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Amigos leitores,
O Instituto Mar Adentro traz mais uma contribuição para as discussões 
da Conferência Internacional Rio+20. Com esta edição do periódico 
InForMar, oferecemos aos leitores um conteúdo informativo para refle-
tir sobre o desafio de conservar os ecossistemas marinhos, frente aos 
paradigmas ‘desenvolvimentistas’. Nesse sentido, a despeito das decisões 
tomadas na Rio+20, acreditamos firmemente que a mudança de atitude 
individual é o passo fundamental para garantir uma qualidade de vida 
aceitável para as gerações futuras.
 
Conheça aqui os principais pontos da agenda 21 referentes à gestão da 
área costeira brasileira, e aproveite “um mergulho” nas Ilhas Cagarras, 
um tesouro marinho bem próximo à capital fluminense.
 
Enfim, navegue nesse mar de belas imagens e informações preciosas, que 
podem sensibilizar seu olhar para o mundo abaixo do nível do mar.

Aproveitem!
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Por Emilio Lanna (emilio.lanna@ufba.br)

Eu desafio você a mergulhar no extenso litoral brasi-
leiro e não ver sequer uma esponja. Você pode não 
reconhecê-las a princípio, mas elas provavelmente 

estarão presentes no seu ponto de mergulho! Esponjas são 
animais exclusivamente aquáticos (a maioria vive em am-
biente marinho, mas algumas ocorrem em rios e lagos), 
sésseis (não se locomovem) e vivem no fundo dos oceanos 
(são bentônicos). Esses animais têm toda a sua fisiologia ba-
seada num sistema de câmaras que se interconectam através 
de canais, constituindo o chamado sistema aquífero. Para 
se alimentarem ou liberarem suas excretas, elas absorvem 
a água encontrada ao seu redor, através de pequenos poros 
na sua superfície (daí o nome do filo “Porifera”, que no latim 
significa “portador de poros”). Após passar pelo poro, a água 
entra em um canal inalante e vai até as câmaras coanocitá-
rias. Essas câmaras são revestidas por um conjunto de célu-
las flageladas (coanócitos) que promovem a movimentação 
da água dentro das esponjas. Esse intrincado sistema se abre 
nos ósculos (grandes aberturas facilmente observadas na su-
perfície das esponjas) por onde a água é expelida. 
Esses animais são os mais primitivos encontrados vivos 
ainda hoje. Os fósseis mais antigos datam do período pré-
-cambriano (cerca de 540 milhões de anos atrás). Na história 
do planeta, esses animais primitivos já foram os principais 
formadores de recifes. Atualmente, a maior parte desses re-
cifes está extinta, devido à forte competição com os corais 
zooxantelados, mas a sua grandiosidade pode ser vista em 
verdadeiras montanhas de fósseis como aquelas encontradas 
na América do Norte. Porém, ainda hoje é possível encon-
trar grandes recifes de esponjas, como aqueles observados 
no Oceano Pacífico ao longo da costa canadense (veja em 
http://cpawsbc.org/campaigns/glass-sponge-reefs).
No Brasil existem aproximadamente 450 espécies descritas. 
Segundo o catálogo publicado recentemente, organizado 
pelo prof. Dr. Guilherme Muricy, do Museu Nacional do Rio 
de Janeiro, a região nordeste do país é a que apresenta maior 
diversidade, seguida pela região sudeste, mas essa diversida-
de pode não refletir a realidade, já que é nessas áreas, onde 
se concentram um maior contingente de especialistas em 
esponjas, que ocorreram os maiores esforços de coleta. Mas 
a diversidade desses animais vai muito além de números. 

Acima:
Simbiose entre esponjas em Arraial do Cabo, 
Rio de Janeiro. Crédito: Emilio Lanna.

Ao Lado:
Esponjas carnívoras na capa da revista Nature.

Muito além de animais coloridos e imóveis 

Esponjas marinhas

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.
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Espécie Arenosclera brasiliensis em Cabo Frio, 
Rio de Janeiro. Crédito: Emilio Lanna.

Poros na superfície do gênero Sycettusa. Câmara coanocitária do gênero Paraleucilla, 
à esquerda, em fotografia de microscopia 

eletrônica. Crédito: Emilio Lanna.

Gênero Scopalina em Angra dos Reis, 
Rio de Janeiro. Crédito: Emilio Lanna.

Espécie Tedania ignis. Crédito: Hajdu, 
1989 – poriferabrasilmnufrj.

A forma e as cores variam desde esponjas finas e 
incrustantes de cor pálida ou esbranquiçada, a gran-
des vasos alaranjados onde uma criança poderia se 
esconder facilmente em seu átrio (interior). 
Há também uma grande diversidade de organismos 
associados às esponjas. Pequenos crustáceos, poli-
quetos, equinodermos, moluscos e nematódeos (pe-
quenos vermes) são comumente observados vivendo 
entre as dobras da superfície do corpo dos poríferos, 
bem como dentro dos canais do sistema aquífero. 
Também não é raro observar grandes peixes vivendo 
nas cavidades das esponjas. O seu corpo serve de 
abrigo contra a predação de animais maiores, já que 
apresentam um forte “armamento” químico (veja 
adiante) e são geralmente impalatáveis. Além da 
proteção, os organismos associados às esponjas bus-
cam por alimento, já que o fluxo de água criado por 
elas é uma fonte de grande quantidade de matéria 
orgânica que é aproveitada por organismos filtrado-
res ou depositívoros. Por causa da diversidade de es-
pécies encontrada a elas associadas, são conhecidas 

