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Editorial
Amigos leitores,
Nesta edição, você leitor irá se encantar com as matérias sobre
as planárias marinhas, ainda pouco conhecidas nas costas brasileiras.
Também conhecerá um pouco mais sobre as tartarugas marinhas, além dos
impactos das alterações climáticas nos ecossistemas aquáticos.
Aproveitando este momento, a edição n° 10 do seu periódico
eletrônico “InForMar – A revista para você mergulhar fundo na informação” vem dar nota dez para a criação do Parque Estadual da Costa do Sol.
Com cerca de cem mil km2, esta unidade de conservação abrigará ecossistemas marinhos da costa norte do Estado do Rio de Janeiro, que há décadas
vêm sofrendo com a pressão demográfica e turismo desordenado. Nós do
InForMar desejamos que o decreto de criação do parque (15/04/2011) seja
apenas o começo de uma nova trajetória a ser trilhada por essa deslumbrante e rica região. Quem sabe nas próximas edições possamos trazer boas
novas em relação aos desdobramentos deste primeiro ato!
Por hora, lhes apresentamos mais uma oportunidade para se
deliciarem com as maravilhas do mundo do mar!

Boas leituras!
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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.

Planárias Marinhas em Cabo Frio
Juliana Bahia (ju.bahia@yahoo.com)

Foto aérea de Cabo Frio, RJ.
Crédito: Ernesto Galiotto
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Cabo Frio

, no litoral do Rio de Janeiro, é um importante local da costa brasileira porque,
nessa região, águas que estavam a grandes profundidades vêm à tona com
seus abundantes nutrientes, num fenômeno conhecido como Ressurgência.
É também um expressivo polo pesqueiro, principalmente devido a esse
fenômeno, uma vez que os organismos do plâncton podem crescer e se
reproduzir rapidamente e, então, servir de alimento para peixes de diversos tamanhos. As águas ricas em nutrientes também têm consequências
para os organismos bentônicos, como as planárias marinhas, favorecendo
seu desenvolvimento. A área de Cabo Frio é um notável destino turístico
e, portanto, está sujeita a grandes pressões antropogênicas, o que põe em
risco a biota dessa belíssima região. Esse fato se torna grave, já que alguns
grupos de organismos ainda não têm sua biodiversidade conhecida no local. Além disso, outro aspecto relevante é o fato de a região ser considerada por muitos pesquisadores como uma área de transição da biota tropical
para a subtropical, e, assim, um local mais rico por possuir representantes
de ambas as biotas. Bom, e isso tudo a apenas 155 km da capital do Estado.

As planárias marinhas
Planárias marinhas são invertebrados marinhos que ocorrem principalmente em mares tropicais rasos, em costões rochosos e em recifes de coral,
mas também podem ocupar grandes profundidades e águas antárticas. Geralmente apresentam comportamento ciáfilo (não gostam de luz), vivendo
escondidas embaixo de pedras ou pedaços de corais,. Como seu corpo é
extremamente plano e maleável, são capazes de entrar nas menores frestas
quando querem fugir ou se esconder de predadores. Para fugir, algumas
planárias também podem nadar e, quando o fazem , se parecem com borboletas debaixo d’água.
Planárias marinhas podem variar de poucos milímetros a 10 cm de comprimento e, como não apresentam estruturas rígidas, podem se esticar ou
encolher bastante. A coloração chamativa de alguns indivíduos provavelmente serve de aviso a predadores, indicando que elas têm gosto ruim,
ou a presença de compostos tóxicos. Outras planárias possuem coloração
críptica, que se confunde com o habitat, tornando-as menos visíveis para
seus predadores. Seus órgãos sensoriais são conjuntos de ocelos (pequenas
estruturas fotossensíveis que não formam imagens), tentáculos na região
anterior do corpo (para quimiorecepção), e cílios superficiais (sensíveis
a movimento). São hermafroditas, ou seja, apresentam os dois sexos si-
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Acima:
Espécie comum em Cabo Frio (Phrikoceros mopsus).
Crédito: Augusto Valente.
Abaixo:
Planária marinha Pseudobiceros evelinae sobre sua presa, a ascídia Symplegma rubra. Crédito: Vinicius Padula.
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multaneamente, mas não realizam autofecundação. Geralmente cada animal se comporta
como macho e fêmea, alternadamente, durante
a cópula. Após a fertilização os indivíduos depositam seus ovos em posturas bem fixadas no
substrato.
A importância ecológica desses animais ainda
é pouco estudada. São carnívoras e se alimentam de ascídias, crustáceos, moluscos, algumas esponjas e outros invertebrados marinhos.
Pouco se conhece sobre seus predadores. Alguns indivíduos se alimentam de moluscos
bivalves com importância econômica e podem
se tornar pragas na maricultura (cultivos de
vieiras e mexilhões). Como se alimentam de
organismos sésseis (ascídias e esponjas), ricos
em compostos químicos tóxicos e antimitóti-

