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Editorial
Amigos Leitores
Esta edição do InForMar chega às suas mãos na ocasião em que a sociedade
brasileira se deparou com mais uma triste página da história de nossos ambientes marinhos. O recente vazamento de petróleo na bacia de Campos ocorreu no exato momento em que as unidades federativas deste país disputam a
verba compensatória pela exploração deste recurso. Seguimos daqui oferecendo a todos um material com elevado nível técnico, inserido em paisagens
deslumbrantes. E assim, damos nossa contribuição para que todos possamos
discutir os temas ambientais cada vez mais informados, mas principalmente
apaixonados pelo mundo marinho e toda a vida que ele contém.

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.

Ciclo de vida dos
ouriços do mar
Por Mariana Contins (marianacontins@yahoo.
com)

Fig. 1 – Espécie de ouriço do mar comum da costa do
Rio de Janeiro (Lytechinus variegatus).
Crédito: Marcela Rosa Tavares
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O

s ouriços do mar são animais exclusivamente marinhos, pertencentes
ao grupo dos Equinodermos. O filo
Echinodermata é representado por invertebrados marinhos bastante conhecidos pela
população, principalmente devido às suas
formas e exuberantes colorações. O filo é
formado por cinco classes: Crinoidea (Lírios
do mar, ou crinoides); Ophiuroidea (Serpentes do mar, ou ofiuroides); Asteroidea (estrelas do mar); Echinoidea (ouriços do mar,
bolachas da praia, ou equinoides) e Holothuroidea (pepinos do mar, ou holothuroide).
A classe Echinoidea se divide em ouriços
regulares (ouriços do mar - ex. Lytechinus
variegatus (Fig. 1) e Echinometra lucunter)
e ouriços irregulares (bolachas da praia - ex.
Encope emarginata, e outros irregulares de
diferentes ordens - ex. Cassidulus mitis).
Os equinodermos conhecidos como ouriços do
mar podem ser encontrados tanto em ambientes
marinhos rasos quanto em mais profundos, nos
costões rochosos ou em sedimentos arenosos.
São principalmente herbívoros (consumidores
de algas), exercendo um importante papel na
cadeia trófica marinha. Algumas espécies são
onívoras ou se alimentam de detritos. Certas
estruturas externas dos ouriços, como os espinhos, são capazes de se regenerar (Fig. 2).
A maioria das espécies de ouriços do mar
não possui dimorfismo sexual, com poucas exceções. A reprodução desses animais
é externa, ocorrendo liberação dos gametas
livremente na coluna d’água (Fig. 3). O desenvolvimento é indireto, com formação de
uma larva plúteos (larvas com dois pares de
braços e formato bastante característico),
chamada nos equinoides de larva Equinoplúteo. Após a fecundação dos gametas inicia-se
a fase embrionária do ciclo de vida do ouriço
InForMar
do mar (Fig. 4). Essa fase se9\desenvolve
dando

Fig. 2 – Visão aproximada dos espinhos
e pódios de Lytechinus variegatus.
Crédito: Mariana Contins

origem a uma fase larval. Nesse grupo pode
ocorrer a formação de uma larva planctotrófica (vive na coluna d’água e se alimenta de
microalgas) (Fig. 5); larva lecitotrófica (se
alimenta do próprio vitelo – reserva energética armazenada pela mãe) (Fig. 6), ou larva
“schmoo” (forma de larva bastante reduzida,
onde alguns autores sugerem uma forma de
desenvolvimento direto). Na história evolutiva dos equinoides acredita-se que as primeiras
formas larvais foram as planctotróficas, e as
larvas lecitotróficas seriam as formas mais derivadas (com as principais características larvais reduzidas). A larva plúteos se desenvolve
até iniciar um estágio de metamorfose, onde
vira um pequeno assentado (filhote em estágio
inicial) (Fig. 7). Esse assentado se desenvolve
para mais tarde se tornar um juvenil, que se
estabelece na população e se torna um adulto.
O grupo dos equinoides apresenta também algumas espécies que são capazes de manter seus
embriões entre os espinhos da fêmea ao
longo do desenvolvimento de seus filhotes
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(comportamento chamado de “brooding”).
Em particular, existe uma espécie de
ouriço irregular encontrado no Brasil,
chamado Cassidulus mitis, onde a fêmea
dessa espécie mantém seus filhotes entre os
espinhos da sua superfície aboral (Fig. 8).
Todo o desenvolvimento de seus filhotes desde
a fase embrionária, passando pelo estágio larval, pela fase de metamorfose, e até a formação de um assentado, ocorre entre os espinhos
da fêmea. Quando esse assentado é formado,
ele então salta para fora dos espinhos maternos
e passa a viver sozinho entre os grãos de areia.

