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Editorial
Caríssimos leitores do InForMar,
Trazemos mais uma edição da revista digital do Instituto Mar Adentro para
você! E com esta, daremos início à apresentação do ambiente, dos moradores
e dos visitantes de um conjunto de ilhas que enriquecem ainda mais a paisagem da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro: o Arquipélago das Cagarras. O
Instituto Mar Adentro iniciou em Abril de 2011 o Projeto Ilhas do Rio, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa PETROBRAS AMBIENTAL, e
tem como maior desafio, contribuir para a preservação de ecossistemas marinho e terrestre desse conjunto de ilhas. O InForMar abraça o Projeto Ilhas do
Rio, e já nesta edição traz para vocês um pouco sobre um ilustre visitante das
Cagarras: o golfinho-flíper! Como nem tudo são flores, falaremos também de
um problema que custa um milhão de reais por ano à prefeitura do Rio de Janeiro: o lixo deixado nas praias cariocas. E ainda, vocês terão a oportunidade
de fazer um mergulho técnico a mais de 100 m de profundidade para explorar
a biodiversidade marinha Brasileira, em uma fronteira totalmente inédita!

Boa leitura!
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Curiosidades Sub
A cada visita ao mundo subaquático, algo novo nos desperta a curiosidade. Este é um
dos grandes prazeres de quem pratica o “mergulho”. Iniciamos o seu InForMar, oferecendo-lhe a oportunidade de desvendar alguns temas intrigantes. A cada edição,
um pesquisador é convidado a apresentar questões instigantes sobre vida marinha.

Visitantes sazonais do Arquipélago das
Cagarras
Texto e fotos: Liliane Lodi

A origem do nome científico é proveniente
do latim tursio (golfinho), do sufixo grego
ops (similaridade, parecido), e do latim trunco (cortado), talvez uma referência ao bico
curto.
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O Golfinho-Flíper
Onde vive

O golfinho-flíper, Tursiops truncatus, apresenta uma ampla distribuição em águas tropicais,
subtropicais e temperadas. Encontra-se bem adaptado a uma variedade de habitats marinhos e
estuarinos e, ocasionalmente, pode penetrar rios e lagoas costeiras. No Atlântico Sul Ocidental
encontra-se registrado desde o Amapá, no norte do Brasil, até a Província da Terra do Fogo, no
sul da Argentina, e em áreas oceânicas como nos Arquipélagos de São Pedro e São Paulo e de
Fernando de Noronha, no Atol das Rocas e na Ilha de Trindade.

Como identificar o golfinho-flíper

Apesar de, dependendo da região geográfica, haver grande variação na forma do corpo e nadadeiras e na coloração, o golfinho-flíper possui um corpo robusto e o bico curto, largo e a maxila
ligeiramente mais curta que a mandíbula. A nadadeira dorsal é posicionada no centro do dorso,
sendo alta, falcada, ou triangular com base larga. Sua coloração é acinzentada-escura na porção
dorsal e vai se tornando gradativamente mais clara em direção ao ventre, mas sem uma demarcação nítida entre os elementos. O ventre pode ser cinza-claro ou rosado. Adultos geralmente
apresentam marcas, arranhões e cicatrizes ao longo do corpo. O comprimento varia entre 2,4 e
3,9m para machos e 2,4 e 3,7m para fêmeas, e pesam em torno de 250 a 350 kg, respectivamente.
O comprimento no nascimento varia entre 1 e 1,3m e o peso entre 15 e 30 kg.

Como vive

O tamanho de grupo é comumente constituído por até 20 indivíduos, mas grandes manadas
com centenas de animais têm sido registradas em áreas oceânicas. No Rio de Janeiro, grupos
com mais de 50 indivíduos foram reportados para a Ilha Grande, Praia de Ipanema e Arraial
do Cabo. O grupo costuma nadar na proa das embarcações, realizando saltos acrobáticos. Ten-
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A origem do nome científico é proveniente do latim
tursio (golfinho), do sufixo grego ops (similaridade,
parecido), e do latim trunco (cortado), talvez uma referência ao bico curto.

dem a ser bem ativos especialmente durante a
alimentação e socialização. Fêmeas alcançam
a maturidade sexual entre 5 e 13 anos e machos entre 9 e 13 anos. Picos de nascimentos
no verão e primavera são conhecidos para
várias populações. A longevidade das fêmeas é de até 50 anos e dos machos entre 45 e
50 anos. O comportamento desses animais é
altamente adaptável e diverso. A composição
do grupo tem sido relacionada à idade e condição reprodutiva. A unidade social básica é
composta por: 1) juvenis, incluindo machos e
fêmeas subadultos e machos em maturação, 2)
machos adultos, 3) fêmeas adultas sem filhotes e fêmeas receptivas, e 4) fêmeas grávidas e
fêmeas com filhotes.

tóxicos dos produtos químicos, 2) a disponibilidade de presas reduzida devido à degradação
ambiental e à pesca predatória; 3) distúrbios
e molestamentos (tráfego de barcos e turismo
desordenado), e 4) outras formas de destruição
e degradação de habitats (incluindo o ruído
antropogênico). Tursiops truncatus é considerada como uma das principais espécies de
cetáceos sob forte pressão antrópica na costa
brasileira.

