as Fotos 7 e 8 (ANEXO A). Nas Fotos 5, 11 e 12 (ANEXO A), nas 

quais os CCs indicaram a presença de pelo menos um desses biótopos, há presença de 

fragmentos de conchas de cor clara, o que pode ter confundido os CCs durante as análises. 

Porém, em análise posterior das fotografias em monitor de computador, foi possível 

identificar a presença de Banco de alga calcária na Foto 12, como indicado por três CCs. Essa 

é uma questão que corrobora com a necessidade de modificação do formato de apresentação 

das fotografias para análise a fim de facilitar a identificação dos biótopos, como sugerido 

pelos CCs nos questionários (vide seção III.5.2.2.2). 

Tapete pardo com Pennaria e Colônia de Schizoporella foram os 4º (100%) e 5º 

(69,2%) biótopos com identificações mais dissimilares entre os grupos experimental e 

controle (Tabela III.14). Nas fotos em que os CCs relataram a presença de Tapete pardo com 

Pennaria, observou-se que a maioria dessas identificações foram feitas para a foto 4, na qual 

aparece sedimento em suspensão no quadrante inferior esquerdo. Esse sedimento em 

suspensão dá aspecto de pontos brancos na imagem (Figura III.16), que se assemelham à 

descrição de Pennaria dada durante o curso e no material de apoio, o que pode ter confundido 

os CCs durante as análises. Nesse sentido, seria então importante apresentar exemplos de 

fotografias nas quais aparecem sedimentos em suspensão para auxiliar na distinção entre 

ambos. 
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Figura III.16 - Quadrante inferior esquerdo da foto 4 analisada durante o curso da Etapa 2 (a), que 

pode ter sido confundido com o biótopo Tapete pardo com Pennaria (b). 

 

No caso do biótopo Colônia de Schizoporella, por ser formado por um organismo de 

coloração escura, é possível que este biótopo tenha sido selecionado em todas as fotos nas 

quais os CCs identificaram manchas escuras. O mesmo pode ter ocorrido para o caso Tapete 
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pardo com ascídia-negra (83,3% de IDs dissimilares), que também possui um organismo de 

coloração escura. Nas fotos 2, 5 e 7, o controle indica a presença de um elemento identificado 

como “crosta/mancha escura”, que podem ter sido indicados como Colônia de Schizoporella 

pelos CCs. Nas demais quatro fotos (1, 4, 6 e 10) é possível notar a presença de ao menos 

uma mancha escura em decorrência de sombras nas fotos. Tais sombras foram causadas tanto 

por irregularidades do substrato, quanto pelo quadrado de PVC. Nas demais fotos, nas quais 

este biótopo não foi indicado, tais sombras não são observadas (ANEXO A). 

Proporcionalmente, as fotos com maiores taxas de acerto foram as Foto 1 (90,9%), 

Foto 8 (88,7%), Foto 3 (87,1%) e Foto 9 (86,4%). A Foto 1 é a que possui o menor número de 

biótopos presentes, e as Fotos 3, 8 e 9 apresentam biótopos de tamanhos maiores e/ou com cor 

de destaque (Banco de Dictyota, Tapete pardo com Padina, Colônia de esponja laranja) e que 

foram os mais facilmente reconhecidos pelos CCs no conjunto de fotos, fato este que pode ter 

levado a uma maior similaridade de IDs nessas fotografias (Tabela III.14, Figura III.15 e 

ANEXO A). 

A Foto 11 foi a que apresentou o maior número de IDs dissimilares (35,6%). Nessa 

foto, sete CCs indicaram a presença de Tapete pardo com algas vermelhas, que constituem a 

maior parte da dissimilaridade nessa foto. Isso provavelmente foi ocasionado pela coloração 

alaranjada que se observa no Tapete pardo, causada pela iluminação da fotografia e que pode 

ter induzido os CCs a selecionarem tal biótopo (Tabela III.14 e ANEXO A). A segunda foto 

com maior número de IDs dissimilares foi a Foto 7 (22,7%), as quais foram ocasionadas, 

principalmente, pela ID de Crosta de alga calcária, possivelmente confundida com fragmentos 

de concha e Banco de alga calcária, que estão presentes nessa foto (Tabela III.14 e ANEXO 

A). 

Do conjunto das 12 fotos, apenas a Foto 5 foi considerada como não nítida pela 

maioria dos CCs. A mesma não está entre as fotos com maior número de incorreções, mas é a 

foto com o menor número de IDs totais, o que pode ser um indício de dificuldade de 

visualização dos biótopos nessa foto (Tabela III.14 e ANEXO A). 

Embora em número diminuto, além do Tapete pardo com Pennaria, os CCs indicaram 

como presente outros biótopos que estavam ausentes em todas as fotografias, sendo eles 

Colônia de coral-sol, Colônia de Palythoa, Tapete pardo com Carijoa, Colônia de Porites e 

Colônia de Siderastrea (Tabela III.14). 

Ainda que ao menos 47,0% (8 dos 17) dos CCs tenham indicado o Tapete pardo em 

todas as fotos, e que o aspecto deste biótopo seja bastante similar em todas elas, observa-se 
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que a frequência de identificação do Tapete pardo tende a diminuir ao longo do tempo (Figura 

III.17). Em vários trabalhos de ciência cidadã (BOIS; SILANDER; MEHRHOFF, 2011; 

SNÄLL et al., 2011; ROY et al., 2012; LEWANDOWSKI; SPECHT, 2015) é relatado que 

organismos comuns tendem a ser pouco reportados pelos CCs, como é o caso do Tapete pardo 

neste estudo. Isso acontece pois os CCs consideram relevante relatar aquilo que é novo ou 

diferente; o que poderia explicar essa diminuição de IDs observada para o Tapete pardo, ainda 

que tenha sido frisada durante o curso a importância de se reportar no formulário todos os 

biótopos observados. Outra possibilidade está atrelada aos nomes dados aos biótopos, já que 

vários deles dizem respeito a uma associação entre o Tapete pardo e outro organismo (p. ex.: 

Tapete pardo com Padina, Tapete pardo com Gorgonia e Ophiothela), fato tal que pode ter 

confundido o CC durante o preenchimento do formulário, tendo considerado a identificação 

de um biótopo constituído de Tapete pardo + associação como suficiente para identificar a 

presença do Tapete pardo na foto analisada. Se este for o caso, tal consideração possivelmente 

feita pelos CCs não é equivocada, mas tendo em vista o formato no qual foi elaborado o 

protocolo, não é possível confirmar se essa hipótese é verdadeira, ou se os CCs apenas 

passaram a não reportar o Tapete pardo por ser um biótopo comum. . Nesse sentido, é 

possível que as identificações realizadas pelos CCs sejam mais similares ao controle do que o 

estimado pelas análises realizadas nesta pesquisa. 

 
Figura III.17 - Identificações do Tapete pardo realizadas pelos cientistas cidadãos (CCs) no decorrer 

do tempo, tendo sido a Foto 1 a primeira foto analisada, e a Foto 12, a última. 

 

A partir da análise de precisão da identificação dos biótopos pelos CCs, obteve-se 

uma similaridade de Sorensen média entre todos os CCs de (46,7 ± 7,3)%. Considerando-se a 
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formação dos CCs, o grupo Afim apresentou similaridade de (49,3 ± 9,3)% e o grupo Outra 

apresentou similaridade de (43,6 ± 8,1)%. A ordenação por nMDS também não permitiu a 

visualização de diferenças claras entre os dois grupos de CCs em relação à formação 

acadêmica ou experiência profissional dos mesmos (Figura III.18). 

  

 
Figura III.18 - nMDS dos biótopos identificados pelos cientistas cidadãos (CCs) em todas as 12 fotos 

analisadas. Foram comparadas as respostas dos CCs que possuíam formação acadêmica ou experiência 

profissional relacionada às ciências biológicas, oceanografia ou ecologia (triângulo verde - “Afim”); 

às respostas dos CCs que possuíam outras formações acadêmicas e/ou experiências profissionais que 

não as listadas anteriormente (triângulo azul - “Outra”). 