cos específicos para defesa e competição, são
possíveis fontes de fármacos, já que essas defesas químicas podem ser transmitidas através
da alimentação.
Estão classificadas no Filo Platyhelminthes,
na Ordem Polycladida. São platelmintos com
intestino altamente ramificado. Diferentemente de outros platelmintos, como Schistosoma e
Taenia, as planárias marinhas têm vida livre e
não causam doenças aos humanos. Na taxonomia desses organismos são utilizadas características morfológicas, como o posicionamento
dos grupos de ocelos, dos tentáculos e a organização de seus órgãos reprodutivos, mas em
alguns grupos o padrão de coloração também
pode ser útil na identificação de espécies.
As planárias marinhas são pouco estudadas

e existem poucos especialistas nesse grupo
espalhados pelo mundo. Esses animais são
representados por cerca de 1000 espécies
conhecidas. Dentre elas, 158 espécies foram
reportadas para o Atlântico Oeste Tropical,
sendo que 66 ocorrem no Brasil. Aqui, o conhecimento sobre esses organismos se deu a
partir das publicações de Ernst e Eveline Marcus, entre as décadas de 40 e 60. Esse casal
de alemães concentrou seus estudos no litoral
norte de São Paulo, o que caracterizou apenas
uma região biogeográfica e um ínfimo trecho
do litoral brasileiro. Desde então, não foram
realizados estudos específicos com esse grupo
no país. Isso sugere que a biodiversidade real
do grupo na costa brasileira está subamostrada.
Abaixo: Provável espécie nova de planária
marinha (Pseudoceros sp.) encontrada em
Cabo Frio. Crédito: L.F. Cassino
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- Espécie de planária marinha mais abundante (Enchiridium evelinae) na região de
Cabo Frio. Crédito: Vinicius Padula.

Esses organismos despertam o interesse de
mergulhadores e pesquisadores de outros
grupos de animais, por sua coloração e seu
movimento em baixo d’água. Dentre todos os
componentes da fauna da região de Cabo Frio,
as planárias marinhas representam um dos
grupos menos estudados. Isso ocorre porque
não foram formados professores em zoologia
de platelmintos, e porque se trata de um grupo
de organismos de difícil manuseio. Como são
delicados, esses animais não se preservam em
coletas brutas de trabalhos com comunidades
bentônicas. Para uma amostragem eficiente é
necessária habilidade e delicadeza, e auxílio
de pincéis e pinças para não danificar o indivíduo. Além disso, é preciso que os organismos
sejam fixados e se mantenham planos para
que sejam feitos cortes histológicos para sua
identificação.
Um estudo que está sendo desenvolvido no
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Museu Nacional e na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) tem como objetivo desvendar quais espécies de planárias marinhas
ocorrem no litoral do Rio de Janeiro. Nesse
estudo foram encontrados 22 táxons desses
animais na região de Cabo Frio. A espécie
mais comum foi Enchiridium evelinae, porém
como alguns dos organismos ainda não foram
identificados, dentre eles existem possíveis
espécies novas. Outro ponto relevante é que
foram encontradas também novas ocorrências
para o litoral brasileiro. Portanto, podemos ver
que esta pesquisa é apenas o início dos estudos
sobre planárias marinhas no Rio de Janeiro e
que muitas perguntas sobre a distribuição,
ecologia e biologia desses animais ainda precisarão ser respondidas.

Espécie de planária marinha (Pseudobiceros pardalis) que ainda não havia
sido reportada para águas brasileiras.
Crédito: Vinicius Padula.
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FOTO SUB ID

TARTARUGAS MARINHAS

Tartaruga Cabeçuda

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: Tartaruga Cabeçuda
Nome Científico: Caretta caretta
Fotógrafa: Aline Aguiar

A

s tartarugas marinhas tiveram sua origem há mais de 150
milhões de anos e seu padrão corporal pouco mudou desde
então. Como os demais répteis, seus corpos são cobertos
por escamas, mas o que chama a atenção nas tartarugas é sua carapaça (ou casco)! Essa estrutura é formada por uma série de ossos,
que incluem as vértebras fusionadas às costelas, e confere a forma
peculiar desses animais. Além disso, as tartarugas marinhas possuem
um bico córneo desprovido de dentes e suas patas são em forma de
“remo” para natação. Estes organismos somente são observados fora
do meio aquático, quando as fêmeas vão depositar seus ovos em
ambientes terrestre (normalmente de praia). Igualmente a todos os
répteis, as tartarugas marinhas também respiram ar, mas elas são capazes de permanecer muitas horas submersas. Existem sete espécies
no mundo que são relativamente fáceis de serem identificadas visualmente. As características mais importantes na sua diferenciação
são os padrões de distribuição de escamas (ou placas) na superfície
do casco e cabeça, bem como a presença de unhas nas nadadeiras
peitorais. Cinco espécies são encontradas no Brasil, sendo elas:
tartarugas de pente, cabeçuda, oliva, verde e de couro. A tartaruga
cabeçuda, Caretta caretta, é identificada por apresentar uma grande
cabeça e forte mandíbula! Possui ainda uma notável carapaça com
cinco pares de placas laterais e coloração marrom-amarelado. Atingem um tamanho bem grande e, na fase adulta, comumente alcançam mais de 100cm de comprimento de carapaça e pesam até 220kg.
Esses animais ocorrem em todo o mundo, tanto em mares tropicais
e subtropicais, como temperados. Vivem em habitats variados ao
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longo do ciclo de vida, abrangendo ambientes de alto mar, durante sua fase juvenil, ou
regiões costeiras, onde os adultos se alimentam. As tartarugas cabeçudas são carnívoras
e sua dieta inclui caranguejos, moluscos bivalves e outros invertebrados. A espécie está
listada internacionalmente como “em perigo”
de extinção, segundo a classificação da IUCN
(International Union for the Conservation of
Nature) e, apesar de ser facilmente observada em algumas localidades da costa do Brasil,
essa tartaruga é classificada na mesma categoria pelas autoridades brasileiras (lista de espécies ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente). A foto escolhida traz uma bela imagem
da tartaruga cabeçuda em um naufrágio na
região costeira do estado de Alagoas, onde
normalmente outras espécies também podem
ser avistadas. O registro foi feito em fevereiro
de 2006 pela fotógrafa e bióloga Aline Aguiar.