“O estudo do desenvolvimento embrionário, larval e pós-metamórfico do ouriço
irregular Cassidulus mitis (Echinoidea:
Cassiduloida) na costa do Rio de Janeiro”
foi desenvolvido no Laboratório de Echinodermata, Museu Nacional, UFRJ pela
aluna de pós-graduação Mariana Contins e
pelo Prof. Dr. Renato Ventura. Esse trabalho
resultou no artigo “Embryonic, larval, and
post-metamorphic development of the sea
urchin
Cassidulus
mitis
(echinoidea;
Cassiduloida): an edemic brooding species
from Rio de Janeiro” publicado na Marine Biology: Volume 158, Issue 10 (2011),
Page 2279-2288.

Laboratório de Echinodermata, Museu
Nacional, UFRJ.
O Laboratório de Echinodermata do Museu
Nacional, UFRJ, é um dos poucos laboratórios
do Brasil onde a pesquisa é voltada exclusivamente ao estudo do filo Echinodermata. Projetos sobre a biologia, ecologia e taxonomia
desse grupo de invertebrados marinhos tão
peculiares são desenvolvidos pelo Prof. Dr.
Renato Ventura, chefe do laboratório, e sua
equipe. Atualmente vêm sendo desenvolvidos
projetos de graduação e pós-graduação sobre a biologia reprodutiva, desenvolvimento,
ecologia e genética de diferentes espécies de
equinodermos.

Fig. 6 – Larva plúteos lecitotrófica do ouriço do mar
Cassidulus mitis.
Foto créditos: Mariana Contins

Fig. 4 – Estágios embrionários do desenvolvimento do
ouriço do mar Lytechinus variegatus.
Crédito: Mariana Contins
Fig. 7- Filhote em estágio inicial, após o desenvolvimento da larva plúteos com posterior metamorfose.

Fig. 3 – Fêmea de Lytechinus variegatus
liberando gametas na água.
Crédito: Mariana Contins

Fig. 5 – Larva plúteos planctotrófica de uma
bolacha da praia (Dendraster excentricus).
Créditos: Mariana Contins e Raquel Neves

Fig. 8- Fêmea de Cassidulus mitis mantendo seus
filhotes entre os espinhos.
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FOTO SUB ID

Nome vulgar: Pepino do Mar ou Holotúria
Nome Científico: Isostichopus badionotus
Fotógrafo: Áthila Bertoncini

O

EQUINODERMOS

PEPINOS DO MAR

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.

InForMar \ 12

s Equinodermos são animais marinhos que possuem o esqueleto interno composto por placas calcárias,
chamadas ossículos. Esses ossículos podem
ficar articulados entre si, como nas estrelas
do mar e ofiuroides, ou suturar-se para formar uma concha bastante rígida (ex. ouriços e
bolachas do mar). O esqueleto também apresenta normalmente espinhos ou tubérculos salientes que dão uma aparência espinhosa para
a superfície do corpo e, por esta característica,
o grupo recebeu o nome de “Equinodermos”
(do grego: equino “espinho”; derma “pele”). A
maioria desses animais se locomove e obtém
seu alimento através de centenas de pequenos
pés tubulares, conhecidos por pés ambulacrários, que, em alguns casos, também são usados para troca gasosa e excreção. São predominantemente bentônicos e, portanto, vivem
intimamente associados ao fundo, ocupando
diferentes habitats marinhos. Podem ser predadores, herbívoros, detritívoros ou suspensívoros. Os equinodermos são divididos em
cinco agrupamentos de acordo com estrutura externa do corpo. Os pepinos do mar (ou
holotúrias) são da classe Holoturoidea, e sua
característica mais marcante é o esqueleto formado por ossículos calcários microscópicos.
Portanto, ao contrário das estrelas do mar, ouriços, crinoides e ofiuroides, este equinodermo
tem corpo mole e bastante maleável. Possuem