como hotéis vivos e, por se tratarem de hot spots 
de diversidade, tem sido proposto que sejam seria-
mente consideradas em programas de preservação 
dos ecossistemas marinhos.
Entretanto, as esponjas não são tão boazinhas 
com todos os animais que as cercam, não. Desde 
o final do século XX, sabe-se que algumas são 
carnívoras. Isto é, diferentemente da maioria das 
esponjas, as carnívoras não se alimentam usando 
o seu sistema aquífero filtrador, mas sim captu-
ram pequenos crustáceos utilizando espículas (a 
unidade mineral que compõem o esqueleto das 
esponjas) modificadas. Essas espículas prendem a 
vítima, que é então revestida por células da espon-
ja, digerindo a presa em sua superfície. Diversas 
espécies carnívoras têm sido descritas no mundo 
todo e, no Brasil, existem relatos dessas esponjas, 
principalmente em águas mais profundas. Mas não 
se preocupe com as carnívoras! Elas dificilmente 
passam de poucos milímetros de comprimento, e 
a captura do alimento se dá de maneira tão lenta 
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Gênero Clathrina em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Crédito: Emilio Lanna.

que você facilmente sairia de dentro dessa 
armadilha. Outra característica não muito 
amigável desses animais é a capacidade que 
algumas espécies têm de perfurar estruturas 
de carbonato de cálcio. Indivíduos das espé-
cies pertencentes ao gênero Cliona (princi-
palmente) conseguem perfurar as conchas 
de mariscos (trazendo um enorme prejuízo 
para os humanos) e também podem com-
prometer o crescimento e a sobrevivência de 
recifes de coral.
Muitas espécies de esponjas não são palatá-
veis. Isso pode ser causado tanto pela abun-
dância de espículas em seu corpo (o que 
torna os organismos pouco nutritivos para 
outras espécies), pela produção de diversos 
compostos químicos (que afastam os preda-
dores por irritar a pele ou o trato digestivo), 
ou por uma combinação dessas duas carac-
terísticas. A verdade é que elas nem sempre 
fazem parte da dieta da maioria dos animais 
aquáticos. De qualquer jeito, esponjas fazem 
parte da dieta da tartaruga de pente, de al-
gumas espécies de peixes, de muitos nudi-
brânquios e de platelmintos. Os compostos 
químicos produzidos podem ser armazena-
dos no tegumento (tecido) de alguns nudib-
rânquios e algumas planárias que as predam, 
e então podem ser utilizados na proteção 
destes animais. Nós, humanos, também nos 
aproveitamos da química das esponjas. Al-
guns mergulhadores mais estabanados po-
dem voltar do mergulho com queimaduras 
e regiões avermelhadas na pele. A primeira 
suspeita será de que ele tocou em algum 
cnidário (grupo das águas vivas), mas não 
seria surpreendente ter sido causado por 
uma esponja. Na costa brasileira a espécie 
Tedania ignis é conhecida como esponja de 
fogo, e um rápido toque em sua superfície 
causa uma intensa sensação de ardor. Diver-

sos pesquisadores no Brasil e no mundo têm 
tentado isolar os compostos químicos das 
esponjas para utilização em produtos natu-
rais, como em remédios anticâncer, antibió-
ticos, antifúngicos e antivirais, e também em 
cosméticos. Essa pesquisa ainda engatinha, 
mas os resultados são muito promissores e 
pode ser que, enquanto você nada por cima 
de muitas esponjas, esteja passando por uma 
futura fonte da cura do câncer ou da AIDS. 
Como diz uma das mais importantes pesqui-
sadoras de esponjas do mundo, a francesa 
Dra. Nicole Boury-Esnault: “com as espon-
jas tudo pode acontecer”. Por exemplo, in-
divíduos muito diferentes morfologicamen-
te podem pertencer à mesma espécie, assim 
como os idênticos morfologicamente podem 
pertencer à espécies diferentes. Essa grande 
variação se aplica às diversas áreas da biolo-
gia desses animais, incluindo a reprodução. 
Esponjas podem se reproduzir tanto assexu-
adamente quanto sexuadamente. Na repro-
dução assexuada, grupo de células podem se 
organizar na superfície da esponja e formar 
uma estrutura chamada “broto”, que pode se 
destacar e formar um novo indivíduo. Em 
esponjas de água doce esses brotos são es-
pecializados e podem até suportar períodos 
fora d’água. Mas a forma mais comum de 
reprodução assexuada é a fragmentação, 
onde um pedaço que se destaca de uma 
esponja parental é capaz de gerar um novo 
indivíduo. Quanto à reprodução sexuada, 
uma determinada espécie de esponja pode 
ter indivíduos com sexos separados, ou ser 
hermafroditas, ou ainda apresentar alguns 
indivíduos hermafroditas e outros com um 
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Espécie Monanchora arbuscula em Cabo Frio, Rio de Janeiro. 
Crédito: Emilio Lanna.

Outro ângulo da esponja do gênero Clathrina 
em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Crédito: Emilio 
Lanna.

Espécie Geodia corticostylifera em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Crédito: 
Emilio Lanna.