Tema da próxima edição
da foto Sub ID:
Crustáceos - Camarões

Para podermos identificar as espécies de camarões e fazermos um registro
científico confiável, algumas características
deverão estar evidentes na fotografia. As partes mais distintivas destes animais são as longas antenas e o formato e coloração do corpo.

Uma dica: Muitos camarões ficam escon-

didos em cavidades escuras ou permanecem
protegidos dentro de anêmonas e esponjas,
bem como são encontrados fazendo limpeza
na superfície de outros organismos (como peixes). Fique atento e procure por suas grandes
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antenas!!! A fotografia feita com lente macro
e “close-up” é ideal para capturar os detalhes
corporais, e o uso de flash externo evidencia as
cores, especialmente nos ambientes escuros,
ajudando assim na identificação destes animais.

Como enviar sua foto Sub
Você está querendo saber qual é a espécie
de um interessante animal que fotografou
durante um mergulho? Envie sua imagem
para fotosubid@maradentro.org.br (formato jpeg em alta resolução) e sua foto
poderá ser publicada na revista InForMar.
Junto com o arquivo conte-nos um pouco
da história da foto (máximo de 5 linhas).

Foto ilustrativa de uma espécie de
camarão palhaço.
Crédito: Áthila Bertoncini.

Conheça o novo BLOG do

Instituto Mar Adentro:

Simone Marques

Olho De Biólogo
Com atualizações semanais, o blog leva as informações
ao público sob o olhar de pesquisadores que se
dedicam à vida marinha.

Acesse já e deixe seu ponto de vista!
www.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
InForMar \ 18

B

icho com pescoço enrugado e boca
grande, cheia dentes, que pode causar
medo em muitos mergulhadores. Qual
será esse bicho? Essa espécie é comum da região das Bahamas até o sul do Brasil. Ocorre
entre 1 m e 40 m de profundidade. Geralmente
encontra-se entocado durante o dia e à noite é
fácil vê-lo passeando pelo fundo rochoso ou
coralíneo em busca de alimento. Essa espécie
apresenta a boca grande não só para se alimentar de peixes e crustáceos no período noturno,
mas também para respirar. O ato de abrir e fechar a boca também auxilia na entrada da água
para suas brânquias que são bem pequenas.
Seu corpo é semelhante ao de uma serpente capaz de se enroscar entre fendas e buracos sub.
Apesar da aparência assustadora para muitos,
é considerado inofensivo e pacífico quando
não é incomodado. Que bicho é esse?

Que bicho é esse ?
da edição anterior do InForMar:

Coral de Fogo
Nome científico:

Millepora alcicornis.

Leitores vencedores:
Robin Faillettaz
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.
Coral de Fogo
Crédito foto: Simone Marques
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FOTO CURIOSA
Por Laís Chaves
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).

InFormar \ 20
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E

sta foto tirada nas águas do Caribe Panamenho mostra a Cassiopeia, também
conhecida como medusa invertida (do inglês upsidedown jelly). É uma água-viva
muito abundante em mangues e recifes caribenhos. Seu nome deve-se ao hábito curioso de ficar de cabeça para baixo em fundos arenosos. Com este comportamento ela permanece com seus tentáculos voltados pra luz, facilitando a realização da fotossíntese por algas
microscópicas que vivem associadas aos seus tentáculos, conhecidas como zooxantelas, e
que fornecem grande parte de seu alimento, conferindo a essas medusas um tom esverdeado.
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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

Ecossistemas Marinhos no Contexto
de Mudanças Climáticas

N

as últimas décadas, foi constatado um aceleramento nas mudanças
climáticas, induzidas tanto por causas naturais quanto por fontes humanas, que
desencadearam um aumento na temperatura
média global. De acordo com a publicação
do Conselho Nacional de Pesquisa Americana (em inglês NRC, 2002), o efeito estufa e
outras alterações humanas no sistema terrestre
podem aumentar a possibilidade de eventos
climáticos indesejáveis de forma abrupta, em
escala regional ou mesmo global, sendo difícil
prever esses eventos.

