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Amigos leitores,

A 
Revista Eletrônica InForMar no próximo mês de maio 

de 2014 comemorará cinco anos de publicações sobre o 

mundo submarino. Com meia década de trabalho e muitas 

águas passadas, renovamos nosso compromisso e iniciamos mais 

XP�FLFOR� EXVFDQGR�GLYXOJDU� R� FRQKHFLPHQWR� FLHQWt¿FR� VREUH� RV�
ecossistemas marinhos para o grande público de maneira praze-

rosa e acessível!!!

Ao longo desses anos noticiamos diferentes temáticas da pesquisa, 

PHUJXOKR� H� IRWRJUD¿D�� TXH� DERUGDUDP� FRQVHUYDomR�� SUREOHPiWL-
cas e até curiosidades sobre mares e oceanos de todo o mundo. 

1HVWD�HGLomR�WHPRV�D�VDWLVIDomR�GH�DSUHVHQWDU�WUDEDOKRV�UHDOL]DGRV�
WDQWR�SHOD�VRFLHGDGH�FLYLO�RUJDQL]DGD�FRPR�FHQWURV�GH�HGXFDomR�
e pesquisa em prol de espécies de cetáceos na costa brasileira, 

FRPR�R�3URMHWR�,OKDV�GR�5LR�H�R�3URMHWR�7RQLQKDV��GH�UHDOL]DomR�
do Instituto Mar Adentro e da UNIVILLE, respectivamente. Pes-

TXLVDV�FRPR�HVWDV�FRQWULEXHP�SDUD�D�DPSOLDomR�GR�FRQKHFLPHQWR�
de nossas espécies e geram subsídios importantes para políticas 

S~EOLFDV�HIHWLYDV�SDUD�D�FRQVHUYDomR�GDV�PHVPDV��$OpP�GRV�FHWi-
ceos, apresentamos pesquisas realizadas com estrelas-do-mar que, 

apesar de distantes evolutivamente, também sofrem com impactos 

DPELHQWDLV�HP�iJXDV�HVWUDQJHLUDV��1D�WHPiWLFD�GH�IRWRJUD¿D��WUD-
zemos as belezas da natureza da Caverna Chandelier, na Repúbli-

FD�GH�3DODX��UHJLVWUDGDV�SHODV�OHQWHV�GR�SUR¿VVLRQDO�$U\�$PDUDQWH�
A equipe da Revista InForMar aproveita para convidar vocês lei-

tores para participarem de nossas seções! Conheçam as instruções 

SDUD�VXEPLVVmR�GH�WH[WRV�H�IRWRJUD¿DV�HP www.informar.org.br. 

1mR�SHUFDP�D�RSRUWXQLGDGH�GH�GLYXOJDU� WDPEpP�R� VHX� WUDEDOKR�
através de nossas páginas.

(QWmR�DSURYHLWHP�H�%RD�/HLWXUD�

Crédito: Marcia Camisão.
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Por Liliane Lodi (lilianelodi@gmail.com) & Rodrigo Tardin (rhtardin@gmail.com)

Baleias-de-bryde: Nômades dos oceanos

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.

Uma das melhores maneiras de localizar as baleias é através de 

VXD�UHVSLUDomR��FRQKHFLGD�FRPR�ERUULIR��2�DU�TXHQWH�H[SHOLGR�
pelos pulmões, através do orifício respiratório, ao entrar em 

contato com o ar mais frio do ambiente, condensa, formando 

vapores de minúsculas gotículas de água, em aspecto de nu-

YHP�RX�VSUD\��2�ERUULIR�GD�EDOHLD�GH�EU\GH��HP�IRUPD�GH�FR-

luna, pode alcançar de 2 a 4m de altura. Crédito: Liliane Lodi

Rio de Janeiro (incluindo os municípios de Maricá, 

1LWHUyL�H�5LR�GH�-DQHLUR��� WDQWR�PRUWDV�ÀXWXDQGR�QD�
superfície do mar quanto vivas, vem aumentando es-

pecialmente a partir da década de 2000.

Apenas para citar alguns exemplos, em dezembro de 

2003, agosto de 2005 e março de 2012, três carca-

oDV� IRUDP� HQFRQWUDGDV� ÀXWXDQGR� QDV� SUR[LPLGDGHV�
do Arquipélago das Cagarras, Ilha Redonda e do 

bairro do Vidigal, no litoral Rio de Janeiro, respec-

WLYDPHQWH��$V�FDUFDoDV��TXH�VmR�FRQGX]LGDV�SHOD�GL-
UHomR�H�LQWHQVLGDGH�GRV�YHQWRV�H�GDV�FRUUHQWHV��IRUDP�
posteriormente resgatadas. Em agosto de 2004, uma 

EDOHLD�GH�EU\GH� IRL� REVHUYDGD� D� SRXFRV� PHWURV� GD�
praia de Itacoatiara, município de Niterói (RJ). Em 

setembro desse mesmo ano, um macho encalhou no 

5HFUHLR�GRV�%DQGHLUDQWHV��5LR�GH�-DQHLUR��-i�HP�QR-

YHPEUR�H�GH]HPEUR�GH�������XPD�IrPHD�H�VHX�¿OKRWH�
foram avistados nas praias de Ipanema e do Leblon 

H�QD�HQWUDGD�GD�%DtD�GH�*XDQDEDUD��5LR�GH�-DQHLUR��
Em dezembro de 2012, três baleias dessa espécie, 

VHQGR�GXDV�DGXOWDV�H�XP�¿OKRWH��IRUDP�REVHUYDGDV�VH�
alimentando de cardumes de pequenos peixes, prova-

velmente sardinha, que frequentemente eram visíveis 

“fervilhando” na superfície da água, entre a praia de 

Copacabana e do Vidigal, Rio de Janeiro, a uma dis-

tância da costa que variou entre 100 e 3.000 m. Qua-

WUR� GLDV� DQWHV� GHVVD� DYLVWDJHP�XPD�EDOHLD�GH�EU\GH�
foi registrada nas proximidades da Ilha Redonda, e 

GRLV� GLDV� GHSRLV� D� FHUFD� GH� ����P�GD� SUDLD� GH� 6mR�
Conrado, Rio de Janeiro. Recentemente, entre janeiro 

e março de 2014, o Projeto Ilhas do Rio, uma reali-

]DomR�GR�,QVWLWXWR�0DU�$GHQWUR�FRP�SDWURFtQLR�3HWUR-

bras, reuniu um total 17 avistagens entre o Vidigal e a 

SUDLD�GH�,WDLSXDoX��$�LQÀXrQFLD�GDV�iJXDV�IULDV�H�ULFDV�
em nutrientes da ressurgência e a disponibilidade de 

presas, vista claramente nos cardumes de pequenos 

A 
EDOHLD�GH�EU\GH� �Balaenoptera edeni) 

DSUHVHQWD� XPD� GLVWULEXLomR� FLUFXQJOREDO�
QDV�]RQDV�WURSLFDLV�H�VXEWURSLFDLV��2�QRPH�

FRPXP�IRL�XPD�GHQRPLQDomR�GDGD�SRU�-RKDQ�%U\-

de, cônsul norueguês que iniciou as operações de 

caça de baleias em Durban, África do Sul. Trata-se 

de uma espécie parcialmente migratória raramente 

alcançando regiões temperadas frias e subpolares, 

SRLV�QmR�PLJUD�SDUD�DV�iUHDV�GH�DOWD�SURGXWLYLGDGH�
QR�YHUmR�FRPR�DV�RXWUDV�HVSpFLHV�GH�EDOHLDV�XVX-

DOPHQWH�R�ID]HP��*HUDOPHQWH�KDELWD� UHJL}HV�FRV-
teiras de maior produtividade, bem como as áreas 

RFHkQLFDV��1R�%UDVLO� H[LVWHP� UHJLVWURV� FRQ¿UPD-
GRV�HQWUH�R�5LR�*UDQGH�GR�6XO�H�D�%DKLD��3DUDtED�
H�0DUDQKmR��
Essa baleia possui uma característica única entre 

as demais espécies: a presença de uma quilha cen-

tral proeminente e duas quilhas laterais ou acessó-

rias na superfície superior da cabeça. As três qui-

OKDV�SDUDOHODV�VmR�GH�H[WHQV}HV�VHPHOKDQWHV��PDV�
nem sempre podem ser nitidamente observadas no 

ambiente natural.