sexo determinado. A fecundação pode também 
ocorrer na coluna d’água ou principalmente 
dentro de uma esponja que possui diversos 
ovos dentro do seu corpo. Nesse caso, o de-
senvolvimento embrionário (que é similar ao 
de outros animais, como vertebrados e outros 
invertebrados) ocorre dentro da “esponja-mãe” 
e, no fim, uma larva é liberada pelo ósculo. 
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Essa larva é geralmente livre e natante. Po-
rém, elas não apresentam uma natação forte 
o suficiente para vencer as correntes e a sua 
capacidade de natação é limitada à uma pe-
quena escala. 
Recentemente, observamos no laboratório 
da prof. Dra. Michelle Klautau (UFRJ) que 
as larvas da espécie Paraleucilla magna 
(uma das mais abundantes do litoral da ci-
dade do Rio de Janeiro) nadam para regiões 
sombreadas, exatamente o ambiente em que 
os indivíduos adultos são principalmente en-
contrados. Isso indica que o hábito observa-
do durante a fase larval, quando a esponja é 
“móvel”, influencia diretamente o hábito da 
esponja durante a fase adulta (quando é imó-
vel). É devido a essa fase móvel que algumas 
espécies apresentam uma ampla distribuição 
(por exemplo, do Caribe até a costa sudeste 
do Brasil). Assim como em outros inverte-
brados marinhos, a reprodução das esponjas 
é influenciada pela temperatura da água do 
mar. Mas infelizmente ainda sabemos mui-
to pouco sobre como o ambiente influencia 
a fisiologia e a reprodução desses animais 
primitivos, e somente com estudos futuros 
mais aprofundados focando nesse aspecto 
da sua biologia poderemos dizer como elas 
responderão ao aquecimento global.
Como citado anteriormente, as esponjas são 
fonte de diversas moléculas bioativas com 
capacidade de serem utilizadas em drogas 
medicinais. Além disso, podem ser utiliza-
das de diversas outras maneiras. A mais anti-
ga é a utilização das esponjas como utensílio 
para banho. Durante séculos, as esponjas de 
banho foram obtidas diretamente da nature-
za (extrativismo), mas assim como outros 
recursos biológicos, as populações das espé-
cies apropriadas para serem utilizadas como 
esponjas de banho declinaram. Dessa forma, 

a sua obtenção atualmente é quase toda feita 
a partir de cultivos em fazendas submarinas, 
o que obviamente encareceu o produto, sen-
do substituído (há muito tempo) por espon-
jas sintéticas. Mas atenção! Apesar de se-
rem ótimos utensílios para banho, somente 
algumas espécies são apropriadas para essa 
utilização. Lembre-se do que acabou de ler 
sobre os produtos químicos produzidos por 
esses animais. Portanto, depois de ler essa 
matéria, não saia esfregando esponjas em 
seu corpo,principalmente porque no Brasil 
não temos espécies apropriadas. As espon-
jas também são (na verdade serão) impor-
tantes para a internet e outros serviços de 
transmissão de dados. As espículas de sílica 
gigantes secretadas por algumas espécies de 
mar profundo são perfeitas fibras ópticas e 
têm capacidade de serem utilizadas em te-
lecomunicação e, diferentemente das fibras 
ópticas comerciais, essas espículas são pro-
duzidas a temperatura ambiente, são flexí-
veis e mais perfeitas do que as feitas pelos 
humanos. Por isso, pesquisadores em todo 
o mundo estão investigando a síntese e as 
propriedades das espículas dessas esponjas 
com a finalidade de se aprimorar a produção 
da fibra óptica comercial.
Espero que após ler esse pequeno texto, 
você consiga mergulhar e enxergar as es-
ponjas muito além de uma pedra ou uma 
“planta” colorida (como costumamos ouvir 
por aí). Esses fascinantes animais são ca-
pazes de fazer coisas que grande parte da 
população desconhece, e outras que mesmo 
os cientistas especialistas no assunto ainda 
quebram a cabeça para entender. No seu 
próximo mergulho, tente encontrar algumas 
esponjas e observar a fauna de pequenos 
animais que vivem junto a ela. Você não irá 
se arrepender.

Espécie Aplysina fulva em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. 
Crédito: Emilio Lanna.
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PORIFERA
Nome vulgar: Esponja do Sol
Nome científico: Hymeniacidon heliophila
Fotógrafo: Áthila Bertoncini

Como citado no artigo anterior, as 
esponjas são consideradas pelos 
cientistas como os animais mul-

ticelulares mais primitivos que já habi-
taram a Terra. Estão entre os organismos 
mais simples, pois possuem células alta-
mente independentes umas das outras e 
que não formam tecidos ou órgãos ver-
dadeiros. O plano corporal das esponjas 
é construído ao redor de um sistema de 
canais e sua superfície externa é perfu-
rada por poros, permitindo assim que o 
fluxo da água passe pelo corpo destes 
animais. A água entra através dos poros 
e é movimentada unidirecionalmente 
pelas células flageladas, os coanócitos. 
A maioria das espécies possui muitos 
orifícios para saída da água, que são 
conhecidos como ósculo. Já algumas 
esponjas têm um único ósculo, que é 
facilmente identificável, pois é o maior 
orifício corporal. Durante o percurso 
da água dentro do corpo do animal, a 
esponja pode filtrar seu alimento (maio-
ria se alimenta de bactérias e partículas 
em suspensão), além de obter o oxigê-
nio e liberar suas excretas. Geralmente, 
de cada 10 bactérias que entram, 9 são 
comidas pelas esponjas. Seu corpo é 

ESPONJAS

Por: Aline Aguiar e Fernando Moraes

suportado por estruturas semelhantes 
a agulhas, chamadas de espículas, mas 
há também espécies que são sustentadas 
apenas por fibras proteicas. O grupo das 
esponjas é um dos mais abundantes e di-
versos em ecossistemas marinhos, além 
de ser encontrado também em ambiente 
de água doce. São seres sésseis e sem 
movimento aparente. A maioria vive 
fixada a substratos duros como costões 
rochosos e recifes, mas algumas também 
são encontradas em sedimento arenoso. 
Muitas esponjas são pequenas, enquanto 
outras podem passar de um metro de al-
tura e diâmetro. Suas formas podem ser 
tubulares, maciças, eretas, incrustantes 
ou ramificadas e suas cores também va-
riam consideravelmente! A identificação 
das espécies não é uma tarefa fácil, pois 
muitas possuem cor e forma similares. 
Normalmente é necessário que os pes-
quisadores coletem o material para uma 
análise mais detalhada. Em laboratório 
então são feitos cortes de um pedaço da 
esponja para visualização das espículas 
e do esqueleto no microscópio. Além 
disso, as fotografias também são muito 
utilizadas na identificação, pois preser-
vam informações como a forma e a cor 