Urso polar na Baía de Hudson,
Canadá. Crédito: Annie Katec
Tartaruga na Ilha Comprida – Arquipélago das Cagarras (RJ)
Crédito: Carlos Rangel
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As mudanças no clima da Terra são aceleradas como resultado substancial de altas concentrações atmosféricas de gases como CO2,
metano (CH4), vapor d’água e óxido nitroso,
sendo o CO2 o gás estufa de maior influência
humana. As altas concentrações de CO2 estão
diretamente relacionadas à utilização de combustíveis fósseis (diesel, gás e gasolina) e ao
desflorestamento. Os demais gases, como o
metano e óxido nitroso, são provenientes da
criação de animais (aves e gado), da produção e uso de combustíveis fósseis e do uso de
fertilizantes.

Boto-Cinza na Baía de Sepetiba, RJ.
Crédito: Projeto Boto-Cinza
(www.projetobotocinza.com.br)

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (em inglês IPCC,
2001) estima um aumento na temperatura de
1,4°C – 5,8°C entre os anos de 1990 a 2100.
Para o mesmo período, o IPCC estima um aumento no nível do mar de 0,09 m – 0,88 m, em
função da expansão térmica da água do mar e
do derretimento de geleiras e calotas glaciais.
Entretanto, as projeções do IPCC são baseadas
no pior cenário, onde não haveria intervenção
governamental direta na redução das forças
humanas no sistema climático, e também assumem que o clima global mudará gradualmente. A ampla variação no cenário publicado pelo relatório está associada às incertezas
nas emissões futuras (relacionadas ao desenvolvimento do potencial tecnológico, social
e econômico, e ao crescimento da população
humana) e a resposta do sistema climático ao
acúmulo de gases estufa.
O aquecimento climático da Terra tem gerado
muita discussão na comunidade científica sobre as consequências nas mudanças biológicas
e ecológicas, incluindo: a variação e distribui-

ção das espécies, seus comportamentos naturais (muitas são afetadas pela temperatura);
ciclos, composições e interações em comunidades; e a estrutura e funcionamento dos ecossistemas. O efeito das mudanças climáticas na
vida marinha deve ser avaliado no contexto de
múltiplos impactos humanos – passado, presente e futuro, levando-se em consideração a
sinergia entre esses fatores. Dentre os impactos podemos incluir: a poluição por introdução de nutrientes e por toxicidade química, o
desenvolvimento costeiro e perda de habitat,
a sobrepesca e práticas de pesca destrutivas, e
os meios de dispersão ou introdução de espécies exóticas e patogênicas.

Modificação das comunidades
biológicas
O monitoramento a longo prazo no Golfo de
Maine (Estados Unidos) tem revelado profundas mudanças desde o início dos anos 1980
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como resultado da sobrepesca, dos impactos
físicos do arrasto de fundo em comunidades
bentônicas, introdução de espécies e do aumento das temperaturas durante o verão. Os
cientistas responsáveis pelo projeto revelaram
que mudanças climáticas e questões ecológicas relacionadas à sobrepesca estão agindo
em sinergia e criando um ambiente favorável
a espécies oportunistas e exóticas (Harris &
Tyrrell, 2001).

Redução das populações
polares
As condições físicas e o sucesso reprodutivo
dos ursos polares na Baía de Hudson (Canadá)
têm declinado significativamente nos últimos
25 anos em função da avançada quebra e derretimento do gelo no Ártico durante as primaveras. O avanço no derretimento do gelo, relacionado com o padrão de aquecimento a longo
prazo na região, reduz o tempo em que os ursos podem se alimentar de focas para manter
suas reservas de gordura. A manutenção deste
padrão climático sugere que as populações de
ursos polares que habitam a região sul podem
se tornar extintas (Molnár et al., 2010).

Doenças
Mudanças climáticas e ecológicas em ecossistemas marinhos contribuem para a ocorrência
de doenças novas e re-emergentes afetando
espécies de importância econômica (peixes,
ostras, mexilhões e caranguejos) e também
espécies de mamíferos marinhos no Brasil
(Pereira et al., 2008). As maiores frequências
de infecção por microorganismos em mamífe-
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ros marinhos do estudo foram encontradas em
golfinho franciscana (Pontoporia blainvillei),
boto-cinza (Sotalia guianensis) e leão-marinho (Otaria flavescens).