 

Em trabalhos similares para o ambiente marinho, nota-se que seus resultados são 

comparáveis aos obtidos no presente estudo. Branchini et al. (2015b) obtiveram uma média de 

precisão de 33,5% a 77,2 %, com a maioria dos grupos de CCs entre 40% e 55%, com média 

de 47,6 % e variação intra-grupo de aproximadamente 24%. Já Goffredo et al. (2010) 

obtiveram uma média de 39% a 91%, com a maioria dos grupos apresentando uma média de 

precisão entre 50% e 80% e variação intra-grupo de aproximadamente 26%. 

Em relação à análise de acurácia por foto, observa-se que a média de similaridade 

entre CCs e controle ficou entre 34,1% e 58,7% (Figura III.19), com média global de (48,0 ± 

17,2)%. Tal resultado é similar à média de 46,7% ± 7,3 de similaridade entre os CCs, porém, 

observando-se os desvios padrão, é possível inferir que há menor variabilidade entre as 

respostas dos CCs do que entre CCs e controle. 

A faixa mais representativa de similaridade entre controle e CCs foi a de 45% a 

54,9%, com 24,5% das respostas dos CCs estando nesta faixa; seguida da faixa de 35% a 

44,9%, com 23,0% em segundo lugar; e da faixa de 65% a 74,9%, com 13,7% das respostas, 

em terceiro (Figura III.20). 
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Erro! Indicador não definido.Figura III.19 - Médias e respectivos desvios padrão, por foto, do 

índice de similaridade de Sorensen das respostas dos cientistas cidadãos (CCs) em relação ao controle. 

 

 
Figura III.20 - Comparação entre as identificações (IDs) dos biótipos realizadas pelos cientistas 

cidadãos (CCs) e o controle. 

 

Observa-se que tais resultados são comparáveis aos de outros trabalhos similares 

presentes na literatura para o ambiente marinho. Branchini et al. (2015), que contou com a 

participação de 383 voluntários; obtiveram uma média de acurácia variando entre 40,4% e 

77,9%. Considerando-se a maioria dos grupos de CCs analisados no referido estudo, a média 

de acurácia foi 45% a 60%, com média global de 52,9%, com uma variação intra-grupo de 

aproximadamente 45%. Os resultados de Goffredo et al. (2010), que contou com a 

participação de 324 voluntários; são comparáveis, com acurácia variando entre 38% a acima 

de 90%, com a acurácia da maioria dos grupos de CCs variando entre 50 e 80% e variação 
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intra-grupo de 21%. Em Mumby et al. (1995), a acurácia variou entre 52% e 70%, com 48 

amostras, resultado também comparável aos trabalhos anteriores. 

Quando analisada a acurácia por biótopo, observou-se que o índice de similaridade de 

Sorensen variou de 0% a 100%, com média global de (41,0 ± 40,9)%. A identificação dos 

biótopos Tapete Pardo e Tapete de algas calcárias articuladas apresentaram 100% de 

similaridade entre controle e CCs, com ambos os grupos identificando a presença de Tapete 

pardo e Tapete de algas calcárias articuladas em todas as fotos, seguido dos biótopos Crosta 

de esponja laranja (95,6%), Banco de Dictyota (90,9%) e Tapete pardo com Padina (87,5%) 

(Figura III.21), o que condiz com os biótopos que tiveram mais IDs similares e que eram mais 

frequentes nas fotografias (Figura III.14 e Tabela III.14).  

Dos biótopos listados no formulário de identificação, obteve-se 0% de similaridade 

entre CCs e controle para seis deles, que são os mesmos que estão ausentes nas fotografias 

analisadas, mas que foram indicados como presentes por alguns CCs. Além desses, 

Gastrópode também aparece com 0% de similaridade. Alguns CCs o indicaram como presente 

em sete fotos, quando o mesmo só está presente em uma (Figura III.21 e Tabela III.14). A 

variabilidade observada nas respostas se deu, principalmente, por essas IDs dissimilares de 

biótopos ausentes (Tabela III.14 e Figura III.21). 

Ainda que a frequência calculada para CCs e controle não tenha sido a mesma, e 

apesar dos CCs terem indicado biótopos que não estavam presentes nas fotografias, foi 

calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis “frequência de ocorrência 

dos biótopos determinada pelo controle” versus “frequência de ocorrência dos biótopos 

determinada pelas respostas do CCs”, resultando em ρ = 0,85 (p < 0,05), o que indica uma 

forte correlação linear entre essas variáveis. Em outros estudos utilizando protocolos de 

ciência cidadã, altas correlações também foram encontradas entre os dados de CCs e 

pesquisadores profissionais (DELANEY et al., 2007; HIDALGO-RUZ; THIEL, 2013; 

FORRESTER et al., 2015b; FUCCILLO et al., 2015; VAN DER WAL et al., 2015). 
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Figura III.21 - Índice de similaridade de Sorensen entre CCs e controle em relação aos biótopos no conjunto das 12 fotos. 
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É relevante frisar que, apesar do número substancialmente mais baixo de CCs 

participantes no presente trabalho, e das análises dos biótopos terem sido realizadas através de 

fotografias, com capacitação realizada unicamente por intermédio desse mesmo recurso, o 

qual possui limitações inerentes do método, como possíveis distorções de cores e sem 

possibilidade de observação dos espécimes in loco; a precisão e acurácia por foto obtida neste 

trabalho é comparável aos resultados presentes na literatura citada. Ainda assim, seria 

interessante a modificação da metodologia para avaliar a possibilidade de melhoria da 

acurácia e precisão das IDs dos CCs. Em estudo de ciência cidadã envolvendo a identificação 

de insetos, por exemplo, foi reportado que o método de treinamento influenciou 

significativamente a capacidade dos CCs de identificar corretamente as espécies, variando de 

79% a 94% de acurácia dependendo do método utilizado (RATNIEKS et al., 2016). 

Alguns trabalhos optaram por realizar uma avaliação prévia de seus CCs, selecionando 

apenas aqueles que obtiveram um desempenho mínimo nas mesmas para que pudessem 

realizar as tarefas da pesquisa. No trabalho de Roelfsema et al. (2016), os CCs realizaram 

testes teórico e prático (in loco) de identificação, sendo necessária uma pontuação de pelo 

menos 85% em ambas. 

Estudos nos quais CCs precisam identificar muitas espécies diferentes e estimar suas 

abundâncias (avaliação de diversidade e riqueza de espécies) são considerados como sendo os 

que possuem as tarefas mais complexas, sendo necessária uma ênfase na dedicação à 

elaboração do treinamento aos voluntários a fim de validar os dados e promover confiança, 

independente da aplicação para a qual os dados serão destinados. Devido a isso, a análise 

subsequente de tais dados por profissionais deve considerar um viés ou deficiências inerentes 

desses estudos (THIEL et al., 2014). Por isso, é indicado o uso de protocolos com 

amostragens padronizadas, com o uso de métodos como transectos ou quadrats, pois isso 

diminui o viés e aumenta a acurácia dos dados coletados por CCs (THIEL et al., 2014), o que 

foi utilizado no presente estudo. Além disso, este é o primeiro teste do protocolo. Para a 

obtenção de dados de alta qualidade, é necessário que sejam realizados vários testes de forma 

iterativa, para garantir que os procedimentos sejam executados com sucesso pelos CCs 

(KOSMALA et al., 2016). 
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III.6 CONCLUSÕES 

 