comumente uma forma alongada, com a boca
na frente e o ânus no final do corpo. Ao redor
da boca encontra-se uma coroa de tentáculos,
que são modificações dos pés ambulacrários.
Existem ainda espécies quase esféricas ou
vermiformes. A maioria dos pepinos do mar
é composta por animais bentônicos que vivem
entre rochas e fendas. Mas são encontradas
também espécies escavadoras que são observadas enterradas no sedimento, ou até holotúrias de formas pelágicas. São consumidoras
de partículas depositadas sobre o fundo ou em
suspensão na coluna d’água, que são normalmente capturadas com auxílio dos tentáculos
orais. A identificação dos pepinos do mar não
é uma tarefa simples. Como o método tradicional de classificação é baseado no estudo
de estruturas microscópicas do esqueleto, o
pronto reconhecimento dentro d’agua 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. Um exemplo é o Isostichopus
badionotus, que é um pepino do mar robusto e com tamanho de até 60 cm de comprimento. Possui coloração variada, que inclui
principalmente as cores laranja, amarela, vermelha ou marrom. O que chama a atenção na
espécie são as muitas projeções presentes na
superfície dorsal do animal. Normalmente de
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cor marrom escura, estas protuberâncias têm
aspecto similar a gotas de chocolate. Esta holotúria apresenta hábito bentônico e ocorre
sobre bancos de gramas marinhas e algas, em
áreas com fundos de areia ou em ambientes
rochosos. I. badionotus pode ser observado a
qualquer hora do dia, mas seu período de maior
atividade é durante a noite, quando está se
alimentando de detritos depositados no substrato. Sua distribuição inclui diversos países
tanto na margem ocidental quanto oriental do
Oceano Atlântico. No Brasil, tem registro desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina.

Uma dica:

A foto escolhida foi feita pelo mergulhador e
fotógrafo Áthila Bertoncini nos costões rochosos da Ilha Redonda – RJ, em julho de 2011.
Essa ilha faz parte do Monumento Natural das
Ilhas Cagarras onde I. badionotus é uma espécie bastante comum e de fácil observação!

ressante

Tema da próxima edição
da foto Sub ID:

Muitos pepinos do mar são
grandes 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.

Como enviar sua foto Sub

Você
animal

CURSOS na revista eletrônica

InForMar.

está querendo saber qual
é a espécie de um inteque

fotografou

durante

um mergulho? Envie sua imagem para
fotosubid@maradentro.org.br (formato jpeg
em alta resolução) e sua foto poderá

Através do conteúdo instigante

InForMar.

sobre o mundo marinho, belas

Junto com o arquivo conte-nos um pouco

imagens e interatividade com

da história da foto (máximo de 5 linhas).

os leitores, InForMar é o veículo

ser

publicada

na

revista

certo de divulgação para sua
empresa.

MOLUSCOS –
NUDIBRÂNQUIOS

Entre em contato com nossa

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.

InForMar \ 14

Divulgue sua MARCA, PRODUTOS e

equipe e saiba como!

Escreva para
maradentro@maradentro.org.br
Foto ilustrativa de uma espécie de nudibrânquio.
Crédito:Aline Aguiar
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R

econhecido como um dos bichos marinhos mais bonitos pela sua cor e
graciosidade, ocorre desde a costa da
Flórida, Bahamas e Caribe até o sul do Brasil, em áreas de costões rochosos e ambientes
recifais. Geralmente são observados nadando
solitários ou em pares, se alimentando principalmente de esponjas. Quando estão na fase
jovem podem ser encontrados se alimentando de parasitas de peixes. Essa bela espécie
recifal pode viver até 15 anos e atingir 45
cm de comprimento. Que bicho é esse?

Que bicho é esse ?
da edição anterior do InForMar:

Cação-viola
Nome científico:

Zapteryx brevirostris

Leitor vencedor:
Alexandre Aschenbrenner

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.

Cação Viola
Crédito foto: Simone Marques

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.
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Por: Simone Marques
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FOTO CURIOSA
Por Emilio Lanna
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).