Branqueamento de corais
A intensidade e a frequência dos episódios de
branqueamento de coral têm aumentado desde
o início dos anos 80. Estima-se que durante o
ano registrado como mais quente (1998) houve a morte de 16% dos corais construtores de
recifes no mundo todo. Quando expostos a
elevadas temperaturas – menos que 1°C além
do normal -, os corais podem sofrer branqueamento (ou seja, perda ou redução de seus pigmentos fotossintéticos), o que reduz seu cres-

Colônia do coral Mussismilia
brasiliensis saudável.
Crédito: Pedro Meirelles

Colônia do coral Mussismilia hartii
após processo de branqueamento.
Crédito: Pedro Meirelles

cimento e reprodução, e pode levar à morte.
Uma variedade de fatores relacionados a mudanças climáticas tem o potencial de danificar
recifes de coral, incluindo aumento no nível
da temperatura e na frequência e/ou intensidade de tempestades, e aumento no nível do
mar, dentre outros. Entretanto, pesquisas recentes (Laboratório de Microbiologia - UFRJ)
com os corais-cérebro (gênero Mussismilia),
endêmicos do Brasil e que compreende 70%
da estrutura de recifes no Banco de Abrolhos,
relacionam o branqueamento e a morte deste
coral à infecções bacterianas, cuja alta incidência nos últimos anos pode estar associada
ao aumento da temperatura na água do mar e à
contaminação por esgotos domésticos.

vivem na superfície da coluna d’água (plâncton), chamados de foraminífera. O CO2 se
acumula nos oceanos reduzindo a concentração de íons carbonato e do pH, resultando em
acidificação da água do mar (Moy et al., 2009).
Comparações entre conchas dos foraminíferas
modernos e do Holoceno mostram que houve
uma redução de 30 - 35% no comprimento da
concha desses organismos, o que é consistente
com a redução da calcificação atual induzida
pela acidificação. Efeitos da redução de cálcio
na sobrevivência desses organismos não são
claros, entretanto a redução da abundância de
foraminíferas causada por acidificação pode
afetar os ecossistemas marinhos e o fluxo de
CO2 atmosférico para os oceanos.

Acidificação dos oceanos

Além do efeito sobre a estrutura de espécies
compostas por carbonato de cálcio, a acidificação e o aumento da temperatura afetam
diretamente a reprodução de espécies com fer-

Aumento nos níveis de CO2 causa também
um efeito direto em espécies constituídas por
carbonato de cálcio, como os moluscos (mexilhões e caracóis) e pequenos protozoários que
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(A)

(B)

Foraminifera Globigerina bulloides, comparação entre espécime pré-industrial (A) e moderno (B).
Créditos:Willian Howard.

tilização externa (lançamento de gametas na
coluna d’água), como as ostras e ouriços do
mar (Parker et al., 2009).
E o que podemos fazer para minimizar os impactos das mudanças climáticas nos sistemas
marinhos? Podemos pressionar os governantes
para que o meio ambiente se torne de fato uma
prioridade de governo, uma vez que qualquer
perda ou impacto ambiental pode ser irreversível. Além das medidas e ações de grande
alcance, podemos também fazer a nossa parte para ajudar a conter o aceleramento das
mudanças climáticas, reduzindo a queima de
combustíveis fósseis e priorizando os combustíveis menos prejudiciais ao meio ambiente.
A pesquisa e a geração de conhecimento acerca dos efeitos do aquecimento e acidificação
sobre as espécies e os ecossistemas marinhos
são de grande importância para a implementação de medidas mitigadoras e para o monitoramento dos impactos.
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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 de Detalhes – Macrofotografia
PARTE 2 - Possibilidades de Regulagem para Macrofotografia em
Câmeras Automáticas e com Ajuste Manual de Exposição.

O uso de lentes “close-up” (ou “macro”)
acessórias em câmeras compactas permite
que estas consigam focar objetos a distâncias bem menores do que o normal, e com
isso os objetos ficam maiores na foto, com
mais detalhes visíveis. Estas lentes funcionam na prática como óculos para leitura (usados por pessoas com vista cansada
- presbiopia): a distância mínima de foco da
lente da câmera é reduzida pelo acessório.
Seu uso sem flash externo é inviável, já que
o acréscimo de “bico” na frente da caixa vai
causar sérias sombras nos objetos, ainda mais
se estes estiverem muito próximos. Lentes
acessórias “close-up” devem ser usadas sem
flash (águas rasas e claras) ou com flash externo para darem bons resultados. Os fabricantes de lentes normalmente fazem adaptadores
para diversos modelos de caixas estanques,
para que as lentes fiquem presas à frente das
mesmas; mas há opções no mercado nacional
para fabricação de adaptadores sob medida

