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Revista Eletrônica InForMar apresenta nesta edição informações de grande utilidade. Para quem gosta de viajar, temos dicas sobre animais e locais muito interessantes para
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A cada visita ao mundo subaquático, algo novo nos desperta a curiosidade.
Este é
9\ InForMar
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.

Os naufrágios de Recife: uma explosão
de história e biodiversidade.
Texto e imagens por Hannibal Escobar (halegeo@gmail.com)
www.facebook.com/halegeo

G

-

litoral. É importante lembrar que os cerca de 40

versidades de Pernambuco, empresas de mergulho,

-

panhamento do processo de colonização e ocupação

dos incidentes terem acontecido principalmente na

a uma profundidade de 24 metros e muito bem con-

-

penetrações. Vale lembrar que os mergulhos em nau-

-

-

-

-

essa reação.

vida, cores, formas e movimentos, e assim são os
Acredita-se que nos 187 quilômetros do litoral de
gados, sendo que 27 destes estão localizados na

um dos locais mais indicados. Uma coisa que seme Fogueira que parecem tomar conta do entorno do
-

dou alguns anos após colidir com o Vapor Bahia em
Em quatro dias foram realizados dez mergulhos
-

litoral, a uma profundidade de 23 metros. Dizem que
mandantes pela mesma mulher, mas essa versão não

dia, mergulhei no Florida, e retornei mais uma vez
que praticamente ocupam todo o espaço da cabine.
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-

param para a subida. Durante a parada de segurança
fui presenteado com o passeio de uma tartaruga ao
redor do cabo de segurança. Um ótimo encerramento para mais um dia repleto de vida.
afundou em 1917. Apesar do tempo, seu estado de

-

dentre os melhores mergulhos noturnos do Brasil.
-

ções de peso, pois uma raia resolveu passear ao redor
-

mergulho recreacional em 2007, visto que antes o
mergulho era permitido apenas aos pesquisadores.
que de embarcações no vão central da Ponte Rioviços, teve suas operações encerradas e em 2006
iniciou-se a preparação para ser transformado em

uma profundidade de 36 metros e foi o mais profundo
do de conservação ainda permite penetrações, pois a

intacta, o que permite que o mergulhador possa

seis rebocadores afundados para o Parque de Recifes
-

fez esses dois mergulhos diferentes foi a mudança

acesso ao interior deste rebocador, que assim como
os outros rebocadores afundados propositalmente

-

-

-

InForMar
\ 10 de encontrar novamente
onde
tive a oportunidade

Lupus)

17 euma
20 toneladas.
Dois adultos
amarela e Fogueira tre
mais
vez tomavam
conta nas
do
-to fez desse mergulho um momento muito especialpara apreciar a diversidade da fauna marinha deste-
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nidade que o mergulhador tem para realizar dife-

tamanha beleza do fundo do oceano. Realmente os
e biodiversidade.

Hannibal

Escobar

é

Divemaster

formado pela PADI e Intro to Cave pela
IANTD. O mergulho e a fotografia subaquática entraram como hobby em sua vida no
início de 2006 e desde então busca o seu
aprimoramento técnico como mergulhador
e fotógrafo. Suas fotografias já registraram
vários locais do Brasil e do Caribe, como Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Bonito, Caldas
Novas, Guarapari, Mina da Passagem (Mariana), Recife, Ubatuba, Bonaire e Curaçau.
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Esta seção irá ajudá-lo a identificar os animais marinhos nas suas fotos subaquáticas,
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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.

EQUINODERMOS
ESTRELAS-DO-MAR
Nome vulgar: Estrela-do-mar
Nome científico: Astropecten brasiliensis
Fotógrafo: Áthila Bertoncini
Por Aline Aguiar

sivamente em ambientes marinhos. Possuem o esqueleto
articulados entre si, como nas estrelas
e serpentes-do-mar, ou suturar-se para
nodermos” (echino = espinho; derme =
pele) porque seu esqueleto normalmente
-

braços, a partir da boca, e são usados
para movimento e captura de presas.
Algumas estrelas podem ainda everter
seus estômagos pela boca, para envolver
fundo lamacento e arenoso. Possuem
coloração variada e tamanho entre 12
-

-

lente close up
-

equinodermos possuem grande capacidade de regeneração, e um fragmento
partido pode dar origem a um novo indibentônicos e vivem associados ao fundo,
ocupando diferentes habitats marinhos.
famosas estrelas-do-mar. Geralmente
possuem cinco braços triangulares que
se fusionam em um disco central, onde

ainda apresentar espinhos. Este tipo de
-

disco central e dos braços variam muito
vivem enterradas e apresentam o corpo
deprimido dorso ventralmente, enquanto
-
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Tema da próxima edição da Foto
Sub Id: Condricties – Raias