O verme de fogo

(Hermodice carunculata) é bastante comum nas quase intocadas águas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Também ocorre no litoral do Brasil, porém geralmente fica
mais escondido (embaixo de pedras, por exemplo). Lá no Arquipélago não era difícil encontrar
vermes como esse andando por cima das pedras e algas, podendo alcançar até meio metro!
Esse verme é chamado de verme de fogo devido a compostos químicos encontrados em suas cerdas que, quando em contato com a pele, causam profunda irritação e sensação de queimação.
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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

Consequências da poluição na
reprodução de espécies marinhas

C

omo vimos na última edição a respeito do lixo nos mares e oceanos, outras
fontes de poluição também têm como
destino final os oceanos. A diluição de resíduos nos oceanos ainda é vista, por alguns, como
a solução para o “dar fim” à determinado problema. Ainda hoje a maior parte do volume de
esgoto (parcialmente tratado ou sem tratamento) produzido no Brasil é lançado em alto mar
por emissários, ou simplesmente lançado em

rios que acabam desembocando em sistemas
marinhos.
Mas quais são as fontes de poluição e como
podem afetar a reprodução das espécies marinhas?
Petróleo (e seus derivados)
Resultado do derramamento de petróleo cru
(antes do refino) de plataformas fora da costa, ou de acidentes com tanques ou refinarias,

Tartaruga na Ilha Comprida – Arquipélago das Cagarras (RJ)
Crédito: Carlos Rangel
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de esgoto
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pelo mar
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de Janeiro)
da Barra
Tijuca
(Rio de(Rio
Janeiro)
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mesmo
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da(10
Barra (10
inauguração
do emissário
da Barra
de abril de 2007).
de abril de 2007). Crédito: Custódio
Custódio Coimbra/ O Globo
Coimbra/Crédito:
O Globo

como o que aconteceu na Baía de Guanabara
(Rio de Janeiro) em 18 de janeiro de 2000,
onde foram derramados 1,3 milhão de litros de
óleo, e o que ocorreu recentemente na Bacia
de Campos (também no Rio de Janeiro), causado pela empresa americana Chevron, cuja
extensão nem se pôde calcular ao certo. Os
animais mais afetados são as aves marinhas e
alguns mamíferos, como focas e lontras. As
aves ficam cobertas pelo óleo e suas penas
perdem a capacidade de isolamento térmico
e, com isso, a maioria morre pela exposição
à água ou fica impossibilitada de se alimentar,
causando uma devastação nas populações de
aves locais.
Ainda mais séria que a exposição ao óleo é
a exposição a produtos químicos, tais como
os detergentes utilizados para quebrar as
partículas de óleo e dispersá-las na água. No
desastre com o tanque Torrey Canyon (Inglaterra - 1967) foi evidenciado que a exposição
aos produtos químicos causa uma mortalidade
ainda maior que a exposição ao óleo em si.
Os efeitos de derramamento de óleo podem
ser sentidos em longo prazo. O vazamento é
seguido por grandes perdas (mortes) de vertebrados e invertebrados, e os mais afetados são
os que vivem em regiões entre-marés. Entretanto, os efeitos continuam a ser sentidos por
vários anos, em função da persistência do óleo
e seus derivados, submetendo organismos e algas à exposições crônicas. Quando não ocorre
a morte rápida dos organismos, estes podem
ter sua saúde, crescimento e reprodução comprometidos – causando redução populacional
em longo prazo.
Esgoto
O esgoto consiste em grande volume de pequenas partículas e nutrientes, que, quando