para quaisquer modelos de caixa estanque. Há
caixas que têm, em volta do seu elemento frontal, uma rosca ou uma baioneta para encaixe
direto de lentes específicas, sem a necessidade
de suportes adicionais. Um detalhe importante
é que a lente acessória deve ter água dos dois
lados, não podendo haver bolhas de ar entre a
lente e a caixa estanque, sob pena das fotos saírem manchadas. No caso de descer com a lente
já acoplada à caixa estanque, o fotógrafo deve
removê-la e “abanar” eventuais bolhas de ar
antes de começar a fotografar. O mesmo cuidado deve ser tomado se por acaso o fotógrafo
passar sobre bolhas de outros mergulhadores.
Uma câmera compacta na função “macro”
consegue foco extremamente perto dos objetos, em torno de 3 cm a 5 cm, quando com o
zoom “aberto” (maior ângulo de cobertura). Se
usarmos o zoom, a distância mínima de foco
aumentará, e no final o objeto ficará do mesmo
tamanho ou às vezes até menor na foto, pela
necessidade de distanciamento do mesmo para
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se ter foco. É nessa hora que a lente “close-up”
entra: usa-se um pouco de zoom, e coloca-se
a lente acessória para conseguir foco próximo
ao objeto com o zoom “puxado”. O objeto fotografado ficará maior na foto, encherá mais
o quadro. Este recurso é muito útil para fotos de pequenos invertebrados, como pólipos
de coral, nudibrânquios, colônias de tunicados, texturas de esponjas, etc. Ou mesmo os
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pequenos peixes, góbios ou blênios, que se
escondem em meio a algas, pedras e corais.
As lentes “close-up” têm uma característica interessante: podem ser sobrepostas, para
aumentar a aproximação. Alguns fabricantes
fazem encaixes similares tanto atrás como
na frente da lente, para que uma possa ser
encaixada na outra. Vale aqui o cuidado com
bolhas de ar já comentado. O uso simultâneo

Macrofotografia de um peixe
macaco. Crédito: Ary Amarante

Exemplo de macrofotografia do peixe
sarampinho. Crédito: Ary Amarante

de mais de uma lente “close-up” dificulta um
pouco o foco, mas é bastante válido para motivos estáticos, ou que se mexam lentamente.
Quanto mais perto a câmera estiver do objeto, menor será a zona de foco, menor área do
quadro ficará nítida na foto. O uso de aberturas
fechadas (f8 é a abertura mínima na maioria
das compactas) melhora a área de foco, embora restrinja a passagem de luz. O flash externo
atua preenchendo o quadro com toda a luz necessária, independente da luz natural. Se a sua
câmera tiver ajuste manual de exposição, privilegie as aberturas menores, para melhorar a
zona de foco em suas fotos “macro”. A melhor
posição para quem tem um flash apenas é colocá-lo sobre a câmera, para evitar as sombras

fortes causadas pelo posicionamento lateral
para objetos próximos. A iluminação de partículas em suspensão pelo flash aumenta, mas
como há pouca água entre o objeto e a caixa estanque, essa suspensão não é tão significativa.
O ajuste de potência de luz do flash,
que depende de uma série de fatores,
será assunto de uma próxima edição.
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Foto com uso de lente macro destacando anêmonas sobre ascidias e esponjas.
Crédito: Ary Amarante
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Macrofotografia de um peixe
blênio. Crédito: Ary Amarante

Dica do Mês:
Experimente, caso tenha habilitação para tal, fazer macrofotografia
à noite. A maioria dos corais está com
seus pólipos abertos para alimentação, e
diversas criaturas exóticas como ofiúros,
vermes, pequenos crustáceos coloridos
estão em atividade, proporcionando interessantes enquadramentos. Use lanterna
pequena presa ao flash, para não ter que
dispor de uma das mãos apenas para portar
uma de tamanho maior. Tenha sempre uma
segunda lanterna como reserva. Alguns
flashes vêm com uma luz guia embutida,
que serve como iluminação em mergulhos
noturnos. Quanto menos luz for utilizada
sobre peixes, menos eles se sentirão incomodados e mais permitirão aproximação.

A

ry Amarante é instrutor de foto sub, e
ministra em diversas escolas de mergulho cursos próprios e exclusivos homologados
junto às certificadoras PADI e PDIC, como
o ADVANCED DIGITAL UW PHOTOGRAPHER e MARINE LIFE PHOTOGRAPHER.
Detalhes em
www.aryamarante.com.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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crédito: Áthila A. Bertoncini

com a

Áthila

A. Bertoncini, Oceanógrafo, Mestre em Zoologia
pela UFPB e Doutor em Ciências pela UFSCar, pesquisa áreas marinhas protegidas com enfoque na ecologia de comunidades de peixes recifais através do uso de métodos não-destrutivos.
Atualmente é pesquisador associado ao Laboratório
de Biologia do Nécton e Ecologia Pesqueira da UFF.
InForMar - Conte-nos um pouco sobre sua trajetória
na vida acadêmica e seu envolvimento com o Mar.
Áthila A. Bertoncini – Desde pequeno o mar sempre esteve presente na minha vida, especialmente
durante os longos períodos de férias, no Farol de
Santa Marta, sul de Santa Catarina. Meu contato com os peixes começou na pesca. Aos oito anos
ganhei minha primeira tarrafa e, a partir daí, surgiu
meu crescente interesse pelos peixes, que passou por
uma fase de aquariofilia na adolescência, até reali-
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crédito: Áthila A. Bertoncini