1D�HVWDomR�EDOHHLUD�6RFLHGDGH�GH�3HVFD�7DL\R�/L-
mitada, que operou na praia dos Anjos em Arraial 

do Cabo, Rio de Janeiro, entre 1960 e 1963, foram 

DEDWLGDV� FRPHUFLDOPHQWH� ������ EDOHLDV�GH�EU\GH�
(Balaenoptera edeni) e baleias-sei (Balaenoptera 

borealis), sendo este o número total, pois as duas 

HVSpFLHV� QmR� IRUDP� GLVWLQJXLGDV� QDV� FDSWXUDV��
No entanto, apenas em janeiro de 1983 a baleia-

�GH�EU\GH� YROWRX� D� VHU� R¿FLDOPHQWH� UHSRUWDGD� QR�
estado através de um macho juvenil de 7,1m de 

comprimento, encontrado agonizante no interior 

GD�%DtD�GH�*XDQDEDUD�H�YLQGR�D�yELWR�D�VHJXLU�
2� Q~PHUR� GH� UHJLVWURV� GH� HQFDOKHV� H� DYLVWDJHQV�
GH� EDOHLDV�GH�EU\GH� QD� UHJLmR� PHWURSROLWDQD� GR�
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SHL[HV�QD�VXSHUItFLH��FHUWDPHQWH�HVWmR�FRQWULEXLQ-

do para este maravilhoso espetáculo! 

No estado do Rio de Janeiro essa baleia pode ser 

observada em áreas próximas da costa ou associa-

das a ilhas costeiras, especialmente no outono, pri-

PDYHUD�H�YHUmR��$V�HVWDo}HV�GD�SULPDYHUD�H�YHUmR�
HVWmR�DVVRFLDGDV�j�VDUGLQKD�YHUGDGHLUD��Sardinella 

brasiliensis), um dos principais itens de sua dieta, 

que se aproximam da costa para reproduzir.  Por 

HVVH�PRWLYR�D�EDOHLD�GH�EU\GH�WDPEpP�p�SRSXODU-
mente conhecida como baleia-sardinheira. Esse 

animal apresenta uma sequência irregular de des-

locamento e de mergulho, especialmente quando 

HVWi�VH�DOLPHQWDQGR��RFDVLmR�HP�TXH�PXGD�R�FXUVR�
do deslocamento com maior frequência e de forma 

imprevisível, pois se desloca com súbitas acelera-

o}HV�H�PXGDQoDV�GH�GLUHomR�HP�]LJXH�]DJXH��WDQWR�
abaixo quanto acima da superfície, num estilo típi-

A nadadeira dorsal é alta (cerca de 46 cm) e afastada do centro do dorso com a extremidade pontiaguda. A forma, bem como 

PDUFDV�H�FLFDWUL]HV�QD�ERUGD�GD�QDGDGHLUD�GRUVDO�VmR�~QLFDV�HQWUH�RV�LQGLYtGXRV��WRUQDQGR�SRVVtYHO�R�UHFRQKHFLPHQWR�LQGLYL-
GXDO��VHPHOKDQWH�D�XPD�³LPSUHVVmR�GLJLWDO´��&UpGLWR��/LOLDQH�/RGL

FR�GH�QDWDomR�GHVVD�HVSpFLH��
$SHVDU�GD�RFXSDomR�KXPDQD�GR� WUHFKR�TXH�FRP-

preende os três municípios ser mais densa, foi ve-

UL¿FDGR�TXH�D�SDUWLU�GR�DQR�GH������D�SURGXomR�GD�
sardinha vem aumentando quando o defeso duplo 

����IDVH�GH�UHSURGXomR�H�����IDVH�GH�UHFUXWDPHQWR��
período em que as sardinhas jovens atingem a fase 

DGXOWD��SRUpP�DLQGD�HVWmR�DEDL[R�GR�WDPDQKR�Pt-
QLPR�GH�FDSWXUD��IRL�¿UPDGR�GH¿QLWLYDPHQWH�FRPR�
medida preventiva de ordenamento dessa pescaria, 

coincidindo com o maior número de registros de 

EDOHLDV�GH�EU\GH��
'H�DFRUGR�FRP�D�8QLmR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�D�&RQ-

VHUYDomR� GD� 1DWXUH]D� �,8&1�� 9HUVmR� ��������� D�
EDOHLD�GH�EU\GH�HQFRQWUD�VH� LQFOXtGD�QD�FDWHJRULD�
³'H¿FLHQWH� HP� 'DGRV´�� 3RXFR� p� FRQKHFLGR� QR�
%UDVLO� VREUH� VHX� SDGUmR� GH� GLVWULEXLomR� H� PRYL-

PHQWRV��EHP�FRPR�DV�SRWHQFLDLV�DPHDoDV�jV�TXDLV�
está sujeita, incluindo, possivelmente, interações 

QHJDWLYDV�FRP�SHVFDULDV��FROLVmR�FRP�HPEDUFDo}HV��
SHUGD�H�GHJUDGDomR�GR�KDELWDW�H�SROXLomR��GRPpVWL-
ca, química e sonora), principais impactos relacio-

QDGRV�jV�HVSpFLHV�FRVWHLUDV��
2V�UHVXOWDGRV�TXH�YrP�VHQGR�REWLGRV�SHOR�OHYDQWD-
mento e monitoramento de cetáceos do Projeto Ilhas 

GR�5LR��DPSOLDP�R�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR�H�JHUDP�

2�FRPSULPHQWR�WRWDO�YDULD�HQWUH����H�
15,6 m, com uma massa corporal en-

tre 17 e 20 toneladas. Dois adultos nas 

proximidades do Forte de Copacaba-

na, Rio de Janeiro. Animais solitários 

e grupos de até quatro baleias-de-

�EU\GH�VmR�RV�PDLV�FRPXPHQWH�UHJLV-
trados. Crédito: Liliane Lodi

2�GRUVR�H�D�QDGDGHLUD�GRUVDO� VmR�XVXDOPHQWH�YLVtYHLV�DSHQDV�
DQWHV�GH�XP�PHUJXOKR�ORQJR��$�EDOHLD�GH�EU\GH�DUTXHLD�IRUWH-
mente o pedúnculo da nadadeira caudal antes de um mergulho, 

PDV�D�QDGDGHLUD� FDXGDO�QmR� p�YLVtYHO� DFLPD�GD� VXSHUItFLH�GD�
água. Crédito: Liliane Lodi

subsídios para as políticas públicas voltadas para a 

FRQVHUYDomR�GD�EDOHLD�GH�EU\GH��
Se você é do Rio de Janeiro e curte o mar, venha 