Ameaças e status de
conservação

Nas zonas costeiras o golfinho-flíper está exposto à ameaças diretas e indiretas, dentre as
que são motivo de preocupação: 1) os efeitos
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Golfinhos passam a maior parte de suas vidas
sob a água. Um breve vislumbre na superfície
é, muitas vezes, tudo o que obtemos.

Arquipélago das
Cagarras: Refúgio
dos golfinhos-flíper

Os laços entre mães e filhotes são fortes e
estáveis nos primeiros anos de vida. Filhotes
são tipicamente amamentados por períodos
de 1,5 a 2 anos.

Registro de ocorrências
No inverno e primavera o arquipélago recebe
a visita dos golfinhos-flíper, cuja ocorrência é
esporádica em outras épocas do ano. O primeiro registro publicado sobre a presença desses
animais no Arquipélago das Cagarras foi em
1993, porém entrevistas informais com pescadores e usuários do arquipélago reportam
a presença da espécie desde 1940. Contudo,
apenas em 2004 foram realizados os primeiros estudos sobre comportamento, tamanho,
composição e geometria de grupo. Um total
de 29 indivíduos adultos encontra-se catalogado. Poucos animais considerados visitantes
(avistados em apenas um mês) foram registra-

dos anualmente, sendo verificada uma maior
ocorrência de indivíduos residentes (avistados
todos os meses). De um modo geral, os animais apresentaram alto grau de fidelidade ao
arquipélago. Oito indivíduos identificados no
arquipélago foram reavistados na Ilha Grande,
a uma distância linear de aproximadamente 54
milhas náuticas, o que sugere que possam ter
uma extensa área de vida.
O tamanho dos grupos avistados varia de três
a 30 indivíduos, sendo que grupos de até 20

Sinal da degradação ambiental: No Arquipélago das Cagarras
os golfinhos-flíper brincam com sacos plásticos, carregandoos em suas nadadeiras dorsal e caudal. Muitas coisas são boas
para nós, assim como para os golfinhos: ar e água limpos,
abundância de peixes, liberdade e convívio em família.
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indivíduos são mais comuns. A alta taxa de golfinhos jovens (neonatos e filhotes) grupos sugere
que o arquipélago pode ser utilizado como área de cria. A face interna do arquipélago é uma área
protegida e rasa, o que propicia um ambiente adequado para cria, aprendizado social e formação de vínculos entre juvenis. As relações individuais no arquipélago são fluidas e dinâmicas,
caracterizando a natureza típica de uma sociedade de fissão-fusão, na qual ocorrem mudanças
frequentes no tamanho, composição de grupo e nos relacionamentos sociais.

Necessidades de proteção

Ao longo do período de estudo verificou-se que está havendo uma redução da ocorrência no arquipélago e do número de golfinhos-flíper nos grupos. A ausência de algumas espécies de peixes
recifais, principalmente predadores de topo, sugere que a área encontra-se sob severo impacto
ambiental. O arquipélago encontra-se diretamente afetado por fontes poluidoras, como o emissário submarino de Ipanema e as águas eutrofizadas da Baía de Guanabara. Barcos recreacionais
e jet skies são conduzidos em alta velocidade na direção dos golfinhos (o que é especialmente
preocupante em função da alta frequência de filhotes e juvenis), e são feitas tentativas forçadas
de mergulhos com esses animais. Atividades impactantes, como pesca, poluição e molestamento
dos golfinhos, podem pôr em risco a sua ocorrência no Arquipélago das Cagarras.

O Arquipélago das Cagarras deve ser considerado como hábitat crítico para sobrevivência e/ou crescimento populacional de T.
truncatus no sudeste do Brasil
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Colaboradores do Projeto Golfinho-flíper:
Faça parte dessa rede!
O golfinho-flíper é uma espécie comum em águas costeiras do Rio de Janeiro. No entanto, informações sobre sua distribuição ao longo do estado ainda permanecem pobremente conhecidas.
Se você viu este golfinho, preencha a ficha de avistamento que está disponível nos seguintes
endereços: http://www.cagarras.com.br e http://www.clubecariocadecanoagem.com.br. Sua colaboração é valiosa! Com a obtenção de informações mais precisas, medidas de conservação
efetivas poderão ser adotadas!

O Projeto Golfinho-flíper conta com colaboradores voluntários e parceiros, como o Projeto Ilhas do Rio, de realização
do Instituto Mar Adentro e patrocinado pela Petrobras, por
meio do Programa PETROBRAS AMBIENTAL. Essa parceria tem como objetivo monitorar a dinâmica populacional dos
golfinhos-flíper através da obtenção de dados sobre fidelidade
de área, tamanho e composição de grupo e organização social.
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FOTO SUB ID

CRUSTÁCEOS

CAMARÕES

Por Aline Aguiar

Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
além de “InForMar” como se faz um registro fotográfico para fins científicos. Participe! Confira o
tema da próxima edição e envie sua foto para publicação. Em conjunto com a identificação
do animal marinho, daremos algumas informações interessantes sobre a sua biologia e ecologia.
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Nome vulgar: Camarão Palhaço
Nome Científico: Stenopus hispidus
Fotógrafo: Áthila Bertoncini