lançado em áreas com alta capacidade de difusão (espalhamento), tem a detecção dos seus
efeitos nas populações dificultada. Entretanto,
quando lançados em baías ou sistemas com
pouca circulação, os efeitos são sentidos rapidamente.
O que se vê é a destruição de habitats onde
ocorre o lançamento de esgoto, com o desaparecimento de sistemas (como recifes de corais) e espécies mais sensíveis, e o domínio
das espécies resistentes, tais como ouriços e
alguns gastrópodes que se alimentam de matéria orgânica depositada. Além do desaparecimento de espécies e da modificação do habitat, as doenças (principalmente em peixes)
se tornam prevalentes nas populações. Em
termos reprodutivos existe um balanço onde
as espécies sensíveis são muito prejudicadas
com baixíssimo investimento em reprodução
(o que, junto com a alta mortalidade, leva ao
desaparecimento local dessas espécies), enquanto as espécies resistentes se “aproveitam”
do aumento de matéria orgânica investindo
fortemente em reprodução. Organismos doentes investem pouco em reprodução e podem
se tornar estéreis (no caso de parasitas que infectam órgãos reprodutivos), já que existe um
alto custo para se manterem vivos.
Produtos químicos
A poluição por compostos químicos pode
exercer seus efeitos a grandes distâncias da
fonte (área de descarga) e por longo tempo,
sendo transferidos pela cadeia alimentar de
sistemas marinhos. Os efeitos costumam ser
percebidos em carnívoros de topo de cadeia
(peixes grandes, golfinhos, homem), já que a
concentração química vai aumentando à medi-
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da que passa pela cadeia trófica (biomagnificação ou magnificação biológica).
Como os organismos não metabolizam compostos químicos, estes se acumulam nos tecidos e, quando em altas concentrações, podem causar distúrbios de ordem neurológica
(observados em humanos quinze anos após
vazamento de mercúrio em Minamata – Japão,
o que ficou conhecido como a doença de Minamata). Em aves marinhas os efeitos foram
identificados na deposição de cálcio nos ovos,
por acumulação de DDT (composto utilizado
por muitos anos como inseticida em áreas
agrícolas). Com isso, logo após a ovoposição
os ovos se quebravam, o que reduziu drasticamente a população.
Como os poluentes podem atingir áreas distantes da fonte e seus efeitos serem percebidos somente depois de anos, torna-se difícil
detectar a contaminação. As indústrias continuam produzindo compostos químicos (cada
vez mais e de várias naturezas), que em sua
Ave na praia de Mauá, em Magé, um dia
após o vazamento de 1, 3 milhão de litros
de óleo na Baía de Guanabara. Crédito:
Domingos Peixoto/ O Globo
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maioria acabam em sistemas marinhos. Quantos outros desastres serão vistos no futuro (não
tão distante)?
Poluição térmica
Usinas nucleares em áreas costeiras (como
as de Angra dos Reis – Rio de Janeiro) tiram
proveito de água marinha para o resfriamento das turbinas, e a água quente é relançada
no sistema. No monitoramento da qualidade
das águas de resfriamento não são encontrados resíduos radioativos, porém é verificado
o uso de cloro residual, utilizado para evitar
o estabelecimento de larvas de crustáceos e
moluscos provenientes de costões rochosos na
maquinaria. O uso de cloro pode ser uma fonte
de estresse para algumas espécies, apesar de
ser bastante diluído. Entretanto, o mais visível é o efeito da alta temperatura da água na
comunidade imediatamente adjacente ao lançamento. O aumento da temperatura pode ser
elevado o suficiente para afetar a distribuição
da base da cadeia alimentar de sistemas mari-

nhos, as algas, a partir da substituição de espécies, e afetar a reprodução de invertebrados
e vertebrados, principalmente o sucesso no
desenvolvimento de ovos e a sobrevivência de
larvas marinhas e juvenis (fase mais sensível
do ciclo de vida).
Apesar dos vários tipos de poluição que afetam sistemas marinhos, pouco sabemos sobre
a real influência do homem na vida marinha.
De quanto da natureza precisamos abrir mão
para o “desenvolvimento” das populações humanas?
Bibliografia
Nybakken J.W. & Bertness M.D. 2004. Marine Biology: an ecological approach.

Acima: Mancha de óleo na Bacia de Campos
ocasionada pelo vazamento da petrolífera
americana Chevron, estimado pela mesma
em 381,6 mil litros (vazamento foi detectado no dia 08 de novembro de 2011). Crédito:
Divulgação / Governo do Estado do Rio de
Janeiro.
Ao lado: Ovos contaminados por DDT, ave
da espécie Anas platyrhynchos (conhecida
como pato-real) nos EUA, a casca dos ovos
fica mais fina e quebradiça e grande parte
dos ovos não completa seu desenvolvimento. Crédito: Banco de imagens National
Geographic.

23\ InForMar

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!

Fotos panorâmicas com câmeras
compactas
Parte 1 – Lente acessória grande angular, o que é, como funciona

A

grande maioria das câmeras digitais
compactas tem o recurso do zoom
óptico (variação do ângulo de cobertura através de movimentação de elementos internos à lente), mas não satisfazem um
requisito de muitos fotógrafos-sub: Fazer
boas fotos de pessoas, naufrágios, e cenas
panorâmicas mais amplas. Mesmo quando

o zoom está na posição de maior ângulo de
cobertura (que nas compactas, com a refração
da luz causada pela água, é em torno de 40 a
50 graus), para se enquadrar uma pessoa de
corpo inteiro o afastamento da mesma deve
ser de pelo menos 2 a 3m, o suficiente para
reduzir o efeito da luz do flash e para que as
partículas em suspensão na água tirem boa

Foto 01 – Fotógrafo sub com compacta, grande-angular e
dois flashes; note o distanciamento maior dos flashes em
relação à câmera, para que sua luz não ilumine a suspensão
em águas mais turvas.
Crédito: Ary Amarante
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tes
grande-angulares
ou
panorâmicas são muito utilizadas para se chegar
o mais perto possível dos objetos, e com isso melhorar sua nitidez e cores nas fotos. Essas lentes
em câmeras digitais compactas permitem foco tão próximo como lentes macro, com resultados muito interessantes, como o da foto 05, que mostra um
cerianto fotografado a apenas 10 cm da lente.