ID]HU� SDUWH� GR� JUXSR� ³2QGH� HVWmR� DV� %DOHLDV� H� RV�
*RO¿QKRV"´
ZZZ�IDFHERRN�FRP�JURXSV�EDOHLDVJRO¿QKRV�UM
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%DOHLD�GH�EU\GH�H�VHX�SHTXHQR�¿OKRWH�QD�RUOD�GD�]RQD�6XO�GR�5LR�GH�-DQHLUR��&UpGLWR��/LOLDQH�/RGL��

Em fevereiro de 2007, uma fêmea com cerca de 14 m encalhou na boca do canal do Recanto, na praia de Itaipuaçu, município de Maricá (Rio de 

-DQHLUR���2XWURV�HQFDOKHV�SDUD�HVWH�PXQLFtSLR�IRUDP�UHJLVWUDGRV�HP�MDQHLUR�GH������H�IHYHUHLUR�GH�������&UpGLWR��5DTXHO�6DQWRV�GD�&RVWD��
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com Concha 
Nome vulgar: Ciprea
Nome científico: Macrocypraea zebra

Fotógrafo:Áthila Bertoncini

2s moluscos formam o grupo com 

o maior número de espécies ma-

ULQKDV�TXH�TXDOTXHU�RXWUR�¿OR�H��
dentre os invertebrados terrestres, so-

PHQWH�VmR�VXSODQWDGRV�SHORV�DUWUySRGHV��
Estima-se cerca de 130.000 espécies 

YLYHQWHV�KRMH�QR�PXQGR��H�QR�%UDVLO� Mi�
foram reportados 1.800 táxons mari-

nhos. A origem do nome Mollusca vem 

GR� ODWLP�H�VLJQL¿FD�³FRUSR�PROH´��SRLV�
HVWHV�DQLPDLV�QmR�SRVVXHP�XP�HVTXHOHWR�
YHUGDGHLUR��2�FRUSR�GRV�PROXVFRV�p�FR-

berto por um tecido especializado cha-

mado de manto, e a maioria das espécies 

apresenta uma concha calcária externa, 

SDUD�SURWHomR��TXH�p�SURGX]LGD�SHOR�SUy-

SULR�DQLPDO��2�¿OR�p�FRPSRVWR�SRU�RLWR�
classes, mas as espécies mais populares 

entre os mergulhadores encontram-se 

em apenas quatro delas (ex: cefalópo-

des – polvos; bivalves – mexilhões; 

gastrópodes – lesmas; poliplacóforas 

- quitons). A classe dos gastrópodes é 

GH� ORQJH� D�PDLRU��PDLV� GLYHUVL¿FDGD�� H�
a que tem as espécies mais conhecidas. 

Estes animais possuem um pé musculo-

so, sobre o qual se deslocam no substra-

WR��$V�HVSpFLHV�PDULQKDV�VH�DGDSWDUDP�j�
vida em todo tipo de fundo, mas também 

H[LVWHP� DQLPDLV� SHOiJLFRV�� 1D� HGLomR�
13 da Revista InForMar apresentamos 

Gastrópodes

Por Aline Aguiar

os nudibrânquios que, como as lesmas 

H� OHEUHV�GR�PDU� �RX� DSOtVLDV��� VmR� JDV-
trópodes que têm a concha ausente ou 

YHVWLJLDO� �6XEFODVVH� 2SLVWKREUDQFKLD���
Hoje vamos falar das espécies que ti-

picamente secretam uma concha em 

HVSLUDO�H�IRUPD�GH�FRQH��TXH�DXPHQWD�j�
medida que o animal cresce (Subclasse 

Prosobranchia). Esses moluscos gastró-

podes, muitas vezes conhecidos como 

caramujos e búzios, possuem concha 

tubular cujas características de forma, 

RUQDPHQWDomR�H�SDGUmR�GH�FRORUDomR�VmR�
XWLOL]DGRV�QD�LGHQWL¿FDomR�GDV�HVSpFLHV��
Normalmente o corpo mole desses ani-

mais está totalmente escondido e prote-

gido dentro da concha, mas em algumas 

ocasiões é possível observar a boca em 

forma de tubo e dois tentáculos, além do 

pé musculoso sobre o qual se deslocam. 

Determinadas espécies possuem ainda 

XP�GLVFR�FXWLFXODU�GXUR�QD�UHJLmR�GR�Sp��
chamado de opérculo, que fecha a aber-

tura da concha quando o animal está to-

talmente retraído. Já outros gastrópodes, 

FRPR�IRUPD�GH�FDPXÀDJHP��FRQVHJXHP�
estender o manto recobrindo totalmente 

D� FRQFKD�� 7DLV� FDUDFWHUHV� WDPEpP� VmR�
importantes no reconhecimento desses 

DQLPDLV�� FRPR�p�R�FDVR�GD� IDPtOLD�&\-

SUDHLGDH��$V�FLSUHDV�VmR�PXLWR�SRSXODUHV�

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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e admiradas por colecionadores e mergulhado-

res, pois possuem conchas bastante brilhantes 

e coloridas. A forma básica da concha varia 

pouco e é bastante oval, como nos famosos 

búzios. Mas entre as espécies o tamanho e a 

FRORUDomR�GD�FRQFKD�YDULDP�EDVWDQWH��2�PDQWR�
pode revestir toda a superfície externa e tam-

bém pode ter ornamentações e cores variadas, 

TXH�DX[LOLDP�D�FDPXÀDUHP�GRV� LQGLYtGXRV�QR�
substrato onde vivem. Porém, quando perce-

bem algum perigo, as cipreas simplesmente se 

retraem para o interior da concha através de sua 

DEHUWXUD�HVWUHLWD�SURYLGD�GH�³GHQWHV´��$WLYRV�j�
noite e escondidos durante o dia, esses animais 

se alimentam de algas normalmente em recifes 

de coral.  Um exemplo conhecido em águas 

brasileiras é a espécie Macrocypraea zebra que 

possui concha variando entre 30 e 130 mm de 

comprimento, com forma pouco alongada, lisa 

e brilhosa. A cor nos adultos é amarronzada 

com pintas brancas espalhadas na superfície e, 

frequentemente, com faixas marrom-escuros 

dispostas transversalmente. Uma linha pálida 

longitudinal no dorso indica onde as extremi-

dades do manto se encontram na superfície da 

concha. Uma característica distintiva é que nas 

laterais da concha as manchas brancas formam 

ocelos, apresentando uma pequena pinta mar-

rom no centro. Já o manto é acinzentado com 

numerosas projeções em forma de espinhos. 

Essa ciprea vive desde regiões entre-marés 

com águas rasas até aproximadamente 40 m de 

profundidade, normalmente em recifes de coral 

ou escondidas em fendas e embaixo de pedras. 

M. zebra está distribuída no oceano Atlântico, 

LQFOXLQGR� D� )ORULGD� �(8$��� &DULEH�� *ROIR� GR�
0p[LFR�� ËQGLDV�2FLGHQWDLV�H�%UDVLO��(P�iJXDV�
brasileiras a espécie já foi registrada desde San-

ta Catarina até o Pará.

A foto escolhida foi feita pelo mergulhador e 

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).

Tema da próxima  edição da Foto 
Sub Id: Equinodermos - Estrelas-do-Mar

Muitas estrelas-do-mar podem ser identificadas por 
apresentarem características fáceis de serem capta-
das numa foto. O uso de uma lente close up é ideal 
para registrar os detalhes da superfície corporal das 
espécies. Este tipo de lente também é importante 
para evidenciar o arranjo dos ossículos calcários na 
superfície do animal, que são indispensáveis para 
a correta identificação. Embora algumas espécies 
apresentem o mesmo padrão de cores, o registro 
desta característica também pode auxiliar muito na 
diferenciação das estrelas. Além disso, o formato e o 
tamanho do disco central e dos braços também va-
riam muito dentro do grupo.

