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Amigos leitores,
A Revista Eletrônica InForMar está de volta e nesta edição apre-
sentamos algumas curiosidades do mundo marinho. Fique por den-
tro do “Projeto Rodolito – um oásis de biodiversidade marinha” 
que estuda bancos de algas calcárias que, além de servirem de 
refúgio para muitas espécies, também são utilizados em diversas 
atividades humanas. Outro assunto abordado em nossas páginas é 
a dessalinização da água do mar, como uma fonte de água potável 
em tempos atuais de crise de abastecimento de cidades brasileiras. 
Já na seção “Curiosidade Sub” saiba mais sobre as baleias-jubarte 
que apareceram em águas cariocas no último inverno, enquanto na 
matéria “Foto Sub – ID” você pode conhecer informações sobre 
as raias elétricas. Para finalizar, para quem gosta de viajar, temos 
dicas sobre animais e locais muito interessantes para fotografia 
submarina ao redor do mundo na seção “Por Trás das Lentes”, 
redigida pelo profissional Ary Amarante. 

Isso e muito mais vocês encontram em nossas 
páginas... Então aproveitem e Boa Leitura!

Crédito: Marcia Camisão.
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por Liliane Lodi (lilianelodi@gmail.com) & Bia Hetzel (biahetzel@gmail.com) 
Projeto Ilhas do Rio

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.

O nome científico da espécie Megaptera novaeangliae, signi-
fica “grandes asas da Nova Inglaterra”, em referência às suas 
grandes nadadeiras peitorais, que chegam a medir o equivalente  
a 1/3 do seu comprimento total, e também ao local geográfico 
onde foi coletado o espécime tipo, na costa dos Estados Unidos. 
Crédito: Liliane Lodi

nadadeiras peitoral e caudal na superfície da água, por 
erguer a cabeça verticalmente à tona para “espiar” ao 
redor e por posicionar-se na superfície do mar com 
a região ventral voltada para cima, exibindo as suas 
longas nadadeiras peitorais. Os tubérculos presentes 
nas nadadeiras peitorais atuam como dispositivos de 
controle de fluxo ou escoamento passivo da água, e 
melhoram o desempenho e a manobralidade das na-
dadeiras, além de facilitar a execução dos saltos. 
De ampla distribuição geográfica, essa espécie habita 
desde as águas polares às regiões tropicais de ambos 
os hemisférios. No Brasil, sua ocorrência é registrada 
desde o Rio Grande do Sul até o Pará, incluindo as 
regiões oceânicas, como o entorno da Ilha da Trin-
dade, dos arquipélagos de Fernando de Noronha e 
de São Pedro e São Paulo, e do Atol das Rocas. O 
Banco dos Abrolhos (norte do Espírito Santo e sul da 
Bahia) e o litoral Norte da Bahia e do estado de Sergi-
pe constituem importantes áreas de reprodução e cria 
das baleias-jubarte no Atlântico Sul Ocidental. Os 
resultados do Projeto de Monitoramento de Baleias 
por Satélite, que desde 2001 acompanha algumas ba-

O último inverno trouxe visitantes de peso 
para o Rio de Janeiro: as baleias-jubarte 
(Megaptera novaeangliae). Essas ba-

leias realizam migrações (grandes movimentos 
sazonais) por causa de duas necessidades vitais: 
alimentação e reprodução. As áreas de alimenta-
ção em altas latitudes estão associadas aos sítios 
de elevada produtividade primária, ou seja, locais 
com alta concentração de microalgas que atraem 
grandes aglomerações de zooplâncton, diminutos 
organismos dos quais as baleias se alimentam, 
como o krill, por exemplo. Movidas por sua ne-
cessidade calórica, as baleias-jubarte passam o 
verão em altas latitudes acumulando uma grande 
quantidade de gordura que servirá de depósito de 
energia para sua migração e permanência nas áreas 
de reprodução e cria, em médias e baixas latitudes, 
no inverno e na primavera. Acredita-se que esses 
animais pouco ou nada se alimentam nessas áreas.
A baleia-jubarte é uma espécie popular e carismá-
tica. É uma das baleias mais acrobáticas, conheci-
da por seus saltos espetaculares, por bater com as 