Foram observadas mudanças de percepção dos CCs após a participação no curso da 

Etapa 2 do protocolo de monitoramento, principalmente em relação à ciência cidadã, aos 

costões rochosos e sua biodiversidade, tendo-se alcançado parcialmente os objetivos 

educacionais da pesquisa. Além disso, os CCs tenderam a realizar mais identificações 

similares ao controle do que dissimilares, com acurácia e precisão médias comparáveis aos 

resultados de trabalhos similares encontrados na literatura. Tal resultado foi obtido mesmo 

com as dificuldades relatadas pelos CCs durante a identificação dos biótopos, e com a 

limitação associada à ID por foto, sem conhecimento in loco dos biótopos analisados, e 

independentemente das formações ou experiências profissionais prévias dos participantes, o 

que demonstra que este é um protocolo promissor para o monitoramento do substrato 

consolidado de UCs marinhas. Porém, é importante que novos testes sejam realizados a fim 

de melhorar o desempenho dos CCs durante sua colaboração, visando aumentar a acurácia e 

precisão da metodologia; incluindo as modificações sugeridas pelos participantes. Para isso, 

sugere-se (1) reavaliar o método de coleta das fotos durante a Etapa 1 com a finalidade de 

melhorar a qualidade das fotos disponibilizadas para a Etapa 2, com a inclusão de filtros ou, 

preferencialmente flash ou lanterna para iluminação da área a ser fotografada, obtendo-se, 

assim, cores mais próximas do real, e diminuindo a necessidade de edição das fotografias; (2) 

a troca do nome dos biótopos no caso de biótopos formados por associações de organismos, 

enfatizando aquele mais facilmente distinguível e com estrutura bem definida; (3) enfatizar 

durante o curso a importância de se relatar todos os biótopos observados nas fotografias; (4) 

enfatizar a necessidade de se observar com cuidado as estruturas dos organismos presentes 

nas fotografias em detrimento de suas cores, a fim de se identificar o biótopo que compõe; (5) 

reavaliar a influência da nitidez das fotografias na ID dos biótopos; (6) aumentar o número de 

CCs no processamento dos dados, a fim de se diminuir o peso dos outliers nas análises; e (7) 

realizar uma avaliação futura entre as IDs realizadas durante o curso e através da plataforma 

Monitore Tupinambás pode ser importante para avaliar a influência do formato de 

disponibilização das fotografias na análise do CC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ciência cidadã tem se mostrado como uma ferramenta interessante para o aumento 

da escala de abrangência de pesquisas científicas, especialmente para o monitoramento da 

biodiversidade; bem como para a educação científica e ambiental de seus participantes. Ainda 

assim, a ciência cidadã continua sendo vista de forma cética por parte da comunidade 

científica, especialmente por questões relacionadas à confiabilidade dos dados gerados a partir 

de projetos dessa natureza. 

No presente estudo, foram analisados diversos trabalhos focados em bentos marinho e 

costeiro, que apesar de estarem aumentando a sua representatividade, especialmente nas duas 

últimas décadas, continuam sendo ambientes pouco incluídos em projetos de ciência cidadã. 

Apesar disso, constatou-se que a maioria dos projetos apresenta várias das características 

recomendadas para o sucesso de um projeto de ciência cidadã, como prover treinamento e 

materiais de suporte para os CCs. No entanto, há ainda um longo caminho a ser percorrido, 

tanto no sentido de aumento do número de iniciativas para o contexto desses ambientes, 

quanto em relação à avaliação dos protocolos, à inclusão dos CCs no processo de 

desenvolvimento dos mesmos e à consideração da educação dos CCs como um objetivo a ser 

atingido. Tais questões são relevantes tanto para estreitar o relacionamento entre os 

participantes e os pesquisadores; quanto para possibilitar maior aceitação dos dados oriundos 

desses projetos por gestores e pela comunidade científica. 

Tendo em vista tais questões, foi elaborado um protocolo de ciência cidadã para o 

monitoramento de bentos marinho, com o intuito de auxiliar na gestão de UCs marinhas do 

Brasil. Devido à relevância de se contextualizar o protocolo no ambiente no qual será 

utilizado, e da possibilidade de se associar a ciência cidadã a uma abordagem alternativa à 

espécies, como é o caso da abordagem por biótopos utilizada neste estudo, com o intuito de se 

agilizar o processo de coleta e processamento de dados; foi realizado um levantamento prévio 

do local de estudo (Ilha das Palmas, ESEC Tupinambás, Ubatuba-SP) para embasar a 

elaboração do referido protocolo. Tal levantamento mostrou que a caracterização de 

comunidades marinhas bentônicas utilizando-se este método visual, agiliza a identificação de 

possíveis impactos e a realização de planos de prevenção ou mitigação para tal finalidade, 

tendo essa agilidade sido, inclusive, constatada pela detecção de dominância de Tapetes na 

área de estudo, o que é um indicativo de que a área é provavelmente sujeita a elevados níveis 
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de sedimentação; e também pela detecção, em apenas uma amostragem, de dois organismos 

invasores já relatados para o litoral do estado de São Paulo, coral-sol e Ophiothela mirabilis. 

Uma vez obtidos os dados para embasamento e contextualização do protocolo, o mesmo foi 

elaborado levando-se em consideração quesitos relatados na literatura como sendo 

importantes para o sucesso de projetos de ciência cidadã, como o treinamento dos CCs e o 

desenvolvimento materiais de apoio adequados, além de realizar análises estatísticas dos 

dados obtidos para sua validação, e de se considerar a educação científica e ambiental dos 

CCs como um objetivo a ser alcançado. 

Na Etapa 1 (Coleta de dados), foram obtidas 201 fotografias em duas coletas 

realizadas com os mesmos dois CCs na Ilha das Palmas (ESEC Tupinambás, Ubatuba/SP), os 

quais, após a primeira coleta, sugeriram modificações na metodologia, como o uso obrigatório 

de uma câmera com visor, a troca da corda por uma haste rígida para medir o espaçamento 

entre as fotos, a modificação das profundidades de coleta (de 3, 6 e 9 m para 6, 9 e 12 m) a 

fim de auxiliar na estabilização do mergulhador para registrar as fotos; e também a adição de 

apoios no quadrado de PVC para diminuir o contato deste com o costão, visando a diminuição 

do impacto causado aos organismos durante a amostragem, e a estabilização do mesmo para 

melhor proceder com o registro das fotografias. Tais modificações foram realizadas e testadas 

em uma segunda coleta com sucesso e avaliada positivamente pelos CCs. No entanto, através 

da análise dos questionários pré e pós-atividade dessa etapa, não foram observadas mudanças 

claras de percepção dos CCs. 

Das 201 fotografias obtidas, 12 foram utilizadas para a Etapa 2 (Processamento de 

dados), e a maior parte do restante delas está hospedada na plataforma Monitore Tupinambás 

no Zooniverse para análise por qualquer interessado. Da Etapa 2, participaram 17 CCs, os 

quais avaliaram o curso de maneira bastante positiva, atribuindo com nota média geral de 4,7 

(de um máximo de 5). Foram observadas mudanças de percepção dos participantes em relação 

aos temas abordados e ao ambiente de estudo a partir de comentários dos CCs e da avaliação 

das respostas dos questionários pré e pós-atividade, notando-se um ganho de conhecimento 

pela maioria dos CCs em relação ao conceito de ciência cidadã e sobre os biótopos. Desse 

modo, seria interessante a inclusão dos CCs participantes da Etapa 1 no curso da Etapa 2, já 

que nessa última observou-se o alcance, pelo menos parcial, do objetivo educacional do 

projeto. Além disso, o conhecimento sobre o ambiente em que se está inserido contribui para 

a diminuição do potencial impacto negativo que se pode causar ao ambiente, o que 

consideramos um aspecto positivo do presente estudo. 
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Também se notou que, durante o curso da Etapa 2, alguns dos participantes 

confundiram os objetivos da ciência cidadã com os objetivos da presente pesquisa e tiveram 

dificuldades durante a identificação dos biótopos nas fotografias. Para auxiliá-los, os CCs 

sugeriram a melhoria da qualidade das fotografias, substituir o método de projeção em tela 

por outro meio de disponibilização das fotografias para análise, e também o aumento do 

tempo para se familiarizarem com os materiais e os biótopos; sendo o aumento do tempo do 

curso uma alternativa. Os CCs consideram que a resolução de tais questões poderia contribuir 

para a melhoria de seu desempenho na identificação dos biótopos. 

Apesar de tais dificuldades, e da limitação associada à ID por foto, sem 

conhecimento in loco dos biótopos analisados, a avaliação das IDs dos CCs, 

independentemente de suas formações ou experiências profissionais prévias, mostrou que os 

mesmos tendem a realizar mais IDs corretas do que IDs incorretas em uma proporção de 

quase 5:1, e uma acurácia e precisão média de cerca de 50%, que é comparável aos resultados 

encontrados na literatura. Considerando-se a frequência de ocorrência dos biótopos, também 

se obteve uma correlação de 85% entre CCs e o grupo controle, o que é bastante alta e 

comparável a outros estudos de validação de protocolos de ciência cidadã. Porém, é 

importante que novos testes, incluindo as modificações sugeridas, sejam realizados, a fim de 

aumentar a acurácia e precisão da metodologia. 