Foto: Áthila Bertoncini

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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Foto ilustrativa de uma espécie de esponja.
Foto: Aline Aguiar

do indivíduo coletado. Esse registro é muito impor-
tante, visto que para o transporte e armazenamento 
as esponjas são imersas em álcool que altera algumas 
destas características. Mas, existem espécies comuns 
que são fáceis de serem identificadas visualmente, 
pois são encontradas normalmente com padrões con-
sistentes de forma e cor! 
A “esponja do sol”, Hymeniacidon heliophila, é um 
exemplo que, com um pouco de prática, qualquer 
mergulhador pode identificar dentro d’agua! Possui 
cor laranja viva e é uma espécie incrustante normal-
mente com pequenas elevações em forma de cone 
com um ósculo na extremidade, similares a diminutos 
vulcõezinhos! Apresentam tamanho variando entre 
5 a 50cm de comprimento e suas elevações, quando 
presentes, possuem de 1 a 5cm de altura. Comumente 
são observados detritos, grãos de areia e fragmentos 
de concha na base dessas esponjas. H. heliophila é 
encontrada desde a superfície até 15m de profundi-
dade em diversos ambientes marinhos, que incluem 
desde praias até costões rochosos, e estão sempre fi-
xadas diretamente em substrato duro. É uma espécie 
que tolera até ambientes poluídos! Um exemplo disso 
são os indivíduos encontrados na Baía de Guanabara 
(RJ) que são maiores até que os observados nas Ilhas 
Cagarras (RJ), que é um ambiente adjacente, porém 
com menor poluição! Sua distribuição geográfica 
abrange o oceano Atlântico Tropical Ocidental, tendo 
sido registrada desde a Carolina do Norte (EUA) até 
o estado de São Paulo (Brasil). A foto escolhida traz 
uma imagem da “esponja do sol” no costão rochoso 
da Filhote da Cagarra, uma das ilhas que compõem 
o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, no Rio de 
Janeiro. A imagem foi registrada em 2011 pelo biólo-
go Áthila Bertoncini durante um trabalho de pesqui-
sa do Projeto Ilhas do Rio, que é uma  realização do 
Instituto Mar Adentro e tem patrocínio da Petrobras, 
através do Programa Petrobras Ambiental. Essa es-
pécie é bastante comum nas águas do arquipélago e 
na imagem pode-se perceber claramente os vulcõe-
zinhos laranjas e a base da esponja coberta por areia. Foto ilustrativa de uma 

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO SUB ID:
CNIDÁRIOS – GORGÔNIAS

A identificação das espécies de gorgônias pode ser feita com base na forma das colônias, no pa-
drão de distribuição e tipo de abertura dos pólipos. Entretanto, essa tarefa pode não ser fácil.  Para 
a identificação de muitas espécies os detalhes do esqueleto dos pólipos ou do tecido comum das 
colônias são importantes, e nesses casos os pesquisadores precisam utilizar microscópios para visu-
alização. Mas não desanime, com um pouco de prática você será capaz de reconhecer algumas 
das espécies mais comuns em nosso litoral!

Uma dica: Faça registros tanto da colônia inteira, quanto dos pólipos na função macro. Use o flash 
para ressaltar a cor.

Mas cuidado, pois nestas ilhas há outra espécie 
parecida, a Tedania ignis, que é mais vermelha e 
pode causar queimaduras.

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 pou-
co da história da foto (máximo de 5 linhas).Foto ilustrativa de uma gorgônia. 

Crédito: Aline Aguiar.
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques 

Um bicho marinho que nada em águas abertas nos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico, podendo chegar a atingir 20 m de comprimento e 
submergir a grandes profundidades. É uma espécie que realiza exten-

sas migrações em busca de alimento. Para se alimentar utiliza-se de sua imensa 
boca aberta, com minúsculos dentes, em posição estratégica para a entrada de 
zooplâncton (pequenos invertebrados que vivem à deriva na coluna d’água) e 
também de pequenos peixes como sardinhas e anchovas. Sua reprodução ocorre 
em indivíduos bem mais velhos, a partir de 30 anos de idade. Além disso, é uma 
espécie vivípara em que os embriões se desenvolvem e se alimentam dentro do 
corpo da mãe.
Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o 
nome popular e/ou científico do bicho. Os cinco primeiros leitores que acertarem 
terão seus nomes celebrados na próxima edição do InForMar .

Crédito: Simone Marques 

“Que bicho é esse ?” da edição anterior do InForMar: 

Ouriço lápis ou ouriço satélite

nome científico – Eucidaris tribuloides. 
Leitor vencedor:
Marcelo de Almeida Medeiros

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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O mero, Epinephelus itajara, ou literalmente o “senhor das pe-
dras”, é uma espécie parenta das garoupas, que se distribui ao 
longo da costa oeste e leste do oceano Atlântico, habitando 

preferencialmente fundos rochosos e intimamente associados à am-
bientes estuarinos. Está dentre os maiores peixes da costa brasileira, 
podendo alcançar mais de 2 metros de comprimento e pesar até 400 
quilos. Características como lento crescimento, maturação tardia, alta 
longevidade (até 40 anos) e a formação de agregados reprodutivos tor-
naram o mero altamente suscetível à sobrepesca. Mesmo protegida por 
lei no Brasil desde 2002, a espécie continua sendo raramente obser-
vada onde antes era comum ser encontrada. Este mero foi fotografado 
no estado de Santa Catarina. 