As baleias-jubarte no Rio de Janeiro

A nadadeira dorsal é posicionada sobre uma pronunciada corcova, motivo pelo qual a baleia-jubarte também é conhecida 
como baleia-corcunda ou baleia-de-corcova. Crédito: Liliane Lodi
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leias-jubarte que se reproduzem no Brasil, indicam 
que os indivíduos dessa população alimentam-se 
ao redor das ilhas Geórgia do Sul e Sanduíches 
do Sul, próximo à Antártida. O primeiro registro 
confirmado no Rio de Janeiro em sua temporada 
migratória de 2014 ocorreu em 15 de junho, nas 
proximidades da ponta do Arpoador. Desde então, 
animais solitários e duplas de indivíduos adultos 
foram observados nas praias de Piratinga, em Ni-
terói, e Ipanema, e nas adjacências do arquipélago 
das Cagarras e da ilha Rasa no Rio de Janeiro. A 
equipe de cetáceos do Projeto Ilhas do Rio está 
monitorando as ocorrências da espécie, fazendo 
identificações dos indivíduos e campanhas educa-
tivas nas redes sociais.
Em 5 de junho de 2014, no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o Governo Federal divulgou que as 
baleias-jubarte teriam saído da lista de animais 
ameaçados de extinção, sendo reclassificadas 
como animais quase-ameaçados. Esta mudança 

foi definida por pesquisadores durante o processo de 
avaliação do estado de conservação dos cetáceos do 
Brasil, mas ainda não oficialmente publicada. Com o 
aumento populacional dessa espécie em águas juris-
dicionais brasileiras é possível que as avistagens no 
Rio de Janeiro tornem-se cada vez mais frequentes, 
e nós deveremos estar preparados para receber com 
hospitalidade essas visitantes evitando distúrbios e 
molestamentos. É sempre bom lembrar que o moles-
tamento intencional e a perseguição de cetáceos são 
crimes previstos por lei. As Portarias N°117 (26 de 
dezembro de 1996) e N°24 (08 de fevereiro de 2002), 
ambas do IBAMA, definem regulamentos visando 
coibir o molestamento intencional de cetáceos. O De-
creto Federal N°6.515 de 22 de julho de 2008, que 
dispõe sobre as infrações contra a fauna e dá outras 
providências, em seu artigo 30° (Seção III, Subseção 
I) prevê inclusive multa de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) a quem molestar de forma intencio-
nal qualquer espécie de cetáceo. É vedado por lei que 

as embarcações se aproximem com motor engrena-
do a menos de 100 metros de distância de baleias, 
devendo ser obrigatoriamente mantido em neutro 
ou desligado. O motor não deve ser reengrenado 
ou religado para afastar-se do (s) animal (is) antes 
de avistar claramente a (s) baleia (s) na superfície 
a uma distância de, no mínimo, 50 metros da em-
barcação. Também é proibida a prática de mergulho 
ou natação, com ou sem o auxílio de equipamentos, 
a uma distância inferior a 50 metros de baleias de 
qualquer espécie.
É possível que cetáceos curiosos se aproximem das 
embarcações ou que você seja surpreendido por um 
encontro inesperado. Condutas simples auxiliam a 
minimizar distúrbios durante a observação desses 
animais no ambiente natural.  As embarcações (mo-
torizadas e a vela), canoas, caiaques e motos aquáti-
cas devem ser operados com cuidado, não realizan-
do manobras invasivas, tais como:
• Fazer mudanças súbitas ou repetidas na 
direção e na velocidade das embarcações;
• Perseguir, direcionar, interromper ou 
alterar o curso natural do deslocamento dos animais;

Assim como os icebergs, as baleias expõem apenas cerca 
de 1/3 de seu corpo na superfície da água, fazendo com 
que a maioria dos navegantes não tenha uma noção de seu 
tamanho real. Crédito: Liliane Lodi

Baleia-jubarte nas proximidades da Ilha Cagarra em julho de 2014. Crédito: Liliane Lodi

• Ir ao encalço, com motor ligado, de 
qualquer espécie de baleia por mais de 30 minutos, 
ainda que respeitadas as distâncias estipuladas por 
lei;
• Direcionar e/ou restringir o trânsito do 
animal contra qualquer obstáculo;
• Aproximar-se de animais acompanha-
dos por filhotes;
• Penetrar intencionalmente em um gru-
po que contenha dois ou mais animais, dividindo-o 
ou dispersando-o; e
• Fazer intencionalmente qualquer tipo 
barulho para atrair os cetáceos.

