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Amigos leitores,
A Revista Eletrônica InForMar continua nesta edição 

trazendo assuntos pouco conhecidos por muitos 
que frequentam nossos mares! Este é um dos temas 

abordados pela seção “Curiosidade Sub”, onde apresentamos 
o mundo diminuto dos bichos da meiofauna. Por mais que 
as pessoas não a vejam, aonde quer que se olhe no ambiente 
aquático, a meiofauna está lá, representada por crustáceos, 
poliquetas, e até filos de animais que muitos nunca ouviram 
falar. 
Prosseguindo no caminho das descobertas, fique por dentro 
do que são as ascídias e como identificar as espécies que estão 
entre os invertebrados mais comuns nos mares e oceanos. 
Trazemos ainda matérias importantes sobre a preservação 
dos ambientes marinhos, como “o Dia Mundial dos Oceanos” 
e a entrevista sobre o Projeto Conservação Recifal. Aprovei-
tamos também para divulgar mais um belo trabalho do fo-
tógrafo profissional Ary Amarante com a apresentação do 
portfólio sobre Wakatobi, na Indonésia. 

Então aproveite e Boa Leitura !

Crédito: Marcia Camisão.
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Por Débora Garrido1; Maikon Di Domenico2 e Rômulo Barroso1,2

¹PUC-Rio,  ²UNICAMP

Você sabia que existe uma enorme quantidade 
de animais que vive entre os grãos de areia? 
A maioria desses organismos pertence à 

chamada meiofauna, do grego “meio” que quer dizer 
“pequeno”. Esse grupo de animais é composto por 
organismos menores que 1 mm que vivem nos sedi-
mentos, ou seja, trata-se de uma classe de tamanho. 
Eles podem viver em uma grande variedade de am-
bientes, tanto na água doce como nos oceanos, nos 
sedimentos mais finos, como as lamas, até os mais 
grossos, como os cascalhos. Por mais que você não 
veja, aonde quer que você olhe no ambiente aquáti-
co, a meiofauna está lá.
Em 1904 Giard, um naturalista francês, comentou 
em um de seus estudos que determinada amostra de 
meiofauna era tão rica “que poderia levar anos para 
estudar”, demonstrando a grande diversidade pre-
sente nesses sedimentos. Com o desenvolvimento 
das técnicas de amostragem, entre 1910 e 1935, mais 
pesquisadores começaram a estudar esses organis-
mos microscópicos. Foi Remane, o “pai da pesquisa 
com meiofauna”, que na década de 20 reconheceu, 
pela primeira vez, comunidades extremamente ricas 
em praias, areias, lamas e ambientes com algas. 
Um cientista britânico, Nicholls, estudando copépo-
des (um tipo de crustáceo) em uma praia, em 1935, 
introduziu o termo “fauna intersticial”, para definir 
os organismos que vivem entre os grãos de areia. 
Nesta época, a análise da diversidade de espécies 
foi uma técnica ecológica popular e a meiofauna 
foi considerada excelente indicador de mudanças 
ambientais e de saúde das comunidades marinhas.
A diversidade da meiofauna é surpreendente: dos 
cerca de 30 filos de animais, pelo menos 22 possuem 

O mundo diminuto dos bichos da meiofauna

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.

Juvenil de Anêmona, um cnidário.

Verme Nemertino.
representantes, sendo alguns grupos exclusivos dos 
ambientes intersticiais. Em média, pode-se encon-
trar até 10 milhões de organismos da meiofauna por 
metro quadrado de superfície de sedimento. Em 
geral, o tamanho dos grãos é o fator mais impor-
tante para determinar a presença e a abundância de 
espécies nesses ambientes. Sedimentos mais gros-
sos são normalmente mais ricos em diversidade de 
grandes grupos, embora outras condições também 
sejam importantes, como por exemplo, a quantida-
de de matéria orgânica nos sedimentos.
Normalmente em enseadas, baías e outros ambien-
tes marinhos, os nematoides, representantes de vida 
livre do mesmo grupo das lombrigas, são os mais 
numerosos. Eles são animais cilíndricos e alonga-
dos e não possuem o corpo segmentado. Em um pu-
nhado de areia de praia, pode-se encontrar mais de 
20 espécies de nematoides, e em 10 cm2, cerca de 
1000 indivíduos. São estritamente ligados ao sedi-
mento, ficando muitas vezes aderidos a ele, porém, 
em algumas situações, podem ser encontrados sus-
pensos na coluna d’água aderidos a sedimentos em 
suspensão. Geralmente estão presentes nos primei-
ros cinco centímetros do sedimento e alguns nem 
sequer necessitam de oxigênio para sobreviver.
Os copépodes são um grupo de crustáceos que 
ocorrem frequentemente na meiofauna e na maioria 
das vezes é o segundo grupo mais abundante, atrás 
apenas dos nematoides. Eles possuem diversos 
apêndices na cabeça, que servem para alimentação 
ou para fins sensoriais. Podem ser encontrados tan-
to na água doce, quanto na água do mar. Diferente 
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Copépoda, um crustáceo tipicamente encontra-
do na meiofauna.