Além disso, visando o aprimoramento da metodologia, sugere-se, para estudos futuros 

(1) reavaliar o método de coleta das fotos durante a Etapa 1 com a finalidade de melhorar a 

qualidade das fotos disponibilizadas para a Etapa 2, com a inclusão de filtros ou, 

preferencialmente flash ou lanterna para iluminação da área a ser fotografada, obtendo-se, 

assim, cores mais próximas do real, e diminuindo a necessidade de edição das fotografias; (2) 

fazer novos testes da metodologia de dados incluindo-se um maior número de CCs de 

diferentes experiências, tanto relacionadas à área de estudo da pesquisa, quanto de 

certificação de mergulho, para avaliar se há influência dessas variáveis no registro das 

fotografias; (3) a troca do nome dos biótopos no caso de biótopos formados por associações 

de organismos, enfatizando aquele mais facilmente distinguível e com estrutura bem definida; 

(4) enfatizar durante o curso a importância de se relatar todos os biótopos observados nas 

fotografias; (5) enfatizar a necessidade de se observar com cuidado as estruturas dos 

organismos presentes nas fotografias em detrimento de suas cores, a fim de se identificar o 

biótopo que compõe; (6) reavaliar a influência da nitidez das fotografias na ID dos biótopos; 

(7) aumentar o número de CCs no processamento dos dados, a fim de se diminuir o peso dos 
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outliers nas análises; (8) realizar uma avaliação futura entre as IDs realizadas durante o curso 

e através da plataforma Monitore Tupinambás pode ser importante para avaliar a influência do 

formato de disponibilização das fotografias na análise do CC; e (9) comparar os resultados 

obtidos com as diferentes estruturas de protocolos de ciência cidadã desenvolvidas para 

bentos marinho e costeiro, levando-se em consideração os objetivos para os quais foram 

propostos.  

Finalmente, nota-se que a inclusão dos CCs no desenvolvimento do protocolo trouxe 

recomendações de melhorias valiosas, que não poderiam ter sido obtidas de melhor maneira 

que não pelo público para o qual o protocolo foi desenvolvido, e que, apesar da necessidade 

de aprimoramento da metodologia, a mesma se mostra promissora para o monitoramento 

participativo de UCs marinhas para o auxílio na gestão dessas áreas e para a educação 

ambiental e científica dos cidadãos participantes.  

 

 



 

136 

 

APÊNDICE A – Quadro-resumo dos projetos de ciência cidadã com foco em comunidades bentônicas.  

Projeto Objetivo Publico alvo Tarefa Tipo de Treinamento 

Tempo do 

Treinamen

to 

Tempo de 

Aplicação 

do 

Protocolo 

Dados 

Obtidos por 

Coleta de 

dados (1) 

ou 

Processa

mento de 

dados (2)? 

Ano de 

Lançamen

to 

Materiais 

exigidos 

Big Seaweed 

Search 

<https://scistarter

.com/project/123

2-Big-Seaweed-

Search> 

Explorar a 

distribuição de 

algas invasoras e 

nativas do Reino 

Unido 

Qualquer 

Identificar e 

registrar algas 

marinhas para 

pesquisa de 

mudanças 

climáticas  

- - 1h 

Fotos e 

formulários 

em formato 

impresso e 

digital para 

submissão 

dos dados 

1 2009 

Guia, 

formulários, 

fita métrica 

Bleach Patrol 

<https://scistarter

.com/project/166

4-Bleach-Patrol> 

Monitorar evento 

de branqueamento 

de global de corais 

Qualquer 

Registrar 

observação de 

branqueamento 

de corais e 

saúde de recifes 

- - - 
Foto e 

relatórios 
1 - - 

https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/1232-Big-Seaweed-Search
https://scistarter.com/project/1664-Bleach-Patrol
https://scistarter.com/project/1664-Bleach-Patrol
https://scistarter.com/project/1664-Bleach-Patrol
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CIGESMED 

(GEROVASILEI

OU et al., 2016) 

Aprimorar o 

entendimento da 

correlação entre 

pressão natural e 

antropogênica e 

funcionamento de 

ecossistemas para 

definir e manter o 

“Estado de 

Qualidade 

Ambiental” (Good 

Environmental 

Status - GES) do 

Mar Mediterrâneo, 

através do estudo 

integrado de 

assembleias 

coraligenas 

Mergulhadores 

experientes 

Obter 

informações a 

respeito de 

distribuição 

espacial de 

assembleias 

coralígenas; 

permitir uma 

caracterização 

da estrutura 

básica destas 

assembleias e 

monitorar 

potenciais 

pressões e 

ameaças a este 

habitat 

Identificação de vida 

marinha e técnicas de 

levantamento, briefing, 

mergulho experimental 

para coleta de dados 

seguido de entrevistas, 

questionários e 

discussões, palestras, 

exercícios práticos, 

aulas particulares, 

vídeos, slides 

 

- - 
Fotos e 

formulários 
1 - 

Placa e 

equipamento 

de mergulho,  

ClimateWatch 

<https://scistarter

.com/project/241

-ClimateWatch> 

Entender o efeito 

das mudanças 

climáticas nas 

espécies 

Qualquer 

Observar e 

registrar 

mudanças 

sazonais na 

natureza 

- - 30 min 
Fotos e 

formulários 
1 2009 

Relógio, 

câmera ,GPS, 

binóculos 

https://scistarter.com/project/241-ClimateWatch
https://scistarter.com/project/241-ClimateWatch
https://scistarter.com/project/241-ClimateWatch
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Coral Cay 

Conservation 

(MUMBY et al., 

1995) 

Estabelecer o plano 

de manejo para 

selecionar áreas de 

barreiras de corais 

de Belize 

Mergulhadores 

Coletar dados 

detalhados de 

topográficos, 

batimétricos e 

biológicos 

(Abundância de 

organismos de 

recifes, 

incluindo 

peixes, 

macroalgas e 

corais 

hermatípicos, 

composição 

dos substratos e 

cobertura das 

principais 

classes 

bióticas) 

Curso (identificação de 

todas as espécies de 

macroalgas, algas 

marinhas, corais e 

outros invertebrados 

marinhos), treinamento 

de técnicas de 

levantamento marinho 

(interações entre 

espécies, taxonomia, 

fisiologia) e 

consideração de 

práticas e problemas 

de manejo de zonas 

costeiras recentes 

8 dias - Levantamento 1 1986 - 

CoralWatch 

(MARSHALL; 

KLEINE; 

DEAN, 2012) 

Integrar educação e 

monitoramento 

global de recifes 

através da análise 

do branqueamento 

e do uso de uma 

rede de 

monitoramento 

para educar o 

público sobre a 

biologia dos corais, 

mudanças 

climáticas e gestão 

ambiental. 