No Rio de Janeiro, em 2014, algumas aproximações 
imprudentes dos gigantes marinhos foram feitas 
por praticantes de stand-up-paddle, que precisam 
ser alertados do risco que estão correndo. A baleia-
-jubarte é uma espécie altamente curiosa e em geral 
amistosa, mas acidentes podem acontecer, já que 
estamos falando de um ser humano de aproximada-
mente 1,8m e 90kg aproximando-se de um mamífe-
ro gigante de 40 toneladas e 16m. Tratar nossas ilus-
tres visitantes com o devido respeito e admiração é 
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Acima(esq.): Grupo: Onde estão as Baleias e os Golfinhos? Es-
peramos que este espaço seja um motivador para sua participa-
ção na produção de dados científicos de qualidade.

Acima (dir.): Aviso aos navegantes: baleias precisam de amplos 
espaços para realizar seus comportamentos. Crédito: Mariana 
Massarani

Abaixo: A nadadeira caudal é levantada e abaixada por compridos músculos longitudinais situados no dorso e ao longo 
do pedúnculo da nadadeira caudal. A impulsão do corpo é fornecida pelo movimento ascendente da nadadeira caudal e do 
pedúnculo. Crédito: Liliane Lodi

de fundamental importância para a segurança de 
ambas as espécies. 
Se você curte o mar lhe convidamos para fazer 
parte de nosso trabalho! O grupo “Onde estão as 
Baleias e os Golfinhos?” na rede social Facebook 
tem o apoio do Instituto Mar Adentro e foi criado 
com o objetivo de mobilizar e envolver a socie-
dade na pesquisa científica participativa, a ciência 
cidadã, e recrutar voluntários para comunicarem 
os registros de avistagens de baleias e golfinhos 
em águas costeiras da cidade do Rio de Janeiro. 
O monitoramente da temporada migratória das 
baleias-jubartes no Rio de Janeiro tem sido um su-
cesso com a ajuda e a comunicação em tempo real 
de esportistas, salva-vidas, pescadores e outros ci-
dadãos colaboradores do nosso grupo. Você tam-
bém pode fazer parte dessa equipe de voluntários!

www.facebook.com/groups/baleiasgolfinhos.rj

Homem X Baleia
1,80m              16m
90kg                 40ton
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RAIAS 
Nome vulgar: : Raia Treme-treme
Nome científico: Narcine brasiliensis
Fotógrafa: Aline Aguiar

Os peixes cartilaginosos da classe dos con-
drícties incluem espécies de tubarões, raias 
(ou arraias) e quimeras. São animais con-

siderados “primitivos”, pois não sofreram muitas 
transformações desde seu surgimento nos mares há 
mais de 400 milhões de anos na era geológica. A 
principal característica do grupo é ter um esqueleto 
interno feito de cartilagem. Além disso, possuem 
comumente dentículos dérmicos que são “escamas” 
diferenciadas e conferem uma superfície corporal 
áspera a esses peixes. Possuem ainda um sistema 
sensorial para percepção de campos elétricos, de-
nominado “Ampolas de Lorenzini”. Os condrícties, 
em sua maioria, são caçadores carnívoros, porém 
existem também espécies necrófagas, parasitas 
e até filtradoras que se alimentam de plâncton. 
Uma curiosidade é que a teoria mais aceita pelos 
pesquisadores indica que as raias evoluíram a par-
tir de espécies de tubarões ancestrais, mas, apesar 
disso, existem algumas características gerais do 
corpo destes animais que permitem diferenciá-los 
prontamente. O corpo dos tubarões é delimitado em 
cabeça, tronco e região caudal e, em sua maioria, 
é fusiforme. Já as raias são “achatadas” dorso-
-ventralmente e a região da cabeça e das nadadeiras 
peitorais são fusionadas formando um grande disco. 
Além disso, as espécies de tubarões são predomi-
nantemente pelágicas (vivem na massa d’agua), en-
quanto a maioria das raias vive associada ao subs-
trato, onde buscam seu alimento.
Existem cinco grandes agrupamentos taxonômicos 