Gastrópode, um molusco.

Gastrotricha, um filo pouco conhecido de mui-
tas pessoas.

de alguns nematoides, os copépodes só estão pre-
sentes em habitats com oxigênio, se restringindo às 
superfícies dos sedimentos.
Outro grupo bastante importante na meiofauna são 
os poliquetas, que são as minhocas marinhas. São 
geralmente restritos a certos tipos de sedimentos, 
e encontrados principalmente em areias grossas, 
onde apresentam estruturas para aderir aos grãos 
e ancorar diante de ondas e correntes, ou ainda ci-
liação, para manobrar entre os espaços estreitos no 
sedimento. Com menos de 300 espécies descritas, 
os poliquetas da meiofauna já foram considerados 
anelídeos primitivos. Estes organismos são linha-
gens de diferentes grupos que evoluíram para viver 
nos interstícios do sedimento. As características 
que a maioria dos poliquetas apresenta, como pa-
rapódios nos segmentos, apêndices na cabeça e a 
presença de cerdas, são geralmente perdidas nestas 
espécies intersticiais. Algumas famílias de poli-
quetas são exclusivamente meiofaunais!
Mais um grupo interessante são os tardígrados, co-
nhecidos como “ursos da água” e que raramente 
excedem 1 mm de comprimento. Seu corpo é divi-
dido em cinco segmentos bem definidos e possuem 
quatro pares de pernas com estruturas semelhantes 
à garras, o que faz lembrar os ursos. Esses animais 
podem ocorrer tanto em locais frios, como a Gro-
elândia, como em áreas tropicais como o Caribe; 
além disso, existem tanto espécies marinhas como 
de água doce. Os tardígrados possuem uma carac-
terística fascinante que é a capacidade de entrar em 
estado de anabiose, ou seja, um estado de latência, 
onde o animal assume uma forma de barril, perde a 
água do corpo e o metabolismo praticamente para 
quando em condições extremas. Nesse estágio, os 
organismos conseguem sobreviver às temperaturas 
próximas do zero absoluto (-273°C), ao vácuo, à 
radiação e outras intempéries, podendo voltar ao 
estágio normal quando as condições adequadas se 
reestabelecem. Podem ficar nesse estado por um 
período ainda indeterminado. Como exemplo, es-

pécies de um museu, coletadas a mais de 300 anos, 
‘voltaram à vida’ após serem hidratados.
Os Cnidários, um grupo extremamente importante 
para os ecossistemas marinhos, conhecidos princi-
palmente pelos recifes de corais e pelas águas-vivas, 
também possuem representantes de todos os seus 
grupos na meiofauna. São formas muito pequenas e 
delicadas que podem apresentar diversas adaptações 
para viver nos habitats intersticiais, como o alonga-
mento do corpo. Geralmente ocorrem em sedimen-
tos grossos.  
Outros representantes comuns na meiofauna são os 
nemertinos, vermes achatados, não segmentados e 
sem apêndices, que possuem probóscides (trombas 
eversíveis) complexas. Muitos nemertinos vivem 
em praias e o corpo vermiforme permite que esses 
animais subam e desçam as camadas do sedimento 
conforme o ritmo da maré.
Outro grupo meiofaunal, pouco conhecido e estu-
dado, são os Gastrotricha, que significa “pelos na 
barriga”. São muito pequenos e possuem o corpo co-
berto de placas, espinhos e ganchos. Os Gastrotricha 
são encontrados em diversos ambientes, desde água 
doce até ambientes marinhos. Possuem glândulas 
adesivas muito potentes, o que dificulta a separação 

e captura desses animais no sedimento.
O filo Loricifera, descrito em 1983, é um dos 
mais recentes filos exclusivamente meiofaunal. 
São animais muito pequenos (100 a 300µm) 
e possuem uma lórica (“armadura”, daí vem 
o nome do filo), onde o corpo pode se retrair. 
Descobertas recentes no Mar Mediterrâneo su-
gerem que esses animais possivelmente sejam 
um dos poucos filos a sobreviver na ausência 
total de oxigênio.
Outro filo exclusivamente meiofaunal é o Ki-
noryncha. Animais pertencentes a esse filo 
possuem probóscide, pescoço e o corpo com 
11 segmentos, coberto por placas e espinhos. 
São conhecidos como Dragões da Lama, pois 
raramente são encontrados em areia. Na lama 
usam seu pescoço retrátil para cavar e buscar 
alimentos.
Os moluscos, um grupo extremamente diverso 
em quase todos os ecossistemas, são representa-
dos na meiofauna por três classes: Aplacóforas, 
que são moluscos pouco conhecidos, sem con-
chas e vermiformes; Bivalves, que são meiofau-
nais durante a fase juvenil, porém quando adul-
tos normalmente atingem tamanhos maiores e 