Para conhecer mais sobre essa espécie visite: www.merosdobrasil.org

Por Áthila Bertoncini

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).
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Nos últimos meses muito se fala 
sobre a Rio + 20, Conferência 
das Nações Unidas em Desen-

volvimento Sustentável, a ser realizada 
no Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho 
deste ano. Apesar de não podermos espe-
rar muitas implementações advindas da 
conferência, já que existem muitos inte-
resses envolvidos, sempre há certa apre-
ensão com relação a possíveis alterações 
nos principais documentos originados na 
Eco-92, conhecida também como Rio-92, 
ou Conferência das Nações Unidas sobre 
Ambiente e Desenvolvimento, dentre eles 
a Agenda 21.

Mas o que é a Agenda 21?
É um instrumento de planejamento no 
que diz respeito ao desenvolvimento 
sustentável, englobando ações globais, 
nacionais e locais que podem ser imple-
mentadas por governos, empresas, orga-
nizações não governamentais (ONG’s) e 
pela sociedade civil. Cada país, dentre os 
179 governos que aceitaram adotar o pro-
grama durante a Eco-92, desenvolve a sua 
Agenda 21 com base no progresso econô-
mico e social, sob um novo paradigma, a 
sustentabilidade ambiental. 
As temáticas da Agenda 21 são tratadas 
em 40 capítulos. Caso queira saber mais, 
acesse o site: http://www.un.org/esa/dsd/
agenda21/res_agenda21_00.shtml. A te-
mática central brasileira está relacionada 
à conservação e manejo dos recursos na-
turais para o desenvolvimento. 

Ações da Agenda 21 Brasileira
As discussões das ações brasileiras são 
coordenadas pela Comissão de Políticas 
de Desenvolvimento Sustentável e da 

Emblemariopsis signifera sobre uma colônia de coral da espécie 
Montastrea cavernosa.
Foto feita no dia 24/12/2010 no Iate Clube da Bahia - Salvador/BA.

Crédito: Pedro Meirelles

Por: Raquel Neves

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

Agenda 21 e seus frutos para a zona 
costeira brasileira.

Porto de Santos, o maior do Brasil e da América Latina, movimenta mais 
de 60 milhões de toneladas de carga. Crédito: Ricardo Lattanzi.
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Agenda 21 Nacional (CPDS). Dentro da temática 
brasileira podemos destacar 12 seções: agricultu-
ra, atmosfera, biodiversidade, desertificação e seca, 
energia, floresta, águas doces, manejo da terra, mon-
tanhas, oceanos e áreas costeiras, químicos tóxicos, 
esgotos e material contaminante. 
Todas as seções estão de certa forma interligadas, 
pensando no equilíbrio do meio ambiente como uma 
interação de diversos fatores, mas a compartimenta-
lização é importante para acelerar o processo de de-
cisão política. 
A seção que vamos discutir neste espaço está relacio-
nada aos oceanos e áreas costeiras, o que está sendo 
feito e quais os principais desafios!
Alguns instrumentos legais (leis e regulamentações) 
foram criados para garantir o manejo integrado da 
zona costeira e a proteção de ambientes marinhos, 
além da criação de instrumentos legais específicos 
para o uso e conservação de recursos marinhos vivos. 
Dentre os resultantes de um maior apoio legal, pode-
mos citar a política de manejo de áreas costeiras e a 
maior severidade com relação a crimes ambientais, 
punindo com sanções e penalidades as ações danosas 
ao meio ambiente, inclusive com relação à atividade 
pesqueira, como no desrepeito ao tamanho mínimo de 
captura e período de defeso de determinado recurso. 

Entretanto, temos alguns problemas relacionados ao 
uso da área costeira que dificultam a questão ambien-
tal, tais como:

- Desenvolvimento urbano na área costeira, alta den-
sidade populacional e a ocupação do território sem 
qualquer tipo de planejamento, gerando resíduos e a 
destruição de ecossistemas.
- Desenvolvimento industrial concentrado basica-
mente na área costeira, dependendo do escoamento 
(ou entrada) de produtos por transporte de navios. 
Com isso, são gerados impactos associados aos sis-
temas de produção (resíduos) e ao sistema de trans-
porte.

Intensa ocupação na orla da Baía de Jaguará em Belém (Pará). Crédito: 
Ministério Público do Pará.
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Ao longo dos 20 anos de implementação da Agen-
da 21 muitas coisas mudaram, e muitas ainda 
precisam ser feitas, mas o que vale ser ressaltado 
é que a “consciência ambiental” está inserida na 
pauta de encontros e/ou conferências mundiais, de 
forma que as pressões sociais que visem o maior 
equilíbrio homem x meio ambiente, quando bem 
respaldadas, são importantes para as tomadas de 
decisão locais. 

- Portos com a problemática dos resíduos químicos 
e orgânicos, a poluição visual e biológica (bioin-
vasões). Algumas ações foram propostas pelo 
sub-grupo relacionado a portos, para que questões 
ambientais sejam inseridas na modenização dos 
porto brasileiros.
- Atividade pesqueira com alta relevância em ter-
mos sociais, com a geração de milhares de em-
pregos no setor, direta ou indiretamente, além da 
questão de geração de alimentos para a população. 
- Exploração de petróleo e transporte marítimo 
em zonas costeiras que, embora em menor escala 
quando comparado às atividades “offshore”, tem 
impacto significativo, principalmente em casos 
de vazamento de óleo, como o ocorrido na Bacia 
de Campos no início deste ano, sob a operação da 
empresa americana Chevron. O Plano Nacional de 
Contingência para definir uma forma de atuação 
em caso de vazamento de óleo e gás, previsto em 
uma lei de 2000 sobre prevenção, fiscalização e 
controle de poluição causada por óleo, ainda não 
foi finalizado pelo governo federal.