O

filo dos artrópodes reúne quase dois
milhões de espécies, incluindo insetos, aracnídeos e crustáceos. O
nome do grupo é proveniente da característica de possuírem pés articulados. Além disso, apresentam um esqueleto externo rígido
revestindo o corpo. Para os mergulhadores a
classe dos crustáceos é a que mais importa,
pois são os artrópodes com os quais há interação dentro dágua. A maioria das espécies
possui hábitos bentônicos, porém algumas
são pelágicas, planctônicas ou parasitas. Os
crustáceos podem ser detritívoros, herbívoros,
supensívoros, predadores carnívoros, ou ainda
limpadores, mas a maioria é onívora e se alimenta tanto de vegetais como de animais. São
identificados principalmente por possuírem
dois pares de antenas e o corpo dividido em
três partes (cabeça, tórax e abdômen). A maior
ordem dos crustáceos é a dos decápodes, e inclui os camarões, lagostas, caranguejos, siris e
paguros, todos com cinco pares de patas! Nesses animais, a cabeça e o tórax são fusionados
e cobertos por uma carapaça. Nos camarões, a
característica mais distintiva é a presença de
longas antenas, semelhantes a fios de cabelo,
além do abdômen bem desenvolvido. Alguns
são pelágicos, mas em sua maioria os camarões
são bentônicos, e vivem entre algas, por baixo de rochas e dentro de orifícios nos recifes,
esponjas e buracos na areia, enquanto outros

podem viver em associação com anêmonas.
Muitas das espécies comem detritos, mas há
aquelas que se alimentam de parasitas encontrados em peixes. Grande parte dos camarões
tem hábitos noturnos, e durante o dia ficam
normalmente escondidos em cavidades escuras, saindo à noite para se alimentar. Existem
ainda os que permanecem sempre protegidos
dentro de anêmonas e esponjas. Apesar desses
hábitos, podem ser facilmente localizados por
suas antenas ou pelo brilho dos olhos refletido pelas lanternas dos mergulhadores. Muitos
camarões de diferentes cores, tamanhos e
detalhes existem no mundo. As partes distintivas destes animais são o formato e coloração do corpo. O camarão palhaço, da espécie
Stenopus hispidus, atinge um tamanho de até
5cm e é reconhecido por possuir o corpo e garras coloridos com bandas vermelhas e brancas (que podem ter bordas arroxeadas). Outra
característica é a presença de garras também
no terceiro par de pernas. A espécie ocorre
nos oceanos Indo-Pacífico Oeste e Atlântico
Ocidental, e os indivíduos são normalmente
encontrados em pares nos ambientes recifais
com profundidades que variam desde águas
rasas até 40m. É um camarão limpador e se
alimenta de parasitas que remove da superfície
de peixes, tanto durante o dia como à noite.
A imagem escolhida traz um S. hispidus registrado nos recifes rasos da praia de Taipus de
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Fora, na Bahia. A fotografia foi feita em novembro de 2007 pela fotógrafo e biólogo Áthila Bertoncini durante um mergulho noturno.
regiões costeiras, onde os adultos se alimentam.

Como enviar sua foto Sub

Você

está querendo saber qual é a
espécie de um interessante

animal que fotografou durante um mergulho?
Envie sua imagem para fotosubid@maraden-

Tema da próxima edição
da foto Sub ID:
EQUINODERMOS –
PEPINOS DO MAR

tro.org.br (formato jpeg em alta resolução) e
sua foto poderá ser publicada na revista InForMar. Junto com o arquivo conte-nos um pouco
da história da foto (máximo de 5 linhas).

A

identificação dos pepinos do mar (também conhecidos como holoturias) não
é uma tarefa muito simples. Como o método
tradicional de classificação desses animais
é baseado no estudo de estruturas microscópicas do esqueleto, o pronto reconhecimento dentro dágua pode não ser viável. No
entanto, existem algumas espécies que são
bastante comuns ou que apresentam estruturas modificadas dos pés, que podem ser
boas pistas para uma identificação visual.

Uma dica:Muitos pepinos do mar são gran-

des e não necessitam de lentes especiais para
o registro, mas sempre que possível, use lente macro e close-up para capturar os detalhes
corporais, principalmente da superfície ventral do corpo. O uso de flash externo também
é uma boa ferramenta, pois evidencia as cores, ajudando na identificação destes animais.

InForMar \ 16

Foto ilustrativa de uma espécie de pepino do mar.
Crédito: Aline Aguiar

Divulgue sua MARCA, PRODUTOS e
CURSOS na revista eletrônica

InForMar.
Através do conteúdo instigante
sobre o mundo marinho, belas
imagens e interatividade com
os leitores, InForMar é o veículo
certo de divulgação para sua
empresa.
Entre em contato com nossa
equipe e saiba como!

Escreva para
maradentro@maradentro.org.br
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Que bicho é esse?
Esta é uma seção de desafios! Em cada edição do InForMar, você leitor terá a oportunidade de
tentar identificar diferentes animais marinhos.