CONDRÍCTIES 

Por Aline Aguiar

de raias. Um grupo interessante é formado pelas raias 
elétricas (ordem Torpediniformes), cujos represen-
tantes caracterizam-se por possuir órgãos elétricos 
visíveis na região dorsal e ventral do disco, nor-
malmente arredondado. Esses animais são capazes 
de produzir corrente elétrica e o “choque” pode ser 
utilizado para defesa contra predadores, bem como 
para atordoar e capturar presas, compostas por inver-
tebrados e até pequenos peixes. No Brasil ocorrem, 
ao menos, seis espécies de raias elétricas e uma delas 
é a conhecida “treme-treme”, Narcine brasiliensis. 
Essa raia é identificada por apresentar um disco com 
margem anterior arredondada e região caudal relati-
vamente curta e grossa com duas nadadeiras dorsais 
de mesmo tamanho. A coloração dorsal é predomi-
nantemente uniforme, variando do marrom ao cinza, 
com manchas escuras alongadas ou circulares nor-
malmente sobre o disco e região caudal. Nascem com 
tamanho pequeno, entre 09 e 12cm, e os indivíduos 
adultos podem atingir em média 50cm. As treme-
-treme habitam águas costeiras e rasas com até 40m 
de profundidade e geralmente são encontradas sobre 
fundos de lama em baías ou lagoas. Outros tipos de 
substrato utilizado são areia, cascalho ou bancos de 
grama marinha, algumas vezes próximos a ambientes 
recifais. Os indivíduos dessa espécie se distribuem no 
oceano Atlântico Oeste, desde a Carolina do Norte 
(EUA) até Argentina, incluindo Caribe. Já no Brasil, 
N. brasiliensis é encontrada na região Sudeste e Sul, 
com registros no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
As treme-treme são relativamente fáceis de serem fo-
tografadas em ambiente natural, pois não costumam 
fugir dos mergulhadores, a menos que sejam molesta-
das. Mas cuidado, pois se tocadas podem descarregar 
um choque elétrico entre 14 e 37 volts.
A foto escolhida traz a imagem Narcine brasiliensis 
em Cabo Frio no litoral do Rio de Janeiro. A cena 
foi registrada nas proximidades dos costões rochosos 
pela bióloga Aline Aguiar em 2004.

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. 

Arraia treme-treme
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Que bicho é esse ?
Por: Simone Marques Crédito: Simone Marques 

Um predador que habita fundos bentônicos em ecossistemas recifais e cos-
tões rochosos em profundidades entre 1 m e 320 m. Ocorre na região sul 
dos Estados Unidos, Caribe e tem distribuição até o sul do Brasil. Possui 

hábitos diurnos e alimenta-se principalmente de peixes. Esse bicho muda de posi-
ção várias vezes para ficar à espreita das presas que aparecem, e podem consumir 
até 12% do seu peso corporal diariamente. Apresenta estrias escuras ao longo do 
corpo, em forma de desenhos geométricos, e uma mancha escura na região supe-
rior do opérculo é a característica que diferencia esse bicho de outras espécies da 
mesma família. Pode atingir até 45 cm de comprimento. Muda de cor de acordo 
com o fundo e tem capacidade de se enterrar no sedimento arenoso, podendo se 
camuflar para se proteger como também enganar suas presas. 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 também terão seus nomes celebrados 
na próxima edição do InForMar.

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

Camarão-Palhaço
nome científico – Stenopus hispidus.

Leitores ganhadores da foto autografada: 
Luiz Duarte

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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Peixe-leão vermelho (Pterois volitans) 
em Bonaire. Essa espécie venenosa é 
natural dos oceanos Índico e Pacífico, e 

acredita-se que vários deles teriam escapado 
de um tanque em Miami por causa do furacão 
Andrew, em 1992. Em 2008 já podia ser visto 
por quase todo o Mar do Caribe e, agora, no 
Oceano Atlântico.

Um alerta para os mergulhadores e pesquisa-
dores brasileiros: em maio de 2014, um espé-
cime foi capturado em Arraial do Cabo (RJ) 
e levado para ser analisado na Universidade 
Federal Fluminense. Essa é uma espécie peri-
gosa e, por não existir um predador natural no 
litoral brasileiro, pode se tornar responsável 
em desequilibrar a cadeia alimentar de onde 
estiver e prejudicar a biodiversidade do local.