Os principais desafios a serem enfrentados para 
que tenhamos um modelo de desenvolvimento 
sustentável parecem ser: (a) a falta de recursos fi-
nanceiros, técnicos e tecnológicos, quando se diz 
respeito a questões ambientais; (b) necessidade de 
ampliação do conhecimento sobre o uso de recur-
sos marinhos de forma sustentável; (c) questões 
associadas à atividade pesqueira, como a expansão 
do beneficiamento no processamento e comercia-
lização de pescados, e (d) conscientização sobre a 
importância do uso sustentável dos recursos vivos, 
além de uma força de trabalho especializada no 
setor pesqueiro atuando tanto em escala artesanal 
quando industrial; conflitos de interesses ambien-
tais - econômicos e/ou sociais (o que parece ser o 
mais complicado!).

Logo Rio+20

Logo Rio 92

Presidente Dilma Rousseff na abertura da Rio +20.Crédito: veja.com
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Fotos sub com grande-angular 
comentadas

As lentes grande angulares propiciam 
inúmeras possibilidades ao fotógrafo-
-sub, muito além de simplesmente 

colocar mais objetos na foto a uma mesma 
distância; as opções são incontáveis, desde jo-
gar com as agressivas perspectivas das lentes 
olho de peixe, à quase encostar em um único 
objeto e praticamente remover a água entre 
ele e a câmera; mas é no jogo com luz natural 
e artificial que a lente grande angular oferece 
os maiores desafios; balancear a luz para que 
a foto fique ao mesmo tempo com cor e luz 
no fundo e organizar visualmente os elemen-
tos para que o caos pareça ordenado. Seguem 
algumas fotos comentadas, apenas alguns 
exemplos de como utilizar a mais nobre das 
lentes para uso sub, em minha opinião.
O uso simultâneo da luz natural e a dos fla-
shes, dentro do naufrágio, foi o maior desafio 
na Figura 1. Para que a câmera conseguisse 
captar a luz natural que entra pelas escotilhas 
voltadas para a superfície, foi necessário o uso 
de um tempo extremamente longo e arrisca-
do para a manipulação da câmera, 1/10 de 
segundo. O uso de ISO um pouco mais alto 
com câmeras compactas gera um aumento do 
ruído (distorções de cores nos pixels), e en-
tão ISO 200 foi o selecionado neste caso, para 
pelo menos melhorar as chances da foto não 
sair tremida.
Os flashes foram apontados para as paredes 
laterais e “teto” (considerando a orientação 
do naufrágio, pois na verdade o teto está à 
esquerda, o chão à direita, a luz natural en-

Por: Ary Amarante

Figura 1:
Canon S80, dois flashes sea&sea YS110, 
lente grande angular INON UWL100, 
com domo. Tempo 1/10 seg. f/2.8 ISO 
200 local: Hilma Hooker, Bonaire, 28 
metros de profundidade. 
Crédito: 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!!!
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Figura 2: Canon S80, um flash sea&sea YS110, lente grande angular INON UWL100, 
com domo. Tempo 1/50 seg. f/2.8 ISO 100. Local: Salt Pier, Bonaire, 12 metros de 
profundidade.Crédito: Ary Amarante

trando pela lateral de bombordo, e a de 
estibordo está como “chão”). A sua função 
foi de iluminar o ambiente, e deixar que a 
luz natural iluminasse o mergulhador sob 
as escotilhas e os cardumes de manjubas. A 
foto teve que ser rápida, pois mesmo com o 
fotógrafo e o modelo (Gustavo Amarante) 
em equilíbrio, as bolhas no “teto” provoca-
vam suspensão, e depois de alguns minu-
tos a foto já não será possível.
A abertura utilizada na câmera para entra-
da de luz foi a maior possível, para captar 
o máximo de luz natural sem sacrificar 
ainda mais a velocidade; mas as compac-
tas já têm naturalmente uma excepcional 
profundidade de campo (área em foco à 
frente da lente), e com uma grande angular 
o problema de falta de foco praticamente 
inexistiu.
Costumo criticar bastante as fotos feitas 
com ângulo de cima pra baixo, porque di-
minuem a importância do motivo, o “acha-
tam” contra o fundo e, no caso de peixes, 
torna difícil sua identificação. Na Figura 2 
tudo isso foi usado a favor do Pier: o ângu-
lo da foto exalta a imponência e tamanho 
dos pilares, que recebem o primeiro olhar 
e conduzem a atenção de quem está ven-
do a foto ao fundo, onde o mergulhador 
observa. Toda a foto é iluminada pela luz 
natural, com exceção de um flash fraco so-
bre um dos pilares, para dar um pouco de 
cor e textura ao primeiro plano  e atrair o 
olhar inicial.
Na Figura 3 o ângulo de cobertura foi re-
duzido propositalmente, com um ligeiro 
uso do zoom da câmera mesmo com a 
grande angular. O objetivo foi deixar a 
esponja do primeiro plano encher a foto 
com seu colorido e textura, e ao mesmo 
tempo criar uma moldura natural para a 

mergulhadora (Fátima Amarante) poucos metros atrás. A 
mergulhadora está iluminada basicamente pela luz natural, 
e é esta exposição que deve ser calculada primeiro. Uma vez 
definida a abertura a utilizar na foto, o flash deve ser ajustado 
de acordo (ou flashes, neste caso).
Esta lente fisheye permite um ângulo de cobertura de mais 
de 150 graus, o que limita o seu uso para objetos grandes, 

Figura 3: Canon S70, dois flashes sea&sea YS110, lente grande angular Sea&Sea, SEM 
domo. Tempo 1/160 seg. f/8 ISO 100. Local: Bonaire, 15 metros de profundidade.