Por: Simone Marques
Na forma de uma guitarra e com um focinho
curto, esse bicho não toca uma música, mas
toca o fundo do mar onde habita e se alimenta
principalmente de invertebrados bentônicos
sob a areia e cascalho. Tem uma distribuição
restrita ao Atlântico Sul, ocorrendo do Brasil
até a Argentina. Esse bicho é comum em águas
costeiras rasas podendo ser encontrado em até
60 m de profundidade. Como essa espécie habita o fundo, é possível identificá-lo através
de sua forma de instrumento musical e de sua
coloração dorsal, que pode variar de marrom
a bege ou cinza. É ovovivíparo, seu tamanho
pode chegar até 70 cm, e geralmente as fêmeas
atingem maturidade sexual com tamanhos menores que os machos. Que bicho é esse?

Que bicho é esse ?
da edição anterior do InForMar:

Moreia verde
Nome científico:

Gymnothorax funebris

Leitores vencedores:
Inês Lima

Mande sua resposta para o email
quebichoeesse@maradentro.org.br, com o
nome popular e científico do bicho. Os primeiros leitores que acertarem terão seus nomes
celebrados na próxima edição do InForMar.

Moreia Verde
Crédito foto: Simone Marques
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FOTO CURIOSA
Por Vinicius Padula
Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
câmera

tenha

registrado!

Envie

sua

foto

sub

para

fotocuriosa@maradentro.org.br,

(formato jpeg em alta resolução) contando onde e como foi o registro (até 5 linhas).

Pusula

pediculus (Linnaeus, 1758) é uma espécie de gastrópode marinho, do grupo conhecido como falsos búzios. Cresce até cerca de dois centímetros de
comprimento, apresentando concha rígida, na coloração bege com manchas marrons, a qual confere à espécie o nome popular, em inglês, de “Coffee Bean”, ou seja, grão de café. Interessante é
que o manto dessa espécie, cobrindo a concha na foto, apresenta coloração tão diferenciada, sendo
escuro com projeções de cor laranja. Quando ameaçado, o animal pode retrair todo o manto para o
interior da concha. Foto realizada na região entre-marés da Praia das Conchas, Cabo Frio, Brasil.
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Mundo Azul

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

Por Raquel Neves

Dia mundial de limpeza de praias e
oceanos

O

Brasil possui 7.367 km de litoral banhados pelo Oceano Atlântico, formando belíssimas praias. Mas apesar
do clima quente e dos bonitos cenários, essa
diversão pode estar com os dias contados.
De acordo com a Companhia Municipal de
Limpeza Urbana (Comlurb), são coletados
mensalmente em torno de 2.300 toneladas de
lixo somente nas praias do Rio de Janeiro, que
compreende cerca de 60 km de litoral. Dentre

Tartaruga na Ilha Comprida – Arquipélago das Cagarras (RJ)
Crédito: Carlos Rangel

Voluntários no Dia Mundial da
Limpeza na praia de Copacabana/ RJ
em setembro de 2009.
Crédito: Greenpeace.
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o lixo coletado a maior parte é formada por
plásticos (canudos, copos, garrafas e suas
tampinhas), vidro (principalmente garrafas),
espetos de madeira e cocos. Além da questão
ambiental e recreativa, o lixo envolve também
a questão financeira, já que para a coleta dos
resíduos sólidos encontrados nas areias os
cariocas gastam o triplo do que seria gasto
apenas com a remoção de lixo dos contêineres
plásticos (existem mais de 3.000 contêineres

instalados em quiosques e nas faixas de areia).
Além dos resíduos deixados nas areias por banhistas ou mesmo ambulantes e pessoas que
trabalham em quiosques, também chegam às
praias e oceanos resíduos provenientes de rios
(chamado de lixo “viajante”, que pode ter sido
jogado em vias públicas ou diretamente em
canais e rios) e de navios, o que torna o lixo
encontrado em sistemas marinhos um problema global.
Com o objetivo de se constatar o problema
gerado pelo lixo nos oceanos e analisar as
extensões desse problema, diversos institutos de projeção mundial, como o Centro para
Conservação Marinha (CMC- Center for Marine Conservation) e o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP - United
Nations Environment Programme), criaram
programas que promovem a limpeza de praias
e oceanos. O primeiro mutirão foi registrado
em 1986 no litoral do Texas (EUA), com a
participação de 2.800 voluntários que coletaram 124 toneladas de resíduos. Atualmente
estima-se que 35 milhões de pessoas em mais
de 130 países participam destes programas todos os anos.
Mas qual a real importância de mutirões de
limpeza em praias e oceanos?
Além da redução da quantidade de lixo disponível no ambiente marinho, com a coleta
de informações sobre o tipo e quantidade de
lixo e a sua distribuição nos locais pesquisados pode-se verificar os riscos que esses
poluentes podem trazer para a vida marinha
e encontrar as soluções possíveis, como reciclagem, educação ambiental e cobrança das
autoridades competentes para que criem uma
legislação específica para o problema. Estes
dados também são utilizados pelos órgãos que