Uma dica: Não se esqueça de tirar uma foto em que 
apareça o número exato de braços e como se dá o 
seu arranjo no entorno do disco. 

Foto ilustrativa de uma espécie de estrela-do-mar

Crédito: Aline Aguiar

IRWyJUDIR�ÈWKLOD�%HUWRQFLQL�QR�1DXIUiJLR�³/LO\´�
QD�,OKD�GD�*DOpV��%RPELQKDV��6&���HP�PDUoR�GH�
2008, onde o animal foi visto na superfície da 

HPEDUFDomR�Mi�EDVWDQWH�HQFUXVWDGD�GH�RUJDQLVPRV�
marinhos.
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

Crédito: Simone Marques 

E
QFRQWUD�VH�QD�OLVWD�JOREDO�GH�HVSpFLHV�DPHDoDGDV�GH�H[WLQomR�H�QR�%UDVLO�
HVWi�FODVVL¿FDGD�FRPR�YXOQHUiYHO�GHYLGR�jV�DPHDoDV�GD�SHVFD�H�SULQFLSDO-
PHQWH�SROXLomR��(VVH�ELFKR�TXH�HQFDQWD�PHUJXOKDGRUHV�H�DV�SHVVRDV�HP�

JHUDO�WHP�DPSOD�GLVWULEXLomR��SRGHQGR�DSDUHFHU�QmR�Vy�HP�UHJL}HV�WURSLFDLV�FRPR�
QDV� VXEWURSLFDLV� GRV� RFHDQRV�$WOkQWLFR�� 3DFt¿FR� H� ËQGLFR�� H� QR�0HGLWHUUkQHR��
Essa grande ocorrência também está associada aos seus complexos movimentos 

de migrações em diferentes habitats, onde se alimenta principalmente de algas e 

gramas marinhas. Esse bicho se diferencia de outras espécies por apresentar uma 

cabeça pequena com um único par de escamas pré-frontais e uma mandíbula 

VHUULOKDGD�TXH�IDFLOLWD�D�DOLPHQWDomR��4XH�ELFKR�p�HVVH"

Mande sua resposta para o email quebichoeesse@maradentro.org.br, com o 

QRPH�SRSXODU�H�RX�FLHQWt¿FR�GR�ELFKR��2V�SULPHLURV�OHLWRUHV�TXH�DFHUWDUHP�JD-
QKDUmR�XPD�IRWR�GR�ELFKR��DXWRJUDIDGD��H�WDPEpP�WHUmR�VHXV�QRPHV�FHOHEUDGRV�
QD�SUy[LPD�HGLomR�GR�,QForMar.

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

Peixe Morcego 
nome científico – Ogcocephalus vespertilio.

Leitores ganhadores da foto autografada: 
Renato Freitas e Flávio de Almeida Alves Junior.

Esta é uma seção de desafios! Em cada edição do InForMar, você leitor terá a 
oportunidade de tentar identificar diferentes animais marinhos. 

Crédito: Simone Marques 
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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).

M
XLWDV� HVSpFLHV� GH�SHL[HV� DQGDP�HP�FDUGXPHV� FRPR� IRUPD�GH�SURWHomR�
FRQWUD� RV� SUHGDGRUHV� TXH� VH� XWLOL]DP� GD� YLVmR� SDUD� FDoDU� VXDV� SUHVDV��
1R�HQWDQWR��RXWUDV�HVSpFLHV�SRGHP�VH�LQ¿OWUDU�QHVVHV�DJUXSDPHQWRV�SDUD�

VH�EHQH¿FLDUHP�GD�SURWHomR�FRQFHGLGD�SHOR�JUXSR��1HVWD�IRWR��WLUDGD�QD�/DMH�GH�
Santos, vemos um cardume de salemas (Anisotremus virginicus), porém existem 

WUrV� SHL[HV� TXH� QmR� SHUWHQFHP� D� HVVD� HVSpFLH��9RFr� p� FDSD]� GH� UHFRQKHFHU� RV�
LQ¿OWUDGRV"�������������������������������������������������

Fabiana Felix Hackradt

Crédito: Carlos Werner Hackradt
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Doenças em organismos marinhos: 
Mortalidade em massa de estrelas 
marinhas
Por Raquel Neves

C
ientistas americanos noticiaram recente-

mente a ocorrência de uma grande epidemia 

que está causando a morte de milhares de 

estrelas-do-mar, pertencentes ao grupo dos Equino-

GHUPRV��QD�FRVWD�GR�3DFt¿FR�QD�$PpULFD�GR�1RUWH��
A doença é conhecida como “síndrome devastadora 

GH�HVWUHODV�GR�PDU´�HP�IXQomR�GD�UDSLGH]�FRP�TXH�
DV�HVWUHODV�VH�GHWHULRUDP��2�JUDQGH�TXHVWLRQDPHQ-

to dos cientistas é se o desaparecimento gradual 

desses organismos pode ser um indicador de algo 

maior. 

Primeiramente apenas uma espécie havia sido in-

fectada, a estrela-do-mar-sol (Pycnopodia helian-

thoides). Após apresentar os primeiros sintomas, 

perdia os braços e todo o tecido se degenerava 

dentro de um ou dois dias. Depois a doença atingiu 

RXWUD�HVWUHOD��FRPXP�QRV�HFRVVLVWHPDV�GR�3DFt¿FR�
Norte, Pisaster ochraceus. No total, cerca de 12 es-

SpFLHV�GH�HVWUHODV�GR�PDU�HVWmR�PRUUHQGR�QD�FRVWD�
2HVWH��$� PRUWDQGDGH� GHVVHV� RUJDQLVPRV� WDPEpP�
tem sido reportada na costa de Ilha de Rodes (Rho-

de Island) e da Carolina do Norte (North Carolina), 

PDV� SHVTXLVDGRUHV� DLQGD� QmR� FRQ¿UPDUDP� VH� Ki�
FRQH[mR�HQWUH�RV�VXUWRV��
'U�� %HQ�0LQHU�� ELyORJR� H� SURIHVVRU� GD� 8QLYHUVL-
dade de Washington (EUA), acredita que a disse-

PLQDomR�GD�GRHQoD�HP�HVWUHODV�GR�PDU�VXJHUH�TXH�
RV� HFRVVLVWHPDV� PDULQKRV� QmR� HVWmR� VDXGiYHLV��
Atualmente ele tenta elucidar como mudanças no 

meio ambiente podem afetar a vida marinha. Sua 

equipe realizou experimentos com estrelas-do-

-mar-sol aparentemente normais e com outras que 

DSUHVHQWDYDP�OHV}HV��QmR�DSDUHQWDQGR�HVWDUHP�QRU-

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

mais. Dentro de poucas horas, as estrelas doentes 

começaram a se despedaçar, perdendo os braços. 

Estrelas-do-mar têm a capacidade de perder seus 

braços como forma de defesa; entretanto estes in-

GLYtGXRV�HVWDYDP�WmR�GRHQWHV�TXH�QmR�IRUDP�FDSD-
zes de se regenerar e morreram dentro de 24h. As 

HVWUHODV�DSDUHQWHPHQWH�QRUPDLV�QmR�DSUHVHQWDUDP�
sintomas quando estavam no mesmo tanque das 

doentes, porém o Dr. Miner concluiu que todas as 

estrelas coletadas estavam infectadas, em diferen-

tes estágios da doença. 