Por Hannibal Escobar (halegeo@gmail.com)

Está aqui a sua chance de nos “InForMar” sobre algo inusitado e curioso que sua 
câmera tenha registrado! Envie sua foto sub para fotocuriosa@maradentro.org.br, 
(formato jpeg em alta resolução) contando onde e como foi o registro (até 5 linhas).
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O que mais os oceanos podem nos oferecer?
Por Raquel Neves 

Nos últimos meses vivenciamos a pior crise 
de abastecimento de água na maior metró-
pole do país. Este cenário em São Paulo é 

consequência da falta d’água na cabeceira dos rios 
que abastecem o sistema Cantareira, responsável 
por distribuir água potável para nove milhões de 
habitantes no estado. 
Deixando de lado discussões sobre as possíveis 
causas dessa crise de abastecimento de água na 
região mais populosas do país, começa-se a pen-
sar em alternativas ao abastecimento de água em 
situações adversas. 
A primeira questão importante é a conservação da 
vegetação que protege as nascentes e margens dos 
rios e a despoluição de rios de grande porte, como 
o Rio Tietê, que poderiam abastecer as cidades caso 
não fossem poluídos. 
Outra alternativa, que envolve diretamente os 
sistemas marinhos, é a dessalinização da água do 
mar para produção de água doce potável. Mesmo 
o Brasil, país conhecido pela grande reserva de 
água doce, já utiliza o processo de dessalinização 
para produção de água doce no Arquipélago de 
Fernando de Noronha e em algumas regiões do 
Nordeste (Programa Água Doce - Ministério do 
Meio Ambiente). Atualmente mais de 100 países 
são abastecidos de água potável proveniente da 
dessalinização de águas marinhas e, dentre eles, os 
seis maiores produtores são Arábia Saudita (onde o 
método corresponde a 70% da água potável consu-
mida), Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Espanha, Kuwait e Japão.
Em função do aumento no mundo de áreas que es-
tão sofrendo com problemas de escassez de água, 
o Painel Intergovernamental de Mudanças Climá-
ticas (IPCC) da ONU prevê que em 15 anos cerca 
de dois bilhões de pessoas viverão com problemas 
de falta de água.

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

Planta de Sorek, a maior usina de dessali-
nização de Israel, inaugurada em agosto de 
2013. Crédito: revista Planeta (edição 492).
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O Qatar utiliza este sistema permanente para se-
parar o sal da água do mar e abastecer o país. O 
projeto do governo é desenvolver tecnologia em 
energia solar suficiente para sustentar o processo 
de dessalinização, que atualmente consome as 
reservas de gás do país. Crédito: Notícias UOL.

A dessalinização é um processo que remove o sal 
que se encontra na água do mar para torná-la potá-
vel, entretanto este processo não se restringe apenas 
a águas salgadas ou salobras. Hoje em dia, também 
é aplicado ao reaproveitamento da água de esgoto: o 
líquido é tratado, depurado do sal e outros minerais e 
de elementos indesejáveis e abastece, por exemplo, 
habitantes da capital desértica da Namíbia (África).
Existem diversas técnicas que podem ser aplicadas 
visando à dessalinização, mas todas têm um fator 
em comum: são caras e em grande parte só recebem 
investimentos caso não haja nenhuma outra fonte de 
água potável viável na região. Contudo, os investi-
mentos em processos de dessalinização estão aumen-
tando, pois, pelo aprimoramento das técnicas, os cus-
tos associados estão reduzindo.
A dessalinização também tem os seus problemas e o 
mais expressivo é que apenas 1/3 da água que passa 
pelo processo é transformada em água potável, os ou-
tros 2/3 geram resíduos da produção (salmoura) que 
devem ser descartados com cautela de volta no mar 
ou em lagoas de água salobra. A outra questão é o alto 
consumo de energia elétrica no processo de remoção 
do sal da água e mesmo a localização da usina que 
deve esta estar na região costeira, próxima à fonte de 
água marinha. 
Muito ainda será discutido acerca das vantagens e 
desvantagens do processo de dessalinização da água 

do mar, além do aproveitamento da água de esgo-
to. Entretanto, devemos estar conscientes da dispo-
nibilidade de recursos hídricos em nosso país e no 
mundo e das alternativas a futuras crises que serão 
enfrentadas no setor.
A falta de chuvas e o mau uso da água potável já 
afetaram outras regiões do país nos últimos anos 
e, por isso, faça sua parte: não desperdice água e 
denuncie casos de desperdício. 