promovem os mutirões para fazer estatísticas
que retratem o estado de poluição dos oceanos
da nossa região e do planeta.
Lixo e a vida marinha
Dados de lixo em ambientes marinhos em todo
mundo são alarmantes, uma vez que a maioria
dos itens não se degrada em curto prazo, e a
longa vida útil destes materiais tem acumulado montanhas de resíduos sólidos nos oceanos. Além dos impactos negativos econômicos
e estéticos, estes materiais são responsáveis
por acidentes com banhistas e a morte de inúmeros organismos marinhos.
Pedaços de isopor, espumas e filtros de cigarros são confundidos com comida e engolidos
por aves marinhas, peixes e tartarugas marinhas. Tais materiais ficam aprisionados no
estômago de suas vítimas fazendo com que
se sintam saciados, não mais se alimentando
e morrendo por inanição. O mesmo ocorre
com sacos plásticos que algumas espécies de
tartarugas marinhas confundem com águasvivas, comuns em sua dieta. Restos de redes
e linhas de pesca abandonados no mar permanecem no ambiente matando indiscriminada e
desnecessariamente peixes, aves e mamíferos
marinhos. Com uma das pontas presas em pedras ou na vegetação submersa, estes artefatos
de pesca são armadilhas mortais. Os animais
se enroscam e morrem enforcados, por asfixia
ou por inanição. Focas, leões marinhos, golfinhos, peixes-boi, aves marinhas e peixes são
algumas das inúmeras vítimas.
Ação local por uma mudança global
No ano passado (18 de setembro de 2010) o
mutirão aconteceu simultaneamente em vários
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países participantes, reunindo principalmente
estudantes, ambientalistas e catadores voluntários. Um grande mutirão de limpeza foi realizado nas praias de Copacabana, Botafogo,
Ipanema, Leblon e São Conrado, na Zona Sul
do Rio de Janeiro, desde o início da manhã.
A ação também abrangeu as praias da Barra
da Tijuca, Grumari e Sepetiba, na Zona Oeste
da cidade, além da Ilha de Paquetá (Jornal O
Globo).
Este ano uma ação ocorreu no dia 18 de junho
no Monumento Natural das Ilhas das Cagarras
(MoNa Cagarras), uma unidade de conservação (UC) marinha, localizada também na orla
carioca. A limpeza contou com cerca de 40
participantes dentre eles ambientalistas, fotógrafos, pesquisadores, canoístas, associações
de pesca e mergulhadores que coletaram lixo
na Ilha Comprida, Ilha das Palmas e em áreas
submersas do Arquipélago das Cagarras. Apesar de ser uma área protegida, a ação contabilizou 290 itens retirados, englobando sacolas
Mergulhadores do projeto Lixo Marinho
retirando lixo em Salvador após o carnaval.
Crédito: Francisco Pedro/ Projeto Lixo
Marinho
(http://www.projetolixomarinho.org)
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plásticas, garrafas PET, latas e copos descartáveis (ICMBio). Este mutirão foi organizado
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade e contou com a participação dos instituições integrantes no Conselho
Consultivo da UC, incluindo o Instituto Mar
Adentro, além do apoio do Instituto Aqualung,
Marina da Glória e de todos voluntários presentes.
Participe você também dessa grande mobilização de ajuda às praias e oceanos!

Fontes:
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2010/09/18/
voluntarios-participam-do-dia-mundial-dalimpeza-em-praias-cariocas-917853910.asp
http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb
http://www.icmbio.gov.br/comunicacao/
noticias/20-geral/1411-monumento-naturaldo-arquipelago-das-ilhas-cagarras-realizamutirao-de-limpeza

Campanha que circula na Internet contra a poluição,
com foco nos danos que o lixo pode provocar em animais marinhos. Autor desconhecido
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POR TRÁS DAS LENTES
Texto e fotos por: Ary Amarante
Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado fotógrafo Ary Amarante traz
para você leitor não só dicas, mas também muitas informações técnicas sobre fotografia
e filmagem subaquática. Aproveite!

Fotografia noturna com câmeras compactas

A

fotografia dá uma nova dimensão
ao mergulho noturno. São muitas
as criaturas que usam a escuridão
da noite para se alimentarem, como diversos crustáceos, moluscos, vermes e corais;
e com sua câmera fotográfica, uma lanterna
e opcionalmente um bom flash consegue-se
flagrantes como corais com seus tentáculos
totalmente expostos, caranguejos decoradores
carregando suas esponjas e cnidários às costas, e polvos, lagostas, camarões e moreias

nadando, entre outros predadores noturnos.
O conhecimento do que e onde procurar ajuda muito, e um bom curso de identificação e
aprendizagem de hábitos dos seres marinhos,
como o PADI Marine Life Photographer,
aumenta em muito as chances de boas fotos.
Mas não adianta apenas conhecer os animais
noturnos. É importante estar preparado para
quando os encontrar. Mesmo com uma câmera
compacta sem flash externo já é possível fazer
boas fotos noturnas, porque a maioria dos ob-