Dra. Drew Harvell, epidemiologista marinha da 

Universidade de Cornell (EUA), estuda doenças 

marinhas há 20 anos e acredita que essa síndrome 

é uma oportunidade importante para a ciência, já 

TXH�RUJDQLVPRV�PDULQKRV�VmR�FRQVWDQWHPHQWH�LQ-

IHFWDGRV��PDV�GL¿FLOPHQWH�RV�FLHQWLVWDV�VmR�FDSD-
]HV�GH�LGHQWL¿FDU�D�FDXVD�H[DWD��'H�DFRUGR�FRP�D�
Dra. Harvell, esse é um momento importante para 

VH�HQWHQGHU�PDLV�VREUH� WUDQVPLVVmR�H� WD[DV�GHVVD�
doença nos oceanos. Sua equipe começou a cole-

WDU�GDGRV�HP�iUHDV�FRP�UHJLVWUR�GH�LQIHFomR��FRP�
VXSRUWH� GD� )XQGDomR� 1DFLRQDO� GH� &LrQFLD�� (P�
FRODERUDomR� FRP�R�'U�� ,DQ�+HZVRQ��PLFURELROR-

JLVWD��RV�SHVTXLVDGRUHV�LUmR�FRPSDUDU�DPRVWUDV�GH�
HVWUHODV�GRHQWHV�DR�ORQJR�GD�&RVWD�2HVWH�GRV�(V-
tados Unidos a partir de sequenciamento de DNA 

e metagenômica (sequenciamento de regiões gêni-

cas conservadas) para encontrar possíveis agentes 

infecciosos (vírus, bactérias e protozoários).

Estrela-do-mar-sol (Pycnopodia helian-

thoides) VDXGiYHO�HP�IRWRJUD¿D�VXEPDULQD��
Crédito: www.colddiver.net
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Estrela-do-mar-sol (Pycnopodia helianthoides) 

infectada pela síndrome no estágio de deterio-

UDomR�HP�VLVWHPD�PDULQKR��
Crédito: Neil Mc Daniel.

Hipóteses sobre possíveis causas

Algumas hipóteses foram levantadas como possíveis 

causas para a síndrome nas estrelas-do-mar. Uns pes-

quisadores acreditam que a mortandade possa estar 

relacionada a baixos níveis de oxigênio dissolvido 

na água do mar, bem como a toxinas que entram nos 

sistemas por despejos pontuais. Entretanto, essas cau-

VDV�SDUHFHP�QmR�VHUHP�SURYiYHLV�Mi�TXH�QRUPDOPHQWH�
DIHWDULDP�XP�PDLRU�Q~PHUR�GH�HVSpFLHV��QmR�VRPHQWH�
as estrelas.

2XWURV� FLHQWLVWDV� GHVWDFDUDP� TXH� PRUWDQGDGHV� PD-
rinhas no passado estavam associadas a fatores am-

bientais maiores, como mudanças climáticas e acidi-

¿FDomR�GRV�RFHDQRV��ÈJXDV�PDLV�TXHQWHV�H�PXGDQoDV�
nos níveis de pH podem enfraquecer o sistema imune 

de organismos marinhos, incluindo equinodermos, 

que se tornam mais suscetíveis a infecções.

Alguns cientistas acreditam que patógenos de outras 

regiões podem “ter pego carona” em águas de lastro 

de navios oceânicos. Essa hipótese explicaria o por-

TXr�GD�PDLRULD�GRV�SRQWRV�GH�SURSDJDomR�GD�GRHQoD�
(hot spots) serem as principais rotas de embarcações. 

Entretanto, estrelas-do-mar foram fortemente atingi-

GDV�QD�%DtD�GH�0RQWHUH\��RQGH�Ki�EDL[R�WUkQVLWR�GH�
HPEDUFDo}HV��H�HVWmR�VDXGiYHLV�QD�PRYLPHQWDGD�%DtD�
GH�6mR�)UDQFLVFR��DPEDV�QD�&DOLIyUQLD��(8$��
$Wp�R�PRPHQWR��QmR�H[LVWHP�HYLGrQFLDV�TXH�SRVVDP�
FRQ¿UPDU�QHQKXPD�GDV�KLSyWHVHV�

Mares sem as estrelas

(VWUHODV�GR�PDU� VmR� SUHGDGRUHV� YRUD]HV�� GHYRUDQ-

do mexilhões, pepinos do mar, caranguejos e ou-

WUDV� HVWUHODV�� 6mR� FRQKHFLGDV� FRPR� HVSpFLHV�FKDYH��
controlando a diversidade de ecossistemas costeiros 

PDULQKRV�� H� VmR� HFRORJLFDPHQWH� LPSRUWDQWHV�� &RP�
D� H[WLQomR� GDV� HVWUHODV�GR�PDU�� WRGD� D� GLQkPLFD� GH�
HFRVVLVWHPDV�PDULQKRV�FRVWHLURV�VH�PRGL¿FDUi�
&RPR� HVVDV�PRUWDQGDGHV� VmR� FRQFHQWUDGDV�� FLHQWLV-

WDV�HVWmR�SUHRFXSDGRV�FRP�D�GL]LPDomR�GH� WRGD�
D�SRSXODomR��XPD�YH]�TXH�D�GRHQoD�FRQWLQXD�VH�
espalhando. A Dra. Harvell acredita que esses 

VmR�RV� HVWiJLRV� LQLFLDLV�GR�SUREOHPD�� VHQGR�SRU�
isso importante que se faça o monitoramento da 

VD~GH�GH�HVWUHODV�GR�PDU�DRQGH�DLQGD�QmR�KRXYH�
registro da doença. Novos experimentos começa-

ram em janeiro de 2014, no estado de Washington 

(EUA) para testar possíveis agentes infecciosos, 

e os pesquisadores do projeto esperam noticiar 

resultados em poucos meses.

Nós da InForMar esperamos que a epidemia 

seja controlada e que continuemos a vislumbrar 

a beleza das estrelas-do-mar nos próximos mui-

tos anos. 

Fontes:

http://earthfix.opb.org/water/article/northwest-

�VWDU¿VK�H[SHULPHQWV�JLYH�VFLHQWLVWV�FOX�

http://www.aquablog.ca/2013/10/sea-star-was-

WLQJ�V\QGURPH�VSUHDGLQJ�LQ�KRZH�VRXQG�

(VWUHOD�GR�PDU� FRPXP� QD� FRVWD� 2HVWH�
dos Estados Unidos, Pisaster ochraceus. 

Crédito: Dave Cowles. 
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Miner mostrando duas estrelas-do-mar-sol gi-

gantes, Pycnopodia helianthoides, em diferentes 

estágios da doença: uma aparentemente saudável 

H� RXWUD� HP� HVWiJLR� GH� GHWHULRUDomR��$V� HVWUHODV�
foram coletadas na cidade de Mulkiteo, estado de 

:DVKLQJWRQ��QD�FRVWD�2HVWH�GRV�(VWDGRV�8QLGRV��
Crédito: Katie Campbel.
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Crédito: Ary Amarante

Caverna Chandelier
República de Palau, Micronésia

A 
5HS~EOLFD�GH�3DODX��HP�SDODXDQR��%HOXX�ĊU�D�%HODX��p�
XP�SHTXHQR�SDtV�LQVXODU�GD�0LFURQpVLD��QR�2FHDQR�3D-
Ft¿FR��HQWUH�RV�PDUHV�GDV�)LOLSLQDV�D�RHVWH��,QGRQpVLD�H�

3DSXD�1RYD�*XLQp�D�VXO�H�(VWDGRV�)HGHUDGRV�GD�0LFURQpVLD�D�
leste. Em novembro de 2013 tive o prazer de ir com um grupo 

da Phototravel mergulhar nesse distante e belo país.