Hidróide meiofaunal, um cnidário.
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Lesma do Mar, um molusco.

passam a compor a macrofauna; e os Gastrópodes, 
os caramujos, que possuem muitas espécies meio-
faunais, das quais muitas perderam as conchas. Ha-
bitam areias grossas e limpa, e são conhecidas com 
lesmas do mar, pois se deslocam muito lentamente 
por onde passam e deixam um rastro de mucos.
Há ainda bastante controvérsia a respeito da meio-
fauna e sua relação com os níveis tróficos supe-
riores, mas muitas pesquisas afirmam a grande 
importância desse grupo para a cadeia alimentar 
de ambientes aquáticos e para a ciclagem de ma-
téria orgânica. Ela também é conhecida por ser um 
indicador de ambientes perturbados e, na maioria 
dos estudos, quando há alteração nesses ambientes 
aquáticos, há uma imediata mudança da diversida-
de e abundância da meiofauna. Todos esses fatores 
fazem da meiofauna um grupo fundamental para 
conservação de hábitats naturais e invisíveis, como 
o espaço intersticial entre os grãos de areia. Toda 
essa diversidade biológica concentrada em um 
único punhado de areia torna o conhecimento da 
meiofauna extremamente importante.
Crédito das Fotos: Alvaro Migotto, Gustavo Fon-
seca, Fabiane Gallucci & Maikon Di Domenico.
Para mais imagens acesse o CIFONAUTA: 
www.cifonauta.usp.br.

Polychaeta da família Saccocirridae.
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ASCÍDIAS 
Nome vulgar: Ascídia Colonial
Nome científico:  Botrylloides nigrum
Fotógrafo: Áthila Bertoncini

Os organismos conhecidos como 
tunicatos pertencem ao Subfilo 
Urochordata, e são chamados 

assim, pois têm o corpo coberto por um 
material de celulose denominado túnica. 
Interessante é que, apesar de pouco se 
assemelharem no padrão corporal, estes 
animais fazem parte do filo Chordata, e 
compartilham, em ao menos uma fase 
da vida, algumas características impor-
tantes com seus outros parentes, como 
é o caso da notocorda, que dá lugar à 
coluna vertebral nos organismos verte-
brados, como os peixes, répteis, etc. Os 
tunicatos estão divididos em três gran-
des grupos, sendo dois adaptados para a 
vida no plâncton e o outro no bentos. As 
ascídias pertencem à Classe Ascidiacea, 
são bentônicas e constituem a maioria 
das espécies de tunicatos. As ascídias 
provavelmente não estão entre os orga-
nismos marinhos mais conhecidos dos 
mergulhadores, embora estejam entre os 
invertebrados mais comuns nos nossos 
mares e oceanos. Este fato é curioso, 
pois, além de bastante frequentes, são os 
invertebrados marinhos mais avançados 
evolutivamente e também constituem o 
grupo mais próximo dos vertebrados. 
As ascídias são unicamente marinhas e 
compreendem aproximadamente 3.000 

TUNICATOS 

Por Aline Aguiar

espécies. Todas são bentônicas e vivem 
normalmente em águas rasas aderidas a 
rochas, corais ou outros substratos du-
ros, mas também podem ser encontradas 
algumas vezes fixas na areia ou lama. 
Estes animais têm anatomia simples e 
muitas vezes são confundidos visual-
mente com esponjas, por possuírem ori-
fícios na superfície corporal. As ascídias 
ficam presas ao substrato pela parte ba-
sal do corpo, e no lado oposto elas pos-
suem normalmente dois orifícios, cha-
mados de sifões. A água entra pelo sifão 
inalante e é bombeada dentro do corpo 
através da faringe perfurada, por onde 
as ascídias extraem oxigênio e alimento. 
Isso mesmo, estes animais são filtrado-
res e se alimentam de partículas em sus-
pensão na água, como plâncton e detrito. 
O outro sifão é chamado de exalante e é 
por onde a água sai. A coloração, forma 
e tamanho do corpo são muito variados 
entre as espécies! As ascídias podem 
ser solitárias e incluem a maioria das 
espécies de grande tamanho, com este 
padrão corporal básico. O tamanho e a 
forma destas ascídias solitárias lembram 
por vezes sementes, uvas, pêssegos ou 
até batatas. Já muitas espécies de menor 
tamanho são encontradas em diferentes 
formas coloniais. Em algumas espécies, 