As manchas fora de foco em primeiro plano são vermes
e plâncton atraídos pela luz da lanterna. Ao fundo está
um caranguejo decorador, com uma esponja viva que ele
carrega às costas como camuflagem. Durante o dia este
caranguejo fica imóvel, e para os predadores é apenas
mais uma esponja no fundo do mar. Local; Arquipélago
de Fernando de Noronha.
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Uma estrela-cesto aberta, com os tentáculos em posição
de captura de alimento. Este animal chega a ter, aberto,
mais de um metro de diâmetro, e se assemelha a uma
antena parabólica. Com a luz da lanterna ele se recolhe,
e então as fotos devem ser feitas rapidamente. Local; Bonaire (Nota: ocorre bastante no litoral do Espírito Santo e
da Bahia – em Abrolhos, os encontros com estrelas-cesto
à noite são comuns).
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Um encontro reprodutivo de ofiúros. A nuvem e partículas brancas não são água turva ou suspensão: são
os gametas lançados à água pelos animais. Durante o
dia estes animais ficam ocultos sob pedras, dentro de
esponjas ou em frestas. Local; Bonaire

jetos será fotografada bem de perto, dentro do
alcance do flash embutido. Por outro lado, um
equipamento menor como esse tem vantagens:
pode ser inserido em fendas ou buracos onde
um flash externo não entra, ou poderia não
atuar; e pode ser interessante para se fotografar pequenos seres que estão ali pertinho, mas
ao mesmo tempo com acesso muito difícil.
Vale aqui uma recomendação importante: uma
boa foto não vale o sacrifício de vidas de seres
marinhos. Portanto, jamais esfregue seu equipamento contra o substrato na ânsia de buscar melhores ângulos para suas fotos, quando os objetos estiverem com acesso difícil.
A lanterna primária, para foto sub, não precisa ser grande. Pelo contrário, uma lanterna
grande e pesada dará uma iluminação melhor,
mas vai ser de difícil manuseio com a câmera

Exemplo de macrofotografia do peixe
sarampinho. Crédito: Ary Amarante

na mão, e vai assustar muito os “modelos fotográficos”. Gosto de lanternas pequenas, com
luz difusa (as de led são ótimas), que possam
ser acopladas ao flash externo (até mesmo
com fita silver-tape). Nesse caso, para onde
apontarmos a lanterna o flash estará também
apontado. Alguns flashes vêm com luz guia
que pode ser usada como lanterna nos mergulhos noturnos, mas se esta luz guia estiver
no centro do flash, ao se apontar a mesma
para o motivo, vai se iluminar muita água à
sua frente, o que aumentará a quantidade de
suspensão na foto. Gosto de usar uma lanterna
pequena presa ao flash pelo lado direito dele
(se for um flash preso à esquerda da câmera), conforme configuração na foto a seguir.
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Dica do Mês:
Leve sempre uma segunda lanterna. Além de indispensável item de segurança,
pode ser útil se a luz da sua lanterna primária
estiver atraindo pequenos seres que atrapalhem suas fotos. Apague momentaneamente
a lanterna primária e acenda a secundária, e
a aponte para direção oposta ao objeto a ser
fotografado. Quando os bichinhos forem
para esta nova fonte de luz, acenda sua lanterna primária e faça rapidamente sua foto...

Uma cavaquinha, crustáceo de
hábitos noturnos. Durante o dia
raramente é vista passeando pelo
fundo, como nesta foto em Fernando de Noronha.
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A

ry Amarante é instrutor de foto-sub e
criador dos cursos de especialidades
exclusivas PADI ADVANCED DIGITAL UW
PHOTOGRAPHER, PADI MARINE LIFE
PHOTOGRAPHER e PADI FISH PHOTOGRAPHER; além disso é autor dos livros FOTO-SUB BÁSICA & AVANÇADA, e GUIA
DE IDENTIFICAÇÃO E FOTOGRAFIA DE
PEIXES MARINHOS – BRASIL E CARIBE,
disponíveis para “degustação” e venda no site
www.pomacanthus.com.br, onde há também
sua agenda de cursos e eventos, incluindo viagens voltadas para fotografia sub nacionais e
internacionais.

VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICOS!
CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
Acesse www.maradentro.org.br ou entre em contato
conosco pelo e-mail maradentro@maradentro.org.br
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Mergulhando

Ciência
Por: Petrus Galvão

Este é um espaço onde, através de entrevistas com
pesquisadores e mergulhadores, iremos explorar e
compartilhar com você novas facetas do mundo
marinho. Além de “InForMar”, queremos também
proporcionar-lhe a oportunidade de mergulhar
no ambiente científico. Então, bons mergulhos!
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com a

Gilberto

M. Amado Filho é pesquisador
do
Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lidera o grupo de pesquisa em “Fisiologia,
ecologia e taxonomia de algas marinhas bentônicas”, e vem atuando em conjunto com os colegas Rodrigo L. de Moura (UESC), Ronaldo B.
Francini Filho (UFPB) e Alex C. Bastos (UFES).
InForMar - Como a sua pesquisa se enquadra no
cenário conservacionista dos ambientes marinhos?
Gilberto Amado Filho – A velocidade de degradação dos sistemas marinhos tem sido muito
maior do que aquela das iniciativas para conservação de sua biodiversidade e uso sustentável
dos recursos naturais. No Brasil, a carência de
dados ecológicos consistentes é um dos principais fatores determinantes desse descompasso.
Um exemplo disso é que praticamente se desconhece
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a dinâmica da conexão entre habitats na costa brasileira, até mesmo em seus níveis mais
elementares, tais como uma compreensão da
distribuição batimétrica (das profundidades)
ao longo da plataforma continental de espécies chave que ocorrem em diferentes estratos.
Dentre as espécies que podem informar muito sobre esses ecossistemas, podemos destacar as algas calcárias e os recifes de corais.
Estudos no Caribe e no Indo-Pacífico corroboram a ideia de que os esforços conservacionistas devem proteger “corredores” entre manguezais, bancos de fanerógamas marinhas,
recifes rasos e recifes da zona mesofótica. No
Brasil, tem-se uma cobertura de áreas marinhas protegidas deficiente. Além disso, essas
poucas áreas protegidas são, em muitos casos,
extremamente distantes uma da outra (> 400
km), reduzindo a efetividade de conservação,
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justamente devido à baixa conectividade entre
populações das diferentes áreas protegidas.
Resguardar essa conectividade, dentro e entre
os recifes e outros ecossistemas, é de extrema
importância para assegurar a resiliência (capacidade de recuperação) destes ambientes.
InForMar
Fale-nos
co mais de suas áreas

um
poude estudo.