Qualquer 

Coletar dados 

sobre saúde de 

corais usando o 

“Gráfico de 

Saúde de 

Corais” 

 

 

- - - 
Levantamento

, Formulários 
1 2002 

Quadrado de 

plástico que 

éusado como 

cartão de 

amostras de 

cores, para 

monitorar o 

branqueament

o e 

consequentem

ente a saúde 

dos corais 
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Eye on the Reef 

(BEEDEN et al., 

2014) 

Programa de 

monitoramento de 

recifes de coral e 

avaliação de sua 

saúde 

Mergulhadores 

autônomos e 

livre  

Identificação 

de fotografias e 

relatório da 

vida marinha, 

branqueamento 

e reprodução de 

corais e 

poluição 

marinha via 

app 

EAD, treinamento e 

tutorial submerso 

Auto-

aprendizag

em 

5-30 min 
Fotos , 

levantamento 
1 2009 

Formulários, 

equipamento 

de mergulho 

GoPro 

photogrametry* 

(RAOULT et al., 

2016) 

Utilização de 

cientistas cidadãos 

com GoPro, em 

conjunto com a 

técnica de 

fotogrametria 

“structure from 

motion” (SFM) 

para conduzir um 

método de 

amostragem do 

habitats típico de 

ecologistas 

marinhos 

Mergulhadores 

livres  

Captura de 

imagen de 

platôs recifais 

 

- - ~10-20 min Filmagem  1 2015 GoPro 

LiMPETS 

<https://scistarter

.com/project/177

8-Long-term-

Monitoring-

Program-and-

Experiential-

Training-for-

Students-

LiMPETS> 

Monitoramento do 

costão de 

médiolitoral, 

promovendo uma 

experiência 

autêntica de 

monitoramento 

costeiro prático 

 

 

Estudantes do 

nono ano até o 

ensino superior 

 

 Levantamento 

de 

invertebrados e 

espécies de 

algas em locais 

de 

monitoramento 

ao longo da 

costa da 

Califórnia 

Workshop - Várias horas 
Levantamento

, Formulários 
1,2 2002 

Transecto 

quadrático, 

container de 

plático 

 

https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
https://scistarter.com/project/1778-Long-term-Monitoring-Program-and-Experiential-Training-for-Students-LiMPETS
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Marine Metre 

Squared 

<https://scistarter

.com/project/728

-Marine-Metre-

Squared> 

Levamentamento 

da comunidade do 

infralitoral da nova 

Zelândia 

Qualquer 

Envio das 

observações 

dos quadrados 

de 1m x 1m de 

fragmentos da 

costa 

 

Texto e video - 
Menos de 

uma hora 

Levantamento 

(formulários, 

Fotos) 

1 2012 

Um quadrado 

ou uma corda 

para medir o 

metro 

quadrado, uma 

câmera, 

peneira, 

espátula, e um 

balde  

Monitore 

Tupinambás >> 

<https://www.zo

oniverse.org/proj

ects/larissakawab

e/monitore-

tupinambas> 

Levantamento e 

monitoramento de 

costões rochosos de 

áreas de unidades 

de conservação 

brasileiras 

 

 

Mergulhadores 

(coleta de 

dados), 

qualquer 

(análise de 

dados) 

Fotografia de 

comunidades 

bentônicas 

marinhas e/ou 

fotoidentificaçã

o de biótopos 

 

Briefing e workshop 4 h 30 min 

Fotos, 

Formulários, 

questionários 

1, 2 2017 

Quadrado de 

PVC, camera, 

equipamento 

de mergulho, 

computador 

Mussel* 

(MIRALLES et 

al., 2016) 

Controle de 

populações 

marinhas invasoras 

de mexilhão 

pigmeu 

(Xenostrobus 

securis) 

Crianças de 4 a 

16 anos de 

idade e adultos 

Identificar e 

coletar 

mexilhões 

pigmeus de um 

local 

estabelecido 

 

Curso: reconhecimento 

de espécies e 

diferenciação de 

mexilhões nativos, 

usando material 

gráfico e conchas  

reais dos mexilhões  

2h 

1h 

(levantament

o); 2h30min 

(remoção de 

mexilhões) 

Um 

levantamento 

qualitativo  

visual e 

remoção de 

mexilhões 

1 2015 - 

Nudibranchia* 

(AGARWAL, 

2017) 

Levantamento de 

organismos 

incrustantes em 

docas flutuantes em 

docas flutuantes 

submersas na 

metade sul da baía 

de São Francisco 

Qualquer 

Levantamento 

de 

invertebrados 

sésseis, 

incluindo 

nudibrânquios 

e seus 

hidróides, e 

outros 

potenciais 

predadores. 

Espécies de 

interesse são 

- - - 

Foto e 

medição das 

espécies de 

interesse 

1 2014 
Câmera 

fotográfica 

https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
https://scistarter.com/project/728-Marine-Metre-Squared
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas
https://www.zooniverse.org/projects/larissakawabe/monitore-tupinambas


 
 

141 

 

geralmente 

medidas e 

fotografadas 

OPIHI 

(COX et al., 

2012) 

Monitoramento de 

costões rochosos 

Estudantes de 

escola 

secundária 

Indentificar e 

descrever a 

abundancia e 

distribuição de 

espécies 

nativas e 

introduzidas 

em diversos e 

heterogêneos 

habitats de 

infralitoral 

Apresentação interatia 

e discussões em sala 

de aula 

4-5h ~1h30min Formulários 1 2004 

Transecto 

quadrático, 

câmera 

fotográfica 

Palythoa* 

(PARKINSON 

et al., 2016) 

Monitoramento de 

branqueamento nos 

zoantharianos 

Palythoa 

tuberculosa 

Estudantes 

universitários 

Analisar as 

cores de 

diversas  

colônias 

selecionadas 

randomicament

e de  P. 

tuberculosa ao 

mesmo tempo 

na Ilha  

Okinawa 

Curso prático usando 

imagens prévias de 

uma coleção de corais 

2 dias - 
Análise das 

fotos 
2 - - 
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Point Lookout* 

(ROELFSEMA 

et al., 2016) 

Monitoramento de 

saúde de corais e 

mapeamento do 

habitat 

Mergulhadores  

experientes(> 

50 mergulhos) 

Registrar 

cobertura 

bentônica, 

abundância de 

invertebrados e 

peixe 

indicador, e 

impactos nos 

recifes 

 

Apresentação da 

ecologia de recifes de 

corais; protocolos de 

levantamento; controle 

de flutuabilidade; 

identificação e biology 

de corais, algas, 

substratos, peixes e 

invertebrados; 

mapeamento e análise 

de dados. 

Treinamento prático de 

identificação de 

espécies indicadoras e 

impactos nos recifes, 

controle de 

flutuabilidade, 

mapeamento submerso 

e técnicas de 

levantamento 

- 

Uma fim de 

semana, 4 

vezes por 

ano (uma por 

estação), em 

estágio de 

40-50 min de 

mergulho 

por grupo 

Levantamento 

(Formulários) 
1 2014 

Equipamentos 

de mergulho, 

quadrado de 

plástico que é 

usado como 

cartão de 

amostra de 

cores, para 

monitorar o 

branqueament

o e 

consequentem

ente a saúde 

dos corais 

Redmap 

(NURSEY-

BRAY; 

PALMER; 

PECL, 2018) 

<https://scistarter

.com/project/790

-Redmap> 

Gerar um banco de 

dados “fora do 

alcance” de 

observação de 

animais marinhos 

Mergulhadores, 

pescadores 

Localizar, 

registrar e 

mapear 

espécies 

marinhas que 

são incomuns 

na Austrália 

- - 

Durante 

mergulho ou 

pesca 

Fotos , 

relatórios, 

Formulários 

1 
Antes de 

2011 
- 

Reef Check 

(GILLETT et al., 

2012; 

FORRESTER et 

al., 2015a; 

CERRANO; 

MILANESE; 

PONTI, 2017; 

DONE et al., 

2017) 

Monitoramento e 

conservação de 

recifes de corais 

 

Acima de 16 

anos de idade 

(maioria dos 

participantes 

são 

mergulhadores) 

Registrar 

corais, algas e 

esponjas abaixo 

de um nível de 

formas de 

crescimento 

específico 

 

Curso teórico e prático 

2-3 dias 

(treinament

o 

EcoDiver) 

10 min 

Formulários  

de 

levantamento 

(planilha), 

Fotos  

1 1997 

Equipamento 

de mergulho e 

kit EcoDive 
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<https://scistarter

.com/project/837

-Reef-Check-

Tropical-

EcoDiver-

Training> 

Reef Life 

Survey 

(STUART-

SMITH et al., 

2017) 

Quantificar 

estrutura de 

comunidades de 

maneira 

pradronizada 

 

Mergulhadores 

experientes 

Levantamento 

da vida 

marinha através 

de censo visual 

ao longo de um 

transecto de 

50m (foto-

quadrados 

digitais são 

tirados em 

intervalos de 

2.5m ao longo 

da linha do 

transecto, i.e. 