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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os indivíduos, chamados de zooides, são unidos apenas pela 
parte basal, enquanto outras possuem uma associação mais 
íntima. Neste caso, os numerosos zooides estão completa-
mente unidos por uma túnica comum e são reconhecidos 
apenas pelos seus dois sifões. No caso mais especializado 
das colônias, os indivíduos, além de terem uma túnica co-
mum, também apresentam seus sifões exalantes abrindo em 
uma grande câmara, conhecida como cloaca. Nestas espé-
cies, os zooides, identificados apenas pelo sifão inalante, 
podem estar distribuídos em interessantes designs geomé-
tricos no entorno de um grande orifício exalante da colô-
nia. As ascídias coloniais normalmente cobrem uma grande 
área no substrato e se assemelham às esponjas. Porém como 
possuem sistema nervoso e musculatura desenvolvida, são 
facilmente reconhecidas, pois, ao contrário das esponjas, 
conseguem se contrair e fechar os sifões com a aproximação 
de um mergulhador. Podemos reconhecer algumas ascídias 
visualmente ou por fotografia até o nível de espécie, porém 
para outras há necessidade de coleta de material para reali-
zação de cortes histológicos e posterior identificação em la-
boratório, ou ainda há aquelas que nem foram descritas pela 
ciência. No Brasil são conhecidas cerca de 100 espécies, e 
dentre elas está a ascídia colonial Botrylloides nigrum. Sua 
coloração característica é vermelho tijolo com marcas ama-
relas delineadas nos sifões, embora também se apresentem 
em cores variando entre o preto e o laranja. Os indivíduos 
compartilham uma túnica comum e podem ser reconhecidos 
pelo seu sifão inalante distribuído ao redor de uma abertura 
exalante central maior. As colônias encrustam em substrato 
duro como rochas, corais mortos, naufrágios, píeres, etc. A 
espécie tem uma grande distribuição geográfica e, além de 
águas brasileiras, ocorre no Caribe, Golfo do México, mar 
Mediterrâneo e Vermelho, entre outros locais.

A foto escolhida traz a imagem de uma colônia de Botrylloi-
des nigrum em costões rochosos da Ilha Comprida (RJ). O 
registro foi feito pelo biólogo Áthila Bertoncini em 2011 
em águas rasas do Monumento Natural das Ilhas Cagarras.

COMO ENVIAR SUA FOTO SUB
Você está querendo saber qual é a espécie de um inte-
ressante 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).

TEMA DA PRÓXIMA EDIÇÃO DA FOTO 
SUB ID: PEIXES ÓSSEOS

Para podermos identificar as espécies de peixes e fazermos 
um registro científico confiável, algumas características 
deverão estar evidentes na fotografia. As nadadeiras e pa-
drões de cor são muito importantes para identificação e por 
isso, a fotografia deve abranger a maior parte possível do 
animal.

Uma dica: para imagens de peixes comprimidos lateralmen-
te (maioria das espécies): a fotografia deve ser feita apare-
cendo uma das regiões laterais. Já em registros de espécies 
deprimidas dorso-ventralmente (como os linguados), a foto-
grafia deve ser feita da região dorsal.

Foto ilustrativa de uma espécie de peixe ósseo. 
Crédito: Aline Aguiar
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques 

Um bicho que na fase juvenil começa com cor amarela nos recifes rasos e 
depois muda para cor azul acinzentado ao longo de seu desenvolvimento 
na fase adulta. Durante seu processo de crescimento também pode ser 

encontrado de cor azul com a cauda amarela. Essa espécie é comum em áreas 
mais rasas de recifes de corais e costões rochosos, mas podem ser observados 
até 40 m de profundidade. Sua ocorrência tem registro desde a costa dos Estados 
Unidos (Nova Iorque), as Bermudas, o Golfo do México até o sul do Brasil. Pode 
atingir até 35 cm de comprimento corporal. Uma das características mais comum 
para a identificação desse bicho é a presença de um espinho na região da base da 
nadadeira caudal, o qual se levanta, em ângulo reto em relação ao corpo, quando 
o animal se sente ameaçado. Alimenta-se principalmente de algas sobre o subs-
trato arenoso. Que bicho é esse?

Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o 
nome popular e/ou científico do bicho. Os primeiros leitores que acertarem ga-
nharão uma foto do bicho, autografada, e terão seus nomes celebrados na próxi-
ma edição do InForMar.

Crédito: Simone Marques 

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

Nudibrânquio
nome científico – Hypselodoris picta lajensis.

Leitores ganhadores da foto autografada :

Alexandre Aschenbrenner

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 Denize Serafim

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).

Em um mergulho noturno nas Ilhas Maldivas - Kuredu, em março de 2011, 
fiquei encantada  com lindos crinoides totalmente abertos, movimentando 
os braços para capturar o alimento.  Após várias tentativas, consegui foto-

grafar o momento exato em que um crinoide  leva o alimento à boca.   Foi um 
momento único, pois registrar a ação no fundo do mar sempre é muito especial.
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Comemoração do dia mundial dos oceanos e novas perspectivas.
Por Raquel Neves

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfí-
cie terrestre, somando 97% da água do pla-
neta, sustentam uma alta diversidade bio-

lógica e representam importante fonte de alimento 
e recursos minerais. Já que são tão importantes na 
nossa vida, nada mais justo que um dia especial 
para os oceanos!! 
O Dia Mundial dos Oceanos é comemorado em 8 
de junho. A data foi criada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 2008, apesar de muitos pa-
íses já a reconhecerem desde a conferência Rio 92. 
A resolução da ONU destaca que a importância dos 
oceanos vai da biodiversidade à arqueologia (prin-
cipalmente pelo estudo de navios naufragados), 
passando pelo aquecimento global, erradicação da 
pobreza e segurança alimentar. O tema central de 
debates sugerido pela ONU para este ano foi “Jun-
tos temos o Poder para Proteger os Oceanos”.
Nos últimos tempos a necessidade de preserva-
ção das espécies e da biosfera passou a ser pauta 
de discussões mundiais no âmbito das mudanças 
climáticas, elevação do nível dos mares e extração 
de recursos (principalmente petróleo) com o menor 
impacto nos sistemas marinhos e oceânicos. No 
Brasil, a problemática da variação no nível dos ma-
res já foi registrada em 17 estados. O Ministério do 
Meio Ambiente lançou em 2006 um estudo (Erosão 
e Progradação do Litoral Brasileiro) que mostra o 
avanço do mar em uma velocidade acima do nor-
mal em alguns locais em contraste com o recuo em 
parte significativa do nosso litoral, cuja variação 
que está modificando o mapa litorâneo brasileiro. 
No âmbito da extração de recursos, acompanhamos 
os desafios da extração do pré-sal e o alto investi-
mento em pesquisa e tecnologia que este recurso 
está demandando.
Por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos a direto-

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

ra-geral da UNESCO, Irina Bokova, reconheceu a 
necessidade de investimentos coletivos em ciência 
e pesquisa para que aproveitemos ao máximo os 
recursos oceânicos de forma sustentável, ou seja, 
de forma a não esgotar os ecossistemas e sem 
comprometer o bem-estar humano. A UNESCO 
pretende redobrar os esforços para utilizar a co-
operação científica em prol das questões oceâni-
cas, buscando compreender melhor os oceanos e 
identificar formas para melhorar sua gestão, além 
de estabelecer e fortalecer a coordenação de siste-
mas de monitoramento de desastres ambientais, de 
forma a tornar as pessoas menos vulneráveis aos 
desastres oceânicos, como os tsunamis. 
 O Dia Mundial dos Oceanos é uma oportunidade 
para reconhecermos os problemas atuais e fortale-
cermos a proteção dos sistemas oceânicos, onde se 
iniciou a vida e dos quais depende o nosso futuro.

Cardume de peixes na República das Maldivas,
 país insular no Oceano Índico. 
Crédito: Aline Aguiar.
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Fontes:
• Erosão e progradação do litoral brasileiro – Ministério do Meio Ambiente (2006) http://www.mma.

gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_publicacao/78_publicacao12122008084856.pdf

• Mensagem da UNESCO (08/06/2013) http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/sin-

gle-view/news/unesco_message_for_the_world_oceans_day/#.UhCqqpI3Bvl

Grupo de golfinho rotador embelezando ainda mais o Arquipélago 
de Fernando de Noronha, Brasil. 
Crédito: Aline Aguiar.