Astropecten brasiliensis
-mar de forma achatada e que vive enterrada no

Para podermos identificar as espécies e fazermos
um registro científico confiável, algumas características deverão estar evidentes na fotografia. A
forma do disco, presença de nadadeiras e membranas dérmicas, além dos padrões de coloração
e distribuição de tubérculos na superfície do disco
são muito importantes nesse processo e, por isso, a
maior parte possível exposta da raia deve aparecer na fotografia.

as Antilhas, Uruguai, Argentina e Brasil. Em

Uma dica: Como são registros de animais deprimidos dorso-ventralmente, a fotografia deve ser feita
da região dorsal da raia, e com uso de lente grande-angular no caso de indivíduos grandes. Faça
também outras fotos das nadadeiras ou do disco
para evidenciar os detalhes.

dora e se alimenta de animais que vivem enterrados no sedimento, como moluscos bivalves e
outros equinodermos.
A foto escolhida traz a imagem de Astropecten
brasiliensis
registrada pelo biólogo Áthila Bertoncini em

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

-se acima do substrato. É uma estrela-do-mar

tropecten brasiliensis
espinhos. Foto AthilaBertoncini

As-

´

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

Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques

V

comprimento. Vive entocado em frestas de recifes de coral e colônias de
za. Possui dois pares longos de antenas brancas; suas pernas e algumas partes do

Crédito: Simone Marques

quebrar facilmente, mas as partes quebradas podem se regenerar e algumas vezes
-

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

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

Tartaruga verde

nome científico – Chelonia mydas.

Leitores ganhadores da foto autografada:
Luiggi Bernardoni
Romilda Russi

Crédito: Simone Marques

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua
25\ InForMar
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).

Por Daniela Fernandes (dani.rjbio@gmail.com)

C

aulerpa racemosa

fevereiro de 2013.

-

Fique por dentro! O InForMar através desta seção levará para você leitor os últimos acontecimentos no
universo marinho.
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Dra. Aline Aguiar fazendo anotações su-

no Brasil
Por Marcos Lucena, Raquel Neves e Aline Aguiar
s mais antigos estudos feitos na natureza foram realizados na parte terrestre dos tando” os estudos feitos em terra para o mundo dentro
continentes, devido ao receio dos povos em
relação aos grandes mitos e lendas que os mares Muitos anos se passaram e os mergulhos se tornaram comuns em todo o mundo, incluindo seu uso
imposta aos estudos, tanto economicamente quanto
conhecimento nos oceanos e acabando com muitas uso de equipamentos de mergulho livre (apneia) ou
autônomo (scuba
com diversos outros aparelhos para registro e colea mais famosa dentre elas para os biólogos foi a
do navio Beagle, no qual estava presente um dos
Esta introdução demonstra que o interesse pelos

-

desse ambiente evoluiu muito mais lentamente que
Foi a partir da invenção do equipamento de mergulho autônomo, conhecido como aqualung, nos anos
vo. A substituição do antigo e pesado escafandro
pelo novo equipamento autônomo tornou o mun-

-

“Aquele realizado por professores, cientistas e alunos ligados às universidades

o aqualung começou a ter um grande papel não só
para o mergulho recreativo em todo o mundo, com
- devidamente habilitados em curso de formação de
Marítima. Essa modalidade utiliza as técnicas de
muitos biólogos começaram a utilizar o mergulho mergulho autônomo como ferramenta para realizar
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pequenas intervenções submarinas, voltadas exclusilucrativos, geralmente ligadas às áreas de Biologia,

Dra. Daniela Batista com equipamento
-

Drs. Daniela Batista e Fernando Moraes
utilizando a metodologia de foto-quadrado para obtenção de dados sobre a cober-

submarina, arqueologia submarina, análise das correntes e da vida marinha, dentre outras atividades
não comerciais ligadas à instituições de ensino/pesquisa...”
Justamente por estar reconhecido como uma categoatualmente no Brasil, muitos consideram que tal normativa não se aplica totalmente a realidade do mergumas tratativas estão em andamento em diferentes
Workshop de Mergulho
-

Bertoncini

como objetivo congregar todos os pesquisadores que
utilizam o mergulho como ferramenta de trabalho em

registrada.

-
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Dra. Aline Aguiar registrando o comportamento
alimentar de uma tartaruga verde em Fernando
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-

Acesse maiores informações

sino principalmente.
-

se reuniu num 1º Workshop em maio deste ano, com
-

versidades e centros de pesquisa e ensino, bem como
comandantes da Marinha do Brasil e representantes de
As discussões do grupo estão avançando no que diz
alteração na legislação, normas e procedimentos que
pela iniciativa e anseia por resultados positivos num

www.fpas.pt
www-iuem.univ-brest.fr/LEMAR/
www.aaus.org/
www2.camara.leg.br/camaranohtml
www.cdmb.furg.br
-

Com inúmeras horas de mergulho, o experiente e renomado fotógrafo Ary Amarante
35\ InForMar
traz para você leitor não só dicas, mas também muitas informações técnicas sobre
fotografia e filmagem subaquática.
Aproveite!!!