20 por  

transecto de 

50m) 

- - 
Durante 

mergulho 

Formulários, 

Fotos 
1 2008 

 Transecto de 

50 m de linha 

de fibra de 

vidro, câmera 

para foto-

quadrados 

, camera for 

photo-

quadrats,  

placa, lápis e 

papel a prova 

d‟agua, GPS 

para registrar 

local  

Reef Watch 

<https://scistarter

.com/project/534

-Reef-Watch> 

 

Monitoramento da 

saúde de costões no 

sul da Austrália 

Qualquer 

Realizar o 

levantamento 

de costões no 

infra e 

médiolitoral 

Essencial para 

identificar peixes de 

aguas temperadas. 

Habilidades de 

identificação de 

epécies e formas de 

vida  e métodos de 

levamentamento: 

quadrados e transecto 

de linha interceptada 

(LIT) para 

levantamento de 

bentos (fundo) e 

transecto em faixa de 

50m para o 

levantamento dos 

Até um ano 

(protocolo 

infralitoral) 

Várias horas Formulários 1 1998 
Equipamento 

de mergulho 

https://scistarter.com/project/534-Reef-Watch
https://scistarter.com/project/534-Reef-Watch
https://scistarter.com/project/534-Reef-Watch
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peixes  

Rescue a Reef 

(HESLEY et al., 

2017) 

<https://scistarter

.com/project/175

54-Rescue-a-

Reef> 

Restauração de 

recifes de coral 

Adultos ( > 18 

anos de idade), 

mergulhadores 

(com 

certificação 

válida e pelo 

menos um 

mergulho 

concluído nos 

últimos 12 

meses antes da 

expedição, 

mergulho livre 

Propagando e 

transplantando 

corais chifre-

de-veado 

ameaçados 

usando técnicas 

com 

embasamento 

científico 

Demonstração teórica 

e prática da técnica de 

restauração do recife 

de coral 

 

15 min + 

15 min 

30-45 min 

(mergulho) 

Coleta ou 

remoção, 

transplantação

, limpeza de 

corais 

1 2015 
Equipamentos 

de mergulho 
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SeagrassWatch 

<https://scistarter

.com/project/896

4-

SeagrassWatch> 

Monitorar as 

gramas marinhas 

para educar uma 

ampla porção da 

comunidade sobre 

importância dos 

recursos das gramas 

marinhas; aumentar 

a conscientização 

dos problemas de 

manejos costeiros, 

construir a 

capacidade de 

partes interessadas 

em usar 

metodologias 

científicas 

padronizadas; 

conduzir um 

monitoramento de 

longo prazo de 

gramas marinhas & 

condições dos 

habitats costeiros; 

providenciar um 

sistema de aviso 

prévio das 

mudanças 

ambiental costeiras 

para manejo e 

apoiar medidas de 

conservação que 

garantam  uma 

resiliência de longo 

prazo do 

ecossistemas de 

gramas marinhas 

Adultos 

Descrever 

composição 

dos 

sedimentos; 

descrever 

outras 

características e 

identificação/co

ntagem da 

macrofauna; 

estimar 

recobrimento 

percentual das 

gramas 

marinhas, algas 

e epífitas; 

estimar 

composição de 

espécies de 

gramas 

marinhas; 

medir altura do 

dossel; coletar 

um 

comprovante 

do espécime de 

grama 

marinhas se 

necessário 

- - 2-3h 
Formulários, 

Fotos  
1 1998 

Quadrados, 

câmera 

fotográfica e 

kit 

providenciado 

pelo projeto 

https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
https://scistarter.com/project/8964-SeagrassWatch
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STEproject 

(GOFFREDO et 

al., 2010; 

BRANCHINI et 

al., 2015b, 

2015a) 

Reunir informações 

chave sobre a saúde 

do ecossistemas de  

recifes de coral 

 

Mergulhadores 

autônomos e 

livre 

Coleta de 

informações de 

presença e 

ausência de 

táxons chave de 

recifes de coral 

e aprimoração 

da 

conscientização 

ambiental 

Curso para 

mergulhadores 

profissionais: 

Objetivos e 

metodologia do 

projeto, incluindo 

identificações de 

táxons e coleta de 

dados usando 

palestras, vídeos, 

apresentação de slides 

e identificação de 

campo. Tópicos como 

a biodiversidade e sua 

aplicação na avaliação 

de mudanças 

ambientais por pressão 

natural e 

antropogênica foram 

abordados. Briefing 

para os mergulhadores 

amadores (dado pelos 

time de estudantes  

pesquisadores e dos 

mergulhadores 

profissionais) 

transmitindo 

informações sobre as 

características do 

habitat, as espécies que 

podem ser 

encontradas, e dicas 

sobre como minimizar  

impacto das atividades 

de mergulho nos 

recifes de coral 

10 h (para 

merulhador

es 

profissionai

s); briefing 

para 

voluntários 

Tempo de 

mergulho e, 

logo após 

preencher 

formulários 

Questionários 

de fácil 

utilização 

1 2002 
Equipamento 

de mergulho 
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Yukon Marine 

Life Survey 

<https://scistarter

.com/project/108

1-Yukon-

Marine-Life-

Survey> 

Levantamento da 

vida marinha no 

navio de guerra 

canadense 

afundado  'Yukon' 

Mergulhadores 

(estudantes do 

ensino médio, 

superior e 

adultos) 

Fotos macro de 

alta definição 

de vertebrados 

e invertebrados 

 

- - 
Menos de 

uma hora 
Fotos  1 - 

Equipamento 

de mergulho, 

camera de alta 

definição 

https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
https://scistarter.com/project/1081-Yukon-Marine-Life-Survey
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APÊNDICE B – Questionário prévio da Etapa 1 

  
QUESTIONÁRIO PRÉ-ATIVIDADE 

Coleta de dados 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinha” 

Nome: 

Idade: 

Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino     (   ) Nenhuma das alternativas    

Cidade onde mora:                                                                        Estado: 

Escolaridade/Formação acadêmica: 

Profissão: 

E-mail: 

Nome da UC: 

Data: 

  

1. Você já ouviu falar sobre Ciência Cidadã?  (   ) Sim     (   ) Não 

2. Caso tenha respondido SIM na questão anterior, o que você entende por “Ciência Cidadã”? 

Caso tenha respondido NÃO, o que você acha que significa? 

  

3.                  Você já participou de alguma pesquisa científica? (   ) Sim     (   ) Não 

4.                  Se respondeu SIM na questão 3, de qual pesquisa participou? De que forma você 

contribuiu para esta pesquisa? 

  

5.                  Você acha que os costões rochosos são importantes?  (   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não 

sei o que são. Se respondeu SIM ou NÃO, diga por que acha que são ou não importantes. Caso 

não saiba o que são os costões, escreva o que imagina que sejam. 

  

6.                  O que há de biodiversidade nos costões rochosos? Cite todos os organismos que 

lembrar. Se respondeu NÃO SEI O QUE SÃO na questão 5, escreva quais organismos imagina 

que tenha nos costões. 

  

7.                  Você espera encontrar nos costões desta unidade de conservação: 

a.                  Muitos organismos, mas todos semelhantes. 

b.                  Muitos organismos, mas todos distintos entre si. 

c.                  Poucos organismos semelhantes. 

d.                  Poucos organismos distintos. 

e.                  Nenhum organismo. 

  

8.                  Quais são as suas expectativas em relação a este projeto? 
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APÊNDICE C – TCLE da Etapa 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O Sr(a)_______________________________________________________________________ 

RG n
o
 ____________________________________, nascido em_________________________, do 

sexo ___________________________, 

residente_____________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________, está sendo convidado a participar do estudo 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinha”. O objetivo deste estudo é testar um protocolo de monitoramento nas 

comunidades de organismos de costões rochosos em unidades de conservação marinha com auxílio de 

voluntários; os cientistas cidadãos. 

Para tanto, será necessária a realização de mergulho autônomo por voluntários que possuam brevet de 

mergulhador para a coleta de dados. Nesse sentido, ao assinar este termo, o(a) sr(a) afirma possuir o 

referido brevet para a realização de mergulho autônomo. Como risco, o estudo possui os riscos 

inerentes ao mergulho autônomo, como possível falha nos equipamentos de mergulho e 

barotraumatismos (traumatismos causados pela variação de pressão). 