A dessalinização para obtenção de água potável foi apon-
tada pelo projeto Lilypad que consiste em condomínios de 
luxo construídos no mar como ilhas flutuantes, sugeridos 
como boa opção de moradias do futuro. Crédito: Revista 
Isto É (edição 2019/ julho de 2008).

Saiba mais:
• Crise da água em São Paulo: Quanto falta para o 

desastre?  Publicado em 16 de junho de 2014 no 
Blog do Planeta, Revista Época.

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-plane-
ta/noticia/2014/06/crise-da-agua-em-sao-paulo-quanto-
-falta-para-bo-desastreb.html

• Dessalinização. Você ainda vai beber dessa água. 
Publicado em Agosto de 2010, na seção de Meio 
Ambiente da edição 455 na revista Planeta.

 
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/meio-ambiente/
dessalinizacao-voce-ainda-vai-beber-dessa-agua

• É possível transformar água do mar em água po-
tável? Publicado na edição 20 de Mundo Estra-
nho, seção Meio Ambiente.

 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/e-possivel-
-transformar-agua-do-mar-em-agua-potavel

• Cientistas descobrem filtro dessalinizador da 
água do mar 99% mais barato. Publicado em No-
tícias/Ambiente da revista Galileu.

 
h t t p : / / r e v i s t a g a l i l e u . g l o b o . c o m / R e v i s t a /
Common/0,,EMI333673-17770,00-ENGENHEIROS+
DESCOBREM+FILTRO+DESSALINIZADOR+DA+
AGUA+DO+MAR+MAIS+BARATO.html

• Mar doce. Publicado em Outubro de 2013, edi-
ção 492 na seção de Meio Ambiente da revista 
Planeta. http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/
meio-ambiente/mar-doce

• Programa Água Doce (PAD), Ministério do Meio 
Ambiente. http://www.mma.gov.br/agua/agua-
-doce

 Capa da revista Nordeste (edição 68/ junho de 2012) 
com destaque para o projeto em funcionamento para 
dessalinização da água do mar em Fernando de Noro-
nha.
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Crédito: Marcia Camisão.

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

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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Crédito: Ary AmaranteFotos“Sub” 
Comentadas(parte II) 

A corveta Camacuan afundou ao 
largo da costa de Itamaracá-PE 
durante uma tempestade, quando 

da segunda guerra mundial. Alguns tripu-
lantes perderam a vida no naufrágio e o 
navio ficou como um monumento, tom-
bado de lado sobre Boreste, a 58 metros 
de profundidade. Um mergulho compli-
cado para foto, já que há pouca luz natu-
ral, o tempo de fundo é restrito, e é neces-
sária uma mistura gasosa especial para 
evitar os efeitos narcóticos do nitrogênio. 
Necessário o uso de sensibilidade (ISO) 
mais alta para se conseguir fotografar o 
naufrágio além do alcance do flash.

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!!!

A era digital deixou a fotografia sub muito mais acessível do 
que há alguns anos, devido à oferta de vários modelos de 
câmeras compactas e respectivas caixas estanques a preços 

módicos. Com isso a atividade se popularizou e hoje é difícil não se 
ver em barcos de mergulho quase todas as pessoas com pelo menos 
uma câmera simples presa ao braço, pronta para mergulhar. Na edi-
ção passada e nesta edição, apresento algumas fotos feitas em via-
gens de turismo fotográfico com a Phototravel (phototravel.com.br).



29\ InForMar Crédito: Ary AmaranteEm Fernando de Noronha, em condições bem mais propícias do que as da Camacuan, está 
a Corveta V17, que afundou há pouco menos de 30 anos após colidir com uma rocha sub-
mersa. Sessenta metros de profundidade fazem a luz ficar escassa, e as mesmas condições 
fotográficas da Camacuan acontecem por lá.



31\ InForMar Crédito: Ary Amarante Peixes exóticos, como este blênio, são sempre um bom motivo para macro fotografia; os 
olhos expressivos desse indivíduo realmente fazem a diferença na imagem, obtida em 
Costa Rica, lado do Pacífico. 
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O Sudeste Asiático é a região com a maior biodiversidade marinha do planeta; a área é a 
fronteira dos Oceanos Índico e Pacífico e reúne o que há de mais exótico em termos de 
fauna tropical marinha. Nudibrânquios são sempre alvo interessante para fotos macro, não 
só pela facilidade em fotografar (em termos de mobilidade), como pela beleza.