Cardume de tubarões-martelo recortado (Sphyrna lewini). 
Crédito: Ary Amarante

Windsurf na entrada da Baía de Guanabara, Praia de 
Botafogo/Urca, uso do sistema marinho para recreação. 
Crédito: Aline Aguiar.
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Por Ary Amarante

Crédito: Ary Amarante

Portfólio sobre corais e peixes 
de Wakatobi (Indonésia) Para que alguém diga com propriedade que real-

mente conhece a Indonésia, esta pessoa tem que 
viajar muito, mesmo sendo nativa do país. São 

17.508 ilhas, espalhadas em uma enorme área que vai 
da Malásia até praticamente a Austrália Ocidental, 
abrangendo Ásia e Oceania; há ilhas com diferentes 
costumes, diferentes dialetos (embora haja uma lín-
gua oficial, o Bahasa Indonesia), e para quem gosta de 
mergulho, há a maior diversidade de vida marinha do 
planeta.
Visitei a região de Wakatobi, um pequeno arquipélago 
(dentro do gigantesco arquipélago indonésio) que fica a 
Sudeste da Ilha de Sulawesi (Celebes). O nome Waka-
tobi vem das primeiras sílabas dos nomes das principais 
ilhas do arquipélago, Wangiwangi, Kambode, Tomea, 
Binongko. Um local bem remoto, com um pequeno ae-
roporto que serve apenas voos fretados para os hóspe-
des do excelente Wakatobi Resort.
Os mergulhos na região não apresentam grandes peixes, 
mas a diversidade de invertebrados marinhos é imensa, 
e os recifes de coral praticamente afloram à superfície 
ainda intactos, a despeito da ocupação humana na re-
gião, declarada com parque marinho pelo governo da 
Indonésia há alguns anos. As formações são do tipo 
franja, margeando as ilhas do arquipélago, separadas 
destas por pequenas lagunas protegidas que funcionam 
como berçários para peixes e outras criaturas marinhas. 
Paredes de coral começam a dois metros de profundida-
de e em diversos pontos descem verticalmente até mais 
de 600 metros, segundo os guias locais; uma sensação 
incrível se deixar levar por leves correntes sobre o azul 
profundo, curtindo o visual dos recifes ao lado, sem ter 
fundo abaixo de nós...
Fotos feitas com câmera Nikon D800 em caixa estan-
que Nauticam, com lentes macro 105mm, sobrelente 
macro SubSee +10, grande angulares Nikon 16-35mm 
e Tokina 10-17mm.
Em outubro de 2014 através da Phototravel, especia-
lizada em viagens e eventos voltados para fotógrafos, 
faremos uma nova expedição a Wakatobi, com assesso-
ria fotográfica. Informações: info@phototravel.com.br.

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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39\ InForMar Foto noturna destacando o céu estrelado da região de Wakatobi.
Crédito: Ary Amarante



41\ InForMar Foto com “efeitos especiais” feita do píer do hotel Wakatobi Resort.
Crédito: Ary Amarante
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Comum entre os gorgônias e corais negros em profundidades aci-
ma de 20m, o peixe Oxycirrhites typus da família Cirrhitidae é 
bastante arisco e um grande desafio para captura de boas imagens. 
Crédito: Ary Amarante.

Ary Amarante é autor do pioneiro livro “Foto-sub Bá-
sica & Avançada”, instrutor de foto-sub pela PADI, 

que atesta seus exclusivos cursos Advanced Digital  UW 
Photographer e Marine Life Photographer, além do novo 
cofee table book “Vida Marinha”. Ary promove regu-
larmente viagens e eventos relacionados a foto-sub, 
inclusive workshops de foto-sub em naufrágios no nor-
deste. Contatos através do site www.phototravel.com.br

Foto aérea do arquipélago indonésio 
mostrando as formações recifais em franja 
em torno das ilhas.
Crédito: Ary Amarante



ACESSE E LEIA GRATUITAMENTE TODAS AS PUBLICAÇÕES DO 
INFORMAR
 www.maradentro.org.br/informar
  

Com edições trimestrais, divulgamos não só notícias, mas também contamos 
com o envolvimento de todos na reconstrução do conhecimento.

Você leitor pode participar enviando fotos e textos, ou aprendendo a 
identificar as espécies.

Pesquisadores da área marinha também são convidados e estimulados a 
escrever artigos de divulgação científica.
 

CONHEÇA OS TERMOS DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS E DE PARTICIPAÇÃO DO 
LEITOR NO INFORMAR

www.informar.org.br

Crédito: Marcia Camisão. A Revista Eletrônica InForMar difunde de maneira 
prazerosa e acessível o   conhecimento científico 
sobre o mundo marinho para o grande público.
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Por Marcos Lucena 

Pedro Henrique Cipresso Pereira possui especialização em Gestão de Ambientes Costeiros Tropicais e 
Mestrado em Oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Realiza pesquisas vin-

culadas à James Cook University (Austrália) e Universidade Federal de Pernambuco. Sua área de atuação 
inclui ecologia, comportamento e alimentação de peixes recifais. Coordena o Projeto Conservação Recifal 
(PCR) e trabalha diretamente com as organizações Rufford Small Grants e Idea Wild.