Figura 4: Nikon D100 (DSLR) lente Nikkor 10.5mm “fisheye” 1/80s, f8, 
ISO 200.
Local: Abrolhos, nos tempos do “Tonhão”, este badejo que dizem foi pesca-
do... Fica a homenagem póstuma...

ou então requer uma grande aproximação. No caso do 
Tonhão (Figura 4), um badejo que permitia a aproxi-
mação dos mergulhadores, a lente está quase colada 
ao mesmo, e o Gustavo está pouco atrás. Pela pou-
quíssima distância da câmera ao objeto principal e do 
mergulhador ao fundo, e com a nossa noção de pers-
pectiva (diminuição do tamanho aparente dos objetos 
conforme a distância entre eles), temos a impressão de 
que peixe e mergulhador estavam longe e que a água 
estava excelente, o que não foi o caso...
A mergulhadora, emoldurada pela escotilha, atrai 
imediatamente o olhar (Figura 5). O fato de ela estar 
olhando para o interior do naufrágio (onde estou), 
conduz o olhar de quem está vendo a foto a ver o que 
ela está vendo. A ferrugem e os sedimentos dão um 
tom monocromático à foto, quebrado pelo azul e pela 
roupa da mergulhadora.
Objetos compridos e finos, como o trombeta, se fo-
tografados em paralelo à câmera deixam a foto meio 
vazia e sem profundidade (Figura 6). Uma das vanta-
gens da grande profundidade de campo das grande 
angulares é poder colocar um objeto longo em diago-
nal em relação à câmera, e ele permanece em foco de 

Figura 5: Nikon D100 (DSLR) lente Nikkor 12-24 
mm, em 12 mm. 1/80s, f11, ISO 200

Local: Hilma Hooker, Bonaire.
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ponta a ponta, mesmo tendo pontos a diferentes 
distâncias desta. Desta forma a foto ganha três di-
mensões, parece ter profundidade, além de com-
primento e altura...
A água de Abrolhos não é boa para fotos panorâ-
micas, já que sempre tem suspensão em movimen-
to. Dez metros de visibilidade por lá já pode ser 
considerado um dia bom, e a opção para mostrar 
uma cena panorâmica com nitidez recai sobre o 
uso de grande angular. Ao fundo da Figura 7, o es-
pecialista em naufrágios Mauricio Carvalho fazia 
o mapeamento para desenhar o croqui, e ajudou 
a compor a cena (preencheu o espaço negativo - 
fundo da foto). O primeiro plano, por estar bas-
tante próximo, parece extremamente nítido. Os 
dois flashes deram conta da iluminação, com o 
uso de braços longos para minimizar a iluminação 
de partículas em suspensão em frente à câmera.
Como na Figura 8, onde a foto foi feita a 57 metros 
de profundidade,  a luz natural é um bem escasso, 
e para aproveitá-la ao máximo deve-se usar uma 
velocidade baixa, mas não tanto que acarrete ris-
co de tremer a câmera ou de deixar que objetos 
em movimento saiam borrados; a abertura deve 
ser também grande, para deixar o máximo de luz 
passar dentro do intervalo de tempo determinado, 
mas sem sacrificar em demasia a profundidade de 
campo desejada; e a sensibilidade mais alta ajuda 
muito, mas não pode ser muito alta a ponto de dar 
ruído na imagem.
A lente grande angular não foi usada em seu 
maior ângulo, para que fosse possível fechar mais 
o quadro sem ser necessário chegar muito perto 
da tartaruga; o azul intenso ao fundo era impor-
tante na composição, então a exposição à luz na-
tural foi feita primeiro, e depois a intensidade dos 
flashes foi ajustada de acordo. A troca de olhares 
entre o mergulhador (Claudio Reis) e a tartaruga 
é um ponto interessante na foto, pois quem olha 
primeiro para a tartaruga tem o olhar conduzido 
ao mergulhador, e vice-versa. O hélice incrustado 

é um ponto forte e ajuda a preencher bem o lado 
esquerdo da foto, é importante na composição, 
mostra o local do naufrágio (popa) onde a ação 
está acontecendo, e é um ponto característico para 
a identificação do local, para quem o conhece. Se 
o fundo da foto fosse simplesmente um pedaço de 
casco, poderia ser qualquer naufrágio, e então a 
referência é importante...

Ary Amarante é instrutor de foto-sub, 
criador das especialidades exclu-
sivas PADI ADVANCED DIGITAL UW 
PHOTOGRAPHER, PADI MARINE LIFE 
PHOTOGRAPHER e PADI FISH PHOTO-
GRAPHER, além dos livros FOTO-SUB 
BÁSICA & AVANÇADA e GUIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES  BRASIL-CA-
RIBE, disponiveis para venda em www.
pomacanthus.com.br, onde há tam-
bém a agenda de cursos de foto sub.

Figura 6: Canon S70, lente ga Sea&sea sem domo, 
dois flashes sea&sea YS110
1/125s, f/6.3, ISO 100. 
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Figura 7: Nikon D200, lente 10,5mm fisheye, f/11, 
1/200s ISO 400. Local: Abrolhos, naufrágio Santa 
Catharina.
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Figura 8: Nikon D200, lente zoom 10-17 mm em 15 mm, velocidade 1/80s, abertura f 7.1, ISO 400, dois 
flashes INON Z240. Local: Corveta Camacuan em Recife,  57 metros de profundidade.
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Por: Petrus Galvão

Carlos A. Rangel é coordenador Geral do Projeto ILHAS DO RIO, realizado pelo Instituto Mar 
Adentro, patrocinado pela PETROBRAS através do PROGRAMA PETROBRAS AMBIENTAL. 
Com doutorado em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense (UFF), vem estu-

dando a taxonomia de peixes recifais desde 1997. É mergulhador avançado (PADI) e tem experiência e 
interesse nas áreas da Biologia Marinha e Ecologia, com ênfase em estudos dos peixes marinhos.