zar meu curso de mergulho autônomo, o qual
sem dúvidas abriu um mundo de possibilidades para mim, orientando minha futura escolha de carreira para as ciências ambientais.
Nos últimos anos a fotografia subaquática
tem-se inserido como importante ferramenta em minhas atividades de pesquisa (Projeto Meros do Brasil, Pró-Arribada, Peixes
de Costão Rochoso de Santa Catarina).
Após a graduação do curso de Oceanografia,
iniciei uma pós-graduação no nível de mestrado na Universidade Federal da Paraíba com a
Dra. Ierecê Rosa, trabalhando com a ecologia
de Serranideos (garoupas) e estudando com
maior profundidade as técnicas não destrutivas de estudos em ambientes recifais. Em seguida ingressei no curso de doutoramento em
Ecologia e Recursos Naturais na Universidade
Federal de São Carlos, a convite do Dr. José
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Roberto Verani. Nessa fase foquei meus estudos na ecologia das comunidades de peixes
de costão rochoso e a efetividade da Reserva
Biológica Marinha do Arvoredo. Tive ainda
a oportunidade de desenvolvimento de uma
cooperação com a Universidade dos Açores,
a convite do Dr. João Pedro Barreiros, no Arquipélago dos Açores (Portugal). Um trabalho
prazeroso, no qual pude aprimorar a prática
de técnicas de estudo com os censos visuais
subaquáticos de transecção, além de técnicas
de fotografia subaquática, registrando a rica
biodiversidade dessas duas áreas de estudo em parceria com Dr. Leonardo Machado.
InForMar - Os meros são animais impressionantes! Quais os principais riscos aos quais esta espécie está exposta e
qual o foco do Projeto Meros do Brasil?

crédito: Áthila A. Bertoncini

Áthila A. Bertoncini - Os meros de fato
têm seu encanto. São animais desconfiados,
curiosos e de grande porte, o que por si só
já torna qualquer mergulho com eles espetacular. Mas nem sempre o mergulho com
meros foi tido como uma experiência apenas contemplativa. Historicamente os meros têm sido capturados como imponentes
e valiosos troféus. Mergulhadores de todos
os cantos do nosso litoral herdaram histórias de caçadores destemidos e ávidos pela
captura de grandes exemplares da espécie.
O que ocorre é que o mero, como muitas espécies de garoupas e badejos (Família Serranidae), tem características de vida que a torna
sensível a alta pressão pela pesca, como crescimento lento, maturação tardia, formação de
agregações reprodutivas, dentre outras. Como
se já não bastasse a pesca, ainda temos uma
série de ameaças que podem destruir habitats essenciais ao seu desenvolvimento e sobrevivência, como estuários e manguezais.
O Projeto Meros do Brasil está inserido dentro
de uma rede de conservação nacional, a qual recrédito: Áthila A. Bertoncini
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úne diversas instituições de pesquisa, associações, escolas de mergulho e empresas, que têm
unido forças para promover a conservação marinha através da figura emblemática dos meros.
Uma das iniciativas de destaque dentro da
Rede Meros do Brasil é o projeto de fotoidentificação, que visa obter informações
dos meros com o uso de técnicas de marcação/recaptura com a geração de um banco de
imagens sobre o comportamento, padrões de
deslocamento e coloração. Através de programas de computador específicos é possível
gerar uma identidade única para cada mero,
analisando o seu padrão de pintas laterais.
A ideia é sensibilizar a sociedade de que
o mero é mais valioso vivo do que morto.
InForMar - Fale um pouco sobre como é aplicar em campo uma metodologia da qual se toma
conhecimento por meio de artigos científicos.
Áthila A. Bertoncini - A prática do mergulho
SCUBA/apnéia, presente na absoluta maioria
dos trabalhos de pesquisa que hoje desenvolvo,
possibilita uma excelente oportunidade de experiência in situ para qualquer pessoa que deseje desenvolver, ou até mesmo ousar, aplicar
e criar novas metodologias de estudo. Apesar
de existir um determinado “pacote” de técnicas
descritas, como as transecções em faixa, busca
intensiva, censos estacionários, foto-quadrats,
e etc, há inúmeras variações dessas técnicas
e, conforme os objetivos de sua pesquisa, podem ser adaptadas/modificadas para que você
obtenha melhores resultados. Porém é sempre
necessário pensar na possibilidade de uso e
comparações futuras de seus dados coletados.
A título de exemplo, vejamos de um modo
geral as transecções em faixa. A extensão e
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largura das transecções irão variar de acordo
com os objetivos do estudo e das espécies alvo
dos censos. Transecções estreitas são boas
para estimativas de peixes crípticos, como as
pequenas marias da toca e macaquinhos (Famílias Gobiidae, Blenniidae e Labrisomidae).
Já transecções largas para espécies com maior
mobilidade, como garoupas (Serranidae),
vermelhos (Lutjanidae) e bodiões (Scaridae).