35\ InForMar Crédito: Ary Amarante Jardim de corais de couro e esponjas nas ilhas Maldivas, no Oceano Índico. O nome “jar-
dim de corais” é popular, mas inapropriado, porque são animais, e não plantas; mas são 
vistos como plantas pela maioria das pessoas que não conhecem a vida marinha, e talvez 
esta seja uma das razões de desrespeito; afinal, pisar em jardins, cortar plantas e flores é 
aceitável na maioria das culturas...
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Crédito: Ary Amarante

Cardume de barracudas na ilha de Sipadan, na Malásia. Sipadan foi uma vez considerada 
por Jacques Cousteau um dos dez melhores locais para mergulho no mundo, e ainda hoje 
deve ser; uma boa política de preservação, com limite de visitantes por dia, faz deste 
paraíso um dos pontos mais cobiçados por mergulhadores autônomos, principalmente por 
fotógrafos sub.



39\ InForMar O Itapajé é um naufrágio histórico no litoral Sul de Alagoas; torpedeado por um submarino 
alemão, foi um dos fatores que levou o Brasil a se engajar na segunda guerra mundial. Um 
mergulho excelente, relativamente raso (24 metros), e mesmo desmantelado posterior-
mente por caçadores de carga, o Itapajé ainda é majestoso e tem uma fauna exuberante.

Ary Amarante é autor de livros técni-
cos de fotografia e de idenificação de 

peixes, e através da sua empresa PHOTO-
TRAVEL organiza e guia grupos de mergu-
lho para os mais interessantes destinos ao 
redor do mundo. Em Outubro de 2014 o 
destino será a Indonésia, Wakatobi, já mos-
trado na edição 19 desta revista. Contatos 
através do e-mail info@phototravel.com.br
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Por Marcos Lucena 

Marina Sissini (msissini@gmail.com), bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de 
Santa Catarina e mestre em Biologia Vegetal pela mesma universidade. 

InForMar – Você poderia nos dar um resumo de 
como surgiu o Projeto Rodolitos?

Marina Sissini – O fundo marinho do litoral brasileiro 
apresenta um ambiente ainda muito pouco conhecido, 
os bancos de rodolitos. Estes bancos são constituídos 
por algas calcárias que vivem livres sobre o substrato 
arenoso, cobrindo grandes extensões da plataforma 
continental de várias regiões, sendo considerada uma 
biofábrica de carbonato de cálcio e, por conta disto, 
um dos principais depósitos mundiais desta substân-
cia, uma vez que cerca de 90% do seu peso seco é 
composto por carbonatos (de cálcio e magnésio). Es-
sas algas têm gerado confusão quanto à sua natureza 
nos últimos dois séculos até mesmo dentro da comu-
nidade científica, já tendo sido consideradas como es-
talactites inorgânicas e coral. Não surpreendente seria 
esperar que esses organismos fossem desconhecidos 
pela maioria das pessoas, contudo, as algas calcárias 
estão muito mais presentes em nossas vidas do que 
pensamos. E foi com o objetivo de disseminar infor-
mações sobre estes organismos marinhos e comparti-
lhar o conhecimento produzido no meio acadêmico 
que o “Projeto Rodolitos - um oásis de biodiversidade 
marinha” foi criado em 2012. É uma iniciativa multi-
-institucional, ou seja, membros de diversas institui-
ções de ensino no Brasil e no mundo têm colaborado 
para sua atualização, manutenção e divulgação.

InForMar – E o que são rodolitos, afinal?

Marina Sissini - As algas calcárias não articuladas 
compreendem mais de 1000 espécies, ocorrendo em 
todos os oceanos, muitas vezes abundante, ou mesmo 
dominante, particularmente em locais de alta herbivo-
ria e/ou altos níveis de nutrientes.  São essenciais na 

construção de recifes em regiões tropicais, agin-
do como cimentadoras, protegendo esse ambiente 
contra a ação erosiva das ondas, possibilitando o 
desenvolvimento e a manutenção desses ecossis-
temas. Essas algas são também referidas como 
coralináceas incrustantes, crostosas, não geni-
culadas, litotâmnios ou rochas vivas. Algumas 
formas que crescem desprendidas do substrato 
são chamadas de rodolitos. Os rodolitos podem 
ocupar grandes extensões no fundo do mar, cons-
tituindo os bancos de rodolitos, que conseguem 
transformar fundos de areia em um ambiente alta-
mente complexo, servindo de casa e refúgio para 
uma infinidade de organismos marinhos.