Gilberto Amado Filho - Um exemplo emblemático desse desconhecimento é dado pelo
Banco do Abrolhos (~40 mil km2), situado
ao largo do sul da Bahia e norte do Espírito
Santo, região que abrange os maiores e mais
ricos recifes coralíneos do Atlântico Sul. As
Unidades de Conservação (UCs) existentes
abrangem apenas um conjunto discreto de
habitas, tais como recifes coralíneos rasos até

25 m de profundidade e bancos de fanerógamas marinhas (Parque Nacional Marinho dos
Abrolhos, Reserva Extrativista Marinha do
Corumbau), e estuários e bancos camaroneiros
até 12 m de profundidade (RESEX Corumbau
e Cassurubá). Estas UCs não contemplam os
maiores habitats da plataforma continental, os
bancos de rodolitos (nódulos calcários compostos principalmente por algas coralináceas incrustantes), e nem tampouco os recifes
mesofóticos (que vivem abaixo dos 30 m de
profundidade). Esses ambientes são ainda praticamente desconhecidos quanto à sua distribuição, características e biodiversidade, permanecendo sem representatividade na rede de
áreas de proteção marinha na costa brasileira.
Embora seja uma Área Prioritária para conservação, menos de 2% da área total do Banco
dos Abrolhos está integralmente protegida.
Pode-se entender parcialmente esta situação
pelas lacunas no conhecimento, que representam um importante gargalo para o planejamento sistemático de uma rede de áreas
protegidas que seja representativa e que contribua tanto para conservação da biodiversidade quanto para o manejo sustentável da pesca.
Outra área de extrema importância biológica
para o entendimento dos padrões de distribuição de populações marinhas e da abrangência
da conectividade entre comunidades de sistemas adjacentes é a Cadeia de Montanhas
Submarinas Vitória-Trindade (CVT). A CVT
se estende até 1150 km de distância da costa,
a leste da cidade de Vitória, no Espírito Santo, incluindo em seu extremo oriental as ilhas
de Trindade e Martin Vaz. É uma das últimas
fronteiras no conhecimento sobre a diversidade marinha brasileira. A topografia única dessa cadeia de montanhas submersas forma uma

barreira para o fluxo das águas da Corrente do
Brasil, causando drásticas modificações físicas
e químicas na circulação marinha. Dessa forma, a CVT marca uma área de transição entre a
biota marinha tropical e subtropical. Os topos
dessas montanhas são relativamente planos e
estão situados em águas relativamente rasas,
de até 110m de profundidade, apresentando
extensos depósitos de calcário de origem biogênica sobre os pedestais de origem vulcânica.
InForMar – Quais foram as principais
conclusões dos estudos até o momento?
Gilberto Amado Filho - Desde 2004, esforços vêm sendo empreendidos para caracterizar
a fisionomia e a biodiversidade da zona mesofótica (entre 30 m e 120 m de profundidade) e
na plataforma média e externa do Banco dos
Abrolhos. Destacam-se nesse sentido os esforços do grupo de pesquisa que inclui a Conservação Internacional, Universidade Federal
do Espírito Santo, Universidade Federal da
Paraíba, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade
Estadual de Maringá, Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e
outras instituições associadas. Atualmente o
grupo está vinculado à Rede Abrolhos, projeto
de pesquisa ligado ao SISBIOTA Brasil, iniciativa nacional com a finalidade de aumentar
o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. O mapeamento dos habitats bentônicos,
realizado por esse grupo de pesquisa multidisciplinar, vem revelando uma grande heterogeneidade de fisionomias bentônicas, muito
maior do que aquela previamente conhecida.
Tais fisionomias apresentam uma riqueza de
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ambientes dominados por corais mesofóticos,
bem como extensos bancos de rodolitos na
porção média e externa do Banco de Abrolhos.
A ocorrência de uma elevada biodiversidade
associada à substratos consolidados em regiões mais profundas, bem como a ocupação
desses ambientes mesofóticos por espécies
que desempenham papéis-chave nos ambientes costeiros, são indicações de sua grande
importância para a manutenção da diversidade
e produtividade da região. Esses resultados
apontam para a necessidade de uma maior
atenção ao papel ecológico desse ecossistema
e sua influência na dinâmica de meta-populações. Destacamos, ainda, que monitoramentos feitos durante mais de 30 anos no Caribe
mostram que recifes mesofóticos tendem a
sofrer menos com as mudanças climáticas
que os recifes mais rasos. Da mesma forma,
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as áreas profundas de Abrolhos, dominadas
por bancos de rodolitos e recifes mesofóticos,
podem servir como refúgios para corais e peixes, mantendo a resiliência e a conectividade
entre os ambientes, através do fluxo larval
entre populações mais e menos impactadas
(costeiras e mesofóticas, respectivamente) por
fatores antropogênicos e mudanças climáticas.
InForMar– Como estudar esses ecossistemas a mais de 100m de profundidade?
Gilberto Amado Filho - Para contornar as
dificuldades inerentes a amostragens em áreas
profundas, são combinadas ferramentas distintas e inovadoras, incluindo: um sonar de varredura lateral (sidescan sonar – SS); veículos
de operação remota (ROV); e ainda operações
de mergulho com misturas gasosas (TRIMIX)
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para coletas e documentação. Para integração
e visualização de dados, é empregado um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Após
a compilação em SIG dos dados cartográficos existentes, são feitas imagens de satélite
da costa com a utilização do SS, as quais são
utilizadas para realização de transectos (contagem de organismos em determinada área)
em intervalos de 5 milhas náuticas no sentido
norte-sul. Esses transectos cobrem o gradiente
da plataforma continental, desde as isóbatas
(áreas de mesma profundidade) de 20m até
a quebra da plataforma (~120m), revelando
estruturas recifais e áreas com sedimentos
inconsolidados, rodolitos e outras feições.
Após a identificação das feições principais,
são realizados registros de alvos representativos das diferentes feições sonográficas com