3DODX� IRL� SDOFR� GH� VDQJUHQWDV� EDWDOKDV� QD� 6HJXQGD� *XHUUD�
Mundial e em suas lagunas há diversos naufrágios de navios e 

DYL}HV��0DV�XPD�DWUDomR�QDWXUDO�IDQWiVWLFD�p�D�TXH�WUDJR�QHVWD�
HGLomR��D�&DYHUQD�&KDQGHOLHU��(P�LQJOrV�FKDQGHOLHU�TXHU�GL]HU�
FDQGHODEUR��H�R�QRPH�p�EHP�DGHTXDGR�IDFH�j�JUDQGH�TXDQWLGDGH�
GH�HVWDODFWLWHV�QR�LQWHULRU�GD�FDYHUQD��2V�PHUJXOKRV�HP�FDYHUQD�
normalmente requerem treinamento especial, mas na Chande-

OLHU� Ki� GLYHUVRV� SRQWRV� FRP� EROV}HV� GH� DU� FRP� FRPXQLFDomR�
FRP�R�H[WHULRU��p�EHP�DPSOD��VHP�SDVVDJHQV�HVWUHLWDV��H�QmR�p�
sinuosa a ponto de um mergulhador se perder, bastando buscar 

as áreas mais centrais para que se veja a luz do dia na entrada, 

orientando a saída.

1D�HQWUDGD�GD�&KDQGHOLHU��TXH�¿FD�HQWUH���H���PHWURV�GH�SUR-

IXQGLGDGH��D�iJXD�QmR�p�PXLWR�FODUD��H�QmR�Gi�SUD�VH�LPDJLQDU�
o cenário belíssimo que vai se descortinar pela frente. Uma vez 

dentro da caverna, a água clareia e a profundidade chega a 18 

PHWURV��PDV�p�EHLUDQGR�R�WHWR�TXH�HVWmR�DV�IRUPDo}HV�PDLV�LQ-

WHUHVVDQWHV��H�R�JXLD�ORFDO�QRV�OHYD�GH�EROVmR�HP�EROVmR�GH�DU�
�VmR�WUrV��
)RWRJUDIDU�HP�FDYHUQD�p�XP�GHVD¿R�PXLWR�LQWHUHVVDQWH��Mi�TXH�
D� FkPHUD� SUHFLVD� GH� OX]� SUD� IRFDU� H� GHSHQGH�VH� GH�ÀDVK� SDUD�
iluminar o cenário. Uma lente grande-angular é importantíssima 

para que se capture a imponência do ambiente, e o posiciona-

PHQWR�GRV�ÀDVKHV��XVR�GRLV��p�FUXFLDO�SDUD�VH�IXJLU�GD�HYHQWXDO�
VXVSHQVmR�OLEHUDGD�GR�WHWR�SHODV�EROKDV�GH�DU��H�SDUD�HVSDOKDU�D�
OX]�R�PHOKRU�SRVVtYHO�SDUD�FREULU�R�³kQJXOR�GH�YLVmR´�GD�OHQWH��2�
XVR�GH�VHQVLELOLGDGH�PDLV�DOWD�QD�FkPHUD��,62��DMXGD�D�VH�REWHU�
PDLV�DOFDQFH�SDUD�RV�ÀDVKHV��$V�IRWRV�IRUDP�IHLWDV�FRP�,62�����
Um mergulho praticamente sem vida marinha devido principal-

PHQWH�j�IDOWD�GH�OX]��PDV�FRP�D�QDWXUH]D�SUHVHQWH�R�WHPSR�WRGR�
nas belíssimas formações rochosas. Para quem visitar Palau: 

QmR�SHUFD�HVVH�PHUJXOKR���

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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Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante
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Crédito: Ary Amarante



39\ InForMar 
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 

EDVWDQWH�DULVFR�H�XP�JUDQGH�GHVD¿R�SDUD�FDSWXUD�GH�ERDV�LPDJHQV��
&UpGLWR��$U\�$PDUDQWH�

Ary Amarante é autor de livros técnicos de fotogra-
fia e de idenificação de peixes, e através da sua 

empresa PHOTOTRAVEL organiza e guia grupos de mer-
gulho para os mais interessantes destinos ao redor do 
mundo. Em Outubro de 2014 o destino será a Indoné-
sia, Wakatobi, já mostrado na edição 19 desta revista. 
Contatos através do e-mail info@phototravel.com.br



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 
SUD]HURVD�H�DFHVVtYHO�R���FRQKHFLPHQWR�FLHQWtÀFR�
sobre o mundo marinho para o grande público.
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Por Marcos Lucena 

M
arta J. Cremer é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mes-

tre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Doutora 

em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Desde 2000, Marta é docente e pesquisadora 

da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), além de orientadora nos programas de Mestrado e 

Doutorado em Saúde e Meio Ambiente da UNIVILLE e no Mestrado em Ecologia da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). Atua como voluntária no movimento ambientalista desde 1995 e há mais de 

uma década desenvolve pesquisas sobre ecologia animal, percepção ambiental e conservação ambiental, 

assim como projetos de educação ambiental no litoral de Santa Catarina. Atualmente é Coordenadora 

Geral do Projeto Toninhas.

InForMar – 7RQLQKD��TXH�ELFKR�p�HVVH"

Marta J. Cremer – A toninha é uma espécie de ma-

PtIHUR� PDULQKR� GR� JUXSR� GRV� JRO¿QKRV� �FHWiFHRV���
FXMR�QRPH�FLHQWt¿FR�p�Pontoporia blainvillei. É um 

GRV�PHQRUHV�JRO¿QKRV�GR�PXQGR�H� WDPEpP�R�PDLV�
DPHDoDGR�GR�2FHDQR�$WOkQWLFR�6XO��9LYH�QRV�PDUHV�
FRVWHLURV��HQWUH�R�(VStULWR�6DQWR��QR�%UDVLO��H�R�QRUWH�
da Patagônia, na Argentina. Alimenta-se de pequenos 

peixes e camarões. Vive mais de 20 anos e tem apenas 

XP�¿OKRWH�D�FDGD�XP�RX�GRLV�DQRV��2�¿OKRWH�GHSHQ-

de do leite materno até quatro ou seis meses de vida, 

quando começa a capturar suas presas. Forma grupos 

pequenos, de 2 a 5 indivíduos.

InForMar – Conte-nos um pouco sobre a história do 

projeto e seus principais objetivos.