Foto 02
Crédito: Juliano Lage

Na foto 06 a mergulhadora com sua câmera
parece estar bem ao fundo, mas na verdade está logo atrás dos cabeços de amarração do naufrágio Pinguino. O efeito de distanciamento de objetos em segundo plano
acontece porque a perspectiva das lentes
grande angulares é bem diferente da nossa percepção visual de tamanhos e distâncias. O ângulo de visão destas lentes é pelo
menos o dobro do ângulo de visão humana.
parte da nitidez da foto. Em outras palavras,
a solução das fotos de grupo em seco do tipo
“chega um pouquinho mais pra trás que cabe
todo mundo na foto” não se aplica na água...
A alternativa para se obter boas fotos panorâmicas é a adição de uma lente acessória
externa à caixa estanque, conhecida como
“lente grande angular”. São lentes estanques,
feitas para trabalhar com água entre elas e
a caixa. Isso permite sua adição e remoção
durante o mergulho, e dá uma boa flexibilidade ao fotógrafo, que pode no mesmo mergulho fazer uma macro de cavalo marinho e
fotografar uma manta. Há vários modelos
de lentes no mercado, a maioria adaptável a
diversos modelos de câmeras e caixas estanques (atenção: nem todas as caixas funcionam
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bem com lentes externas grande-angulares,
mas isso será assunto na próxima edição).
A fixação das lentes acessórias à frente das
caixas estanques é através de um encaixe ou
rosca na própria caixa (foto 02), uma peça
presa à caixa, feita especificamente para cada
modelo de caixa (foto 03), ou um suporte de
lente preso à base que sustenta a caixa e o
braço do flash (foto 04). O suporte independente da caixa, se for ajustável tem a vantagem de poder ser aproveitado para vários
modelos de caixa estanque, enquanto o outro
adaptador tem que ser substituído junto com
a caixa, no caso de troca de equipamento.
Fora d´água uma lente grande-angular é usada
principalmente para grandes enquadramentos,
e quando usada muito próximo ao motivo, causa distorção da imagem. Na água, mesmo com
eventuais
distorções,
as
len-

peixe
Equipamento, Exemplo
autoria deemacrofotografia
local das dofotos:
sarampinho. Crédito: Ary Amarante
Todas as fotos de mar foram feitas com câmera compacta Canon A570 IS, com lente INON UWL100 e domo (peça semi-esférica utilizada para eliminar a redução
de ângulo de cobertura causado pela refração), em Angra dos Reis, RJ, durante
workshop de foto sub em julho de 2008.
Foto 03
Crédito: Carlos Oliveira

Foto 04
Crédito: Ary Amarante
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Foto 05
Crédito: Ary Amarante

Foto 06
Crédito: Ary Amarante

Dica do Mês:
É sempre necessário que haja
água entre a lente e a caixa, pois eventuais
bolhas de ar irão comprometer a qualidade
das fotos. Se descer com qualquer lente acessória presa à sua caixa estanque, lembre-se
de soltá-la no fundo, abanar as bolhas, e só
então recolocar a lente e fotografar. E tenha
à disposição um bolso de tecido robusto e
macio para guardar a lente se não for usá-la.
Existem suportes próprios para se levar lentes
quando não estão em uso, que são geralmente
presos ao braço do flash, mas há o risco de
arranhar a lente, ou de se perder sua tampa,
caso seja colocada pra evitar arranhões...
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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.
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Mergulhando com a

crédito: Ronaldo Francini-Filho

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!