os ROVs. Nessa etapa, também são obtidas
imagens do ambiente com os ROVs, o que
possibilita fazer a correspondência entre o
tipo predominante de padrão sonográfico, com
a ocorrência de fundos encontrados. A partir
daí, estima-se preliminarmente a extensão desse habitat nos gradientes analisados. Para isso,
selecionam-se quadros nos registros videográficos feitos com os ROVs, de onde se pode estimar a densidade dos principais organismos visualizados, bem como suas formas, tamanhos,
vitalidade e cobertura dos nódulos calcários.
InForMar – Essa parte tecnológica é realmente impressionante! Mas, e o mergulho?!
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Gilberto Amado Filho - Essa é a última etapa, que incluiu coletas e observações in situ
em alvos previamente explorados com SS e
ROV, otimizando o tempo de fundo em operações de mergulho relativamente complexas,
com uso de até quatro cilindros com misturas
gasosas. Em determinadas áreas, como a ecologia de sistemas recifais, praticamente todo o
conhecimento depende do mergulho como ferramenta básica de acesso ao meio. No entanto,
apenas os estratos mais superiores do oceano
podem ser alcançados com uso de ar comprimido, cujo emprego é limitado a até cerca de
50m de profundidade. Essa limitação decorre
da narcose causada pelo nitrogênio (principal
componente do ar) e da extrema toxicidade
do próprio oxigênio, quando respirados em
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altas pressões parciais. O acesso a áreas mais
profundas, portanto, depende do emprego de
métodos indiretos de amostragem e de submersíveis, ou, para estratos intermediários de
profundidade, do emprego de equipamentos
e técnicas coletivamente conhecidas como
mergulho técnico. Para esses mergulhos, geralmente entre 50-200m, impõe-se o uso de
misturas gasosas nas quais são introduzidos
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gases leves inertes (principalmente hélio)
e manipuladas as proporções de N2 e O2. A
mistura mais comum é conhecida como TRIMIX (= três gases) e o maior limitante para
seu emprego é o custo elevado do gás hélio.
Além disso, vale ressaltar que, para minimizar o tempo despendido na descompressão
(retorno à superfície), são utilizadas misturas
secundárias ricas em O2. O mergulho técnico
como ferramenta de acesso à biodiversidade
marinha desenvolveu-se apenas após a década de 1990, principalmente a partir de estudos ictiológicos no Indo-Pacífico. No Brasil,
estudos biológicos com uso de misturas gasosas são incipientes, ainda que estas sejam
amplamente utilizadas em trabalhos de engenharia. Durante as etapas de campo do projeto
“Biodiversidade e Caracterização Fisionômica das Comunidades Bentônicas da Cadeia
Vitória-Trindade”, realizadas em março de
2009 e fevereiro de 2011, os autores realizaram uma série de operações para amostragens
biológicas no topo de montes submarinos da
Cadeia Vitória-Trindade e nas escarpas do
talude da Ilha da Trindade, com uso de TRI-

MIX em profundidades de até 93m. Além de
registrar em fotos e vídeos, pela primeira vez,
aspectos quantitativos das comunidades bentônicas recifais no estrato superior da zona
mesofótica (“twilight zone”), foram obtidos
espécimes para estudos sistemáticos de diversos grupos. Ressalta-se o registro de novas
ocorrências de invertebrados marinhos, especialmente cnidários, permitindo uma melhor
compreensão do papel dos montes submarinos
como facilitadores da dispersão de diversas
espécies recifais. Salienta-se também aqui
que uma parcela significativa da biodiversidade recifal está concentrada em áreas acessíveis apenas com uso de mergulho técnico.

Para maiores informações sobre projetos
em andamento e publicações dos autores
acesse os sites:
http://lattes.cnpq.br/5734763044971419
http://lattes.cnpq.br/8814217649491828
http://lattes.cnpq.br/2649682752971837
http://lattes.cnpq.br/2951081353357019
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