crédito: Áthila A. Bertoncini

Alguns pontos importantes na execução
da técnica de transecção em faixa, supondo a transecção ser de 60m2 (30x2m):
•Nadar a uma velocidade constante ao longo da área selecionada enquanto se estende a linha da transecção (30 metros) ao longo do substrato.
•Enquanto se nada e estende a linha, anotase em uma prancheta de PVC as espécies de
peixes observadas e suas quantidades por classes de comprimento pré-estabelecidas, observadas a cerca de 1-2 metros à frente do mergulhador, presentes dentro da largura selecionada
da transecção (e.g. 2 metros de largura, contabiliza-se os peixes que estejam dentro da faixa
de 1 metro para a esquerda e para a direita).
•Não são contabilizados os peixes que entram na transecção após a passagem do mergulhador.
•A velocidade de natação deve ser padronizada, de modo que todas as transecções tenham um tempo de duração similar, levando-se em conta que espécies com
alta mobilidade podem ser subestimadas
se a velocidade for muito lenta, e o mesmo pode ocorrer com as espécies crípticas, no caso de velocidades muito rápidas.
•Vale lembrar que um dos principais objetivos dos censos visuais em ambientes recifais é poder comparar populações de peixes
entre recifes e outros habitats, de forma a
monitorar qualitativa e quantitativamente as
suas abundâncias relativas ao longo do tempo. Dessa maneira, inúmeras questões podem
ser pesquisadas, como a redução de espécies
predadoras de topo (como tubarões, caranhas,
garoupas), e mudanças nas classes de tamanho
das espécies, investigando assim possíveis
pressões pesqueiras na região. Caberá ao pesquisador formular suas hipóteses de pesquisa.
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InForMar– O Brasil avança sobre o ambiente
marinho em busca de petróleo. Em todas as
etapas de produção há um risco ambiental associado a esta atividade. Conte-nos sobre seus
estudos a respeito da atividade sísmica no mar.
Áthila A. Bertoncini - Muitos peixes recifais,
particularmente lutjanídeos (vermelhos) e
serranídeos (meros, garoupas, chernes, badejos), se agregam para reproduzir em épocas,
locais e fases da lua específicas, geralmente
em grandes números. É possível predizer
onde e quando estas agregações reprodutivas
irão ocorrer, o que as deixam particularmente
vulneráveis à pesca e susceptíveis a distúrbios
provocados pelo homem. Atualmente coordeno o projeto “Pró-Arribada” na região sul do
Brasil. A atividade sísmica carece de estudos
sobre o efeito de afugentamento de espécies
induzido por ela, o que potencialmente inibe
ou frustra agregações reprodutivas de peixes
recifais, além de impedir o acesso de cardumes a áreas de desova. Pretendemos detectar
padrões nas capturas e na bioecologia das espécies de peixes recifais que sejam indicativos da ocorrência de agregações reprodutivas.
Também estamos obtendo e sistematizando
informações do conhecimento tradicional dos
pescadores acerca da época e local de ocorrência de agregações reprodutivas. Assim, pretendemos determinar o período da desova e outros indícios de agregações das espécies-alvo
de peixes recifais, para então determinar quais
as áreas podem ser consideradas propícias ou
com indicações de ocorrência de agregações, e
fazer sua documentação. A geração destes dados sobre a época de ocorrência e localização
das agregações reprodutivas de peixes recifais
no Brasil, virá subsidiar o órgão licenciador
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da atividade sísmica (IBAMA), ao aportar informações que propiciarão o refinamento da
caracterização da sensibilidade ambiental às
atividades de exploração e produção de petróleo na costa brasileira. Com isso, teremos
uma maior segurança no estabelecimento de
medidas restritivas ou mitigatórias, diminuindo a incerteza associada ao processo de
licenciamento da atividade sísmica marítima.
InForMar– Você acredita que os riscos aos
quais a vida marinha está exposta são devidamente passados pela mídia em geral? Qual
seria o caminho para reverter o atual quadro?
Áthila A. Bertoncini- Na verdade a mídia
ainda está aquém do tipo de informação desejado, apesar de suas tentativas. Só o fato
de estarmos num meio aquático já torna difícil a obtenção de informações de qualidade
e muitas vezes dispendiosa. Estamos sempre
a mercê das condições oceanográficas, dependemos de uma lancha, cilindros, equipamentos caros e em geral importados, fora
pessoal capacitado. O fato da grande maioria
das pessoas não ter acesso ao fundo do mar
não permite conhecer o que lá existe, o que
dirá acompanhar os impactos que sofrem! É,
portanto, nesse ponto que a mídia cumpre seu
papel fundamental, através dos meios como
vídeo e fotografia, registrando e informando.
Levar ao público informações de qualidade, através de programas de TV, exposições
fotográficas, informativos como o próprio
InForMar, e livros, são de extrema importância
para uma maior sensibilização das pessoas em
relação às ameaças que sofre a vida marinha.
Para conhecer um pouco mais dos trabalhos:

Peixes de Costão Rochoso de Santa Catarina, I. Arvoredo. Itajaí: Editora da UNIVALI,
2006, p.135.
Memórias do Mar - Biodiversidade, Conservação e Cultura no Litoral Brasileiro. Caravelas
BA : ECOMARES, 2010, p.164.

crédito: Áthila A. Bertoncini

athilapeixe@gmail.com
www.issuu.com/athilapeixe
www.athilapeixe.com
www.pleuston.com
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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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A produtividade da Zona Mesofótica:
um mergulho técnico com o Prof. Dr.
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