Ricardo S. Rosa
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é professor da Universidade Federal da
Paraíba. Biólogo de formação e doutor em
Oceanografia Biológica pelo Virginia Institute of Marine Science, tem se dedicado a estudos de
sistemática, ecologia e conservação de peixes da fauna brasileira.
Ronaldo Bastos Francini Filho é professor da Universidade Federal da Paraíba. Biólogo de formação, com mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo. Atua principalmente nas áreas de conservação, manejo, ecologia, zoologia e comportamento animal, com
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ênfase em peixes e corais.

crédito: Ronaldo Francini-Filho

InForMar – Um peixe na mesa é muito
bom!!! Podemos dizer que a pesca predatória
é uma das maiores ameaças para os peixes?
Ricardo & Ronaldo - A maioria de nós aprecia um bom peixe no prato; nossa culinária
é rica quanto às diferentes modalidades de
preparo; os nutricionistas e o próprio governo
federal incentivam seu consumo. No entanto,
ressalvando-se as populações amazônicas e as
comunidades que vivem diretamente da pesca,
a inclusão deste item na alimentação do dia
a dia do brasileiro médio, está cada dia mais
difícil.
Primeiramente, o preço elevado é um empecilho. O outro aspecto crucial, que em parte
determina o anterior, é a queda na produção
e na disponibilidade de um sem número de
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espécies tradicionalmente utilizadas na alimentação. Se por um lado temos hoje acesso a
espécies importadas, como o salmão cultivado
do Chile ou a merluza do Alasca, diversas espécies das nossas águas se mostram cada vez
mais escassas, como as sardinhas, garoupas,
badejos e vermelhos. As políticas públicas de
financiamento não favorecem a pesca artesanal, a qual supre maior parte da proteína para
populações costeiras, mas beneficia a pesca
industrial em mar aberto e a aquicultura, ambas duvidosas do ponto de vista da sustentabilidade em médio/longo prazo.

reflexo direto da degradação de rios e mares,
a qual tem levado a um aumento alarmante do
risco de extinção de espécies de peixes, como
o exemplo emblemático do mero (Epinephelus itajara), criticamente ameaçado de extinção de acordo com a União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN). As principais ameaças aos peixes de água doce são o
desmatamento das matas ciliares e a criação
de barragens. No mar a sobrepesca é largamente reconhecida como a causa mais importante de exaustão dos estoques.
Uma das estratégias mais amplamente identificadas para conservação e recuperação de
populações de peixes marinhos é o estabelecimento de áreas integralmente protegidas,
como Parques Nacionais e Reservas Biológicas. No entanto, a cobertura destas áreas no
Brasil é muito baixa: < 1 % da plataforma
continental. Este valor está muito aquém do
compromisso assumido pelo país na Conven-

ção da Diversidade Biológica (10%) e das estimativas científicas apontadas como eficazes
para o manejo da pesca (entre 10 e 30%). A
falta de compromisso com a pesca artesanal,
a ausência de um monitoramento eficiente
dos estoques nacionais e a baixa cobertura de
áreas integralmente protegidas indicam que o
cenário para conservação e manejo de peixes
no Brasil necessita de reformas urgentes.
InForMar – Como vocês resumiriam o balanço da biodiversidade de peixes marinhos na
costa do Brasil?
Ricardo & Ronaldo - Nossa fauna de peixes
marinhos inclui cerca de 1300 espécies, uma
riqueza baixa em comparação a outras regiões
do mundo (e.g. Caribe e Indo-Pacífico), mas
com alta proporção de espécies endêmicas, ou
seja, exclusivas de nosso país. Surpreendentemente, um razoável número de espécies novas

InForMar – Como vocês veem o cenário da
conservação dos peixes no Brasil?
Ricardo & Ronaldo - A diminuição da disponibilidade de peixes para consumo humano é
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crédito: Ronaldo Francini-Filho

foi descoberto em anos recentes, enquanto
uma quantidade razoável (> 60) aguarda descrição taxonômica (incluindo algumas espécies comumente encontradas em pescarias e
mercados). Há ainda uma diversidade de espécies praticamente desconhecidas, cuja quantidade dificilmente podemos estimar, como
aquelas de grandes profundidades.
InForMar – Existe alguma atividade de pesquisa sobre o grupo dos peixes que vocês
julgam deva ser realizada aqui no Brasil, mas
que não é feita por limitações de recursos financeiros, tecnológicos, ou mesmo de pessoal
qualificado? Qual seria o melhor dos mundos
no ambiente de pesquisa?
Ricardo & Ronaldo - Do ponto de vista científico, os estudos básicos de levantamento
faunístico são pouco valorizados, assim como