Marta J. Cremer� �� 2� SULPHLUR� UHJLVWUR� GH� WRQLQKDV�
QD� %DtD� GD� %DELWRQJD�� 6DQWD� &DWDULQD�� RFRUUHX� HP�
dezembro de 1996, quando se iniciaram as pesqui-

VDV�FRP�D�HVSpFLH�QD�UHJLmR��'HVGH������R�WUDEDOKR�
SDVVRX� D� WHU� R� DSRLR�GD�8QLYHUVLGDGH�GD�5HJLmR�GH�
Joinville/UNIVILLE, que continua até hoje. As pes-

quisas sempre envolveram as duas espécies de cetá-

FHRV�TXH�RFRUUHP�QD�%DELWRQJD��D�WRQLQKD�H�R�ERWR-

-cinza (Sotalia guianensis). Ao longo desses anos a 

intensidade e regularidade das pesquisas variaram, 

GHSHQGHQGR�GD�GLVSRQLELOLGDGH�GH�UHFXUVRV�¿QDQ-

ceiros e de pessoal. Em 2004 iniciaram também 

DV� DWLYLGDGHV� GH� HGXFDomR� DPELHQWDO� SRU� PHLR�
GR�SURMHWR�³6HQWLQHODV�GD�%DELWRQJD´��$�VLWXDomR�
crítica da toninha nos levou a propor, em 2010, 

um projeto com ênfase nessa espécie. Foi criado 

HQWmR�R�3URMHWR�7RQLQKDV��VXEPHWLGR�H�DSURYDGR�
no Edital do Programa Petrobras Ambiental. Foi 

um marco para nosso trabalho. Com o patrocínio 

da Petrobras, pudemos ampliar nossas ações e 

TXDOL¿FDU�WDQWR�D�SHVTXLVD�FRPR�D�HGXFDomR�DP-

ELHQWDO�� 2V� SULQFLSDLV� REMHWLYRV� HUDP� DPSOLDU� R�
conhecimento sobre a ecologia e comportamento 

GD�HVSpFLH�QD�%DtD�GD�%DELWRQJD�H�VHQVLELOL]DU�DV�
FRPXQLGDGHV� FRP� UHODomR� j� VLWXDomR� FUtWLFD� GD�
WRQLQKD� H� D� LPSRUWkQFLD� GD� FRQVHUYDomR� GD� HV-
pécie e dos ecossistemas costeiros dos quais ela 

depende. Milhares de pessoas receberam nossa 

PHQVDJHP� DWUDYpV� GR� 3URJUDPD� GH� (GXFDomR�
Ambiental. Consolidamos parcerias nacionais e 

internacionais para o aprimoramento das pesqui-

sas e temos vários trabalhos em andamento, que 

visam gerar subsídios para as políticas públicas 

GH� FRQVHUYDomR�� DWXDQGR� WDPEpP�QD� DUWLFXODomR�
LQVWLWXFLRQDO��2�3URMHWR�7RQLQKDV�IRL�UHQRYDGR�HP�
2013 e seguimos com nossos objetivos iniciais, 

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!

)RWR�VXSHULRU��0mH�H�¿OKRWH�GH�WRQLQKD��'HV-
taque para o rostro, projetado fora da água em 

grande parte das emersões.

Foto inferior: grupo formado por dois adulto

de toninha em deslocamento.

mas também ampliamos nossas ações de pesquisa e 

HGXFDomR�DPELHQWDO�SDUD�WRGR�R�OLWRUDO�FDWDULQHQVH��
Para tanto, consolidamos parcerias importantes com 

a UDESC, o Laboratório de Mamíferos Aquáticos 

da UFSC e o Instituto Aqualie.

InForMar  – Quais pesquisas foram realizadas pelo 

3URMHWR�7RQLQKDV"�
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Marta J. Cremer – Nossas pesquisas incluem a 

análise de sua dinâmica populacional, padrões de 

residência, área de vida, bioacústica, comportamen-

WR�� GLVWULEXLomR� H� XVR� GR� KDELWDW�� DOpP� GH� HVWXGRV�
YROWDGRV�j�DQiOLVH�GH�SDUkPHWURV�ELROyJLFRV��FRPR�
GLHWD��JHQpWLFD��SDUDVLWRORJLD�H�FRQWDPLQDomR��HQWUH�
outros. Periodicamente a equipe percorre rotas pré-

�GH¿QLGDV�QD�%DtD�GD�%DELWRQJD�SDUD�D�FRQWDJHP�H�
ORFDOL]DomR�GRV�JUXSRV�GH�WRQLQKDV��DOpP�GD�REWHQ-

omR�GH�IRWRV�GD�QDGDGHLUD�GRUVDO�GRV�DQLPDLV���3RU�
PHLR�GD�WpFQLFD�GH�IRWRLGHQWL¿FDomR��LGHQWL¿FDPRV�
as toninhas individualmente por marcas naturais na 

nadadeira dorsal. Vinte e uma toninhas já foram ca-

talogadas. Este método também nos permite fazer 

estimativas populacionais. Em outubro de 2011 rea-

OL]DPRV�D�SULPHLUD�RSHUDomR�GH�FDSWXUD�H�PDUFDomR�
GH� JRO¿QKRV� FRP� WUDQVPLVVRUHV� VDWHOLWDLV� QR� PDU�
brasileiro. Foi um esforço internacional, que contou 

FRP�D�SDUWLFLSDomR�GH�HTXLSHV�H[SHULHQWHV�GRV�(8$�
(Sarasota Dolphin Research Program/Chicago Zo-

RORJLFDO�6RFLHW\��H�GD�$UJHQWLQD��)XQGDFLyQ�$TXD-
marina). Foram instalados transmissores satelitais 

HP�FLQFR�WRQLQKDV�QD�%DtD�GD�%DELWRQJD��(P�DEULO�
de 2013 repetimos o esforço e na oportunidade um 

indivíduo foi marcado. Com este trabalho pudemos 

FRQ¿UPDU� TXH� RV� DQLPDLV� VmR� PXLWR� UHVLGHQWHV� H�
SHUPDQHFHP�QD�PHVPD� UHJLmR� QR� LQWHULRU� GD� EDtD�
ao longo do ano. Este ano o projeto irá realizar so-

EUHYRRV�HQWUH�R�5LR�*UDQGH�GR�6XO�H�R�VXO�GH�6DQWD�
Catarina para avaliar o número de toninhas nesta 

UHJLmR�� FRQVLGHUDGD� D�PDLV� DIHWDGD� SHODV� FDSWXUDV�
acidentais. A análise de parâmetros biológicos é 

UHDOL]DGD�SRU�PHLR�GD� UHFXSHUDomR�GH� FDUFDoDV�GH�
animais encontrados mortos nas praias do litoral ca-

WDULQHQVH��9iULDV�DPRVWUDV�VmR�FROHWDGDV��SHUPLWLQ-

GR�D�UHDOL]DomR�GH�DQiOLVHV�SDUD�DV�TXDLV�FRQWDPRV�
FRP�SDUFHLURV�FRPR�D�8)5-��D�8(5-�H�D�)85*�

InForMar  – Como funciona o Programa de Educa-

omR�$PELHQWDO�GR�3URMHWR�7RQLQKDV"

Marta J. Cremer ±� 2� 3URJUDPD� GH� (GXFDomR�
Ambiental do Projeto Toninhas tem seu foco no 

(VSDoR�$PELHQWDO�%DELWRQJD��ORFDOL]DGR�QD�VHGH�
GD�81,9,//(��HP�6mR�)UDQFLVFR�GR�6XO��1HVVH�
ORFDO�WHPRV�XPD�H[SRVLomR�FRP�DQLPDLV�WD[LGHU-
mizados, moldes em tamanho natural e miniatu-

ras, esqueletos e painéis informativos, além de 

aquários marinhos e de água doce e um tanque 

de toque. Recebemos principalmente grupos es-

colares, que desenvolvem atividades educativas 

na Sala Toninha e fazem uma visita orientada 

DR�DFHUYR�H�DR�PDQJXH]DO�SUy[LPR��$�H[SRVLomR�
LWLQHUDQWH�³%LFKRV�GD�%DELWRQJD´�SHUFRUUH�RV�PX-

nicípios do entorno da baía, além de participar de 

HYHQWRV�QD�UHJLmR��$�&DUDYDQD�GD�7RQLQKD�YLVLWD�
os municípios de Florianópolis e Laguna, levando 

D�PHQVDJHP�GD�FRQVHUYDomR�GD�WRQLQKD�DWp�R�VXO�
do estado. Também realizamos palestras e cursos 

GH�FDSDFLWDomR��(P������ODQoDPRV�XP�OLYUR�SDUD-
GLGiWLFR�SDUD�DV�HVFRODV�GD�UHJLmR�H�XP�YLGHRGR-

cumentário sobre as toninhas, ambos distribuídos 

gratuitamente. Este ano fortalecemos o trabalho 

FRP� RV� DUWHVmRV� GH� 6mR� )UDQFLVFR� GR� 6XO� SDUD�
SURPRYHU�R�³DUWHVDQDWR�GD�FRQVHUYDomR´�SRU�PHLR�
GD� UHDOL]DomR�GH�FXUVRV�HP�SDUFHULD�FRP�D�)XQ-

GDomR�&XOWXUDO� ,OKD� GH�6mR�)UDQFLVFR��&RP�HVWD�
estratégia, buscamos no artesanato um aliado para 

FRQWULEXLU�QD�VHQVLELOL]DomR�GDV�SHVVRDV��DOpP�GH�
aprimorar o artesanato local.