A coleta de dados consistirá em: 

·         Assistir a um minicurso de aproximadamente 30 minutos de duração, o qual abordará breve 

explanação sobre esta pesquisa e detalhará os procedimentos que deverão ser realizados durante a 

coleta dos dados; 

● Observar e fotografar organismos em locais pré-determinados dos costões rochosos seguindo 

as instruções da pesquisadora; 

● Fazer anotações a respeito das condições climáticas do dia e local de coleta dos dados; 

● Responder a dois questionários. 

Ressalta-se que a participação neste estudo tem como benefício direto a educação científica do 

participante. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a BSc. Larissa de Araújo Kawabe, 

sob orientação da Drª Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, que pode ser encontrada no endereço Rua 

Arcturus, 03, Bl. Delta, lab. 101, Jardim Antares, São Bernardo do Campos - SP, telefone (11) 

2320-6310, email: larissa.kawabe@ufabc.edu.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC, localizado 

na Avenida dos Estados, 5001, Bloco A, Torre 1, 1° andar, Bairro Bangu, Santo André, SP - telefone: 

(11) 3356-7632, email: cep@ufabc.edu.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, excetuando-se os valores 

que o participante já gastaria em seus mergulhos e que são de responsabilidade do participante. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal comprovadamente causado pelos procedimentos deste estudo, você tem 

direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas. 
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Os dados e os materiais coletados serão utilizados nesta pesquisa e também farão parte de um banco 

de dados, com possibilidade de serem utilizados em pesquisas futuras. 

Você autoriza que os dados coletados nesta pesquisa possam ser utilizados em pesquisas futuras? (  ) 

Sim  (  ) Não 

No caso de autorizar, deseja ser informado da utilização de seus dados? (  ) Sim (  ) Não 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo "Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato 

consolidado em unidades de conservação marinha". 

Eu ME INFORMEI com a pesquisadora Larissa de Araújo Kawabe sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

  

__________________________________ 

Assinatura do participante/representante legal 

  

Data       /       /        

  

__________________________________ 

Assinatura da testemunha* 

  

Data      /       /        

*OBS (Para casos de voluntários analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva 

ou visual.) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante ou representante legal para a participação neste estudo. Sendo que uma via deste 

documento deve ficar com o participante e outra em posse do pesquisador. 

  

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

  

Data     /       /        
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APÊNDICE D – Questionário pós-atividade da Etapa 1 

  

QUESTIONÁRIO PÓS-ATIVIDADE 

Coleta de dados 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinha” 

Nome: 

Idade: 

Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino     (   ) Nenhuma das alternativas    

Cidade onde mora:                                                                        Estado: 

Escolaridade/Formação acadêmica: 

Profissão: 

E-mail: 

Nome da UC: 

Visibilidade na água: (   ) Boa     (   ) Ruim 

Data: 

  

1. O que é Ciência Cidadã? 

  

2.                  Você recebeu uma pequena explicação sobre os propósitos do projeto do qual 

acabou de participar. Escreva aqui com suas palavras o que você entendeu do projeto. 

  

3.                  Durante o seu trajeto pelo costão, você observou: 

a.                  Muitos organismos, mas todos semelhantes. 

b.                  Muitos organismos distintos entre si. 

c.                  Poucos organismos semelhantes. 

d.                  Poucos organismos distintos. 

e.                  Nenhum organismo. 

  

4.                  Havia diferenças entre os organismos em cada profundidade que você explorou? 

a.                  Sim, os organismos eram diferentes nas três profundidades. 

b.                  Sim, mas em duas delas os organismos eram muito parecidos. 

c.                  Não notei diferenças entre as profundidades. 

  

5.                  Em relação à sua expectativa inicial de observação de organismos, você: 

a.                  Observou mais organismos do que esperava. 

b.                  Observou menos organismos do que esperava. 

c.                  Observou exatamente os organismos que esperava. 

  

6.                  Dos organismos que você observou nos costões, você: 

a.                  Conhece e sabe o nome de todos ou da maioria deles. 

b.                  Conhece e sabe o nome de alguns deles. 

c.                  Já tinha visto mas não sabe o nome de nenhum deles. 

d.                  Não conhecia nenhum deles. 

  

7.                  Caso tenha respondido A ou B na questão 6, escreva aqui os organismos que 

conseguiu identificar durante o mergulho. Caso tenha respondido C ou D, descreva aqui os 

organismos que viu (ex: alga verde em forma de folha ondulada, mancha laranja com tubinhos, 

mancha rosa formando uma crosta, etc). 
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Você acha que os costões rochosos são importantes?  (   ) Sim     (   ) Não. Por quê? 

  

  

9.                  Você teve dificuldades para aplicar o protocolo? (   ) Sim     (   ) Não. O que foi 

difícil? 

  

10.              Suas expectativas em relação a este projeto foram atendidas? (   ) Sim     (   ) Não. 

Você tem sugestões de melhoria, críticas ou elogios a fazer a este projeto? Fique à vontade para 

utilizar este espaço para isso, todos os comentários serão muito bem vindos! 
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APÊNDICE E – Questionário prévio da Etapa 2 

  
QUESTIONÁRIO PRÉ-ATIVIDADE 

Processamento de dados 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinhas” 

  

Nome:_______________________________________________________________________ 

Idade: ______ anos          Gênero: (   ) Feminino     (   ) Masculino     (   ) Outro    

Cidade onde mora:____________________________________________________ Estado:_______ 

Escolaridade (preencha com o nome de todos os cursos que realizou)                                       

(   ) Ensino fundamental 

(   ) Ensino médio  (Se técnico, curso: ______________________________________) 

(   ) Ensino superior  (Curso: _______________________________________________) 

( ) Especialização (Curso: ________________________________________________) 

(   ) Mestrado         (Curso: _______________________________________________) 

(   ) Doutorado       (Curso: _______________________________________________) 

Profissão: ______________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

Nome da UC: ___________________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

  

1. Você já ouviu falar sobre Ciência Cidadã?  (   ) Sim     (   ) Não 

  

2. Caso tenha respondido SIM na questão anterior, o que você entende por “Ciência Cidadã”? Caso 

tenha respondido NÃO, o que você acha que significa? 

  

3. Você já participou de alguma pesquisa científica? (   ) Sim     (   ) Não 

  

4. Se respondeu SIM na questão 3, de qual(is) pesquisa(s) participou? De que forma você contribuiu 

para esta(s) pesquisa(s)? 

  

5. O que seria um costão rochoso? 

A) É um conjunto de rochas em qualquer localidade que não possui organismos associados. 

B) É um ambiente terrestre formado por rochas com organismos associados. 

C) É um ambiente costeiro formado por rochas que está situado na transição entre o meio terrestre e 

aquático, e que possui organismos associados. 

D) Não sei o que é costão rochoso. 

6. Você acha que os organismos no costão rochoso: 

A) São vários e estão todos em quantidades iguais. 

B) São poucos e estão todos em quantidades iguais. 

C) São vários e alguns deles estão presentes em maior quantidade do que outros. 

D) São poucos e alguns deles estão presentes em maior quantidade do que outros. 

E) Não existem. 

 

7. Você conhece organismos que vivem no costão rochoso? (   ) Sim  (   ) Não 

8. Caso tenha respondido SIM na questão 6, cite alguns dos organismos que lembrar. 
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9. Você acha que é importante monitorar os costões rochosos? Por quê? 

  

10. Quais são as suas expectativas em relação a este curso? 

  

11. Como ficou sabendo deste curso? (   ) E-mail de divulgação     (   ) Facebook          

(   ) Indicação de colega   (   ) Outro__________________________________________. 
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APÊNDICE F – TCLE da Etapa 2 

  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
O Sr(a)_______________________________________________________________________ 

RG n
o
 ____________________________________, nascido em_________________________, do 

sexo ___________________________, residente à 

_____________________________________________________________________________ 

na cidade de _________________________________, está sendo convidado a participar do estudo 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinhas”. O objetivo deste estudo é testar um protocolo de monitoramento nas 

comunidades de organismos de costões rochosos em unidades de conservação marinha com auxílio de 

voluntários; os cientistas cidadãos. 

Para tanto, será necessária a realização da análise dos dados, previamente coletados por mergulhadores 

autônomos voluntários, que consistem de registros fotográficos de costões rochosos. Tal etapa do 

estudo não apresenta riscos ao participante. 