InForMar – Você poderia nos contar como surgiu a 
ideia para a criação do Projeto Conservação Recifal 
(PCR)?

Pedro Henrique Pereira  – A ideia do Projeto Con-
servação Recifal (PCR) surgiu quando vim morar 
na praia de Tamandaré – Litoral Sul de Pernambu-
co. Meus colegas e eu até então nos dedicávamos a 
pesquisas e sentíamos a necessidades de implementar 
toda teoria que já detínhamos para o ecossistema re-
cifal, e queríamos fazer algo a mais pelos recifes de 
corais e a comunidade local. A vontade já existia, mas 
vamos falar da ideia ...
Certo dia, observando a maré na praia dos Carneiros, 
fiquei impressionado com a quantidade de pessoas 
andando sobre os corais e embarcações ancoradas 
indiscriminadamente, inclusive sobre os recifes. Por 
alguns minutos permaneci notando toda aquela cena, 
visto que a quantidade de turistas aumenta a cada ano 
assustadoramente, talvez pela saturação da praia de 
Porto de Galinhas, que é muito próxima à praia de 
Carneiros.
Foi quando um garoto local – Rafael (que, felizmente, 
passou a trabalhar como agente de campo no Projeto) 
se aproximou oferecendo máscaras de mergulho para 
aluguel, para alimentar os peixes nas piscinas natu-
rais. Ele sentou-se ao meu lado e falou: “Aqui não 
era assim não, mudou muito, está tudo diferente, tudo 
errado!” E sugeriu que algo deveria ser feito para 
mudar aquela realidade... Sabia que ele tinha razão e 
que era imprescindível fazer alguma intervenção. Os 

corais pediam socorro e a comunidade também.
Fizemos então contato com várias instituições e 
órgãos envolvidos em atividades de conservação 
e pesquisamos em vários blog’s e websites, até 
que identificamos a oportunidade de submeter 
nossas ideias/projeto ao Rufford Small Grants 
(RSG), um programa internacional que fornece 
pequenas verbas a países de terceiro mundo/em 
desenvolvimento, em apoio à conservação do 
meio ambiente. Assim, ganhamos o apoio do nos-
so primeiro parceiro e, em seguida, o apoio logís-
tico de Idea Wild (ID), organização que também 
suporta projetos de preservação ambiental, e tam-
bém do Ministério do Meio Ambiental (MMA) e 
de voluntários. 

InForMar – Conte-nos um pouco sobre os princi-
pais objetivos do Projeto.

Pedro Henrique Pereira  - O Projeto Conservação 
Recifal visa garantir a preservação do complexo 
recifal no sul do estado de Pernambuco. O proje-
to realiza ações de conservação em uma área de 
grande importância para a biodiversidade mari-
nha no Nordeste brasileiro. Tem como objetivos 
específicos capacitar os membros da comunidade 
a atuarem como agentes de campo, para a super-
visão da área dos recifes; fiscalizar e monitorar a 
área para evitar impactos causados pelo turismo; 

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!

Plataforma de produção. Crédito: Lucas Hassel.

divulgar material de educação ambiental, entre eles 
o “Conduta Consciente em Ecossistemas recifais”, 
e por fim, mas não menos importante, a realização 
de mergulhos para acompanhamento e censo visual 
dos corais e peixes. No momento planejamos iniciar 
ações de ordenamento da área da Praia dos Carneiros 
para evitar impactos causados pelo turismo excessi-
vo. Serão delimitadas áreas de ancoragem para barcos 
e catamarãs e também organização e fiscalização da 
visitação às piscinas naturais da região. 
Um novo projeto com uso de câmeras de alta defini-
ção (GoPro) será iniciado ainda este ano, cujo obje-
tivo é analisar remotamente a comunidade de peixes 
recifais e seu  comportamento. 

InForMar  – De que maneira é feito o monitora-
mento dos recifes estudados?

Pedro Henrique Pereira  – O monitoramento é 
realizado através de mergulhos periódicos de, 
no mínimo, duas vezes ao mês. Durante os mer-
gulhos é utilizada a metodologia de censo visual 
desenvolvida pelo programa Reef Check (http://
www.reefcheck.org/). Analisamos a comunidade 
de peixes e corais, e o tipo de substrato que ocorre 
em dois ambientes recifais diferentes - A ver o 
mar (local com maior visitação turística) e tam-
bém o recife das Caieiras (área mais impactada 
pela pesca). O objetivo é acompanhar possíveis 
modificações na estrutura da comunidade, rela-
cionadas principalmente às mudanças climáticas, Capacitação realizada com os membros para comunidade local 

de Tamandaré (PE) para formação de agentes de campo. 
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como por exemplo, o branqueamento de corais, e 
também os efeitos da pesca. Resultados importantes 
têm sido observados, os quais estão sendo prepara-
dos para publicação em congressos e revistas cientí-
ficas e também divulgados em palestras locais. 