habitats naturais, Mar Vermelho, Índico e
cil se achar uma agregação destes lindos,
predadores, eles se multiplicaram rapidamente, são vistos com facilidade e hoje
ameaçam a fauna nativa de praticamente
ferrões peçonhentos como arma defen-

Fotos“Sub”
Comentadas(parte I)

ao mesmo tempo recebendo seus raios

A
ver em barcos de mergulho quase todas as pessoas com pelo menos

Crédito: Ary Amarante

-

dominantes, porque estes podem morder pra valer se considerarem os mergulhadores in-

Crédito: Ary Amarante
37\
InForMar

Crédito: Ary Amarante

“shark feeding”

39\ InForMar-

Crédito: Ary Amarante

41\ InForMar

mais de 10 metros de comprimento, como este (veja o tamanho em relação aos mergulhadores que o acompanham).

Crédito: Ary Amarante
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arredios durante o dia, que normalmente só saem de suas tocas ao clarear e ao escurecer;
mandarin dives”, merresultados valem a espera, e rendem belas imagens.

Crédito: Ary Amarante
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-

Crédito: Ary Amarante
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sejam curiosos em relação aos mergulhamomentos. Em diversos locais do mundo

marinhos.
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mais belos, senão o mais belo do litoral
motores e caldeiras, e pela enorme quanti-

mortes. É um mergulho na história, pena
que sua degradação seja acelerada pela
poitas sobre seus destroços.

A

ry Amarante é autor de livros técnicos de fotografia e de idenificação de peixes, e através da sua
empresa PHOTOTRAVEL organiza e guia grupos de mergulho para os mais interessantes destinos ao redor do
mundo. Em Outubro de 2014 o destino será a Indonésia, Wakatobi, já mostrado na edição 19 desta revista.
Contatos através do e-mail info@phototravel.com.br

Crédito: Marcia Camisão.

A Revista Eletrônica InForMar difunde de maneira
sobre o mundo marinho para o grande público.
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

Este é um espaço onde, através de entrevistas com pesquisadores e mergulhadores,
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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!

Por Marcos Lucena

O

Whaleguide

Red Robots, Whales to Watch, Beyond Fear, Striped Hunters, End of a Myth, The Feast. Suas duas

últimas produções são Giants of The Deep, sobre as baleias jubarte, e Salmon Forest. Beyond Fear, seu

com riqueza de detalhes e em uma forma interes-

documentário sobre freediving com o tubarão branco foi transmitido internacionalmente por National

-

Geographic e Animal Planet.
InFor

InForMar
a história de como surgiu a ideia de criar um apliera a rotina de trabalho (encontrar os animais,
Whales and Dolphins Worldwide,
que foi publicado em cinco idiomas. A vontade
de informar as pessoas sobre esses animais e

InForMar
muito interessantes para a maioria das pessoas, diga
carregar no bolso, um app
disso, um app tem vantagens sobre o livro, pois
-

iniciais de sua carreira!
- A principal condição para ser um fo-

não precisa esperar por uma segunda edição, basta fazer um update!
dois anos. A informação contida no aplicativo

-

InForMar
tanto ontem quanto hoje não basta ter o equipamento,
-

Whaleguide

-

ID), valores chave (Key Numbers

Quick
-

Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae)
-
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Baleia Jubarte (Megaptera novaeangliae)

descrição completa do animal, informações sobre
Hot Spots), curiosidaWhaleguide
adulto ou criança, que se interesse por baleias,
-los (whale watchers), pois com base em poucos
Finder

animais e passam a se interessar por atividades para
a conservação dos mesmos!
Um videoclipe sobre Whaleguide pode ser visto no
YouTube ou no site da Ocean Pix
whaleguide. E informações atuais podem ser encontradas no Facebook
InForMar

- Whaleguide
iPhones e iPads na Apple Store. A partir de julho
tema operacional Android
feedback positivo
app para

podem ser avistados no seu destino. Para aqueles
animais, Whaleguide

-

-

to em programas sobre conservação!

fotos.
de ler e entender as pessoas aprendem sobre esses
Megaptera novaeangliae) buscando alimento. Foto tirada no
fner.

-

57\ InForMar

Balaenoptera acutorostrata)

Whaleguide,

iPhones e iPads na Apple Store. A partir de
Android.

Stenella

Tursiops truncatus)

frontalis);

pensis

Duas Baleias Jubarte (Megaptera novaeangliae) podendo ser vistas pelos sopros
e pelas barbatanas dorsais. Foto tirada

Megaptera novaeangliae

Delphinus ca59\ InForMar

Baleia Franca Austral (Eubalaena australis) com
61\ InForMar-
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Crédito: Marcia Camisão.

VOCÊ TAMBÉM PODE COLABORAR COM
A PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

Crédito: Marcia Camisão.

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

C

ontribua você
também com
as edições da
revista
InForMar.
Envie suas Fotos,

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

e
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maradentro@maradentro.org.br