A análise dos dados consistirá em: 

·         Assistir a um curso de aproximadamente 4 h de duração, o qual abordará breve explanação 

sobre esta pesquisa, sobre a metodologia dos biótopos e sobre o protocolo de análise das 

fotografias; 

● Aplicar o protocolo de análise das fotografias de acordo com as instruções fornecidas pela 

pesquisadora, fazendo anotações sobre os organismos dos costões rochosos e sobre a 

qualidade das fotografias; 

● Responder a dois questionários. 

Ressalta-se que a participação neste estudo tem como benefício direto a educação científica do 

participante. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a BSc. Larissa de Araújo Kawabe, 

sob orientação da Drª Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, que pode ser encontrada no endereço Rua 

Arcturus, 03, Bl. Delta, lab. 101, Jardim Antares, São Bernardo do Campos - SP, telefone (11) 

2320-6310, email: larissa.kawabe@ufabc.edu.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC, localizado 

na Avenida dos Estados, 5001, Bloco A, Torre 1, 1° andar, Bairro Bangu, Santo André, SP - telefone: 

(11) 3356-7632, email: cep@ufabc.edu.br. 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum participante. 

Você tem direito de ser mantido atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, excetuando-se os valores 

que o participante já gastaria em seus mergulhos e que são de responsabilidade do participante. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal comprovadamente causado pelos procedimentos deste estudo, você tem 

direito de solicitar indenizações legalmente estabelecidas. 
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Os dados e os materiais coletados serão utilizados nesta pesquisa e também farão parte de um banco 

de dados, com possibilidade de serem utilizados em pesquisas futuras. 

Você autoriza que os dados coletados nesta pesquisa possam ser utilizados em pesquisas futuras? (  ) 

Sim  (  ) Não 

No caso de autorizar, deseja ser informado da utilização de seus dados? (  ) Sim (  ) Não 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo "Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato 

consolidado em unidades de conservação marinha". 

Eu ME INFORMEI com a pesquisadora Larissa de Araújo Kawabe sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 

  

__________________________________ 

Assinatura do participante/representante legal 

  

Data       /       /        

  

__________________________________ 

Assinatura da testemunha* 

  

Data      /       /        

*OBS (Para casos de voluntários analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva 

ou visual.) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

participante ou representante legal para a participação neste estudo. Sendo que uma via deste 

documento deve ficar com o participante e outra em posse do pesquisador. 

  

_______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

  

Data     /       /        
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APÊNDICE G – Página 1 do formulário de identificação dos biótopos da Etapa 2 

MONITORE TUPINAMBÁS 

Foto-identificação de biótopos e monitoramento participativo da ESEC Tupinambás 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de conservação marinhas” 

Nome:___________________________________________________________ 

Local da UC: _________________________________________________________  Data: _____/_____/________ 

         Selecione todos os biótopos que identificar em cada fotografia. Você deverá preencher uma tabela para cada foto analisada. Caso encontre 

algum biótopo que não esteja na lista, marque a opção “Outros” e descreva-o no espaço correspondente. 
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APÊNDICE H – Questionário pós-atividade da Etapa 2 

 

QUESTIONÁRIO PÓS-ATIVIDADE 

Processamento de dados 

“Ciência Cidadã para o monitoramento participativo do substrato consolidado em unidades de 

conservação marinhas” 

  

Nome: ________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Local da UC: __________________________________________________________ 

Data: ____/____/______ 

  

1. O que é Ciência Cidadã? 

  

2. Você recebeu uma pequena explicação sobre os propósitos do projeto do qual acabou de participar. 

Escreva aqui com suas palavras o que você entendeu do projeto. 

  

3. Como podemos descrever um biótopo? 

  

4. Você se lembra do nome de algum biótopo? Cite aqui alguns nomes que lembrar. 

  

5. O que é costão rochoso? 

A) É um conjunto de rochas em qualquer localidade que não possui organismos associados. 

B) É um ambiente terrestre formado por rochas com organismos associados. 

C) É um ambiente costeiro formado por rochas que está situado na transição entre o meio terrestre 

e aquático, e que possui organismos associados. 

D) Não sei o que é costão rochoso. 

6. Você acha que os organismos no costão rochoso: 

A) São vários e estão todos em quantidades iguais. 

B) São poucos e estão todos em quantidades iguais. 

C) São vários e alguns deles estão presentes em maior quantidade do que outros. 

D) São poucos e alguns deles estão presentes em maior quantidade do que outros. 

E) Não existem. 

 

7. Nas fotografias analisadas, você observou: 

A) Mais biótopos do que esperava 

B)  Menos biótopos do que esperava 

C) Exatamente os biótopos que esperava. 

  

8. Dos biótopos que você identificou nas fotos, você: 

A) Conhecia e sabia o nome de todos ou da maioria deles. 

B)     Conhecia e sabia o nome de alguns deles. 

C)    Já tinha visto, mas não sabia o nome de nenhum deles. 

D) Não conhecia nenhum deles. 
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9. Você acha que é importante monitorar os costões rochosos? Por quê? 

  

10. Você teve dificuldades para aplicar o protocolo? (   ) Sim     (   ) Não. O que foi difícil? E como 

podemos melhorar? 

  

11. O guia “Monitorando as UCs marinhas” foi útil para você durante as análises? (   ) Sim   (   ) Não. 

Caso tenha sugestões de melhorias para o guia, descreva-as abaixo. 

  

 

  

  

  

12. Como você avalia este curso? Atribua uma nota de 1 (péssimo) a 5 (excelente) para cada um dos 

aspectos abaixo. 

Aspecto avaliado Nota 

1) Instalações físicas para o desenvolvimento do curso   

2) Materiais didáticos disponibilizados no curso   

3) Programa do curso (conteúdo programático)   

4) Carga horária do curso   

5) Forma de apresentação dos conteúdos no curso pela professora   

6) Atenção dada aos cursistas   

7) Atividade prática do curso (aplicação do protocolo)   

8) Acesso ao formulário de inscrição   

9) Clareza do formulário de inscrição   

10) Transparência das informações discutidas   

  

13. Você tem mais sugestões de melhoria, críticas ou elogios a fazer a este curso e ao projeto? Fique à 

vontade para utilizar este espaço e o verso desta página para isso, todos os comentários serão muito 

bem-vindos! Agradecemos a sua colaboração! 
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APÊNDICE I – Ficha de coleta disponível na página 51 do guia “Monitorando as UCs 

marinhas”. 

  

Ficha de coleta 
Monitorando as UCs marinhas 

DADOS DA COLETA 

Nome:___________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

UC: ___________________________________________________________________ 

Local do costão:__________________________________________________________ 

GPS: ____°____‟____‟‟ __ ____°____‟____‟‟__ (ex.: 23°32‟44.32‟‟S 45°01‟43.55‟‟O) 

Data: ____/____/______ Horário: ____:____ 

Visibilidade na água: ( ) Boa ( ) Ruim 

  

DADOS DA SUBMISSÃO DAS FOTOS 

  

Data de upload: ____/____/______ 

Pasta Principal:_________________________________ 

Pasta 12 m: ___________________________________ 

Pasta 9m: _____________________________________ 

Pasta 6m: _____________________________________ 

  

Selecione a melhor fotografia de cada ponto. Separe-as em pastas por profundidade. Coloque 

essas 3 pastas em uma pasta principal. 

Nomeie as pastas e fotos da seguinte forma: 

Pasta principal: 

NomeDaUC_Local_IniciaisDoSeuNome_DataColeta 

Pastas profundidade: 

NomeDaUC_Local_IniciaisDoSeuNome_DataDaColeta_Profundidade 

Fotos: NomeDaUC_Local_IniciaisDoSeuNome_DataDaColeta_Profundidade_NºdoPonto 

Ex: Nome da foto: EsecTupinambás_IlhaPalmas_LAK_ 18042017_12m_1 

Tire uma foto deste formulário preenchido e insira na pasta principal. 

Faça upload das suas fotos criando uma pasta no Google Drive ou similar e compartilhar o link 

com monitorando.UCs.marinhas@gmail.com 
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ANEXO A – Fotos analisadas pelos cientistas cidadãos (CCs) durante o curso da Etapa 

2.  
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