InForMar – As Cagarras muitas vezes 
passam desapercebidas por quem está 
na praia. O que as pessoas que estão na 
praia estão deixando de ver no ambien-
te subaquático das Cagarras?

Carlos A. Rangel - Estão deixando de 
ver uma grande biodiversidade marinha 
que nunca tinha sido estudada a fundo 
antes. Até o momento, já identificamos 
mais de 170 espécies de peixes recifais, 
e esse número tende a aumentar.

InForMar – Explique para os leitores 
um método de pesquisa que você usa 
para estudar os peixes das Cagarras.

Carlos A. Rangel- Nós utilizamos o 
método de censo visual por transectos. 
Nesse método é esticada uma trena de 
20 metros de comprimento por 2 metros 
de largura. Analisamos a diversidade e 
abundância dos peixes nesta área do 
transecto em 3 profundidades diferen-
tes (raso, meio e fundo).

InForMar –  Qual a relevância da Uni-
dade de Proteção da região das Cagar-
ras?

Carlos A. Rangel - O Monumento Na-
tural (MoNa) das Ilhas Cagarras é a pri-

meira unidade de conservação marinha 
da costa da cidade do Rio de Janeiro. 
Esse fato, por si só, já é de uma relevân-
cia muito grande. Além disso, essa uni-
dade é de proteção integral (portanto não 
permite o uso sustentável de seus recur-
sos). Com isso em mãos, podemos reali-
zar vários projetos ambientais nas ilhas, 
analisando e avaliando os impactos que 
estão atingindo as ilhas, além de moni-
torar as espécies que ocorrem no local.

InForMar –  – Quais são as principais 
ameaças a que a vida marinha das Ca-
garras está exposta?
 
Carlos A. Rangel - - As ilhas estão muito 
próximas de importantes fontes de im-
pacto, como a Baía de Guanabara e a sa-
ída do emissário submarino de Ipanema, 
que despeja o esgoto da zona sul do Rio 
de Janeiro in natura à cerca de 1,5 km do 
MoNa das  Cagarras. A pesca predatória 
(principalmente a realizada por mergu-
lhadores caçadores que utilizam com-
pressor de ar) também contribui para a 
degradação da vida marinha.

InForMar –  Como as pessoas podem 
colaborar com a preservação dessas 
ilhas? Espécie Parablennius marmoreus, conhecida como Maria 

da Toca. Crédito: Carlos A. Rangel.

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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Carlos A. Rangel - Por ser uma unidade 
de conservação recente, ainda não foi es-
tabelecido um plano de fiscalização. As 
pessoas que visitam as ilhas devem res-
peitar aquela área, nunca deixando lixo 
em terra ou na água, respeitando as nor-
mas da lei de criação do MoNa Cagarras 
(ex.: proibido o acampamento e a coleta 
de organismos marinhos numa área de 
10 metros ao redor das ilhas).
O carioca e turista que visitam as ilhas 
podem também, sempre que possível, 
recolher o lixo encontrado, não só em 
terra, como também no mar. 
A conscientização ambiental é a melhor 
forma de colaboração para se preservar 
as ilhas.

Espécie Hyporthodus niveatus, conhecido como cherne. Crédito: Carlos A. Rangel.

Espécie Chromis flavicauda. Crédito: Carlos A. Rangel.
(Acima)Moreia da espécie 
Muraena retifera. Crédito: 
Carlos A. Rangel.

(Ao lado) Logo projeto 
Ilhas do Rio.

(Abaixo) Moreia pintada 
da espécie Gymnothorax 
moringa. Crédito: Carlos 
A. Rangel.
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Baía de Guanabara no início do século passado.
Crédito: Marc Ferrez

Elisabetta Silva fazendo os censos dos peixes das Ilhas Cagarras. 
Crédito: Áthila Bertocini. 

(Ao lado) Peixe Dactylopterus volitans, conhecido 
como coió. Crédito: Carlos A. Rangel.





ÍNDICE FUTURO

FIQUE POR DENTRO DAS MATÉRIAS DA PRÓXIMA EDIÇÃO:

CURIOSIDADES SUB
Porque é importante saber quem come quem no fundo do mar.

FOTO SUB ID
Cnidários – Gorgônias.
 
QUE BICHO É ESSE?
Novas dicas para você descobrir a espécie da vez.

FOTO CURIOSA
Mande a imagem e conte sua história.

MUNDO AZUL
Entenda o que são as florações de algas tóxicas e seus efeitos nos 
sistemas marinhos e seres humanos.

POR TRÁS DAS LENTES
Novas dicas super interessantes de foto-sub com o profissional Ary 
Amarante.

MERGULHANDO COM A CIÊNCIA
Conheça mais sobre documentários científicos.



VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM 
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS!

CONHEÇA MAIS O INSTITUTO MAR ADENTRO E 
FAÇA PARTE DO NOSSO TIME!
SUA EMPRESA TAMBÉM PODE APOIAR O 
INSTITUTO MAR ADENTRO!

Acesse www.maradentro.org.br 
ou entre em contato conosco pelo e-mail 
maradentro@maradentro.org.br

Contribua você 
também com 

as edições da 
revista InForMar.

• Conte sua história; 
• Envie suas Fotos, 

Críticas e Sugestões 
de matérias.

esCreva para:
 
maradentro@maradentro.org.br