InForMar \ 34

crédito: Ronaldo Francini-Filho

a manutenção de acervos de coleções biológicas com fins taxonômicos. Inevitavelmente
precisamos deste tipo de atividade se quisermos conhecer toda a nossa fauna. O trabalho
de rotina de pesquisadores preocupados em
descrever novas espécies demanda técnicas
nem sempre acessíveis, como equipamentos
de radiografia e sequenciadores moleculares
de última geração. Para o estudo de campo, as
maiores dificuldades incluem a baixa disponibilidade de embarcações de pesquisa e o custo
elevado da logística geral e de determinados
equipamentos, tais como aparelhagem para
telemetria e veículos submersíveis. Mesmo
com uso de técnicas mais elementares, nossa
ciência não deixa de progredir, mas a passos
lentos. Apesar do investimento em pesquisa
ter sido ampliado pelos órgãos de fomento no
Brasil, ainda existe uma necessidade urgente
de investimento em larga escala. Por exem-

crédito: Ronaldo Francini-Filho

plo, o maior programa para recenseamento
dos estoques de peixes marinhos no Brasil
(REVIZEE) investiu apenas R$ 1,00 por km2
da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira. Parcerias internacionais são uma forma de
interação proveitosa, já que temos uma fauna
que atrai o interesse de pesquisadores estrangeiros, aumentando assim as chances de financiamento.
Linhas de pesquisa prioritárias para conservação e manejo eficientes de peixes marinhos no
Brasil, mas ainda incipientes no país, incluem
a oceanografia física, o estudo holístico de
comunidades rasas e profundas, o mapeamento e caracterização de diferentes habitats na
costa e na plataforma continental (e.g. manguezais e recifes profundos), o entendimento
dos padrões de conectividade biológica e o
estudo dos efeitos de Unidades de Conservação sobre a fauna de peixes. Neste contexto

são prioritários os estudos com foco em áreas
que apresentem (1) menor esforço histórico de
amostragem (e.g. costa Norte e Nordeste); (2)
alta biodiversidade (e.g. Banco dos Abrolhos)
e altos níveis de endemismo associados ao
isolamento geográfico (e.g. ilhas oceânicas).
No caso das ilhas oceânicas, é patente a necessidade de aumento da proteção ao complexo
insular Trindade-Martim Vaz e ao Arquipélago
de São Pedro e São Paulo, ambas áreas des-
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crédito: Ronaldo Francini-Filho

crédito: ZairaeMatheus
protegidas
degradadas pela sobrepesca.

InForMar – Com toda essa diversidade de espécies de peixes que existe, vocês conseguem
selecionar uma espécie que mais apreciam?
Seja por sua beleza, seja por suas peculiaridades biológicas?
Ricardo & Ronaldo – Somos suspeitos para
indicar: Ricardo trabalha com elasmobrânquios, e entre eles algumas espécies estiveram
mais próximas: a raia-mariquita (Dasyatis
marianae) e o tubarão-limão (Negaprion brevirostris). Seu desenho e comportamento são
fascinantes, e por ocorrerem em áreas recifais,
são muito interessantes para observações subaquáticas. Ronaldo trabalha com aspectos
da biologia e ecologia do budião-azul (Scarus
trispinosus), espécie classificada como ameaçada de extinção pela IUCN, devido à destruição de habitats, pressão da caça submarina e
pesca com redes. Em sua opinião, o budião-azul é o mais belo e carismático representante
da ictiofauna nacional.

VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM

Através do conteúdo instigante
sobre o mundo marinho, belas

A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

imagens e interatividade com
crédito: Ronaldo Francini-Filho

os leitores, InForMar é o veículo
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InForMar \ 36

crédito:
Francini
crédito:
ZairaLeo
Matheus

37\
InForMar
crédito:
Zaira Matheus
InForMar \ 15

ÍNDICE FUTURO
FIQUE POR DENTRO DAS MATÉRIAS DA
PRÓXIMA EDIÇÃO ESPECIAL BAÍA DE
GUANABARA:

Curiosidades Sub

Tem peixe na rede! A pesca na Baía de
Guanabara

Foto Sub-ID

Moluscos – Nudibrânquios

Que bicho é esse ?

Novas dicas para você descobrir a espécie
da vez

Foto curiosa

Mande a imagem e conte sua história

Mundo Azul
Programas de despoluição e cenário atual.
Por Trás Das Lentes
panorâmicas com câmeras compactas –
parte 2.
Mergulhando com a Ciência
A BG sob o olhar do pesquisador Jean
Louis Valentin.

InForMar \ 38

C

ontribua você
também com
as edições da
revista InForMar.
•
•

E

Conte sua história;
Envie suas Fotos,
Críticas e Sugestões de
matérias.

s c r e va pa r a :

maradentro@maradentro.org.br