InForMar  – E onde são utilizadas essas algas?

Marina Sissini – Os rodolitos estão mais presen-
tes em nossas vidas do que poderíamos imaginar! 
Essas algas que possuem forma livre e depositam 
carbonato de cálcio e magnésio, e são utilizadas 
para diversas atividades que direta ou indireta-
mente fazem parte do nosso dia-a-dia.  Por exem-
plo, na agricultura são usadas na produção de cal, 
o qual é empregado para corrigir o pH dos solos 
e, consequentemente, melhorar a assimilação dos 
elementos fertilizantes e a atividade biológica; na 
indústria de cosmético são usadas na produção de 
pastas dentais e sais de banho; na indústria de ali-
mentos são usadas como complemento alimentar. 
O consumo de 3 g/dia de Lithothamnion, cobre 
totalmente as necessidades de um adulto em cál-
cio e iodo, 80% do ferro e mais 20% de magné-
sio! Na França, é muito comum encontrar leite de 
alga calcária para vender no supermercado.

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!

. Biodiversidade associada a um rodolito da 
espécie Mesophyllum erubescens. Foto tira-
da no banco de rodolitos da Ilha do Arvore-
do/SC. Crédito: Marina Sissini

InForMar  – Podemos afirmar então que trata-se de 
um oásis ameaçado!
Marina Sissini – As algas calcárias constituem gran-
de parte dos granulados bioclásticos marinhos (ma-
teriais minerais de composição carbonática, consti-
tuídos por algas calcárias e fragmentos de corais) e 
são muito visadas para exploração no Brasil, já que 
nossa plataforma continental representa a maior ex-
tensão coberta por sedimentos carbonáticos. A cole-
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ta de nódulos e fragmentos é feita através de draga-
gem, técnica altamente impactante, visto que traz 
consigo tudo o que estiver junto. Além disso, temos 
que tomar muito cuidado, pois diferentemente do 
que se imagina, essas algas constituem um recur-
so não renovável, ou seja, sua taxa de regeneração 
não consegue sustentar a sua taxa de consumo – o 
crescimento de um rodolito é absurdamente lento, 
tendo espécies em determinados locais que cres-
cem apenas 1mm por ano! Como foi dito acima, o 
território marinho brasileiro possui, em extensão, 
os maiores bancos de rodolitos do mundo, o que 
atrai muitos olhares para sua explotação, principal-
mente de empresas francesas, mas temos que tomar 
cuidado, pois esses ambientes são verdadeiros oásis 
de biodiversidade marinha!

InForMar – Conte-nos um pouco da trajetória na 
pesquisa científica com as algas e um possível ca-
minho para o futuro.

Marina Sissini - Venho trabalhando desde minha 
graduação com uma família de algas calcárias 
chamada Hapalidiaceae, investigando a diversida-
de morfológica e molecular dentro deste grupo ao 

longo do litoral brasileiro, para que em um futuro 
próximo possamos discutir questões biogeográficas 
e os processos evolutivos no Atlântico Sul. Mas é 
importante frizar que apesar da grande importancia 
ecológica destes organismos, o conhecimento sobre 
as espécies que ocorrem em águas brasileiras é es-
casso e estes organimos vem sofrendo grande amea-
ça por atividades humanas. 

Para mais detalhes do projeto acesse:

http://rodolitos.wordpress.com
https://www.facebook.com/rodolitos

Rodolito com uma alga verde (Halimeda 
sp.) epífita. Foto tirada na Ilha da Trindade, 
Brasil. Crédito: Marina Sissini

Durante o trabalho de coleta de organismos 
para posterior análise em laboratório. Local: 
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 
Crédito: Paulo Horta



45\ InForMar Banco de rodolitos na Ilha do Arvoredo, até 
então, considerado o limite sul de distribui-
ção deste tipo de formação no Atlântico Sul 
Ocidental. Crédito: Marina Sissini
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Lithophyllum sp., um rodolito com aspecto folioso. 
Crédito: Marina Sissini
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