InForMar  – Conte para os nossos leitores a im-
portância dos recifes de corais para o ecossistema 
como um todo!

Pedro Henrique Pereira – O ecossistema recifal é 
o ambiente com maior biodiversidade do planeta 
(comparado apenas às florestas tropicais), e apre-
senta grande importância social, econômica e eco-
lógica! Os recifes de corais fornecem alimento às 
comunidades locais, protegem a linha de praia de 
erosão, geram renda com o turismo sustentável e 
também são áreas de berçário e alimentação para 
espécies oceânicas, como peixes e tartarugas-ma-
rinhas. 
O Nordeste do Brasil é a única região do Oceano 
Atlântico Sul que possui formações recifais pro-
priamente ditas, que estão distribuídas por todo o 
litoral. A APA Costa dos Corais (local de realização 
do Projeto) foi criada por decreto Federal em 1997, 
e estende-se desde o litoral sul de Pernambuco até 
o norte de Alagoas, entre os municípios de Taman-
daré e Paripueira. É a maior Unidade de Conserva-
ção Marinha do Brasil e visa proteger as áreas de 
manguezais e preservar o habitat e os ecossistemas 
associados ao peixe-boi-marinho, que é o mamífero 
aquático mais ameaçado do Brasil , bem como toda 
flora e fauna da região. 
Estima-se que 27% de todos os recifes de coral do 
mundo já foram irreversivelmente degradados por 
causa do aquecimento global e ações predatórias, 
como o crescimento irregular das cidades costeiras 
e a poluição.  Assim sendo, garantir a saúde dos re-
cifes de corais é uma tarefa prioritária para assegu-
rar a saúde dos oceanos e do planeta como um todo.

InForMar – Quais foram os problemas e impactos 
encontrados e quais seriam os próximos passos a 
serem tomados para a conservação do Recife em 
questão?

Pedro Henrique Pereira - Sem dúvida a captação 
dos recursos ainda é um grande desafio para nossa 
equipe: a busca é contínua, pois as ações não po-
dem parar. Além disso, a ausência de mão de obra 
local qualificada, principalmente no seguimento 
científico do Projeto.  Sempre estamos à procura de 
voluntários e parceiros que possam de alguma ma-
neira agregar, com seus conhecimentos, às nossas 
atividades.
Como mencionado anteriormente, o próximo passo 
do PCR será iniciar ações de ordenamento da área 
da Praia dos Carneiros, para evitar impactos cau-
sados pelo turismo excessivo. Temos como plano 
futuro delimitar áreas de ancoragem para os barcos 
e catamarãs, e também organizar e fiscalizar a visi-
tação as piscinas naturais.

InForMar – Vocês poderiam dar dicas aos leitores 
que gostariam de ajudar na conservação de Recifes 
de corais?

Pedro Henrique Pereira - A equipe do PCR é muito 
acessível. Ficamos muito felizes a cada contato,
 feedback e parceria que construímos.  Voluntários 
para mergulhos e atividades de educação ambiental 
são sempre bem-vindos! Para participar das ativida-
des de mergulhos e censo visual no verão de 2013 
basta entrar em contato com o Projeto e enviar in-
formações.
Faça parte você também! Entre na nossa comunida-
de do facebook, visite nosso site, e nos ajude na di-
vulgação das atividades do Projeto. Dedique apenas 
um pequeno momento da sua vida em prol do meio 

ambiente e você perceberá que tudo fará mais senti-
do. É muito bom sabermos que não estamos sozinhos, 
contamos com seu apoio!!!

Saiba mais em:

http://www.conservacaorecifal.com/

http://www.facebook.com/projetoconservacaore-
cifal

conservacaorecifal@gmail.com

Acima: Logo do Projeto Conservação Recifal

À esquerda: Marketing do Projeto Conservação 
Recifal

Abaixo (esquerda): Mergulhos para censo visual 
realizados nos recifes costeiros de Tamandaré – 
PE
Crédito: Projeto Conservação Recifal

Abaixo (direita): Evento de educação ambiental 
realizado com a comunidade local e os turistas de 
Tamandaré - PE.  Crédito: Projeto Conservação 
Recifal
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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 
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esCreva para:
 
maradentro@maradentro.org.br

Crédito: Marcia Camisão.