InForMar – Qual o tamanho populacional da es-

SpFLH�H�VHX�VWDWXV�GH�FRQVHUYDomR�QR�%UDVLO"�

Marta J. Cremer ��$�SRSXODomR�p�PXLWR�SHTXHQD��
VmR����LQGLYtGXRV��1RVVRV�GDGRV�LQGLFDP�TXH�HOD�
tem se mantido estável nos últimos anos. É muito 

difícil estimar o número de toninhas ao longo de 

WRGD�D�VXD�iUHD�GH�GLVWULEXLomR��$V�HVWLPDWLYDV�VmR�
feitas por meio de sobrevoos e têm sido pontuais, 

SRLV�UHSUHVHQWDP�XP�FXVWR�HOHYDGR��QmR�KDYHQGR�
XP�PRQLWRUDPHQWR�SHULyGLFR�GD�VLWXDomR��&RQWX-

GR��HP�IXQomR�GR�Q~PHUR�GH�DQLPDLV�PRUWRV�HQ-

contrados nas praias, sabemos que as populações 

HVWmR�GHFOLQDQGR�
Desde 2003 a toninha é reconhecida como es-

SpFLH�DPHDoDGD�GH�H[WLQomR�QR�%UDVLO�DWUDYpV�GD�
,QVWUXomR�1RUPDWLYD�00$�����������(P������
foi considerada também como espécie ameaçada 

SHOD�8QLmR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�D�&RQVHUYDomR�GD�
1DWXUH]D��,8&1���TXH�D�FODVVL¿FRX�QD�FDWHJRULD�
“vulnerável”.

InForMar – Quais as principais ameaças que atin-

JHP�D�WRQLQKD"

Marta J. Cremer���$�SULQFLSDO�DPHDoD�j�FRQVHUYD-
omR�GD�WRQLQKD�p�D�FDSWXUD�DFLGHQWDO�HP�UHGHV�GH�
emalhe utilizadas na pesca. Centenas de toninhas 

PRUUHP�DIRJDGDV� WRGRV�RV� DQRV�QR�%UDVLO��8UX-

guai e Argentina quando se prendem a estas redes.  

0DV�D�GHJUDGDomR�GRV�DPELHQWHV�FRVWHLURV�p�XP�
problema crescente, resultado do crescimento da 

DWLYLGDGH�SRUWXiULD��GD�FRQWDPLQDomR�GD�iJXD�SRU�
HÀXHQWHV�LQGXVWULDLV�H�DJUtFRODV��GD�GHVWUXLomR�GRV�
bosques de manguezal, responsáveis pela repro-

GXomR�GH�PXLWDV�HVSpFLHV�GH�SHL[HV�PDULQKRV�GRV�
quais a toninha se alimenta, e da sobrepesca, com 

D�H[SORUDomR�H[FHVVLYD�GRV�HVWRTXHV�SHVTXHLURV�

InForMar�±�2�TXH�p�QHFHVViULR�SDUD�D�FRQVHUYD-
omR�GD�HVSpFLH"

Marta J. Cremer���$�VLWXDomR�FUtWLFD�HP�TXH�YLYH�
D� WRQLQKD� p� XP� UHÀH[R� GR� FDRV� GD� QRVVD� ]RQD�
FRVWHLUD��e�QHFHVViULD�D� LQWHJUDomR�GDV�Do}HV�GH�
pesquisa com as políticas públicas, associadas 

j� VHQVLELOL]DomR� DPELHQWDO� GDV� FRPXQLGDGHV� HQ-

volvidas diretamente com o problema. As capturas 

DFLGHQWDLV� VmR� XP�SUREOHPD� GH� JHVWmR� GRV� UHFXUVRV�
SHVTXHLURV��$�TXHVWmR�GR�H[FHVVLYR�Q~PHUR�GH�SRUWRV�
previstos é um problema de planejamento do uso do 

WHUULWyULR��TXH�QmR�SRGH�SULYLOHJLDU�HVWH�VHJPHQWR�HP�
GHWULPHQWR�GH�WDQWRV�RXWURV��2�%UDVLO�YHP�FRQVWUXLQ-

GR� LPSRUWDQWHV� SROtWLFDV� YROWDGDV� j� FRQVHUYDomR� GD�
biodiversidade, mas que demoram em sair do papel, 

fazendo com que o crescimento econômico atropele 

as necessidades e compromissos que o governo bra-

VLOHLUR�DVVXPLX�HP�UHODomR�j�FRQVHUYDomR�GH�VHXV�UH-
FXUVRV�QDWXUDLV��1RVVRV�HFRVVLVWHPDV�FRVWHLURV�HVWmR�
VRIUHQGR�XP�SURFHVVR�GH�GHJUDGDomR�DFHOHUDGR�H�LUUH-
versível, comprometendo espécies ameaçadas, como 

a toninha, mas também a produtividade de nossos 

mares, a sustentabilidade das comunidades locais e o 

OD]HU�GH�WRGD�D�SRSXODomR�

InForMar – Como os leitores podem colaborar com 

R�3URMHWR�7RQLQKDV"

Marta J. Cremer - As pessoas em geral podem con-

WULEXLU� FRP� Do}HV� VLPSOHV�� FRPR� QmR� MRJDU� OL[R� QR�
DPELHQWH��H�FRPXQLFDU�j�LQVWLWXLomR�GH�SHVTXLVD�PDLV�
próxima caso encontre uma toninha morta na praia. 

Mas também devem contribuir pressionando os legis-

ladores e governantes para que as políticas públicas 

GH� FRQVHUYDomR� VHMDP� LPSODQWDGDV� FRP� UHODomR� j�
FRQVHUYDomR� GRV� HFRVVLVWHPDV� FRVWHLURV� �FRPR� SRU�
H[HPSOR�� SHOD� FULDomR� GH� XQLGDGHV� GH� FRQVHUYDomR��
H�QD�GLUHomR�GH�XPD�SHVFD�PDLV�UHVSRQViYHO��TXH�QmR�
esgote nossos recursos.

Créditos da matéria - Projeto Toninhas/UNIVILLE
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Foto superior: Equipe do Projeto 

Toninhas em atividade de pesquisa 

observando um grupo de toninhas na 

%DtD�GD�%DELWRQJD�

Foto inferior: Alunos do ensino fun-

damental durante visita monitorada 

pela equipe do Projeto Toninhas no 

(VSDoR�$PELHQWDO�%DELWRQJD�

Equipe do Projeto Toninhas em 

atividade de pesquisa observando 

a carcaça de um animal encon-

trado morto em praia do litoral 

catarinense.
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